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ÇEVİRİBİLİM & NETNOGRAFİK YAKLAŞIMLAR
TRANSLATOLOGY&NETNOGRAPHİC APPROACHES
A. Nursen DURDAĞI1
ÖZET
İçinde yaşadığımız dünya, teknoloji ve ulaşımda yaşanan gelişmeler sayesinde,
küresel anlamda, her geçen gün biraz daha küçülmektedir. Bilgi çağında yetişen
nesillerin uzaklık kavramı, yüzyıl önce yaşayanların sahip olduğu içerik ve tanımla örtüşmemektedir. Farklılıklar, küreselliğin algısı, uzaklıkla da sınırlı değildir.
Topluluk, etkileşim, iletişim, tepki gibi daha pek çok kavram on yıllar öncesinden,
tanımsal ayrılık, gelişme ve değişme göstermektedir. Her gün bilimsel terminolojiye yeni yeni kavramlar eklenmektedir ve ilk çıkış tanımlarıyla kalmamaktadırlar.
Bunlardan birisi de netnografidir. Ticaret terminolojisinden çıkan aynı kavramın,
çeviribilim özelinde üniversite eğitimine daha da ileri gidilerek ülke eğitim sistemine uyarlanabilirliği, uygulanabilirliği bu çalışma kapsamında ele alınacaktır.
Sosyal ağların çoğalması ve online toplulukların oluşması gerek araştırmacı gerekse bilimcilerin dikkatini onların üzerine yöneltmeye yetmiştir. Topluluklar
içerisindeki hareketler, reaksiyonlar ve geri bildirimlerin izlenmesi sonucu elde
edilen içgörüler, alanın uzmanları tarafından analiz edildiğinde oluşum, konuları
ve üyeler hakkında olduğu kadar; konuşulan ürünler, şirketler ve uygulamalara
yönelik de sayısız veri sunmaktadır. Sosyal ağlar bünyesinde oluşan tüketici topluluklarının içgörülerinin veri potansiyeli hem yüksek hem de anlıklığı nedeniyle
yozlaşmamış, modifiye olmamıştır. Söz konusu topluluklar sırf ürünler, şirketler
ve ekonomi sektörüyle sınırlı olmadığından benzer izdüşümlerin eğitim odaklı
kurumlar, üniversite ve bölümler etrafında oluşan çevrimiçi topluluklara uygulanması, buralardaki ham bilgilerin etkin okunması eğitim sektöründe de yenilikçi
olmakla kalmayıp çığır açacaktır.
Anahtar Kelimeler: netnografi- çevrimiçi topluluklar-içgörü-anlık veri

ABSTRACT
The world we live in, globally, gets smaller everyday thanks to the developments
in technology and transportation. The notion of distance for those who grew up in
the ‘information age’ hasn’t got the same context and definition as those who lived
a hundred years ago. Though, the differences, the perception of being global, isn’t
limited to distance. Many notions, such as; community, interaction, communication,
reaction, etc. varies from ten years ago by definition, they were developed and
changed. New notions are added to scientific terminology day by day but they do
not stick with their first definition. One of those not ons is ‘Netnography’ which
1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ndurdagi@sakarya.edu.tr
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emerged from the commerce terminology. In this study the adoptability and the
applicability of this notion, in reference to translatology, to university education
even going further to country education system, will be examined. The increase of
social networks and the formation of online communities were enough to attract
the attention of researchers and scientists. When the insights gathered by observing
the reactions, feedbacks and the movements inside those communities, analysed
by experts, it gives unlimited data about not only the reason of entity and members
but also about the products, the companies, the applications. Besides of having
a very high data potential, the insights of the consumer communities are instant
therefore they are not degenerated and modified. Those communities are not
limited to products, companies and the economy sector, hence, applying similar
projections to educational institutions, universities and online communities
formed around the departments, reading the raw data efficiently, will not only be a
improver for the education sector it will mark a new era.
Keywords: translatology – netnography – online communities – insight –
instant data

GİRİŞ
Birileri sosyal ağlara gözünü dikmiş, ancak boş boş vakit geçirenler eğlensin diye değil tabii ki. Kimler hangi ağlara neden üye? Üye oldukları ağlarda neler yapıyorlar? Neden öyle veya neden böyle yapıyorlar? Ne kadar,
kiminle, nerede, niçin, hangi konularda, ne gibi iletişim ve etkileşimlerde
bulunuyorlar?2 Daha bir dizi sorunun ve cevabın neticesinde ağırlıklı olarak ekonomiye yönelik ve ticari amaçlarla değerlendirilen yanıtlar gerek
psikologlar gerekse kriminologlar tarafından mercek altına yatırılmış durumdadır. Konuyla ilgili henüz yayınlanan bilimsel bir veri olmasa da netnografik çalışmalar, değerlendiriliyor duyumları sektörlerden bilimciler ve
uzmanlarla yapılan görüşmelere3 istinaden mevcuttur.
Neden sosyal ağlar?4 Çünkü X ve Z nesilleri öncekilerden farklı
sosyalleşme ve bilgi paylaşımı kanallarını kullanıyorlar. Artık teknet5
çağında yaşayanlardan başka da bir şey beklenemezdi. Bu çalışma sektörler
arası bilgi ve uygulama naklinin bir örneğini netnografik yaklaşımları baz
alarak eğitime modellemeyi, öngörüler, yaratıcı fikir ve akıl yürütmelerle
çeviribilim açısından örneklem olarak sunmayı amaçlamaktadır.
2 Networked computers and the communication and coordination that they enable
are driving major social changes and having a myriad of effects on people’s everyday lives
3
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen, ancak netnografik çalışmalar yürüten
psikolog ve kriminolog iki arkadaş.
4 Understanding of the way this transformation unfolds requires us to keep a –keen eye
on particular and general contexts – specific times and places, distinctive rules or rational
procedures, institutional histories, technical possibilities, practical and popular uses, fears
and dreams. A thorough understanding of these contexts requires ethnography
5 Teknoloji ve internet çağının kısaltılmış kullanımı
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Tüketicilerin eğilimlerinden, tercihlerinden ve şirketlerin belli bir ürün
veya proje kapsamında tek tıkla topladığı kitlelerin eylemlerinden yola
çıkarak yapılan istatistik değerlendirmeler üniversitelere ve eğitime nasıl
aktarılabilir? Bunun için öncelikle bazı kurumsal verilere göz atılmalıdır.
Tablo 1: Son İki Yıla Ait Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Kullanım Bilgileri
20166 		
İnternet kullanan bireylerin oranı %61,2

20177
İnternet kullanan bireylerin oranı %66,8

Türkiye genelinde İnternet erişim imkanına Hanelerin %80,7’si evden İnternete erişim imsahip hanelerin %76,3 oldu.
kânına sahip.
İnternet erişim imkânı %76,3
Geniş bant İnternet erişim imkânı %78,3 oldu.
İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla
İnternet üzerinden alışveriş yapanların
mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan
oranı ise %20,9
bireylerin oranı %24,9 oldu.
ilk üç ayda internet kullanan bireylerin
%82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb.
içerik paylaşırken, bunu %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %69,5 ile
online haber, gazete ya da dergi okuma,
%65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5
ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama
ve %63,7 ile İnternet üzerinden müzik dinleme (web radyo) takip etti”

Kişisel amaçla kamu kurum/ kuruluşları ile
iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden
yararlanmak için 2016 yılı Nisan ayı ile 2017
yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş
grubu bireyler içerisindeki oranı %42,4 oldu.
Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2015
Nisan-2016 Mart) %36,7’idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %37,6 ile ilk sırayı aldı.

Türkiye genelinde İnternet erişim imkanına
sahip hanelerin oranı 2016 yılı Nisan ayında %76,3 oldu. Hanelerin %96,9’unda cep
telefonu var ve internet kullanan bireylerin
%61,8’i e-devlet hizmetlerini kullandı.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin
2016 yılı Nisan ile 2017 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde %62,3’ü giyim ve
spor malzemesi, %25,3’ü ev eşyası (Mobilya,
oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elektroniği
hariç), %24,1’i seyahat bileti, araç kiralama vb,
%21,9’u gıda maddeleri ile günlük gereksinimler ve %19’u elektronik araçlar (Cep telefonu,
kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.) satın aldı.

Son 3 ay içerisinde İnternet kullanan bireylerden İnterneti hemen her gün veya haftaAynı araştırma konusuna ait 2017 de oran beda en az bir defa kullanan bireylerin oluşlirtilmemiştir.
turduğu düzenli İnternet kullanıcı oranı
2016 yılının ilk üç ayında % 94.9 oldu.

Her ne kadar TUİK verilerinde SAK oranı yukarıdaki tabloda ki gibi
belirtilse de yalnız Türkiye’de değil, tüm dünyada SAK oranı saat başı değişmektedir. Kullandıkları SAS çevrimiçi, web tabanlı hizmet veren sistemlerdir ve bunlar kapalı, yarı açık veya herkese açık olmak üzere üç gruba
ayrılmaktadırlar. SAS üyeleri kendi grupları içerisinde olduğu kadar diğer
6 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779 10.08.2017/ 16:40
7 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 19.08/10:17
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gruplarla da iletişime geçebilmekte, karşılıklı veya tek yönlü etkileşim ve
paylaşımlarda bulunabilmektedirler. Bu tür ağların en başında Facebook
gelmektedir. Kullanıcılarının sergiledikleri eğilimler, yaptıkları paylaşımlar, değişikliklere karşı tavırları, tepkileri “Face” i şimdi bulunduğu noktaya
taşımıştır ve daha da ‘ileriye’ taşıyacaktır.
Facebook’taki potansiyeli8 keşfeden ulusal ve uluslararası firmalar ve
kurumlar9 kendi kullanıcılarına özgü sayfalar oluşturarak buradan maksimum verim ve bilgi elde etmekte geç kalmadılar. Doğrudan Facebook üzerinde oluşturdukları ücretsiz KATS10 ile yalnızca şirket ve kurumlarını tanıtmakla kalmayıp hem çalışanlar hem de müşterilerle görüş alışverişinde
bulunup, istemler doğrultusunda kendilerini geliştirmekte ve değiştirmekte olduğu kadar takipçilerini bilinçli bir şekilde yönlendirip kontrolü elden
bırakmayarak SAK ‘nı kendi denetimleri altında da tutabilmektedirler.
SAK, şirket sayfalarındaki ‘beğen-paylaş’ ları tıklamakla doğrudan ‘Fan’
kategorisine dâhil edilmekte ve otomatik olarak sayfaya ait yeniliklerden
haberdar edilmektedirler.
Örn. Booking.com da bir tatil yeri bakılıyorsa, birkaç şehir veya belli
türden oteller dolaşılmışsa, rezervasyon yapılmasına hatta beğenilmesine dahi gerek yok. Dahası sizden hiçbir işlem yapılmadan girip çıktığınız mekânlarla ilgili değerlendirmeler istenebildiği gibi arkadaşlarınızla
yaptığınız sohbetler esnasında geçen belli başlıklar ile ilgili size reklamlar
yönlendirilebiliyor. Bir sonraki sosyal medya girişinde hemen yanda Booking’in araştırma yapılan yörelere ve otellere ait reklamlar beliriyor. Aynı
şey alışveriş sitelerine girip dolaştıktan sonra da olabiliyor. Bazen de Facebook arkadaşlarının beğendiği ve sayfaya düşen farklı içerikleri merak edip
tıklamak o türden içeriklerin hepsinin öneri olarak sunulmasına neden
olabiliyor. Hiç girilip o içerikler merak edilmese dahi bir süre sonra şöyle
bir öneriyle karşılaşılabiliyor. “Arkadaşın X bunu beğendi, bir göz atmak
ister misin?” hatta daha da ileri gidilerek hiç fikir sormadan emrivaki yapılabiliyor “X arkadaşının doğum günü, harika bir gün geçirmesine yardımcı
ol!” Bazen taciz noktasına kadar varan veya insana sürekli takip ediliyormuş hissini veren bu uygulamalar bilinçli ve bilinçsiz kullanıcılar üzerinde
aynı etkiyi göstermemektedir.
8 Facebook ist die wohl am meisten genutzte SNS mit inzwischen über 600
Millionen Mitgliedern weltweit, rund 40% aller Internetnutzer sind bereits bei
Facebook registriert und andere Netzwerke scheinen Mitglieder an diese Plattform
zu verlieren. Facebook wird mehr und mehr Teil des täglichen Lebens, der Anwender
wird immer stärker an das Medium gebunden. Man kann von einem Lock-in Effekt
sprechen, der Entwicklung einer eigenen parallelen Facebook Welt im World Wide
Web. (Trusheim 2012)
9 E- Devlet/ gib.gov.tr
10 Bu kısaltma,ŞATS:şirketlere / ÜATS:Üniversitelere şeklinde de belirli bir sektöre
yönelik olabilir.
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Bu yönlendirmeler söz konusu ticari amaçlı şirketlerin SAK üzerinde
hâkimiyet kurma, internet çağının sosyal ağın üzerinden yarattığı kitlesel
akıntıya kapılmayıp aslında suyun akışını belirleme girişimleridir. Ticari olmayan, örneğin devlet kurumları ve üniversiteler de Facebook’un gösterdiği
gelişmelerden feyz alarak web de ki işleyişte söz sahibi olmaya, bir duruş sergilemeye özellikle kendi duruşlarını oluşturmaya çalışmakla kalmayıp, diğer
kurum ve üniversitelerle bir tür yarışa girmekteler. Bazıları çağın gerisinde
kalmama kimi de sektörde önder olma kaygılarıyla, kullanıcısını farklı yollardan görüntüleme ve kendisini de görünür kılmayı amaç edinmiştir.
Şirketler ve kurumların kendilerini görünür kılmaları varlıklarını sürdürmeleri açısından gerekli, bunu sağlamaları da SAK’nın görüntülenmesi,
o görüntülerin verilerinin iyi değerlendirilmesi ve okunmasıyla olasıdır.
Trusheim’a göre, özellikle internet, üretici ve tüketici davranışlarını çok değiştirmekte. Müşteri bulma ve bağlama, artık ancak bu piyasada etkin rol
oynamakla mümkündür. İletişim ve pazarlama uzmanları da iletişim stratejilerinin sosyal ağlara kaydırılmasında hem fikirdirler.11
Sosyal ağlar aracılığı ile meydana gelen online topluluklar, forumlar,
vloglar, bloglar vb. oluşumlar öncelikle ARGEciler ve pazarlamacıların
dikkatini çekmiş devamında veri toplama ve analizler sonucunda ticari iyileştirmeler, ürün ve şirket bazında yeniliklere temel oluşturmuştur. R.Kozinets’in terminolojiye kazandırdığı netnografi bu gelişmelerin sonucunda
ortaya çıkmıştır.
Netnografi,12 esasen sosyal ağlar aracılığı ile ve belli marka, başlık veya
etkinlikler etrafında oluşan online, sanal toplulukların kendilerine özgü
davranış ve tutumlarını- bir tür etnik oluşum olarak görüldüklerinden,
interNET’in ve azınlıklar anlamındaki etNOGRAFİ sözcüklerinin
yalnızca kavramsal ve içeriksel değil aynı zamanda yapısal birleşimi ve
kaynaşmasıyla oluşan yeni bir kavramdır. “…çok basit bir çıkarım yaparak
internet topluluklarını inceleyen bilim alanıdır…”13 diye tanımlayanlar da
vardır. Daha öncesinde Webnografie veya Virtuell-Etnography şeklinde
değişik araştırmacılar tarafından farklı kombinasyonda isimleştirmeler de
olmuştur.14 Etkileşim devem ettikçe de yeni isimlerin türemesi de olasıdır.
Netnografik yansımalar önce üniversiteler sonra da bölümlere uzandığında
örn. Çeviribilim bölümü bu alanda varlık göstermeye başlayıp bilgi toplayıp
değerlendirdiğinde -Çevnetgrafi veya daha farklı bir versiyonu türeyebilir.
İnternetin çıktığı andan günümüze kat ettiği yol göz önünde bulundurulduğunda tamamen yeni kavramlar, türevler haricinde var olan kavramların yeniden tanımlanması da kaçınılmazdır.
11 Krşl. Trusheim 2012,/ Facebook Fanpages S.6
12 İngilizce Netnography Almanca Netnografie
13 http://www.ademunal.com/netnografi/10.07.2017-18:17
14 Janowitz 2017 S:7
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Janowitz’in interneti farklı kültür ve çevrelerin alt yapısı olarak görmesi
neticede çok yerinde bir saptamadır. Nedeni ne olursa olsun meydana gelen
bir topluluk, büyük veya küçük fark etmez, kendi içerisindeki dinamikleri,
bunların dışa yansıması, topluluk içi devingenlikleri, etkileşim ve etkilenişlerinin dışa yansıması, hatta toplulukta paylaşılan olaylara tepkime gösterilmese dahi niçin gösterilmediği ve işleyişin seyrine dair tüm değerlendirmeleri, parçası oldukları büyük resmin, ki bununla kast edilen, ait olunan ülke
veya millet değil, yeryüzünde dünyalılar arasındaki konumu ve hareketleri
hakkında da, farklılığın ne olduğu konusunda da, bilgi verecektir.
Tüm bu verilerin, sırf ticari ve siyasi amaçlarla kullanılması veya akademik birtakım teoriler çerçevesinde değerlendirilmesi potansiyelin yeterince etkin kullanılmaması olur. Eğitimin, özellikle de yüksek öğretimin, bundan faydalanması, geleneksel eğitim- öğretim modellerinden evrilmenin
ve çağa ayak uydurmanın yalnızca öğrencilerin eline tablet tutuşturmak
olmadığını kabul edenler tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Üniversiteler genel anlamda bölümler ise özel anlamda, bilhassa bulundukları rekabet ortamında netnografi yardımıyla edindikleri bilgileri hali hazırdaki
eğitimin iyileştirilmesi ve geleceklerini daha bilinçli şekillendirmek adına
kullanabilirler. Kozinets’in ortaya attığı netnografiyi oluşturan adımlar piyasadaki haliyle alınabilir.
Netnografi birbiriyle örtüşen altı adımdan oluşmaktadır15:
1. Araştırma planlaması
2. Giriş
3. Veri toplanması
4. Yorumlama
5. Etik standartların sağlanması
6. Araştırma sunumu
Eklenecek birkaç alt adımla eğitim, üniversite ve bölümlere uyarlanma
olasılığı netnografik sistemle programlı, kapsamlı ve etkin çalışmaya bağlıdır.
Birçok üniversite ve bölüm çoğunlukla mevcut öğrencilere ait sınırlı
bilgiye sahipken mezun öğrenciler hakkında ya çok az ya da hiçbir bilgiye vakıf değillerdir. Netnografiyi, üniversiteler bir yöntem olarak öncelikle
var olan sistemlerine uygulayıp, artı ve eksileri saptadıktan sonra gerekli
düzenlemelere gidip akabinde yeni, kurum ve bölüme özgü adımlar atarak
diğer tüm eş kurum ve bölümlerden farklılıklarını ortaya koyabilirler.
ÖSYM başvuru formlarındaki seçim kriterleri konusunda henüz bir şey
yapılamayabilir ancak üniversiteyi seçmeyi düşünenler arasında yaklaşımın farklılığıyla ses getirecektir.
15

http://kozinets.net/wp-content/uploads/2012/01/netnography-turkish.pdf
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Im Vergleich zu anderen qualitativen Methoden wie z.B. Interviews oder
Focus Gruppen, werden bei der Netnographie Inhalte nicht aus dem Zusammenhang gerissen, da man den Verbraucher direkt im Umfeld der Kommunikation (auf Fanpage) beobachtet. Diese Methode spart Zeit, Kosten und
Aufwand, da man die Kommunikation vor Ort beobachtet und keine künstlichen Situationen schaffen muss. Daten in Form von Posts und Kommentaren
werden direkt von der Fanpage geladen und gespeichert und müssen nicht
mehr neu transkribiert werden. (Trustheim 2012,S.9)
Üniversiteler hem aday hem okuyan hem de mezun öğrenciler hakkında
tüm verilere ivedilikle bir bütün olarak ulaşabilir. Damıtılan verilerin
değerlendirmesi elbette uzman bir netnograf yardımıyla yapılmalıdır.
Ekonomi alanında 2000 ler den bu yana çalışıldığı için uzman netnograflar
bulmak eğitim sektöründen daha olasıdır.
Şekil 1.

Ş

Netnografik çalışmalar öncelikle sosyal ağların tümünü; yaygın kullanılanlar ve gelenekselleşenlerden en yeni uygulamalara kadar kapsamalıdır.
The insight that technology does not determine culture, but that they are
co-determining, co-constructive forces, is a crucially important one…. The
way that technology and culture interact is a complex dance, an interweaving
and intertwining. This element of techno cultural change is present in our
public spaces, our workplaces, our homes, our relationships, and our bodies –
each institutional element intermixed with every other one…16
Teknolojinin bedenlerle sınırlı kalmayıp beyne oradan da dünya görüşü, yaşayışa kadar uzanan şekillendirmesi neden bilinçli bir yönlendirmeyle kurumların, eğitimin, geleceğin daha etkin ve sağlıklı yapılandırılması ve planlanması için kullanılmasın. Z neslinin, beşiğinde akıllı
telefonlarla doğduğu düşünülürse onlara hala basılı medya (üniversitelerin basılı broşür ve kitapçıkları) veya basit düzenlenmiş sıradan web sayfalarıyla ulaşmak geleceği doğru okuyamamaktır. Ülkemizde genç nüfus
16 Understanding Culture Online, Kozinets 2009,S.22
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oranını karşılamamakla beraber her gün yeni üniversiteler kurulmaktadır.
2016 verileriyle 185 üniversite ülke genelinde hizmet vermektedir.17 Yenilerde olduğu gibi eskilere de her yıl yeni bölümler eklenmektedir. Bu bölümlerin her biri karınca kararınca bir şeyler yapmaya koyulduğundan ülke
çapında aynı işleyişe sahip bir sürü bölüm ve üniversite türemektedir. Oysa
ki, üniversiteler gibi bölümler de kendi içlerinde belli alanlara odaklanıp,
yine belli konularda uzmanlaşmaya gitseler genelde dağılımla, daha dengeli
bir o kadar da iyi bir eğitim söz konusu olacaktır. Netnografi ayrıntılarıyla düşünülür ve özenle uygulanırsa hem üniversiteler hem de bölümlerde
bahsedilen uzmanlaşmayı sağlamak planlı ve kontrol dahilinde olacaktır.
Her üniversitenin aynı alanda üç aşağı beş yukarı aynı programlarla varlık
göstermeye çabalaması yerine gücünü belli bir alanda uzmanlaşmaya kullanması genel eğitim öğretimin de kalitesini yukarı taşıyacaktır.
Bölümler özelinde düşününce; Örn. yukarıda belirtilen üniversiteler ve
bunların bünyesinde de 76 Mütercim Tercümanlık veya Çeviribilim Bölümleri bulunmaktadır. Herkesin her şeyi yaptığı veya yapabildiğini sandığı
bölümlerdense, uzmanların eğitim verdiği farklı üniversiteler bünyesindeki eğitim uluslararası düzeyde de daha temsil edilebilir olacaktır. Bölünmüşlük ve uzmanlaşamama birçok üniversite ve bölümün ulusal düzeyde
dahi silik kalmasına neden olmaktadır. Kaldı ki, Türkiye’de bireysel eğitim
anlayışları asla bütünleşik artımlı bir boyuta taşınamamıştır. Tüketici, indirgeyici bir eğitim yerine sağaltıcı ve üretici, geleneksel olana körü körüne bağlı değil ama ötekileştirmeyen bilakis yenilikçiliği çıkış noktası kabul
eden, sürekli ufku ve ötesini okuyabilen bölümler netnografinin yerinde
ve düzenli kullanımıyla olacaktır. İnternet kullanımı ve vlog ve blogculuğa
ait istatistikler buralarda bulunan potansiyel ve trendin yönü hakkında bir
fikir vermeye yeterlidir. Nitelikli pazarlama ve yöntemlerinde Neuniger’in
önerileri18 de yol gösterici olabilir. Bugün çeviri alanındaki teknolojinin güdümündeki gelişmeler, çevirmen tanımına yeni boyutlar ve hatta yeni meslek kavramları getirmektedir. Kontrol okumacı (proofreader), medvirmenler19, çevnograflar20 ve daha adı konmamış ancak olgunlaşmasıyla birlikte
karşılaşılabilecek birçok tanıma aynı çatı altında zemin hazırlanmaktadır.
17 osym.gov.tr/ yok.gov.tr.
18 The interview begins with an ‘icebreaker’ question and then moves on to
the relevant questions. For the interview to be successful, it is not only important
to have an experienced interviewer but also to select carefully the participants.
Participants should be knowledgeable about the topic that is being investigated so
that they can contribute to the study. When ending the interview the participant
is usually rewarded with some form of incentive (e.g., cash or vouchers) for taking
part in the study
19 Bu özellikle medya çevirmenleri için kombine edilmiştir
20 Çeviribilim ve çeviriye yönelik bilgileri değerlendirme uzmanlarına öngörülen
isim
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Ağ tabanlı sosyalleşme21 ve bunun mesleklerle birleşiminden doğabilecek
daha bir dizi yeni isimlendirmeler bölümleri beklemektedir.
Bölümlere ait sosyal kulüpler gerek sektöre atılmış gerekse halen eğitim almakta olanlar diğer üniversitelerin aynı bölümlerindekilerle de netnografik gözleme tabi tutulduğunda muazzam veriler değerlendirilmeyi,
bilgiler sadece grupların içgörülerinden değil aynı zamanda söylenmeyen,
yansımayan, gösterilmeyenlerin okunmaları da yönlendirici boyutta olacaktır.22 Hangi bölüm bilgisayar destekli çeviri eğitimi veriyor, hangi BDÇ
araçlarını kullanıyor? Kullanıcılar BDÇ lerin hangisini neden tercih ediyor? Ne tür iyileştirmeler veya düzeltmeler öneriyorlar? Sektördeki BDÇ
kullanıcısıyla üniversitedeki kullanıcının gerek araçlar gerekse kullanımı ve
bunların yardımıyla çıkardığı hizmet ve ürün konusunda görüşleri nelerdir? SAK’ rı üniversitelerin olduğu kadar bölümlerin de markalaşmasına
katkıda bulunacaklardır.23 Değişik yaş gruplarının eğilimleri hakkında da
bilgi vereceğinden nesillerin birbirlerini tanımasın da kuşak farkını anlama
bakımından da faydalı olacaktır.

21 Kozinets PDF S:7
22 Social group members seem ed to ‘develop an ability to Express missing
nonverbalcues in written form (Kozinets PDF) S:3
23 Eine Fanpage kann-ähnlich wie ein online Brand Community-von Unternehmen
als Instrument zur Markenbildugn und Markenbindung verwendet wird, mit dem sie
Werbebotschaften erstellen, an Kundenwünsche passen. Trusheim 2012, S.8
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ÇEVİRİBİLİM VE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER
TRANSLATION STUDIES AND INTERDISCIPLINARY
RELATIONS
Ayşe Işık AKDAĞ1
ÖZET
Çeviri etkinliği her zaman akademisyenlerin ilgisini çekmiş ve farklı bilim dallarında farklı yöntemlerle incelenmiştir. Çeviribilim bölümlerinin kurulmasından
sonra çeviri olgusu gerek disipliniçinde gerekse başka bilim dallarında incelenmeye
devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı Çeviribilim dışındaki anabilim dallarında çeviriyi konu edinen lisansüstü tezleri inceleyerek çeviri olgusunun diğer bilim
dallarında nasıl algılandığını ve Çeviribilimin diğer disiplinlerle kurduğu ilişkileri saptamaktır. Araştırma soruları “Disiplindışı lisansüstü çalışmaların, anabilim
dallarına, bilim dallarına ve çeviri konularına göre dağılımları nasıldır?” olarak
belirlenmiştir. Araştırmada YÖK’ün Ulusal Tez Merkezine kayıtlı 728 tezin tümü
tekil tarama yöntemiyle incelenmiştir. Tezler daha sonra içerik analizi yöntemiyle
incelenerek ele aldıkları çeviri konuları belirlenmiştir. Araştırma sonunda Çeviribilimin Edebiyat anabilim dalı içinde Batı Dilleri, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat ve kısmen Türk Dili ve Felsefe; Eğitim anabilim dalı içinde Eğitim Programları
ve Batı Dilleri Eğitimiyle birincil ilişkiler; İlahiyat, Tarih, Sağlık-Sanat-Spor Bilimleri ve Mühendislikle ikincil ilişkiler kurduğu saptanmıştır. Ayrıca içerik analizi
her bilim dalının çeviriye yüklediği anlamın ve bunun sonucunda çalıştığı çeviri
konularının nitelik ve nicelik açısından farklı olduğunu göstermiştir. Araştırmanın diğer önemli sonuçlarından biri çevirinin diğer bilim dallarında yalnızca dilsel
aktarımı sağlayan bir araç olarak görülmediği; şekillendirici ve kurucu rolünün
de vurgulandığını ortaya çıkarmasıdır. Araştırmanın önemi çeviri olgusunu konu
alan ancak farklı bilim dallarında yapılmış lisansüstü çalışmaları Çeviribilim bakış
açısıyla ve örneklemeye gitmeden inceleyen ilk çalışma olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Çeviribilim; disiplinlerarasılık; lisansüstü tezler; çeviri;
içerik analizi

ABSTRACT
Translation activity has always attracted the attention of academicians
and has been studied in different disciplines with different methods. After the
establishment of Translation Studies Departments, the translation phenomenon
continues to be examined both within and outside the discipline. The purpose
of this study is to determine the perception of translation phenomena in other
1
Öğretim Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu,
aysea@istanbul.edu.tr
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departments and the relations that Translation Studies has established with other
disciplines by examining the postgraduate theses that deal with translations. The
research questions are as follows: “How is the distribution of postgraduate thesis
with regard to other disciplines, to other departments and to translation topics?”
728 theses registered with the National Center for Thesis founded by the Higher
Education Council of Turkey were examined by the survey method. The theses
were then analyzed by content analysis and the translation topics they dealt with
were determined. At the end of the research, it was found that academic disciplines
such as Literature, especially, Linguistics, Western Languages, Comparative
Literature, and to some extent Turkish Language and Philosophy departments
and Educational disciplines such as Western Language Learning and Educational
Sciences departments have primary relations with Translation Studies whereas
Translation Studies has secondary relations with Theology, History, Health-ArtSports Sciences and Engineering. In addition, content analysis has shown that
each discipline attributes different meanings to translation phenomena which lead
to different translation topics both in terms of quality and quantity. One of the
important results of this study is that translation is not seen solely as a mean of
providing a linguistic transfer in other disciplines; its shaping and founding roles
are also emphasized. The importance of this study lies in the fact that it is the
first study that focuses on translation phenomena studied in different disciplines at
postgraduate level without sampling from the point of view of Translation Studies.
Keywords: Translation Studies; interdisciplinarity; postgraduate thesis;
translation; content analysis

GİRİŞ
Çeviri etkinliği antik dönemlerden günümüze çeşitli tartışmalar ve incelemelerle anlaşılmak istenmiştir. Örneğin, akademik ortamlarda yazınbilim ve dilbilim kavramlarıyla açıklanmaya çalışılmış, ancak ne yazınbilim
ne de dilbilim çeviri olgusuna ilişkin sorunlara doyurucu çözüm yolları
önerememiştir (Yazıcı, 2007). Dolayısıyla çeviriye kendi içinden bakabilecek, sorunları ortaya koyup bunlara çözüm önerisi getirebilecek yeni bir
bilim dalına gereksinim duyulmuştur (Akdağ,2015). 1972’de Holmes’un
“Çeviribilimin Adı ve Doğası” adlı makalesini yayımlamasıyla birlikte bu
yeni bilim dalının adı ve doğası tartışılmaya başlanmıştır.
Türkiyede lisans düzeyinde çeviri eğitimi 1983’de Boğaziçi ve Hacettepe
Üniversitelerinde başlamıştır. Çeviribilim alanında ilk yüksek lisans tezleri
1994 yılında, doktora tezleri 2001 yılında tamamlamıştır. Bu tarihlerden
önce çeviri olgusunu inceleyen tezler olduğu gibi Çeviribilim bölümlerinin
kurulmasından sonra da çeviri olgusu başka bilim dallarında araştırılmaya
devam etmiştir. İşte bu araştırmanın amacı söz konusu tezleri Çeviribilim
bakış açısıyla inceleyerek bunların çeviri olgusunu hangi yönüyle irdelediğini belirlemek yani Çeviribilimin lisansüstü düzeyde hangi bilim dal-
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larına nasıl katkıda bulunduğunu saptamaktır. Bu bağlamda araştırmanın
sorusu “Çeviribilimin lisansüstü düzeyde diğer bilimlerle kurduğu ilişkiler
nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Bu soruya yanıt alabilmek için belirlenen
alt araştırma soruları şöyledir:
1. Disiplindışı lisansüstü çalışmaların, anabilim dallarına göre
dağılımı nasıldır?
2. Disiplindışı lisansüstü çalışmaların, bilim dallarına göre dağılımı
nasıldır?
3. Disiplindışı lisansüstü çalışmaların çeviri konularına göre dağılımı
nasıldır?
Çeviribilim bölümlerinde yapılmış lisansüstü tezleri inceleyen az sayıda çalışma vardır. Ersoy& Balkul (2006) disipliniçinde yazılmış lisansüstü
tezleri 2016 yılına kadar inceleyerek çalışılan konuları ve araştırma yöntemlerini ortaya çıkarmışlardır. Yazıcı (2007&2011) yine disipliniçi tezleri
rastgele örnekleme yöntemiyle incelemiş ve çevirinin disiplinlerarası boyutu üzerinde durmuştur. Çeviribilimin Edebiyat, Dilbilim ve Sosyolojiyle birincil ilişkiler kurduğunu savunan araştırmacı ikincil ilişkileriyse bir
bilim dalının kendi kuramsal zemininden yola çıkarak farklı disiplinlerin
uygulama alanına katkıda bulunması olarak açıklamıştır. Özellikle ikincil
ilişkilerin incelenerek bilim dalına katılmasının disiplinin özerkliğini vurgulaması açısından büyük önem taşıdığını belirtmektedir. Çeviribilimin
“ikincil ilişkilerin olduğu alanlarda bunu başarabilmesi geriye dönük olarak çeviri ürünler üzerinde yapılan betimleyici çalışmaların bulgularının
kuramsal tabana kazandırılmasına bağlıdır” (Yazıcı, 2011:128).
Araştırmanın önemi Yazıcı’nın belirttiği yönde bulanan boşluğu doldurma adına atılmış bir adım olarak görülebilir. Bu çalışmada Çeviribilimle birincil ve ikincil ilişkileri olan bilim dalları ve çalışılan çeviri ulamları belirlenerek alanın temeline katkıda bulunulacaktır. Bir başka deyişle,
araştırmanın önemi çeviri olgusunu konu alan ancak farklı bilim dallarında yapılmış çalışmaları Çeviribilim bakış açısıyla ve örneklemeye gitmeden
inceleyen ilk çalışma olmasıdır.

YÖNTEM
Bu bölümünde araştırmanın modeli, amacı, sorusu, alt soruları, evremörneklemi ve önemi belirtilecektir.
Araştırmada Çeviribilim dışındaki diğer bilim dallarında çeviriyi konu
alan lisansüstü tezlerin araştırılması amaçlandığından, tarama modellerinden tekil tarama yöntemi kullanılmıştır. Tekil tarama yönteminde kesit al-
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maya gidilmemiş, Ulusal Tez Merkezindeki kayıtların tümünde günümüze
kadar zamansal izleme yapılmıştır. Araştırmada veriler YÖK kayıtlarında
yer alan lisansüstü tezlerden içerik analizi yöntemiyle toplamıştır.
Araştırma iki aşamalıdır. İlk aşamada Ulusal Tez Merkezinde Çeviribilim dışındaki bilim dallarında anahtar sözcüklerinden biri “çeviri” olan
tüm lisansüstü tezler belirlenmiş, bunlar tez türü, anabilim dalı ve bilim
dalına göre sınıflandırılmıştır. İkinci aşamada tezlerde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce içerik analizinin önce Munday’in
(2001) Çeviribilim haritalandırmasına göre yapılması düşünülmüştür çünkü Munday’in haritasında Çeviribilimin uygulama alanı Holmes (1972) ya
da Toury’nin (1995) haritasına göre daha kapsamlıdır (Berk, 2005:29). Ancak bütünce Çeviribilim dışı tezlerden oluştuğundan bu haritalarda olmayan birçok ulamla karşılaşılmıştır. Veri toplamanın daha titiz yapılabilmesi
adına içerik analizinin tezlerin çalıştığı çeviri konusu belirlenerek gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İncelenen tezler anabilim dalı ve bilim dalı
odağında sınıflandırılmıştır.
Araştırmanın evrenini 2018’in Mart ayına kadar Ulusal Tez Merkezine
kaydedilmiş ve anahtar sözcüklerinden biri çeviri olan ancak Çeviribilim
anabilim dalı dışında hazırlanmış tüm lisansüstü tezler oluşturmaktadır.
İlgili alanda toplam 728 tez bulunmuştur. İçerik analizinde tezlerin doğru
sınıflandırılabilmesi için özet, giriş, içindekiler sayfası ve ekler bölümü incelenmiştir. Ancak bazı tezlere ulaşım yazar tarafından kısıtlandığından ya
da olması gereken özet bölümü Ulusal Tez Merkezinde yer almadığından
söz konusu tezler için ulusal katalog TÜBESS’e başvurulmuştur. Burada da
aranan bilgiler bulunamadığında tezler ilgili bilim dalı ulamında “yeterli
bilgi yok” olarak gösterilmiştir.

BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgular
araştırma sorularına yanıt olacak şekilde sırayla ele alınmıştır. Nicel veriler,
tablolar şeklinde sunulmuştur.
Tablo 1. Tezlerin Tez Türüne Göre Dağılımı
Tez türü
n
%
Yüksek Lisans
574
78,85
Doktora
147
20,19
Tıpta Uzmanlık
6
0,82
Sanatta Yeterlilik
1
0,14
Toplam
728
100
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, YÖK Ulusal Tez Merkezine kayıtlı Çeviribilim anabilim dalı dışında yazılmış ancak çeviriyi konu alan tezlerin 574’ü
(%79) yüksek lisans, 147’si (%20,2) doktora, 6’sı (0,8%) tıpta uzmanlık ve
1’i (% 0,14) sanatta yeterlilik olmak üzere toplam 728 lisansüstü tez bulunmaktadır. Tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezi olduğu, doktora
tezlerininse yüksek lisans tezlerinin yaklaşık ¼’i olduğu gözlemlenebilir.
Tablo1 aynı zamanda yüksek lisans ve doktora dışında tıpta uzmanlık ve
sanatta yeterlilik tez türlerinde de çeviriyi konu alan çalışmalar olduğunu
göstermektedir.
Tablo 2. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Anabilim dalı

YL

DR

TU

SY

Toplam

n

%

n

%

n

Dil-Edebiyat

330

57,5

100

68,0

430

59,1

Eğitim

76

13,2

26

17,7

102

14,01

İlahiyat

54

9,4

11

7,5

65

8,93

Tarih

61

10,6

1

0,7

62

8,52

Sağlık Bilimleri

26

4,5

6

4,1

38

5,22

Sanat& Spor

14

2,4

0

0,0

15

2,06

Sosyal Bilimler

10

1,7

2

1,4

12

1,65

Mühendislik

3

0,5

1

0,7

4

0,55

574

100

147

100

728

100

Toplam

6
1

6

1

%

Tablo 2 çeviriyi konu edinen anabilim dallarını göstermektedir. Anlaşılma kolaylığı sağlaması açısından Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Avrasya
Çalışmaları ve Bilim Tarihi Tarih anabilim dalı içinde; Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Felsefe, Arkeoloji, Kadın Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar, Radyo Televizyon ve Kütüphanecilik Sosyal Bilimler
içinde; Müzik, Tiyatro ve Geleneksel Türk El Sanatları Sanat anabilim dalı
içinde yer almıştır. Spor alanına ilişkin tek bir çalışma olduğundan Sanat ve
Spor birlikte ele alınmıştır. Veri toplama aşamasında Felsefe ve “Felsefe ve
din bilimleri” olmak üzere benzer adlı ancak farklı fakültelere bağlı iki bilim
dalı saptanmıştır. Felsefe ve din bilimleri din çalışmalarıyla ilgili olduğundan İlahiyat içinde araştırılmıştır. Aynı nedenlerden ötürü, İslam tarihi de
İlahiyat anabilim dalına dahil edilmiştir. Benzer şekilde, Arap dili ve belagati İlahiyat fakültesine bağlı olduğundan İlahiyat içinde; Arap dili Edebiyat
Fakültesine bağlı bulunduğundan Doğu Dilleri içinde incelenmiştir. Sağlık
Bilimleri içinde Biyoistatistik, Çocuk Gelişimi, Davranış Bilimleri, Dil ve Konuşma Terapistliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları, Ebelik, Ergoterapi, Fizik
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Tedavi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Cerrahi
Hastalıkları Hemşireliği ve Tıp fakültelerindeki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Psikiyatri
ve Tıp Tarihi ve Etik Sağlık bölümleri yer almıştır.
Tablo 2 incelendiğinde çeviriyi konu alan birçok anabilim dalı olduğu
görülmektedir. Bu anabilim dallarının içindeki bilim dalları da göz önünde bulundurulursa sayının artacağı kuşkusuzdur. Yine Tablo 2, çevirinin
sadece belirli bir fakülte ya da enstitünün değil Sosyal Bilimlerden Mühendisliğe, Sanat dallarından Tıp bölümlerine kadar pek çok farklı birimin ilgi
alanında olduğunu göstermektedir.
Tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı incelendiğinde en çok Dil-Edebiyat bölümlerinde yapılan çalışmaların çevriyi konu edindikleri görülmektedir. Dil-Edebiyat alanını sırayla Eğitim, İlahiyat, Tarih, Sağlık
Bilimleri, Sanat & Spor Bilimleri ve Mühendislik izlemektedir. Tablo 3
Dil-edebiyat bölümlerindeki tez dağılımlarını göstermektedir.
Tablo 3. Dil-Edebiyat Bölümlerinde Tezler
YL
Türk dilleri
Batı dilleri
Doğu dilleri
Slav dilleri
Dilbilim
KarşEdb
Latin dili
Zaza dili

n
232
58
18
11
4
5
1
1
330

%
70,30
17,58
5,45
3,33
1,21
1,52
0,30
0,30
100,00

DR
n
68
24
3
2
3
0
0
0
100

%
68
24
3
2
3
0
0
0
100

Toplam
n
%
300
69,77
82
19,07
21
4,88
13
3,02
7
1,63
5
1,16
1
0,23
1
0,23
430
100

Tablo 3’deki Türk Dilleri Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleriyle Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünü kapsamaktadır. Batı Dillerinde
Alman, Amerikan, Fransız, İngiliz, İspanyol ve İtalyan Dil ve Edebiyatları
Bölümleri (bundan böyle DEB), Doğu Dillerinde Arap, Ermeni, Fars, Japon ve Urdu DEB, Slav dillerinde Bulgar ve Rus DEB incelenmiştir. Latin
dilinden başka eski çağ dili olmadığından Latin dili herhangi bir sınıflamaya sokulmamıştır. Sadece 2 üniversitede bulunan Zaza diliyse fakültelerde
doğu dilleri/ eski çağ dilleri gibi herhangi bir anabilim dalı içinde olmadığından çalışmada ayrı gösterilmiştir.
Tablo 3’ün gösterdiği üzere Dil-Edebiyat bölümlerindeki lisansüstü tezlerinde çeviriyi en çok konu eden Türk dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölü-

Çeviribilim Çalışmaları

27

mü olmuştur. Bu bölümlerde yapılan YL tezleri, Dil-Edebiyat bölümlerinde
üretilen tezlerin %70’ini, DR tezleriyse % 68’ini oluşturmaktadır. Yabancı
diller ulamından çeviriye en çok ağırlık veren Batı Dilleri bölümleri olmuştur. Toplam lisansüstü tezlerin %20’si Batı Dilleriyle ilgili çalışmalardan
oluşmaktadır. Doğu Dilleri ve Slav Dilleriyse % 4,88 ve %3,02 oranındadır.
Karşılaştırmalı Edebiyat, Zaza DEB ve Latin DEB’de doktora düzeyinde çalışmalar görülmemektedir.
Yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine oranına bakıldığında şu
bulgulara ulaşılabilir: Türk dilinde yüksek lisans tezleri, doktora tezlerinin
yaklaşık 3,5 katıdır. Batı dillerinde oran yaklaşık 2 katıdır. Dilbilim alanında
neredeyse YL ve DR tezlerinin sayısı eşittir.
Tablo 4. Batı- Doğu- Slav Dillerinde Lisansüstü Tezleri
YL
Alman dili
Amerikan dili
Fransız dili
İngiliz dili
İspanyol dili
İtalyan dili
Ara Toplam
Arap dili
Fars dili
Urdu dili
Japon dili
Ermeni dili
Ara Toplam
Bulgar Dili
Rus Dili
Ara toplam

n
29
1
12
13
1
2
58
4
11
0
2
1
18
1
10
11

%
50
1,72
20,69
22,41
1,72
3,45
100
22,22
61,11
0,00
11,11
5,56
100
9,09
90,91
100

DR
n
9
2
8
5
0
0
24
0
2
1
0
0
3
0
2
2

%
37,50
8,33
33,33
20,83
0,00
0,00
100
0
66,67
33,33
0
0
100
0
100
100

Toplam
n
%
38
46,34
3
3,66
20
24,39
18
21,95
1
1,22
2
2,44
82
100
4
13
61,90
1
4,76
2
9,52
1
4,76
21
100
1
7,69
12
92,31
13
100

Tablo 4 Dil-Edebiyat bölümlerinde çeviriyi konu edinen lisansüstü
çalışmaları her bir dil bölümü için göstermektedir. Buna göre lisansüstü
tezlerinde çeviri çalışmalarının en çok görüldüğü bölüm Alman DEB’dür.
Batı dillerindeki yüksek lisans tezlerin yarısı Alman dilinde üretilmiştir.
Doktora tezlerinde de en yüksek oran yine Alman diline aittir. Alman dilini
İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol dilleri izlemektedir. Doğu dillerinde
çeviriye en fazla değinen Fars DEB’dür. Doğu dillerinde doktora çalışmaları
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yapılan bölümler Fars dili ve Urdu dili olarak karşımıza çıkmıştır. Arap,
Japon ve Ermeni dillerinde doktora çalışmalarına rastlanmamıştır. Slav
dillerindeyse Rus DEB, YL ve DR alanında en çok tezi barındıran bölümdür.
Bulgar diliyle ilgili sadece 1 adet YL tezi görülmektedir.
Yabancı dillerin Dil-Edebiyat bölümlerindeki üstünlüğünün Eğitim alanında da sürdürülüp sürdürülmediğini anlamak için, çeviri çalışmalarının
en çok görüldüğü 2. alan olan Eğitim alanı incelenmiştir. Tablo 5 Eğitim
alanındaki bilim dallarında çeviri konulu tezleri göstermektedir.
Tablo 5. Eğitim Alanında Lisansüstü Tezler
Eğitim

YL

DR

Toplam

n

%

n

%

n

%

Alman Dili

26

34,21

8

30,77

34

33,33

Arap Dili

1

1,32

2

7,69

3

2,94

Biyoloji

1

1,32

0,00

1

0,98

Eğitim Programları

7

9,21

3

11,54

10

9,80

Fransız Dili

12

15,79

8

30,77

20

19,61

İngiliz Dili

24

31,58

5

19,23

29

28,43

Okul öncesi

1

1,32

0,00

1

0,98

Sosyal Bilgiler

1

1,32

0,00

1

0,98

Türkçe

3

3,95

0

0,00

3

2,94

76

100

26

100

102

100

Tablo 5 incelendiğinde ilk 3 sırayı yine Batı Dilleri Eğitiminin aldığı gözlemlenmektedir. Alman Dili Eğitimi aynı Alman DEB gibi çalışma sayısı
bakımından üstünlüğünü korumaktadır. Alman Dili Eğitimini, İngiliz ve
Fransız Dili Eğitimi izlemektedir. 4. Sıradaysa Eğitim Programları alanı görülmektedir. Arap Dili ve Türkçeyi diğer öğretmenlik bölümleri izlemektedir.
Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi en çok DR çalışmasına sahip
bölümlerdir. Bunları İngiliz Dili Eğitimi, Eğitim Programları ve Arap Dili
Eğitimi izlemektedir. Türk Dili Eğitiminde hiç DR çalışmasına rastlanmamıştır, YL çalışmaları da % 3,95’de kalmıştır. Bu durum Türk DEB’de çeviriye verilen ağırlığın Türk Dili Eğitiminde azaldığını göstermektedir.
Tezlerle ilgili içerik analizi anabilim dallarına göre sınıflandırılmıştır.
Buna göre analize Dil-Edebiyat bölümlerinden başlanmıştır. Tablo 6 Batı
DEB, Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerine ilişkin içerik analizini göstermektedir.
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Tablo 6. Batı Dilleri ve Edebiyata ilişkin İçerik Analizi
Alm

Frs

İng

Amr

İta

Eleştiri

14

9

6

2

1

Uzm

7

2

1

Ekin

4

2

2

Dil çifti

4

3

Kavramsal

2

2

Ç.eğitim

1

2

Dil eğt. çev
3

1

Ç.rolü

1

2

Ç.tekno

1

SözlüÇ

1

KrE

Top

3

2

37

1
1
2
1

8
1

1
1

4
1

1

2
1

1
20

4
2

1
38

7
5

1

Kuran Ç

9

4

İdeoloji
Toplam

Dilb

10

3

Disiplinler

İsp

18

1
3

2

1

7

5

94

Genel olarak Batı Dil-Edebiyatlarında yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, ağırlığın çeviri eleştirisi ulamında olduğu görülür. İspanyol DEB
dışında Batı Dillerindeki her bölümde çalışma yapılan tek ulam çeviri eleştirisidir. Bu ulamda yer alan çalışmalarda çoğunlukla seçilmiş bir yazınsal
eserin farklı dildeki çevirileri incelenmektedir. İncelemeler genel olarak
çeviri sorunları üzerine eğildiği gibi, eserin belirli bir özelliği üzerine de
(örneğin fantastik öğeler, söz sanatları, deyimler, vb.) odaklanabilmektedir.
Tezlerde başvurulan yöntemler araştırıldığında Çeviribilimsel ve Dilbilimsel yöntemler arasında önemli bir fark görülmemiştir ancak 2000 yılından
sonra yapılan çalışmalarda çevirmen davranışlarından, çeviri stratejilerinden ve çeviribilimsel kuramlardan söz edilerek, Çeviribilimsel kavramların
incelemelerde kullanması diğer bilim dallarının da Çeviribilimi özerk bir
bilim dalı olarak görmeye başladığını düşündürebilir.
Çeviri eleştirisini, uzmanlık çevirisi (n=10) ulamı izlemektedir. En fazla ele alınan uzmanlık alanı film çevirileridir (n=4).Alt yazı çevirisi (n=2)
ve dublaj (n=2) incelenen konulardandır. Basın ulamında haber metinleri
ve basın dili Alman ve Fransız dillerinde (n=2) incelenmiştir. Hukuk (n=2),
Ekonomi (n=1) ve İnsanbilimleri (n=1) yalnızca Alman dilinde çalışılmıştır.
Ekin ulamı tezlerde sosyokültürel ve yazınsal açılardan ele alınmıştır. Dil
çiftine özgü yapı ulamındaysa belirli bir dil çiftinde sıfat, ad, anlambirimcik,
niteleme ilgeci yapılarının çevirileri incelenmiştir. İngiliz, Amerikan,
İtalyan ve İspanyol DEB’lerinde bu ulamda çalışma yer almamaktadır.
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Kuramsal&kavramsal çalışmalar ulamında bir kavramın gelişimini
tartışan tezler gruplandırılmıştır. Çeviri normları kavramının değerlendirilmesi, 1980 sonrası değişen paradigmanın sorgulanması, çeviri sürecini
ekinsel aktarım ya da uyarlama olarak tartışma bu ulamda yer alan çalışmalardandır. Bu ulamın Çeviribilime kuramsal temel hazırlayan tezleri barındırdığı söylenebilir. Dilbilim alanında 2 DR (1990, 1993) tezi kuramsal
ulamda Çeviribilim kavramlarını tartışmaktadır.
Dil eğitiminde çevirinin yeri yalnızca İngiliz ve İspanyol DEB'de ele
alınmıştır. Çeviri eğitimindeyse yazınsal alan, hukuk, metin türü ve sözlü çeviri eğitimi çalışılmıştır. Disiplinlerarası çalışmalar Alman (n=3) ve
Fransız (n=1) DEB’lerinde Göstergebilim, Edebiyat, Dilbilim ve Dil Eğitimi
alanlarıyla birlikte gerçekleştirilmiştir. Çevirinin rolü ulamında çevirinin
kavram aktarımda, yazarın çeviriler aracığıyla erek ekinde alımlanmasında ve entelektüel yaşamının yeniden yapılandırılmasında oynadığı rol ve
19.yüzyıldan günümüze çeviri algısı incelenmektedir. Çeviri teknolojileri,
sözlü çeviri, Kuran çevirileri ve çeviride ideoloji en az çalışılan alanlardır.
Tablo7. Doğu Dillerine İlişkin İçerik Analizi
Arap

Japon

Fars

Urdu

Toplam

Çeviri eser

1

4

5

Bilgi yok

1

4

5

4

4

Çeviriyazı
Eleştiri

1

Dil çifti
Çeviri tarihi

1
1

1
1

4

3
1

1

Çevirinin
rolü
Toplam

1

2

13

1
1

20

Tablo 7 Doğu Dillerine ilişkin içerik analizini göstermektedir. Doğu Dillerinde karşılaşılan ulamlar, Batı Dillerinde karşılaşılan ulamlardan daha
farklıdır. Doğu Dillerinde en çok çeviri eser (n=5) ve çeviriyazı (n=4) ulamlarında lisansüstü tez yazıldığı görülmektedir. Çeviriyazı Güncel Türkçe
Sözlükte “Bir yazıyı bütün ses inceliklerini belirterek başka bir alfabeye çevirme yolu, yazı çevirim” şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2011). Çeviriyazıya ayrıca çeviriyazım/ yazıçevrimi/ transkripsiyon da denilmektedir. Doğu
Dillerindeki çeviriyazıda amaç farklı bir alfabede yazılan metinlerin Latin
alfabesine aktarmaktır. Başka bir deyişle, çevrilen sadece seslerdir, anlam ve
yapı kaynak dilde olduğu gibi kalmaktadır. Doğu dillerindeki kimi tezlerde çeviri denilerek çeviriyazı kimlerindeyse dillerarası çeviri kastedilmiştir.
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Bu nedenle, bu tezlerde yapılan çalışmanın hangi çeviri türü olduğunu saptamak amacıyla tezler indirilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Ancak 5
çalışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi elde edilemediğinden bunlara içerik analizi
yapılamamıştır. Bazı tezlerde çeviriyazının yanı sıra Türkiye Türkçesine de
çeviri yapılmıştır. Bu çalışmalar çeviri ulamında değerlendirilmiştir.
Çeviriyazı dışında karşılaşılan yeni bir ulam eleştirmeli yayımdır. Bilim
ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde “yapıtların değişik yazmalarını karşılaştırarak -aralarındaki ayrımları belirterek- elde edilen metinin basımı”
şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2006). Eleştirmeli yayımın tezlerde; edisyon kritik, ilm-i neşir, tenkidi neşir, tenkitli neşir, tenkitli basım olarak da
adlandırıldığı da saptanmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar çeviriyazı içinde değerlendirilmiştir.
Çeviri eleştirisi ulamındaki çalışmalarda (n=3) çevirmen stratejileri
(DR, Urdu dili) ve yazınsal çeviri eleştirisi yapıldığı gözlemlenmiştir. Çevirinin rolü ulamındaki tez (n=1) çeviri eserler yoluyla şairin erek kütürde
alımlanmasını incelemektedir. Çeviri tarihiyle ilgili olarak 1990-2008 arası
Arapçadan Türkçeye yapılan yazınsal alandaki çeviriler incelenmiştir.
Tablo 8. Slav Dillerine ilişkin İçerik Analizi
Eleştiri
Dil çiftinde yapı&sorun
Uzmanlık
Çeviri tarihi
Çeviri eser
Toplam

Rus
5
2
2
2
1
12

Bulgar
1

1

Slav dillerinden Bulgar DEB’de yalnızca dil çiftinde yapı çevirisi incelenirken Rus DEB’de dil çiftinde 2 çalışma vardır. Eleştiri (n=5) ulamında
yazınsal metinlerde deyim, özel ad çevirisi (n=3) ve çevirinin erek ekinde
alımlanması çalışılmıştır. Bir yazınsal eser sosyo-kültürel açıdan incelendikten sonra çevrilmiştir. Çeviri tarihi ulamında 19 ve 20. Yüzyılda TürkRus etkileşimi bağlamında çeviribilim ve edebiyat incelenmiştir. Uzmanlıkta ise sanat ve iş belgeleriyle, resmi yazışma metinleri konu alınmıştır.
Sadece birer YL tezi olan Latin ve Zaza DEB’lerinde eser çevirisi, Ermeni DEB’de çeviriyazı yapılmıştır.
Dil-Edebiyat alanından Dil Eğitimi alanına geçildiğinde Tablo 9’da gösterilen ulamlarda çalışmalar görülmektedir. Tablo 9’da diğer adıyla gösterilen Biyoloji ve Okul Öncesi öğretmenliğidir. Bu bilim dallarında yalnızca
ölçek uyarlaması yapılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmenliğindeki teze ilişkin
ayrıntılı bilgi bulunmadığından içerik analizinde gösterilmemiştir.
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Eğitim alanındaki tezler incelendiğinde ilk sırayı Batı Dillerinde olduğu
gibi çeviri eleştirisi almıştır. Dil eğitiminde çeviri ulamında çevirinin dil
öğrenmeye, okuma ve iletişim becerilerine katkısı, özel amaçlı dil dersinde
çevirinin kullanımı ve öğrencilerin çeviri hatalarının incelenmesi konuları
araştırılmıştır.
Tablo 9. Eğitim Tezlerine ilişkin İçerik Analizi
Alm İng Frs
Eleştiri
13
3
5
DilEğ.Ç
2
15
3
Ç.eğitim
3
9
4
Dil çift
4
5
Uzmlık
5
2
Ekin
4
Kavram
1
1
1
Sözlü
Disiplin
2
ÇTekno
1
Ölçek
Kuran
Toplam
34
29 20

Tür
3

Arp

EğP

Diğer

2
2
2
1
1
3

3

1
3

1

2

10

2

Top
24
22
18
11
8
4
4
3
2
1
3
1
101

Çeviri eğitimi ulamında 1996’da yüksek sesle düşünme yöntemi kullanan tezin yanı sıra çeviri stratejilerinin incelenmesi, çeviri eğitiminde yöntemlerin tartışılması hata analizinin yanında erek odaklı bir anlayış içinde
de çeviriye yaklaşıldığını göstermektedir. Dil çiftinde yapı ulamındaki çalışmalar iki dildeki söz varlıklarının çevirisine odaklanmaktadır. Uzmanlık
ulamında yapılan araştırmalar basın, hukuk, tiyatro, iktisat ve film çevirileri
üzerine yoğunlaşmaktadır. Disiplinlerarası ulamda Çeviribilimin yabancı
dil öğretimi ve Edebiyatla ilişkisine yönelik tezler yer almaktadır. Özellikle
kavramsal alanda çevirmenlerin çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunların
sosyo-kültürel nedenleri, çeviri kuramlarının gelişiminde paradigma değişimi ve ikinci dilden çevirinin kuramsal temelleri, olanakları, sınırlılıkları
çeviribilimsel bakışı desteklemektedir. 1995 yılından itibaren sözlü çeviri
üzerine de çalışmalar bulunmaktadır. Özetle, eğitim alanında çeviriyi dil
öğrenmede bir araç ya da dilsel inceleme malzemesi olarak gören çalışmalar var olmakla birlikte çeviriye erek odaklı yaklaşan çalışmalar da vardır.
Tablo 10 Türkçe, Tarih ve İlahiyat Bölümlerine ilişkin içerik analizini göstermektedir.
Türkçe bölümlerinde tezlerin çoğunluğu (n= 153) çeviriyazıdır ve Altay, Çağatay, Türkmen, Kıpçak, eski Anadolu, Uygur, Kazak, Kırgız, Kı-
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rım, Osmanlı Türkçesinde yazılmış eserler incelenmektedir. Çevriyazımı
yapılan eserlerin metin türleri ve konuları geniş bir yelpaze sunmaktadır.
Mensur hikâyeler, değerli taşların yapılması, panzehir hazırlanması, çeşitli
silah yapımı, koruyucu hekimlik, nasihatname, feriazname, şehname, destan, gazel, edebiyat ve şiir mecmuaları, rüya tabirleri, baytarname, mesnevi, kabusname, felahatname, ilaçname, pendname, sözlük bunlara örnektir.
Ayrıca Ermeni harflerinden de çeviriyazı yazılmıştır. Çeviriyazı yapılan
eserlerin hepsi orijinal metin değildir, daha önce başka dillerden Türkçeye
çevrilmiş metinler de günümüz Türkçesine çevriyazıyla aktarılmıştır. Örneğin Hacı Ali bin Hacı Muhammed Aksarayi’nin Kitabu Baytarnamesinin
Yunancadan Arapçaya, Arapçadan Türkçeye geldiği düşünülmektedir.
Tablo 10. Türkçe, Tarih ve İlahiyat Bölümlerine ilişkin İçerik Analizi
Türkçe

Tarih

İlahiyat

Toplam

Çeviriyazı

153

31

24

208

Kuran
çalışmaları

30

1

16

47

Çeviri eser

60

15

5

80

Eleştiri

18

2

7

27

Bilgi yok

6

4

6

16

Çevirinin rolü

4

5

3

12

Dil çifti

6

1

7

Kavramsal

5

Çeviri tarihi

3

Uzmanlık

2

Diliçi çeviri

4

Bibliyografya

1

Toplam

292

5
2

5
2

4
4

60

1

2

65

417

Dillerarası çevirilerde Azeri, Kırgız, Kazak, Özbek, Uygur, Tatar, Türkmen dillerinde çalışılmış eserler bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda ikinci
ya da üçüncü dilden çeviriler (örneğin Sanskrtiçeden önce Çinceye daha
sonra Çinçeden Uygurcaya ve en son Uygurcadan Türkiye Türkçesine) günümüz Türkçesine kazandırılmıştır. Son dönem Budist Uygur edebiyatı,
destanlar, gabusname, pendname, şehname, Kutad Kubilig gibi farklı çeviriler yapılmıştır.
Tarih alanındaki tezlerin çoğu çeviriyazı (n=31) ve çeviri eserdir (n=15).
Çeviri eserler ağırlıklı olarak genel tarih, yakın çağ tarihi ve ortaçağ tarihi
alanlarında yapılmıştır. Çeviriyazı ve tenkitli metinlerde şeriye sicilleri,
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muhimme defteri, müdevver defteri, temettuat defteri, selimname, süleymanname, salname, gazavatname, mizahi gazete ve konferans notları Latin harflerine çevrilmiştir.
İlahiyat alanında çeviriyazı çalışmalarını (n=24) Kuran incelemeleri izlemektedir (n=16). Kuran çalışmalarında eylemler, deyimler, söz sanatları,
anlam ve eşdeğerlik sorunları ele alınmıştır. Sadece Türkçeye değil İngilizce, Azerice, Kazakça ve Kürtçeye de Kuran çevirileri incelenmiştir. En
çok tefsir bölümlerinde çeviri konulu tezlere rastlanmıştır. Çeviri eleştirisinde İslam felsefesi metinlerinin Latinceye çevirisi ve tefsirlerde çevirmenin metni alımlaması gibi konular çalışılmıştır. Uzmanlık çevirisindeyse
güncel Arapça hukuk terimlerinin çevirisi yer almaktadır. Çevirinin rolü
ulamında çevirinin Osmanlı döneminde ve Tanzimat sonrasında düşünce
yapısının gelişimine ve bilim hayatına katkısı irdelenmiştir. Bu ulamdaki
çalışmalar Felsefe ve Din Bilimleri alanında yapılmıştır. Çeviri tarihiyle ilgili tek çalışma İslam düşüncesinde Türkçeye çevrilen eserlerin bibliyografik derlemesiyle ilgilidir.
Sosyal Bilimler ulamında ağırlıklı olarak çevirinin rolü sorgulanmakta,
disiplinlerarası ve kavramsal tezler görülmektedir. Arkeoloji bilim dalında
Yunancadan İngilizceye yangın temalı bir şiirin incelenmesi söz konusudur. Kadın Çalışmaları, Kütüphanecilik ve Kültürel Çalışmalar bölümlerinde 2 disiplinlerarası 1 de kavramsal 3 tez gerçekleştirilmiştir. Çevirinin
rolü Tercüme bürosu ve Tercüme Dergisi üzerinden gerek hümanizma
(siyaset bilimi) gerekse de devlet kamu diplomasisi (ekonomi) boyutunda
araştırılmıştır. Ayrıca çevirinin ulusal kültürel politikaların oluşumundaki
etkisi sorgulanmıştır. Radyo-Televizyon bölümündeyse uzmanlık çevirisi
olarak film çevirileri üzerinde durulmuştur. Felsefe alanında çeviride anlam ve Bilim Felsefesinde çeviri kavramsal boyutta tartışılmış ve çevirinin
Osmanlı yasa ve siyasetindeki rolü irdelenmiştir.
Sağlık Bilimlerinde yapılan tüm çalışmalarda çevirinin ölçek uyarlamada
bir araç olduğu saptanmıştır. Sanat&Spor ulamında yapılan tezler incelendiğinde Müzik alanındaki neredeyse tüm tezlerin çeviriyazı olduğu görülür.
Ancak buradaki çeviriyazı Tarih ya da Türkçede kullanılan çeviriyazı kavramından farklıdır. Müzikte nota çevrimi söz konusudur. Türk musikisindeki
çeşitli perdeler günümüz notlarına aktarılmıştır. Çevirinin rolü ulamında Tiyatro bölümünde Türk tiyatro metinlerinin çeviri problemi ve TEDA projesi
irdelenmiştir. Uzmanlık çevirisinde yine tiyatro metinleri üzerinde çalışılmıştır. Spor bölümünde sporla ilgili bir kitabın eleştirisi yapılmıştır.
Mühendislik ulamında yapılan tüm çalışmalar Bilgisayar mühendisliği
alanındadır ve hepsi çeviri teknolojilerinin gelişimiyle ilgidir.
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SONUÇ &TARTIŞMA
Bulgular araştırma sorularına göre değerlendirildiğinde Çeviribilim
dışındaki bilim dallarında yazılan tezlerin yüksek lisans, doktora, tıpta
uzmanlık ve sanatta yeterlilik gibi 4 farklı diploma türünde yer aldığı ve
ağırlığın yüksek lisans tezlerinde olmakla birlikte doktora tezlerinin de tüm
tezlerin %20’sini oluşturduğu saptanmıştır. Çeviri olgusunun Çeviribilim
dışındaki bilim dallarında doktora düzeyinde yer alması ilginçtir çünkü
özellikle doktora çalışmaları ilgili bilim dalında “bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli
becerileri” geliştirmeye yöneliktir (Resmi gazete). Bir başka deyişle, araştırmacının alanında derinleşmesine katkıda bulunur. Çeviribilim dışındaki doktora tezlerinde çevirinin yer alması o bilim dalının kendi kuramsal
tabanını çeviri yoluyla geliştirmeye gittiğini gösterebilir. Elbette çeviri yalnızca Çeviribilimin tekelinde olan bir etkinlik değildir ancak bu bulguya
dayanarak çevirinin diğer bilim dallarındaki bilgi üretiminde önemli bir
araç olarak kullanıldığı söylenilebilir.
Tezlerin anabilim dallarına göre dağılımı incelendiğinde Dil-Edebiyat
alanın %59,1’lik oranla başı çektiği, bunu sırayla Eğitim, İlahiyat, Tarih,
Sağlık Bilimleri, Sanat&Spor, Sosyal Bilimler ve Mühendislik alanlarının
izlediği görülür. Bu bulgu Yazcı’nın öne sürdüğü “Çeviribilimin edebiyat,
dilbilim ve sosyolojiyle birincil ilişkiler kurduğu” yönündeki hipoteziyle
kısmen örtüşmektedir. Bu araştırma gerçekten de çeviri olgusunun Dilbilimle birincil ilişkiler kurduğunu doğrulamakla birlikte Sosyoloji bilim
dalına ilişkin bir bulguya ulaşılamamıştır. Başka bir deyişle “çeviri sorunlarını birincil derecede sorgulama olanağı verme açısından alanın kuramsal tabanına katkı” sağlayan anabilim dalları Edebiyat anabilim dalında
özellikle Batı DEB’leri, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat ve kısmen Türk
dili ve Felsefe; Eğitim anabilim dalında Eğitim Programları ve Batı Dilleri
Eğitimidir. Bu alanlarındaki tezler içerik analiziyle incelendiğinde özellikle Eğitim Bilimleri& Programları bölümlerinde yazılan doktora tezlerinin
Çeviribilim kavramlarını tartışmakta olduğu gözlemlenmiştir. Öyle ki Eğitim Bilimlerinde yazılan tezlerin %30’u Çeviribilim içinde bile az çalışılan
sözlü çeviriyi araştırmıştır.
Ayrıca, Batı Dilleriyle Doğu Dilleri arasında nitelik ve nicelik açısından
farklı ulamlar ortaya çıkmıştır. Doğu Dillerinde çeviri kısıtlı ulamlarda (n=6)
çalışılmışken, Batı Dillerinde daha fazla ulam vardır (n=13). Bu bulgudan
Doğu Dillerinde çevirinin kısıtlı bir bakış açısıyla ele alındığı, Batı Dillerindeyse farklı boyutlarda incelendiği sonucuna ulaşılabilir. Doğu Dilleri çeviriyi daha çok dilsel hatta ses çevrimi olarak ele alıp en fazla tümce düzeyinde
incelerken, Batı Dillerinde çeviriyazı olmadığı gibi, tümce üstü incelemelerle
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de karşılaşmak mümkündür. Slav Dillerindeki çeviri etkinlikleri daha çok
dilsel incelemeye yöneliktir ancak çeviriyazı yer almamaktadır.
Çevirinin ikincil ilişkiler kurduğu bilim dallarıysa İlahiyat, Tarih,
Sağlık-Sanat-Spor bilimleri ve Mühendislik olarak bulunmuştur. Bir başka
deyişle bu disiplinler kendi kuramsal alanlarından hareketle uygulama
alnında çeviriyi kullanmışlardır. Araştırmacıların tezlerinde çalıştıkları
çeviri konuları incelendiğinde Türkçe, Tarih ve İlahiyat alanlarında ilk
sıralarda çeviriyazı, Kuran incelemeleri, eser çevrileri ve çeviri eleştirileri
yer almaktadır. Bu bulgulardan hareketle bu bilim dallarında çevirinin
daha çok dilsel boyutta ele alındığı söylenebilir. Tarih bölümlerinde farklı
türden eski metinlerin çevirisinin/çeviriyazısının/eleştirmeli yayımının
yapılmasıyla birlikte çeviri saklı kalmış bilgiyi açığa çıkarmada, o dönemin
yaşantısı, alışkanlıları ve düzenine ilişkin bilgiye ulaşmada bir araç rolünü
üstlenmiştir. İlahiyat bölümlerinde çeviri Kuran dilini incelemede bir aracı
olarak kullanılmıştır.
Mühendislik alanında çeviri çeşitli sözcük çağırma programları üretmede yeni bir alan olarak görülürken, Sağlık-Tıp Bilimlerinde bilgiyi ithal
edip bunları Türkiye gerçekliğine uyarlamada bir araç olarak kullanılmıştır.
Sanat alanında Tiyatro bilim dalındaki çalışmaların neredeyse tümü tiyatro metinlerinin çeviri eleştirisidir. Müzikle ilgili çalışmaların neredeyse
tümü çeviriyazıdır; ancak burada nota çevirisinden bahsedilmektedir. Bu
bulgudan terimlerin alanlara göre farklı anlam kazandığı sonucuna ulaşılabilir: Tarih, Türkçe gibi bilim dallarında çeviriyazı alfabe çevirimiyken
Müzikte notaların günümüz nota düzenine göre yazılmasını anlatmaktadır.
Bununla birlikte bilim dalları çevirinin şekillendirici ve kurucu yönünü
vurgulamışlardır. Çeviri dil politikalarını (Tarih), dış siyaseti (Ekonomi),
düşünceyi (Felsefe) ve yazarın alımlanmasını şekillendirmektedir. Ayrıca
Türkiyenin yeniden yapılanmasında ve düşünceyi ve kültürü yaymada (Siyaset Bilimi ve Tarih) önemli bir eyleyen olmakta (Fransız DEB), Kadın
Çalışmaları dizgesini oluşturmada kurucu rol üstlenmektedir (Kadın Çalışmaları).
Bu çalışmada Türkiyede Çeviribilim dışındaki bilim dallarında lisansüstü düzeyde yapılan tezler araştırılarak sonuçlar Çeviribilimsel bakış açısıyla
yorumlanmaya çalışılmıştır. Başka çalışmalar yurtdışında Çeviribilim alanı
dışında yapılmış ancak çeviriyi konu edinen tezleri inceleyerek bu çalışmadaki bulguları ve sonuçları genişletebilirler.
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SERDAR ÖZKAN’IN KAYIP GÜL ADLI YAPITIYLA
ÇEVİRİNİN ÇEVİRİSİ LA ROSE RETROUVEE’NİN
EŞDEĞERLİK AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
AN ANALYSIS OF THE SOURCE TEXT KAYIP GÜL AND
THE TRANSLATION OF ITS TRANSLATION LA ROSE
RETROUVEE WITH RESPECT TO EQUIVALENCE
										
Esra ULUŞAHİN1
ÖZET
Yakın bir tarihe kadar bir dilden diğer dile aktarım olarak tanımlanan çeviri, alansal çalışmalar, etkinlikler arttıkça tanımsal bir evrilmeyle artık sadece bir
dilden diğer dile değil, aynı zamanda bir kültürden diğer kültüre aktarım olarak
tanımlanmaktadır. Bir milleti var eden kültürel değerlerin çevirisi o millete ilişkin
toplumsal bir imaj oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, bir milleti temsil etmektedir.
Son yıllarda Türkçe’nin kaynak dil olarak diğer dillere çevrilmesi konusunda oluşan ilgi hem edebiyatımızı hem de kültürel değerlerimizi diğer milletlere tanıtma
açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda çevirmen de yazar kadar çeviribilimin inceleme alanında başat rol oynamaktadır. Bu çalışmada bugüne kadar
44 dile çevrilen ve 65 ülkede yayınlanan Serdar Özkan’ın Kayıp Gül adlı yapıtında
bulunan Türk kültürüne özgü, Türkiye’yi tanıtan kültürel unsurları ve yapıtta geçen
özlü sözleri İngilizce’den çevrilen Fransızca çevirisi La Rose Retrouvée’de eşdeğerlik
açısından inceleyeceğiz. Çevirmen kaynak dil olarak İngilizce çeviriyi esas alsa da,
asıl kaynak yapıt olan Türkçe ile çeviriden çeviri olarak ele alınan erek dil Fransızca
arasında anlamsal, biçimsel açıdan aslına uygun bir çeviri ortaya konulup konulmadığını karşılaştırmalı çeviri çözümlemesi kapsamında yorumlayacağız. Ayrıca
Türkçe’nin kaynak dil olduğu, erek dilin ise çevirinin çevirisi olarak karşımıza çıktığı nadir örneklerden olan bu yapıt ışığında, çevirmenin kaynak yapıta sadakatine,
çevrilen yapıtın özgün dilden değil, çeviri dilden çevrilmesiyle ortaya çıkan çeviri
yanlışlıklarına değineceğiz.
Anahtar Kelimeler: Çevirinin çevirisi, eşdeğerlik, çeviri çözümlemesi, çeviride
sadakat, çevirmen, Serdar Özkan

ABSTRACT
Translation, which is defined as transferring from one language to another
till a recent time, from now on transferring from one culture to another, not just
language to language, with a definitional evolution with more areic studies and
1 Arş.Gör.Dr., Gazi Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı, esrasahbaz@gazi.
edu.tr
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more activities. The translation of the cultural values, which creates a nation,
constitutes a social image for that nation. In other words, it represents a nation. In
recent years, the occurring interest on the subject of Turkish’s as a source language
translation to other languages has importance in terms of presenting to other
countries both our literature and our cultural values. In this context, translator has
a principal role in translation studies’ examination area as well as the author. In
this study, we will examine Turkish culture specific, cultural elements that presents
Turkey and the aphorisms in the book, in Serdar Özkan’s Kayıp Gül book, which is
translated to 44 languages and published in 65 countries, with its French translation
La Rose Retrouvée, which its translated from English, in the point of equivalence.
Although the translator grounds the translation on English as a source language,
we will interpret it in the context of comparative translation analysis to determine
whether a proper translation in terms of semantics and morphology exists between
the main source book, Turkish and the target language, which is translation of
translation. Also, in the light of this book, which is a rare example of Turkish is
the source language and target language is a translation of translation, we will
mention translator’s loyalty to source book and the translation mistakes due to
not translating from original language and translation from a translated language.
Keywords: Translation of translation, equivalence, translation analysis, loyalty
in translation, translator, Serdar Özkan

GIRIŞ
Günümüzün bilgi çağında her alanda süregelen gelişimin ve yine
her alanda artan toplumlar arası iletişimin sonunda zaruri ihtiyaca dönüşen çeviri ile ilgili pek çok tanım mevcuttur. Babil inanışındaki Tanrı’nın
cezası olarak tanımlanışından, bugünün genel itibariyle dilsel, kültürel
aktarım aracı olarak tanımlanmasına dek çevirinin geçirdiği özgürleşme
süreci çeviribilimsel araştırmaların çıkış kaynağı olmuştur. En belirgin şekliyle kültürel bir aktarım aracı olarak işlevselleşen, toplumlar arası iletişimi, etkileşimi sağlayan çevirinin bir diğer amacı dilsel, toplumsal, kültürel,
‘aynılıkları’, ‘farklılıkları’ ya da ‘benzerlikleri’ göstermektir. Bu doğrultuda
yapılan karşılaştırmalı çeviri çalışmalarında parametre olarak kabul edilen
eşdeğerlik kavramı da, iki farklı dil yapısı ya da kültürün anlamsal ve biçimsel olarak karşılığıdır.
En az çeviri kadar çevirinin parametresi olan eşdeğerlik de dönemsel
olarak pek çok yaklaşımlar geliştirilen, tanımlar getirilen bir kavram
olmuştur. XX.yüzyılın ortasına kadar dilbilimin alt dalı olarak ele alınan
çeviride, eşdeğerlik kavramı sözcük düzleminde ele alınmıştır. Kaynak
dildeki sözcüklerin erek dilde karşılıklarının bulunması çevirinin
yöntemsel mantığı olarak kabul edilmiştir. Bu yöntemle eşdeğerlik sözdizim
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düzleminde benimsenmiş, kaynak dille erek dil arasındaki öğelerin yer
değiştirmesiyle eşdeğerliğin sağlanacağı düşünülmüştür. Bu yaklaşım
ışığında eşdeğerlik sorunu karşısında üretilen çözümün dille sınırlı kalması
başlı başına sorun haline gelmiştir. Biçimsel eşdeğerliğin yanı sıra özellikle
kültürel unsurlar söz konusu olduğunda, kaynak metin okurunda oluşan
etkinin benzeri erek kültür okurunda da oluşmalı düşüncesiyle anlamsal
özdeşliğin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çevirmenin anlamsal eşdeğerliği
sağlaması için hem kaynak hem de erek dil kadar her iki toplumun
sosyokültürel yapısını da bilmesi gerekmektedir. Dil, içerisinde bulunduğu
kültürel yapıya göre anlamlandığından, bu yapıyı erek dilin kültürel
yapısına göre uyarlamak çevirmen için oldukça zordur. Bu zorlu süreci
çevirmenin deneyimleri, hâkimiyeti, kararları şekillendirmektedir. Burada
da bilimsel açıdan bakıldığında çevirmenin sadakati, ihaneti eleştirileri
devreye girmektedir. Can Yücel Her Boydan adlı kitabının arka kapağında
çeviri anlayışını şöyle özetlemektedir:
“ Çeviri kadın gibidir, güzeli sadık olmaz, sadığı güzel” diye bir atasözü
var. Çoğu atalar gibi, o Rus atası da yanılmış. Çeviri kadın gibidir, doğru.
Doğru ama güzeli sadık olur onun da. Sadığı güzel mi olur ille, bakın, orasını
bilemiyorum.”
Bu tümcelerle Yücel, çevirmenin sadece aktarandan ibaret olmadığını,
özgün metnin yazarı olarak çevirmenin yukarıda değinilen kültürel
farklılıklar ışığında bağımsız davranma hakkının olduğunu belirtir. Elbette
yazarı dokunulmaz kılarak, çevirmenin izini yok saymak çeviri anlayışında
söz konusu olamaz. Ancak çevirmenin de bağımsızlık sınırlarının çizilmesi
gerekmektedir. Anlamsal olarak yazara sadık, yöntemsel olarak bağımsız
olabileceği söylenebilir. Daha açık bir ifadeyle, çevirmen, kaynak metnin
diğer deyişle yazarın kaleminden çıkan metnin anlamsal açıdan özünü
erek dilin, kültürün yapısına göre anlaşılırlığı sağlamak için kendince
yorumlamalıdır. Bu edim çeviribilimde ‘yeniden yazma’ olarak tanımlanır.
Bilinenin aksine ‘yeniden yazma’ yazarın ikinci plana atılması değil, yazarın
kaynak toplumda uyandırdığı etkiyi erek dilde uyandırmak, kaynak yapıtın
ana düşüncesini, duygusunu erek dile aktarmaktır. Bu da çevirmenin yazara
sadakatsizliği şeklinde yorumlanamaz. Çevirmen kaynak metnin öğelerini
tek tek irdeleyerek erek dilin dilsel, kültürel yapısına göre bir bütün halde
aktarmalıdır.
Yazarla çevirmenin duygu, düşünce farklılıklarını ya da aynılıklarını
ortaya koymak, iki farklı dil ve iki farklı kültür arasında dilsel, anlamsal
incelemeyi yapmak ise bilimsel anlamda çeviri çözümlemesiyle sağlanmaktadır. Günümüzde disipliner anlamda çeviri çözümlemesi, kaynak metnin
birebir erek dilde karşılığını aramak değil, dillerin kültürel yapılarını ör-
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neklerle ortaya koymak, toplumlar arası kültürel farklılıkları, etkileşimi
gözler önüne sermek ve ayrıca ortak anlam içeren yapıların farklı dilsel yapılarla ifade edildiğini göstermektir. Nasıl çevirmenin çeviri sürecinde her
iki dili, her iki kültürü, kaynak metnin yazarını iyi tanıması gerekiyorsa,
çeviri çözümlemesi yapmak için de tüm bu süreçleri bilmek gerekmektedir.
Eleştirmen, çevirmenin nasıl olması gerektiğini, görevinin ne olduğunu,
karşılaştırmalı inceleme yaparak biçemsel, anlamsal eşdeğerliğin sağlanıp
sağlanamadığını sadece durum analizi yaparak yani ‘kaynak metinde yazar
böyle derken erek metinde çevirmen bunu demiştir’ şeklinde yüzeysel bir
inceleme yaparak değil, ortaya çıkan çeviri sorunlarının nasıl aşılacağını,
eşdeğerliğin sağlanamadığı durumlarda alternatif çeviri çözümleri üretmeyi bilmelidir. Önce dil dışı etmenleri de göz önünde bulundurarak kaynak
metni bağlam içerisinde değerlendirmeli, daha sonra aynı süreci karşılaştırmalı olarak erek metinde yapmalıdır. Ortaya çıkan sonuçları da kuramsal, yöntemsel açıdan açıklayabilmelidir.

Çevirinin Çevirisi
Çeviri eleştirisi söz konusu olduğunda, yazar tarafından kaleme alınan
kaynak metinle bu kaynak metinden diğer dillere çevrilen erek metindir.
Peki ikinci dilden yapılan yani erek dilden çevrilen metinlere ne denilmektedir? Çeviri illa kaynak dilden mi yapılmalıdır? Kaynak dili bilmeden, erek
dildeki çevirisiyle yapıta hayranlık duyup bunu erek dilin dışında bir başka
dile kazandırmak mümkün değil midir? İkinci dilden yapılan çeviriler intihal midir? Her geçen gün yöntemsel, kuramsal açıdan gelişme gösteren çeviribilim çerçevesinde bu soruları arttırmak mümkündür. Yazar kimliğinin
yanı sıra bir çeviribilimci olarak bu konuda pek çok yazı kaleme almış Sabri
Gürses çevirmenlik tecrübeleri ışığında pek çok intihal örneğiyle karşılaştığını ifade ederek, çeviribilimde ikinci dilden yapılan çevirilerin intihal
sınıfına girdiğini ifade ediyor. 2Çeviri etiği açısından bakıldığında, bugün
pek çok yayınevinin dil mezunu olan herkese çeviri yaptırdığını ve yayınevlerinin ‘ekmek kapısı’ haline gelen çevirinin kapitalist sistemin içerisinde yer alan bir sektöre dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Ticari
kaygılarla hem çeviri işini yapanın hem yayınevinin hem de editörün çevirinin nasıl yapıldığına değil, çevirinin yapılıp yapılmadığına odaklanmaları, çevirinin güvenilirliği açısından soru işaretleri oluşturmaktadır. Çevirinin yabancı dil öğreniminde bir yöntem olduğu gerçeğini de düşünürsek,
hem okurun parasını sömürmek hem de okuru yanlış bilgilerle donatmak
sektörel bir yapının deformasyonudur. Nasıl satın alınan bir cihaz bozuk
çıktığında dolandırıldığımızı düşünüyorsak, aslından yapılmayan çeviriler
2 Rus Edebiyat çevirilerinde çevirmen olarak önemli bir isim olan Sabri Gürses’in
çeviride intihallerle ilgili yazılarına http://ceviribilim.com/?p=421
adresinden ulaşılabilir.
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için de kandırıldığımızı düşünmek mümkündür. Bazı yayınevlerinin korsan çevirmenler ya da korsan çevirilerle piyasaya daha ucuz kitap sürmesi
yıllarını çeviriye adamış, kendi dilini, jargonunu geliştirmiş çevirmenlere
haksızlık olduğu kadar, edebiyat severler için de kabul edilebilir değildir.
Çeviri söz konusu olduğunda başat rol oynayan çevirmenin kimliğinin
gizli kalması bir başka deyişle kitapta sadece isminin yer alması çeviri yapıtı
da belirsiz kılar. Çevirmenin yapıtta önsöz yazması mutlaka okura güven
verecek, ortaya çıkan soru işaretleri o önsözde cevap bulacaktır. Betül Parlak’ın da belirttiği gibi doğrudan yapılan çevirilerde de, ikinci dilden yapılan çevirilerde de önsöz yazılmadığı zaman çevirinin amacını, hangi dilden
yapıldığını anlayamıyoruz. 3Çeviribilim açısından bakıldığında çevirmen
kimliğinin, çeviri sürecinde yaşadığı zorlukları, tecrübeleri okurla paylaşması bilimsel eleştirileri de yumuşatacaktır.
Çevirinin sadece dilsel unsurlarla değil, dil dışı etmenlerle süregeldiğini
unutmamak gerekmektedir. Elbette kaynak dili bilmeyen bir çevirmenin
erek dildeki karşılığını hayranlıkla okuması, özgün metin okuyormuş hissiyle onu bir başka dile çevirmek istemesi bilimsel açıdan olmasa da, çeviri
etkinliği çerçevesinde kabul edilebilir. Ancak nasıl akademik her çalışmada
bize ait olmayanı referanslandırıyorsak, çevirmenin de neyi, nereden çevirdiğini bilip bunu yapıtında belirtmesi gerekmektedir.
Kültürel unsurların çevirisi söz konusu olduğunda elbette çeviriden
yapılan çeviriler daha da dikkat çekmektedir. Çeviriyi kültürden bağımsız düşünmediğimiz için, elbette kaynak kültüre özgü unsurların çevirinin
çevirisine gelene kadar başkalaştığı düşüncesi önyargı olarak kabul edilemez. Özellikle son yıllarda Türk Edebiyatı’na duyulan ilgi, kültürümüzün, dilimizin diğer toplumlara nasıl tanıtıldığı konusunda duyduğumuz
hassasiyeti arttırdığı gibi, eleştirel bakış açısı, önyargılar da bu hassasiyetin
bir parçasıdır. Çalışmamızın konusu olan Kayıp Gül adlı yapıtın kaynak
dil Türkçe’den erek dil Fransızca’ya4 başka bir dil ve kültürle yoğrulduktan
sonra geçmesi, kültürümüzün, değerlerimizin nasıl şekillendiğini görmemiz açısından örnek teşkil etmektedir. Çevirmenin sadece isminin yazılı
olduğu yapıtın giriş kısmında yazarın biyografisine ilişkin de yanlış bilgiler yer almaktadır. Serge Rivest tarafından Fransızca’ya çevrilen bu yapıtta
yer alan kültürel unsurların ve yazar tarafından kullanılan mistik dil çerçevesinde geçen özlü sözlerin çevirisi kaynak yapıtla eşdeğerlik açısından
zaman zaman kabul edilebilir görülse de, çevirmenin sadece isimden varolması söz konusu kabul edilebilirliği de ortadan kaldırmaktadır. Ancak
3
http://www.academia.edu/4320460/%C3%87eviri_%C4%B0ntihalleri_
Ba%C4%9Flam%C4%B1nda_%C4%B0lahi_Komedi
4 Çalışma da her defasında çevirinin çevirisi demek zor olacağından, bilimsel
anlamda erek dil olarak kabul edilmese de, karşılaştırmalı çeviri çözümlemesi
çerçevesinde Fransızca erek dil olarak yorumlanacaktır.

44

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

bilimin ışığında ele alacağımız örnekleri karşılaştırmalı çeviri çözümlemesi
kapsamında, mümkün olduğunca nesnel bakış açısıyla yorumlamaya çalışacağımızın da altını çizmek gerekmektedir.

Romanın Konusu
Serdar Özkan’ın ilk yapıtı olan Kayıp Gül her ne kadar ülke sınırları
içerisinde daha az yankı uyandırsa da, bugüne kadar 40’ı aşkın ülkede 35
dile çevrilmesiyle yurtdışında okurun oldukça ilgisini çekmiştir. Hem Doğu
hem de Batı toplumlarına özgü motiflere, kültürel unsurlara eşit derecede
yer verilmesinden dolayı yapıt Doğu ile Batı arasında kurulan bir köprü
şeklinde tanımlanmaktadır. Yazar Bu yaklaşımıyla insanın evrenselliğine,
ne kadar farklı uyruktan, kültürden olursak olalım insanlığın ortak
hislerine dokunmak istiyor. ‘Özünü arama, kendini keşfetme’ hikâyesi
olan yapıt, Amerikalı Diana’nın ikiz kız kardeşini bulmak için İstanbul’a
gelişini anlatıyor. Diana babasız büyüyen, hayatını annesiyle sürdüren
bir kızdır. Aynı zamanda başkaları ne der kaygısıyla yaşayıp, öykü yazarı
olmak isterken avukatlık mesleğini tercih ederek başkalarının takdirini,
beğenisini kazanmak için kendinden ödün veren, bu yüzden kendisi
olmayı terk eden bir kızdır. Annesinin hastalığıyla genç kızın tüm hayatı
değişmiştir. Annesinin öldükten sonra açması için ona verdiği mektup
Diana’nın bundan sonraki yaşamının dönüm noktasıdır. Annesinin
ölümüyle kahrolan Diana son arzusunu yerine getirmek üzere söz konusu
mektubu açtığında aslında babasının ölmediğini, kendilerini terk ettiğini,
bir de Mary adında ikiz bir kız kardeşi olduğunu öğrenir. Aradan geçen uzun
yılların ardından Mary’le iletişim kurduğunu, ancak kendisinin öleceğini
öğrenmesiyle üzüntüden bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğunu
yazan anne, Diana’dan ikiz kız kardeşini bulmasını ister. Yaşadığı şokun
etkisiyle ne yapacağını bilemeyen Diana’nın öyküsü, annesinin son isteğini
yerine getirmek için San Francisko’dan İstanbul’a uzanır. Annesiyle Mary
arasındaki mektuplaşmalardan, Mary’nin güllerle konuşan bir hayalperest
olduğunu düşünen Diana, bu mektuplardan Mary’nin annesi için eşsiz bir
evlat olduğunu ve kendisinin tam zıt karakteri olduğunu görünce, önceleri
saçma bulsa da kendisi de güllerle konuşmak için İstanbul’a otel sahibi
Zeynep Hanım’ın yanına gelir. Güllerin dilini öğrenme derslerine başlayan
Zeynep Hanım ile Diana’nın diyalogları, paylaşımları sonunda anlaşılıyor
ki; Diana’nın aslında varolduğunu sandığı ikiz kardeşi kendisidir. Her
insanın olduğu gibi onun da aslında olmak istediği kişi, öz benliğidir.
Benlik ile ruh arasındaki çatışmayı öne çıkaran yapıtta yazar, sufi bir
bakış açısıyla, günümüz toplumunda kaybedilen benlikleri insanın iç dünyasında aramasını, derinlerde varolan manevi inancın, sevginin kaynağı-
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nın orada olduğunu vurgular.5 Karşıtların savaşımında görünen yüzün
yerini iç yüze bırakacağını vurgulayan yazar yapıtın ön kısmında William
Blake’in ve Yunus Emre’nin dizelerine yer verir. İnsanın evrenselliğini ön
planda tutarak; Yunan mitolojisinden Yunus Emre’ye, William Blake’ten
Sokrates’e, Diana’dan Zeynep Hanım’a, dünyadan Venüs’e, gerçek dünyadan düşler dünyasına, San Francisco’dan İstanbul’a, Artemis Tapınağı’ndan, Bülbül Dağı’ndaki Meryem Ana’nın evinden, Sultanahmet’e, Topkapı’ya uzanan bu yapıt karşıtlıkların güzelliğini ortaya koymak için seçilmiş
örneklerdendir.

Özlü Sözler ve Kültürel Unsurların Çeviri Çözümlemesi
Kaynak yapıtta yazarın özellikle mektuplara yer verdiği bölümlerde kullandığı lirik, mistik dil okurda farklı hisler uyandırmaktadır. Bilimsel açıdan incelendiğinde bu tümcelerin erek yapıta aktarımında erek okurda da
aynı hislerin uyanıp uyanmadığı incelemenin temel sorusudur. Özellikle
erek yapıtın özgün dilden çevrilmediği düşünülürse bu sorunun sorunsala
dönüşeceği kanaati oluşmaktadır. Öte yandan doğu, batı arasında bir köprü
olarak tanımlanan yapıtın ikinci bölümü İstanbul’da geçer. Bu bağlamda
yazarın kaynak yapıtta yer verdiği Türk kültürüne ait unsurların, çevirinin
çevirmeni tarafından erek dilde karşılıklarının nasıl verildiğini, biçimsel,
anlamsal eşdeğerliklerinin sağlanıp sağlanamadığını örneklerle göstermeye çalışacağız.
Örnek 1:
K.M.: * …
Bir bahçeye girmek gerek
Her teferrüç kılmak gerek
Bir taze gül kokmak gerek
Ol gül hergiz solmaz ola
…
YUNUS EMRE
5 Serdar Özkan’ın bu yapıtı dönemin uluslararası platformda en iyi satan
kitabı olarak biliniyordu. Gazeteci Ezgi Başaran 2009 yılında Hürriyet gazetesinde
yazdığı bir yazıda bu düşünceyi çürütmek için karşıt görüşlerde bulunmuş,
bunun tamamen yayınevinin abartısı olduğunu, yazarın ve yapıtın tanınırlığının
zannedildiği kadar geniş kitlelere ulaşmadığını iddia etmişti. Buna karşın yazar
gerekli açıklamayı yapmış, cevap niteliğinde Sabah gazetesine bir röportaj
vermiştir. Detaylar için; https://www.sabah.com.tr/pazar/2011/12/25/karsiliksizve-sonsuz-sevgiyi-ariyorum adresine girilebilir.
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E.M.: * Tu rentreras dans un jardin
Tu y voyageras
Tu respireras une fraiche rose
Une rose qui jamais ne se fane
YUNUS EMRE
Türk milletinin en önemli şairlerinden olan, tasavvuf şiirinin öncüsü
Yunus Emre’nin yaşantısına dair kaynaklarda net bir bilgi yoktur. Ancak
13. ve 14. yüzyıllarda yaşadığı bilinen ünlü ozan, Anadolu’da yaşanan iç
çatışmalar, kıtlık, kuraklık gibi zorluklara karşın, Allah sevgisini, dinle
ilgili düşüncelerini yayarak Türk-İslam birliğinin kurulmasında önemli
rol oynamıştır. Dizelerinde sıklıkla ‘gül’le ilgili teşbihlere yer veren Yunus
Emre’nin şiirlerinin başlıca teması Allah sevgisidir. Şiirlerinin tamamında
Allah sevgisine yer veren ünlü ozanın gül etrafında vurgulamak istediği
benzetilenler, Allah, Hz. Muhammed, insanın içindeki iman, dervişler yani
genel ifadeyle dini unsurları betimler. Kaynak yapıta bakıldığında dizelerde geçen Osmanlıca ‘teferrüç’ sözcüğünün sözlük anlamı ‘Ferahlanmak, iç
açılmak, gezintiye çıkmak’tır. ‘Hergiz’ ise ‘ Asla, kat’iyyen, hiçbir suretle’
demektir. Yunus Emre’nin bu dizeleri genel hatlarıyla dini motifler içermektedir. Yunus Emre’yi tanımayan erek okur için çevirmen sözcüklerin
anlamsal karşılığını verse bile bu dizelerin dini içerik taşıdığını anlamayacaktır. Ancak kültürel etkileşimi arttırmak adına Türk kültürünün önemli
temsilcilerinden olan Yunus Emre’yi kısaca dipnotla erek okura tanıtabilir.
Elbette bunun için çevirmenin kimliği, uyruğu, amacı bu noktada önem
teşkil etmektedir. Şayet çevirmen Türk olsaydı belki böyle bir kaygıyla hareket edebilirdi. Öte yandan dizelerde geçen sözcüklerin sözlük karşılıklarına bakıldığı zaman kaynak yapıtta genel bir hitap varken çevirmen ‘tu’
öznesini kullanmayı tercih etmiştir. Şiir çevirisinin başka bir bilgelik, teknik gerektirdiğini bu örnekle vurgulamak gerekmektedir. Çevirmen kaynak yapıta sadık kalıp genel bir ifade kullanmayı yani ‘tu’ yerine, “Il faut
rentrer dans un jardin, Il faut y voyager, Il faut respirer une fraiche rose”
şeklinde bir çeviri yapmayı tercih etseydi kaynak yapıta daha uygun olacağı
söylenebilir. Erek metnin ikinci çeviri yapıt olması nedeniyle çevirmen birinci çeviride gördüğü şekliyle çevirmiştir. Ancak burada erek yapıt olarak
Fransızca çeviriyi ele alıyoruz ve genel olarak anlamsal karşılığın verildiği
söylenebilir.
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Örnek 2:
K.M.: *Ah Gül, hastasın sen.
Uğuldayan fırtınada
Geceleyin uçan
Görünmez kurt
Buldu kızıl sevinçten
yatağını.
Ve karanlık, gizli aşkı
Yok eden hayatını.
WILLIAM BLAKE
E.M.: * ÔRose, tu es malade.
Le ver invisible
Qui vole la nuit,
Dans la furieuse tempête
A trouvé ton lit
D’incarnate allégresse
Et son amour, noir et secret,
Détruit ta vie.
WILLIAM BLAKE
Şiir çevirisinde çevirmen erek metinde anlamsal eşdeğeri yakalamakta
oldukça zorlanmaktadır. Düzyazı çevirisinde anlam karmaşıklığına yol
açmamak ya da erek okura anlamsal açıdan yaklaşmak için bazı çeviri
yöntemleri uygulanabilir. Ancak şiir çevirisi söz konusu olduğunda şiir
yazmaktan bile daha zor olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fransız
şair Philippe Soupault’un dediği gibi; “Şiir gerçi bir söz sanatıdır, ama bir
öz sanatıdır da. Ben şiirin çevrilebileceğine inanıyorum. Hatta daha da
fazlasına, şiir dilinin müzik gibi uluslararası bir dil olduğuna inanıyorum.
Dünya ulusları birbirlerini her şeyden önce şiirle anlayacaktır (Akt. Bezirci
1982: 9).” Bu tümceleriyle şair şiirin duygusal iletisinin evrenselliğine
dikkat çekmektedir. Bu noktada çevirmenin donanımı devreye girer ve
başarılı bir çeviri ortaya koymak için öncelikle kaynak metnin kaynak
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kültürdeki işlevini özümseyip bu iletiye yakın bir iletiyi erek metinde
yakalamalıdır. Şiiri şiir gibi çevirmeli, şiirin semantiğini, ses, ritm, kafiye
gibi detaylarını göz önünde bulundurmalıdır. Elbette kaynak dilde
uyandırdığı hissin aynısını erek okurda da etkili kılmak zordur. Amaç salt
anlamsal değil biçimsel açıdan da erek yazında şiir olarak kabul görecek bir
metin ortaya çıkarıp, kaynak dildeki etkiye yakın bir his uyandırmaktır. Bu
bağlamda örnek şiire baktığımız zaman her iki örnekte esasında kaynak
dil İngilizce’den çevrilmiştir. Romantizm akımının ünlü İngiliz ressam, şair
William Blake’in ‘Hasta Gül’ adlı şiiri İngilizce’den Türkçe’ye ve Fransızca’ya
çevrilmiştir. Bu noktada şiirin orijinal halini de göstermek gerekir.
“O Rose, thou art sick:
The invisible worm
That flies in the night,
In the howling storm,
Has found out thy bed of crim son joy;
And his dark secret love
Does thy life destroy.”
WILLIAM BLAKE
Orijinal metne bakıldığında ilk dizedeki sözcüklerin sonundaki ‘orm’ ve
ikinci dizedeki ‘oy’ sesi şiirsel bir dil oluşturmaktadır. Ses ve ritm hem biçimsel hem de sessel açıdan şiirin estetiğini oluşturmaktadır. Asıl inceleme
metinlerimiz olan Türkçe ve Fransızca çevirilere bakıldığı zaman dizelerde
erek metindeki kafiyelerin olduğu yerde olmasa da genel bir ritm yakalanmaya, ses uyumu sağlamaya çalışılmıştır. Şiire ruhunu veren sözcüklerin
diğer iki dilde de karşılıkları verilmiş, genel olarak her iki metinde de eşdeğerlik sağlanmıştır denilebilir.
Örnek 3:
K.M.: Kendini özel hissetmek için ihtiyacın olan tek şey, yine kendinsin.
(s.14)
E.M.: “ Tout ce dont tu as besoin pour étre unique, c’est d’étre toi-même.”
(p.29)
Bu örnekte geçen ifadeye bakıldığında kaynak metinde italik biçimde
yazılan tümce erek metinde biçimsel formu korumak için tırnak içerisinde
verilmiştir. Çevirmen hem anlamsal hem de biçimsel eşdeğerliği sağlamıştır.
Kaynak okurda oluşan hissin benzerini erek okurda oluşturacak bir dizge
tercih etmiştir.
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Örnek 4:
K.M.: “Sevdiğim bir söz var: Zaman ileriye doğru akıp gittiği sürece,
büyülendiğimiz ‘gelecek’ el değmemiş ‘ geçmiş’ten başka bir şey değildir.”
(s.72)
E.M.: Il y a un proverbe que j’aime bien: “Tant que le temps coule, l’avenir
qui nous émerveille tellement n’est rien d’autre qu’un passé vierge.” (p.98)
Kaynak metinde geçen tümceye bakıldığında, zamanın hızla akıp geçtiği betimlenmektedir. Kaynak okurun zihninde oluşan düşünce, kelime
oyunlarının sürüklediği zihin pratiği ya da oluşan hisler, erek metne bakıldığında erek okurda da benzer duygular, etkiler oluşturmaktadır. Çeviriden çeviri yapan çevirmenin tümcesiyle kaynak metindeki tümce biçimsel,
anlamsal eşdeğerlik sergilemektedir.
Örnek 5:
K.M.: … Hafızam beni yanıltmıyorsa, Topkapı Sarayı, İstanbul’da
olmalıydı. (s.88)
E.M.: … Si je ne m’abuse, le palais Topkapi est bien à Istanbul, n’est-ce
pas? (p.117)
Türk tarihinde önemli bir yer olan Topkapı Sarayı, 1453 yılında Fatih
Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra yapılmış ve Fatih Sultan
Mehmed döneminden Sultan Abdülmecid’e kadar yaklaşık dört yüz yıl süreyle Osmanlı’nın idare, eğitim ve sanat merkezi olmuştur. Aynı zamanda
da padişahın da evidir. Tarihsel anlamda Türk kültürü için önem teşkil eden
bu saray turistik açıdan da fazlasıyla ilgi görmektedir. Kaynak metinde geçen bu kültürel değer erek metne erek dilin fonolojik normlarına uygun
bir şekilde geçirilmiştir. Türk kültürünün tarihsel derinliğini, zenginliğini
araştırmak isteyen erek okur için bir çıkış noktası olarak kabul edilebilir.
Örnek 6:
K.M.: Havaalanında yarım saate yakın, herkesinkinden sonra gelen çantasını beklemiş, taksi sırasını iki kez arkasından hücum edenlere kaptırmış;
konuşkan bir şoförün bilmediği dilde yaptığı sohbeti dinlemek zorunda
kalmış; Sultanahmet’te kimseyi halı satın almak istemediğine ikna edememiş;…(s.94)
E.M.: Diane avait attendu ses bagages pendant prèsque une heure à sa
sortie de l’avion et, bousculée par des passagers pressés, elle avait perdu sa
place trois fois dans la file d’attente des taxis. Après avoir finalement trouvé
une voiture, elle avait eu à subir les suffocants nuages de fumée exhalés
par le chauffeur qui allumait cigarette sur cigarette. Elle avait été frappée
par la lenteur de la circulation, dont le rythme était moins rapide que celui
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des piétons. Par la suite, elle n’avait pas réussi à convaincre les marchands
ambulants du quartier Sultanahmet qu’elle n’avait pas besoin de tapis. (p.124)
Çeviride ‘sadakat’ kavramı tarih boyunca sorunsala dönüşmüş, bilimsel tartışmalar bu sorunsal etrafında genişletilmiştir. Çeviri eleştirilerinde
eşdeğerlik kavramını ölçüt olarak ele alırken de çevirmenin yazara sadakatinin ya da diğer bir deyişle ‘çevirmenin özgürlüğü’nün sınırlarını bilmek
gerekmektedir. Çevirmen, yazarın bilişsel dünyasını doğru algılayıp erek
metne birebir aktarıyor mu, yoksa yazarın imgelemine müdahale ederek
erek metnin yazarı konumuna mı geçiyor? Günümüz çevirmen tanımlamasında, çevirmen her iki dile, kültüre ana dili, kültürü gibi sahip olmalı,
doğru anlayıp bilişsel dünyasındaki deneyimlerini de göz önünde bulundurarak erek okura göre anladığını yorumlamalıdır. Erek okur yaklaşımını
benimseyen çevirmen erek metin üzerinde kaynak metindeki etkiyi bırakmak için yaratıcı müdahalelerde bulunabilir. Ancak her ne kadar günümüz
çeviri yaklaşımlarında çevirmenin erek okura hizmet etmesi gerektiğini,
kaynak metni bir bütünlük içerisinde erek kültürün içerisinde işlevselleştirmesi gerektiğini vurgulasak da, çevirmen aynı zamanda ‘otantik’ olmalıdır. Bu sözcüğü sözcüğüne çeviri yapıp çeviriyi cümle düzleminde ele
alması demek değildir. Çevirmenin kararlarında kaynak metni esas alıp,
farklılık söz konusu olmadığı sürece öze bağlı kalmak demektir. Elbette
kaynak unsurların özellikle kültürel farklılıklardan dolayı kültürel unsurların çevirisini erek kültüre göre şekillendirmelidir. Ancak çevirmenin biçemine, yorumuna yapılan keyfi ekleme, çıkarmalar da çevirmenin erek
metne göre yorumlaması değil, yazara sadakatsizliği şeklinde tanımlanır.
Bu açıklamalar ışığında yukarıdaki çeviri metni tekrar Türkçe’ye çevirirsek;
“Diane uçak çıkışında bir saate yakın bagaj beklemiş, acelesi olan yolcular tarafından itilip kakılmış, taksi sırasını üç kez kaçırmıştır. Sonunda bir
araba bulduktan sonra üst üste sigara içen şoförün havada oluşturduğu boğucu duman bulutlarına maruz kalmıştır. Trafiğe takılmış neredeyse yayalardan daha yavaş bir ritimle ilerlemişlerdir. Sonrasında Sultanahmet’teki
seyyar satıcıları halı satın almak istemediğine ikna edememiştir.” şeklinde
bir metin ortaya çıkmaktadır. Çevirmen her ne kadar kaynak metindeki
imajı erek metne daha detaylı, ağdalı bir şekilde aktarmak istese de kaynak
metinde olmayan tümceleri eklemiştir. Çevirmenin benimsediği ekleme,
değiştirme stratejilerinin bu örnekte yersiz tercihler olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Ancak çalışma çerçevesinde ele alınması gereken kültürel unsur Sultanahmet’e, çevirmen çeviri metinde yer vermiştir. Yine İstanbul’daki turistik yerlerden biri olan Sultanahmet, erek okura tanıtılması
gereken bir tarihe sahiptir. Türk kültürünün diğer toplumlara tanıtılması
açısından önem teşkil eden kültürel unsurlara çevirmenin çeviri metinde
yer vermesi oldukça önemlidir.
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Örnek 7:
K.M.: (…) Eğer Zeynep Hanım’ı bulabilmiş olsaydı, bunların hiçbirini
dert etmeyecekti. Ayasofya’nın üst katında kuytu bir köşeye çekilip kapanış
saatine kadar duvarlara bakarak ağladı. (s.94)
E.M.: Si seulement elle avait pu trouver le petit hotel de Zeynep Hanim,
rien de tout cela ne l’aurait affectée. Elle dénicha un coin désert près de
Sainte-Sophie et pleura en contemplant ses murs jusqu’à la fermeture.
Çevirmeni yöntemsel açıdan çıkmaza sürükleyen bir diğer konu da
özel isimlerin çevirisidir. Genellikle çevirilere bakıldığında çevirmen özel
isimler söz konusu olduğunda ya kaynak dilin fonolojisine ya da erek dilin
fonolojisine uygun bir aktarım yapar. Ancak özel isimler fonolojik ya da
alfabetik olarak farklılık gösterse de anlamsal açıdan ait oldukları kaynak
dilde işlevselleşir ve bu nedenle çeviriye tabi tutulmazlar. Kesin bir yöntemi
olmamakla beraber özel isim çevirileri için uygulanacak yöntemleri
yaptığımız gözlemler ışığında genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:
Kaynak metinde varolan özel isim hiçbir değişiklik yapılmadan olduğu
gibi aktarılabilir.
Diller arasındaki fonolojik farklılıklar göz önünde bulundurularak erek
dilin fonetiğine uygun biçimde değiştirilerek aktarılabilir.
Çevirmen kaynak dildeki sözcüğü olduğu gibi aktarıp, hem erek okuru
aydınlatmak hem de bir kültür elçisi olarak kaynak kültürü erek okura
tanıtmak amacıyla, söz konusu özel isimi dipnotla açıklayabilir.
Bazı özel isimler bir anlam içerdiğinden, çevirmen o sözcüğü erek
dildeki anlamsal karşılığıyla aktarabilir.
Bu bilgiler ışığında örnekte geçen ‘Zeynep Hanım’ sözcüğünü çevirmen
erek dilde ‘Mme Zeynep’ şeklinde değil, erek dilin fonetiğine uygun bir yazım tercih ederek olduğu gibi aktarmıştır. Diğer bir özel isim olan ‘Ayasofya’ ise, her ne kadar İstanbul’da varolan Türk kültürüne özgü tarihi bir
müze olsa da, sözcük köken olarak Yunanca’dır. Latince adı ‘Sancta Sophia’,
Fransızca karşılığı ise ‘Sainte Sophie’dir. Erek dilde karşılığı olan bu kültürel
unsurlar çevirmenin işini oldukça kolaylaştırmaktadır.
Örnek 8:
K.M.: Müze yetkililerinin yaptığı üçüncü ‘Kapanıyor!’ uyarısından
sonra Ayasofya’dan çıkıp Topkapı Sarayı’na doğru amaçsızca yürümeye
başladı. (s. 95)
E.M.: Lorsque le gardien l’informa pour la troisième fois que le musée
était sur le point de fermer, elle quitta Sainte-Sophie et erra sans but en
direction du palais Topkapi. (p.125)

52

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bu örnekte de özel isimler söz konusudur. Çevirmen yukarıda belirttiğimiz yöntemler ışığında seçimler yapmıştır. ‘Ayasofya’ dışında metinde geçen ‘Topkapı Sarayı’ için çevirmen ‘saray’
sözcüğünün erek dilde anlamsal karşılığı olan‘palais’ sözcüğünü kullanmış,
‘Topkapı’ için de erek dilin fonolojik normlarına uygun bir çeviri yapmıştır.
Örnek 9:
K.M.: Çayhane denilen yer, dört ayrı oturma grubundan oluşan, otantik
tarzda döşenmiş, bol ışıklı bir odaydı. Girişte bekleyen altın sırmalı bordo
yelek giymiş garsonun dışında ortalıkta kimse görünmüyordu.
Koyu renk parke zemine, kiremit, hardal ve mavinin tonlarının ağırlıklı
olarak kullandığı sade desenli kilimler seriliydi. Duvarlara eski İstanbul
resimleri asılmıştı. Haliç’te dolaşan kürekli tekneler, minarelerini göğe
eriştirmek için birbiriyle yarışan camiler, Boğaziçi kıyısınca uzanan, dar
pencereli ahşap evler… (s.98)
E.M.: le salon de thè, qui comprenait quatre petites salles distinctes, était
bien éclairé et décoré dans le plus pur style ottoman, A part le serveur dans
son uniforme galonné d’or, il n’yavait personne.
Des tapis décorés de motifs rouge brique, jaune moutarde et bleu agrémentaient la mosaique du parquet. Les murs étaient ornés de tableaux
montrant diverses scènes du vieil Istanbul: barques flottant sur la. Corne
d’Or, mosquées surmontées de leurs minarets et rivalisant d’altitude, spectacles de derviches tourneurs, maisons de bois s’étendant sur la cote du
Bosphore…(p.129)
Kaynak metinin ilk paragrafında geçen ‘çayhane’ Doğu toplumlarına
özgü bir kültürdür. Gerek sömürge toplumlarının sömürüldükleri ülkelerde yaşam kurması gerekse toplumlararası göç, kültürel karşılaşmaların,
tanışmaların en önemli nedenlerindendir. Bu bağlamda erek metinde ‘le
salon de thé’ denildiği zaman bu sözcük erek okurun zihninde bulanıklığa
neden olmaz. Erek toplumda bilinen bir kültürel motif olduğu için çevirmen sözcüğün erek kültürdeki karşılığını vermiştir. Çayhanedeki garsonun
‘altın sırmalı bordo yeleği’ Osmanlı kültürüne ait bir motif olduğu için, çevirmen metinde bütünlük sağlamak amacıyla ‘otantik’ sözcüğü için ‘plus
pur style ottoman’ çevirisini tercih etmiştir. Çevirmen bu tercihiyle erek
okur tarafından anlaşılır bir ürün ortaya koymuş, anlamsal ve biçemsel eşdeğerliği sağlamıştır.
Yazar kaynak metinde özellikle turistler tarafından yoğun ilgi gören İstanbul’un tarihsel açıdan önem teşkil eden yerlerinden örnekler vermiştir.
Çevirmen de erek metine bu kültürel unsurları dahil ederek, kaynak kültürün farklı kültürlere tanıtılmasında aracılık etmektedir. İkinci paragrafta
geçen, şekil olarak boynuza benzediği için ‘Altın Boynuz’ olarak da bilinen
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‘Haliç’ erek dilde karşılığı olan bir sözcüktür. Kelime itibariyle anlamsal
bir değeri olduğu için çevirmen ‘Corne d’Or’ sözcüğünü tercih ederek erek
okura ulaşabilmiştir. İstanbul Boğazı için erek dilde kullanılan ‘Bosphore’
sözcüğü de çevirmen tarafından karşılık bulmuştur. Öte yandan çevirmen
kaynak kültüre ait motiflerin olduğu, kültürel anlamda dikkat çekici detayların bulunduğu kaynak metinde bulunmayan bir detayı erek dilde yeniden
yazmıştır. Duvarlardaki tabloları betimlerken erek dilde eklediği ‘spectacles
de derviches tourneurs’ yani ‘semazen gösterisi’ sözcüğüyle kaynak kültüre
özgü detayları güçlendirmek için ekleme yöntemiyle erek okura ulaşmıştır.
Örnek 10:
K.M.: “Teşekkür ederim, bir espresso yeterli benim için.”
Espresso da var gerçi ama, şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesine ne dersin? Dört seçeneğin var.
Sade, orta, az şekerli, şekerli…”
E.M.: “Merci, un espresso fera l’affaire.
Bien sur que nous avons de l’espresso, mais peut-etre voudrais-tu une
tasse de café turc?
Türk kültürü söz konusu olduğunda dünyada bilinen en önemli kültürel
unsurlardan biri de Türk kahvesidir. Osmanlı döneminden bugüne uzanan
bu kültürel içecek, farklı hazırlanışıyla, tekniğiyle dünyada tanınır hale gelmiştir. Kaynak metinde yer alan bu kültürel unsurun farklı içim şekillerine değinilmiştir. Çevirmen kaynak metinde geçen bu kültürel unsuru erek
okura yerlileştirerek, ‘Dört seçeneğin var. Sade, orta, az şekerli, şekerli…”
tümcesini erek metinden çıkarmıştır. Çevirmen bu tercihiyle anlam kaybı
olmaksızın, erek kültürün normlarına uygun bir karar vermiştir.
Örnek 11:
K.M.: (…) Düşler gerçekleşecek olanın mayasıdır.” (s.109)
E.M.: (…) Les rêves sont le levain de la realite. (p.141)
Kaynak yapıtta baskın olan lirik dile örnek teşkil eden en dikkat çekici tümcelerden biri “Düşler gerçekleşecek olanın aynasıdır”. Erek metne
bakıldığında çevirmenin ‘Les rêves sont le levain de la realité’ çevirisinin
karşılığı ‘Düşler gerçeğin mayasıdır’ şeklindedir. ‘Gerçekleşecek olan’ ile
‘gerçek’ anlamsal olarak eşdeğer olmadığından çevirmenin anlamsal eşdeğerliği sağladığı söylenemez.
Örnek 12:
K.M.: “Neden duyalım ki?” dedi Sarı Çiçek, Zeynep Hanım’ın ağzından.
“Yapay güllerin varlığı, sahici güllerin değerini gösterir. Gerçeği belli olmayan bir şeyin sahtesini yaparlar mı ki?” (s.133)
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E.M.: “Pourquoi serait-ce le cas? Répondit Jaune Fleur par la voix de
Zeynep Hanim. Leur existence meme dépend de la notre. Elle témoigne de
notre valeur. Qui voudrait fabriquer une imitation de quelque chose qui n’a
aucun prix?” (p.172)
Kaynak metinde geçen ‘gül’ metaforu iyiyi, güzeli, doğruyu genel bir ifadeyle tüm güzellikleri temsil eder. Kötülüğün varlığıyla iyiliğin kıymetinin
anlaşıldığını, değer kazandığını ifade eden yazar, tasavvufi betimlemeleriyle, sözcüklere ruhani anlamlar kazandırmıştır. Elbette bu çıkarım söyleme
bütüncül bakış açısıyla yaklaşıldığında söz konusu olabilir. Ancak bu tümceyi bağımsız ele aldığımızda da benzer bir anlam yüklemesi yapılabilir.
Çevirmen kaynak tümcede geçen tümceyi erek dile olduğu gibi aktarmıştır.
Kaynak dilin öznesi olarak kullanılan ‘yapay güllerin varlığı’ ve nesne olarak kullanılan ‘sahici güllerin değeri’ sözcükleri erek dilde biçemsel olarak
farklılık göstermektedir. ‘Yapay güller’ sözcüğü bir önceki tümcede geçtiği
için tekrara düşmemek adına ‘ leur existence’ demeyi tercih eden çevirmen,
‘sahici güllerin değeri’ sözcüğünü, ‘Elle témoigne de notre valeur’ şeklinde
tümceleştirmiştir. Anlamsal olarak kaynak metindeki özlü sözün karşılığını
erek dilde sağlayan çevirmenin biçemsel eşdeğerliği sağladığı söylenemez.
Örnek 13:
K.M.: “Yanıldığını sanmıyorum. Sarı Çiçek’in yaşadığı bu olay bizde de
Nasrettin Hoca öyküsü olarak bilinir. Ama bizim Hoca, Sarı Çiçek’in anlattığı babaya pek benzemiyor, çok daha duyarlı ve sevgi doludur o.”
(…) Bunda şaşılacak ne var kızım? Nasrettin Hoca da güllerle haşır neşirdi ve doğal olarak öykülerinin ilham kaynağı onlardı.” (s.133)
E.M.: “Pourquoi pas? A peu de chose près, cette histoire est connue
comme étant celle de Nasreddin Hodja. Mais le véritable personnage de
Hodja est très différent du pere qu’a rencontré Jaune Fleur. Hodja est beaucoup plus aimable.
(…) Pourquoi un tel étonnement, machèrie? Nasreddin Hodja était aussi un jardinier. Il est donc bien normal que ses histoires aient été inspirées
par les roses.” (p.172)
1200’li yıllarda Konya Akşehir’de yaşadığı düşünülen, sosyal problemlere, tasavvufi ve mistik konulara mizahi bir üslupla cevaplar vererek, Anadolu insanının genel yapısını ortaya koyan, insanlara öğütler veren ünlü
Türk bilgini Nasrettin Hoca, fıkralarıyla sözlü edebiyatın önemli bir kültürel kahramanıdır. Türk-İslam medeniyetlerinin hüküm sürdüğü bütün
ülkelerde tanındığı gibi, fıkraları farklı dillere de çevrildiğinden dolayı batı
ülkeleri tarafından da ‘Nasreddin Hodja’ olarak tanınmaktadır. Batı dillerinde Nasrettin Hoca fıkraları çözümlenerek, Türklerin karakterlerine,
yaşamlarına dair fikir sahibi olunması da yine çevirinin kültürel temsilde
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önemli bir yer teşkil ettiğini göstermektedir. Erek metine bakıldığında çevirmen ‘Nasrettin Hoca’yı erek kültürde tanındığı fonetik yapısıyla aktarmıştır. İkinci paragrafta yer alan ‘haşır neşir olmak’ deyimi için çevirmen
‘Nasrettin Hoca da bir bahçıvandı’ şeklinde çevrilen ‘ Nasreddin Hodja était
aussi un jardinier’ tümcesiyle karşılık vermiştir. Türk dilinde anlatımı güçlendirmek için kullanılan deyimlerin çevirisi çevirmeni oldukça zorlayan
bir diğer husustur. Bu tümcede çevirmen erek okurun zihninde anlam karmaşasına yol açmıştır denilebilir. Burada sözcük karşılığı yerine anlamsal
bir karşılık vermenin daha doğru olacağı söylenebilir. ‘Il comprenait aussi
le langage des roses’ söylemsel anlamda metnin bütününü kapsayan daha
anlaşılır bir çeviri örneği olabilirdi. Bu bağlamda çevirmenin anlamsal eşdeğerliği sağladığı söylenemez.
Örnek 14:
K.M.: (…) Şöyle seninle güzel bir Boğaz turu yapalım, ne dersin? (s.141)
E.M.: (…) Nous pourrions faire une petite croisière sur le Bosphore,
qu’en penses-tu?
Tarihsel açıdan mitolojik bir hikayesi olan ve ‘inek geçidi’ anlamına gelen Bosporos adını taşıyan İstanbul Boğazı’na bu adın verilmesi Zeus’un
nehirler tanrısı İnahos’un kızı İo’yaaşık olmasına dayanır. Zeus’un karısı
Hera bu aşkı öğrenince, Zeus İo’yu karısından korumak için İo’yu bir ineğe
çevirir. Karısı bu ineği Zeus’tan ister ve başına bin gözlü dev Argos’u bekçi
olarak diker. Zeus buna karşılık İo’yu kurtarmak için Hermes’i gönderir ve
Argos’u öldürtür. Bunun üzerine Heraİo’nun başına at sineği musallat eder.
Sinek İo’yu ısırınca acıdan deliye döner ve çılgınca koşar. İstanbul Boğazı’na
geldiğinde kendini sulara bırakan İo, burayı yüzerek geçer. Bundan sonra
buranın adı ‘inek geçidi’ anlamına gelen Bosphoros olarak anılır. 6 Yunanca
kökenli bu sözcüğün erek dilde karşılığı olduğundan, yazar karşılığını bulmakta zorlanmamıştır. Anlamsal ve biçemsel eşdeğerliği sağlamıştır.
Örnek 15:
K.M.: “Büyüleyici bir İstanbul gezintisinin ardından ders saatine kadar dinlenmek için odasına çekilmişti Diana. Hala geçirdiği günlerin etkisindeydi.
Zeynep Hanım onu sabah erkenden odasından almış ve Ortaköy diye
anılan küçük bir sahil semtine götürmüştü. Orada önce gözleme yemişler,
sonra kiralık bir tekneyle tarihi caminin önündeki iskeleden denize açılmışlardı. “(s.142)
E.M.: “Après une splendide excursion sur le Bosphore, Diane était
montée dans sa chambre pour se reposer un peu avant sa leçon, l’esprit
encore tout émerveillé de ses découvertes de la journée.
6 İstanbul Boğazı’na ilişkin efsaneler konusunda daha detaylı bilgi için http://
www.tarihiistanbul.com/istanbul-bogazi-tarihi-ve-efsaneleri/
adresi ziyaret edilebilir.
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Zeynep hanim était passée prendre Diane dans la matinée et l’avait
conduite dans le petit quartier d’Ortakoy situé sur la rive. Après un repas
de kebab dans un petit restaurant, elles étaient montées à bord d’une
embarcation privée et avaient quitté le quai en face de la mosquée de Pierre
richement ornée.”(p.183)
Çevirmen bir önceki metinde Boğaz turu denildiği için çevirmen anlamsal karışıklığa neden olmaması açısından “İstanbul gezisi” için ‘Bosphore’ sözcüğünü tercih etmiştir. Kaynak metinde geçen bir diğer İstanbul’un
önemli semtlerinden biri olarak bilinen ‘Ortaköy’ ise erek dilin normlarına
uygun fonolojik değişiklikle erek metinde yeniden şekillenmiştir. Bir kültürü tanımak söz konusu olduğunda çoğu insanın aklına ilk olarak o ülkenin yemekleri gelir. İlk kültürel farklılıkları, benzerlikleri saptama ya da bir
kültürü tanıma isteği o ülkenin yemeklerini tatmaklar başlar denilebilir. Bu
bağlamda kaynak metinde geçen, Türk kültürüne özgü bir hamur işi türü
olarak bilinen ‘gözleme’ için çevirmen erek metinde ‘kebab’ sözcüğünü tercih etmiştir. Kültürel etkileşimin en önemli nedenlerinden biri olan göçler
sonucunda, yurtdışında hemen hemen her yerde varlık gösteren Türkler,
gittikleri ülkede kebapçılığı sektöre dönüştürmüşlerdir. Bu nedenle bütün
dünyada bilinen bu Türk yemeği artık diğer kültürlerde de yerelleşmiş, hatta yabancı dil sözlüklerine girmiştir.7 Ancak bu örnekte olduğu gibi kaynak
metinde yazan ‘gözleme’ yerine erek dilde ‘kebab’ denilmesi her ne kadar
erek kültür tarafından anlaşılır olmak mantığıyla yapılsa da, bu çeviri yanlış
bir çeviridir. Güncel çeviri yaklaşımında erek kültürü, erek dili esas almak
demek bu uğurda aslının dışında başka bir karşılık vermek demek değildir. Bu konuda çeviribilimciler farklı görüşler ortaya atmaktadır. Bir kısım
araştırmacı tıpkı örnekte olduğu gibi, erek okura ulaşmak için gerekirse
metin yeniden yazılabilir demektedir. Diğer bir görüş ise, kaynak metindeki kültürel unsurları erek okuru, kültürü göz önünde bulundurarak yorumlamak gerekir şeklindedir. Çevirinin varoluş nedeni eğer kaynak metinse çevirmenin yazara sadık kalması gerekmektedir. Örnekteki yöntem
sözlü çeviride kabul edilebilir. Ancak yazılı çeviride çevirmenin alanı biraz
daha geniştir. Bu örnekte çevirmen, “C’est une spécialité turque qui est fait
avec la pâte filo” şeklinde bir dipnot vererek ‘gözleme’ sözcüğünü olduğu
gibi bırakıp, Türk kültürüne özgü bu yiyeceği erek okura tanıtabilirdi. Ya
da doğrudan erek kültürün normlarını göz önünde bulundurup, kaynak
metini de yok saymaksızın ‘kebab’ yerine ‘un pain turque’ de denilebilirdi.
Buradaki hatalar ilk İngilizce’ye yapılan çevirideki çevirmenin hatalarının
uzantısıdır. Bu bağlamda çevirmenin bazı örneklerde olduğu gibi tesadüfen
sağladığı eşdeğerlik burada söz konusu değildir.
7 Kebab,donerkebab: en Turquie et auMoyen-Orient, viandecoupée en tranche
et rotie à la broche. http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/kebab
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Örnek 16:
K.M.: “Boğazın durgun, masmavi sularında, Avrupa yakası boyunca
Yeniköy’e kadar yol almışlardı. Oradan Asya yakasına geçerek, Marmara
Denizi’ne doğru ilerlemişler ve asırlardır kapalı kaldıktan sonra birkaç yıl
önce açılan Kız Kulesi’nde öğle yemeği yemişlerdi. Aslında gözlemeyle yemek faslını hallettiklerini düşünmüştü Diana; ama sofraya birbiri ardına
gelen Osmanlı mutfağının seçme yemeklerine itiraz edememişti.” (s.142)
E.M.: “Sur les eaux bleues et calmes du Bosphore, elles avaient navigué le
long de la côte européenne jusqu’à la forteresse de Roumélie. Le bateau avait
ensuite traversé le détroit jusque sur la rive asiatique et poursuivi sa route
en aval vers la mer de Marmara. A l’embouchure, elles avaient déjeuné sur
une toute petite île qui n’avait été rouverte au public que tout récemment,
après avoir été interdite d’accès pendant des siècles, et sur laquelle se trouve
la tour de Léandre. Diane avait cru que le kebab l’aurait rassasiée, mais elle
ne put résister aux appétissants mets ottomans qui se succédaient devant
elle.” (p.183-184)
Kaynak metnin bütününe bakıldığında kültürel unsur olarak İstanbul’da
bulunan pek çok semt ismi dikkat çekiyor. ‘Avrupa yakası boyunca Yeniköy’e
kadar yol almışlardı’ tümcesine bakıldığında çevirmen erek metinde
Boğaziçi’nin Rumeli yakasında bulunduğu için ‘Yeniköy’ü genelleyerek
‘Roumélie’ sözcüğüyle karşılamıştır. Çoğu yer isimlerinde olduğu gibi
fonetik değişiklik yaparak ‘Yenikoy’ diyebilirdi. Ancak anlamsal bir kayıp
söz konusu olmadığı için eşdeğerlik sağlanamadı denilemez. Bazı Avrupalı
tarihçilerin ‘Leander Kulesi’ dedikleri ‘Kız Kulesi’ için çevirmen de aynı
yaklaşımı göstermiş erek dilde karşılığı bulunan ‘la tour de Léandre’
sözcüğünü kullanmıştır. 8 Avrupa yakası, Asya yakası, Marmara Denizi
örnekleri erek dildeki karşılıklarıyla verilmiştir. Kültürel bir detay olarak
kaynak metinde bahsedilen Osmanlı’nın geniş mutfak kültürü, erek dilde
de aynı etkiyle verilmiştir.
Örnek 17:
K.M.: “Bizim bunu anlatan güzel bir atasözümüz var: Üzüm üzüme
baka baka kararır. Bu yüzden bir gülü bahçeye ekmeden önce, diğer gülleri
kötü yönde etkileyip etkilemeyeceğini bilmek isteriz.” (s.144)
8 Bu sözcüğün efsanesinden de bahsetmek gerekirse; Afrodit’in rahibelerinden
biri olan Hero, Kız Kulesi’nde görev yapmaktadır. Rahibe olduğu için erkeklerle
ilişki yaşaması yasaktır. Bir gün bir tören için karşıya geçen Hero, orada
Leandros adında bir rahiple karşılaşır ve görür görmez birbirlerine aşık olurlar.
Görüşebilmek için Hero, boğazın sularını yüzerek geçen Leandros’a yol göstermek
için fener yakar. Bir gün yanan fenerin sönmesiyle Leandros karanlıkta yolunu
kaybeder ve boğularak ölür. Efsaneye göre bu duruma şahit olan Hero, yaşadığı
acıya dayanamaz ve kendisi boğazın sularına bırakarak yaşama veda eder.http://
www.tarihiistanbul.com/kiz-kulesi-efsanesi-ve-tarihi/
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E.M.: “Nous avons un magnifique proverbe qui illustre ce fait: ‘ Les raisins deviennent noirs à force de se regarder les uns les autres.’ Voilà pourquoi, lorsque nous plantons une rose, nous voulons nous assurer qu’elle n’aura
pas une mauvaise influence sur les autres. (p.186)
Her dilin ifadeyi güçlendirmek için kullandığı kendine özgü deyimleri
vardır. Bir kültür bileşeni olan ve atalarımızdan miras olarak kalan atasözleri,
çeviribilimde çevirmeni en çok zorlayan sahaların başında gelir denilebilir.
Çevirmen kaynak kültüre özgü kalıp ifadelere hakim olmadığında ya da
diğer bir deyişle sadece sözlüksel düzlemde karşılık verdiğinde ciddi
anlam kayıplarına yol açılmaktadır. Bu anlamsal kargaşayı engellemek
için çevirmenin sözcenin bağlamdaki göndergesel anlamını çözümleyerek
erek okura aktarmalıdır. Çeviri sürecinde söylemin anlamıyla ilgilenmesi
gereken çevirmen, kalıp ifadeler söz konusu olduğunda da sözcüğün sözlük
karşılığıyla değil, o sözcüğü erek kültüre göre yorumlayarak anlamsal
karşılığıyla hareket etmelidir. Bu örnekte çevirmen kaynak kültüre özgü
atasözündeki sözcüklerin sözlük karşılığını vererek erek okura ulaşmaya
çalışmıştır. Atasözünü bağımsız bir cümle olarak değil de söylemin
bütününe bakarak yorumlayan erek okur sözcüğü sözcüğüne yapılan
bu çeviriden anlamsal bir çıkarımda bulunmaktadır. Ancak erek odaklı
çeviri yaklaşımında öngörülen, öncelikle kaynak kültürde, dilde varolan
unsurların varsa erek dildeki karşılıklarını vermektir. Kaynak kültürde
geçen atasözünün kullanım yeri açısından anlamsal karşılığı olan ‘On ne
peut rester longtemps dans la boutique d’un parfumeur sans en emporter
l’odeur’ ifadesidir. Sözcüğü sözcüğüne çeviri yapıldığında ‘Üzerinde
kokuyu taşımadan parfümeri dükkanında uzun süre kalamazsın.’ anlamı
çıkar. Atasözleri gibi kalıp ifadelerde yer alan her bir sözcüğün bir alt
metni vardır. Sözcüğü sözcüğüne çeviri yapıldığında ortaya çıkan anlam
esas alt metindeki anlama ulaşmak için bir nevi kılavuzdur. Bu bağlamda
çevirmenin erek dilde karşılığı varken sözcüğü sözcüğüne çeviri yapması
erek odaklı yaklaşım mantığına uygun değildir. Bu çevirmenin ya kaynak
dildeki ifadeyi anlamada zorlandığı ya da kendi dilindeki kelime haznesinin,
kalıp ifade bilgisinin yetersizliği şeklinde açıklanabilir.
Örnek 18:
K.M.: (…) Güllerden kırmızı olan Efes’teki Artemis Tapınağı’nda
ekiliymiş. Beyaz ise yine Efes’teki Meryem Ana’da. (s.145)
E.M.: (…) La rose rouge vient du temple d’Artémis, et la blanche, de la
maison de la Vierge Marie.
İzmir’in Efes antik şehrinde bulunan Artemis Tapınağı, dünyanın yedi
harikasından biridir. Tapınağın yapıldığına dair farklı görüşler olsa da en
bilineni Lidya Kralı’nın M.Ö. 550 yılında Artemis adına yaptırdığıdır. Her
ne kadar Yunanlılar tarafından yapılıp Yunan tapınağı olarak bilinse de
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Türkiye sınırları içerisinde yer alan dünyanın yedi harikasından biri olan
bu tapınak ve Hz. İsa’nın çarmıha gerilişinden sonra havari Yuhanna ile
Efes bölgesine gelip, hayatının son yıllarını orada geçirdiği için adına Meryem Ana’nın evi denilen bu kutsal mekan, çevirmen tarafından erek dildeki
karşılıklarıyla verilmiştir.
Örnek 19:
K.M.: “Bir Türk sufisi, Yunus Emre söylemiş;
“Bir Ben vardır bende, benden içeri…” (s.182)
E.M.: “ Ce proverbe est d’un Saint soufi:
“Il y a un moi à l’intérieur de moi, enfoui au fond de moi.” (p.230)
Yukarıda örnekte değinildiği Kaynak yapıtın girişinde de yer alan Yunus
Emre dizelerinden en bilineni yapıtın sonunda da kendini göstermektedir.
Yapıtın ana fikri niteliğinde olan Yunus Emre dizesi çevirmen tarafından
sözcük düzleminde karşılığı verilmiştir. Yapıtın içeriğini doğru kavrayan
erek okur için bu tümceyi anlamak da zor olmayacaktır. Ancak çevirmen
bu özlü sözün bir Türk sufisine ait olduğunu belirtmemiş, üstelik kaynak
yapıtta ismi de geçmesine rağmen Yunus Emre’nin sözü olduğunu aktarmamıştır. Çeviriyi mutlaka erek dilin, kültürün normlarına göre yerelleştirmek gerektiğini söyledik. Ancak kaynak yapıtta geçen özlü sözlerin kime
ait olduğu belli olmasına rağmen bu özlü sözün sahibinin erek metinde belirtilmemesi çevirmenin nesnellikten uzak politik bir duruş sergilediğinin
göstergesidir. Burada da çevirmen her ne kadar özlü sözün eşdeğerini verse
de, bu özlü sözün bir Türk sufisine ait olduğunu bu sufinin Yunus Emre
olduğunu aktarmaması çevirinin kültürel tanıtım aracı olarak kullanılan
bir yöntem olduğu görüşüne ters düşmektedir. Bu bağlamda ortaya konan
çevirinin kabul edilebilir bir çeviri olduğu söylenemez.

SONUÇ
Kaynak yapıtta yazar bilişsel dünyasındaki kurguları, tecrübeleri
kendine özgü bir üslupla okura aktarır. Çevirmen de yazarın bu kurgularını,
düşüncelerini erek dilin, kültürün normlarına göre yeniden anlamlandırır.
Erek dilin toplumsal, kültürel, dilsel yapısı yani dil dışı unsurlar esas alınarak
yapıt erek dil dizgesi içerisinde anlaşılır kılınır. Çeviri çözümlemesinde
eleştirmen öncelikle çevirmenin kaynak yapıtın anlamsal dokusunu doğru
anlayıp anlamadığını, anladığını erek dil yazınına eşdeğer şekilde aktarıp
aktarmadığını esas alır. Kaynak okurda uyanan etkinin erek okurda da
uyandırılması gerektiği savıyla çevirmenin iletilere yüklediği öznel anlamın
kaynak yapıtla örtüşüp örtüşmediğini ortaya koymak gerekmektedir.
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Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan ikinci dilden çeviri, yukarıda
da belirttiğimiz gibi ‘korsan çeviri’ örnekleri, çevirmen nasıl olmalıdır
sorusunu esas alan çeviri eleştirmenleri açısından çeviri hatalarını ve
‘çevirmen nasıl olmamalıdır’ ı göstermek için öğretici örneklerdir. Yazarın
düşüncelerinin, üslubunun ya da kaynak yapıtta geçen kültürel unsurların
erek dilde, kültürde anlamlanması bilimsel yaklaşımın temel dayanağıyken,
ikinci dil çevirilerinin iki farklı dil, iki farklı kültürde yoğrulması yapıtın
aslından oldukça uzaklaşması şeklinde tanımlanabilir. Özellikle çeviride
kültürel unsurlar söz konusu olduğunda, kaynak yapıta özgü değerlerin
ikinci dilden çevirilerde anlamsal, biçemsel sapmalara maruz kaldığı
genellemesini yapmak yanlış olmayacaktır. Çeviride bir birliğin oluşmasını
sağlamak, anlamsal, biçemsel eşdeğerliği yakalamak kaygısı güdülmektedir
ve bu bağlamda erek dilin olgusu olarak ele alınabilecek ikinci dilden çeviri
örneklerinin kaynak yapıtla değil, erek dille bir ilişkisi bulunmaktadır.
Bu ikinci dil çevirileri kaynak dili bilen çevirmen yokluğundan ya da
azlığından ziyade, yayınevlerinin sektöre dönüştürdükleri çeviri politikaları,
çevirmenin finansal mağduriyeti sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bilimsel
anlamda kaliteyi düşüren bu yetersizlik, çevirinin bilimselleşmesinden önce
kabul görürken, erek dilin, kültürün, çevirmen hakimiyeti, tecrübelerinin
öncül tutulduğu çeviribilimde kabul görmemektedir. En iyi çevirinin
aslından yapıldığının, en iyi çevirmenin de aslından çeviri yaptığının altını
çizmek gerekmektedir.
Bu çalışmada da erek metin olarak ele aldığımız İngilizceden çeviri
yapıtla, kaynak yapıt ‘ Kayıp Gül’ arasında kültürel unsurları, özlü sözleri
örnek alarak ikinci dil üzerinden yapılan çeviri sapmalarını, anlamsal
kaymaları, çevirmen kararlarını eşdeğerlik sınırları içerisinde irdelemeye
çalıştık. Her ne kadar yukarıda verilen bazı örneklerde eşdeğerliğin
sağlandığına yönelik yorumlar getirilse de, genel anlamda çevirmenin dilsel
açıdan yetersiz kaldığını, erek metni doğru anlayamamaktan, dilsel, kültürel
hakimiyetsizlikten kaynaklı anlamsal kaymaların ve çok sayıda çevrilmeden
bırakılmış tümcelerin olduğunu söyleyebiliriz. Metnin bütününe
bakıldığında anlamsal açıdan çok ciddi kayıplar yaşanmamaktadır. Her
ne kadar ortaya çıkan hatalar belki de erek dil çevirmeninin yetersizliği
olsa da, inceleme öznemiz ikinci dil çevirmeni olduğundan çeviri genel
anlamda başarısız bir çeviridir denilebilir. Kültürel unsurlar da kabul
edilebilir çeviriler ortaya koysa da çevirmenin yapıtta sadece isimden ibaret
olması ve kendi anadili olmasına rağmen Fransızca kullanımındaki basitlik
çevirmenin dilsel yetersizliği, tecrübe eksikliği olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak Serge Rivest tarafından İngilizce’den Fransızca’ya çevrilen
çeviribilimsel tanımlamaları, öğretileri, yöntemleri örnekleriyle göstermek
açısından fayda sağlayan bu romanda çevirmen genel olarak söylemleri
sözcük düzleminde aktarsa da, yeterli olmamakla beraber, kabul edilebilir
bir ürün ortaya koymuştur denilebilir.
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MODERNİST ÖZ-BENLİK, KENDİNİ ALDATMA VE BENLİK
ÇATIŞMASI IŞIĞINDA JOSEPH CONRAD’IN LORD JIM ADLI
ROMANINA BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW UPON JOSEPH CONRAD’S LORD
JIM UNDER THE LIGHT OF MODERNIST SELF, SELFDECEPTION AND SELF-CONFLICT
İsmail AVCU1*
ÖZET
Edebiyatta Modernizm bireysellik kavramını derinlemesine araştıran ve
‘öz-benlik’ olgusunun ifade edilmesini sağlayan anlamları sorunsallaştıran bir
akımdır. Modernist yazarlar sosyal yabancılaşmanın difüzyona uğraması, psikanalizin giderek ilerlemesi, toplumdaki bireylerde I. Dünya Savaşının neden olduğu
yönelimsizlik ve hemen hemen tüm sanatsal akımlarla ilgili gündeme gelmiş olan
deneyselcilik olgusu gibi bazı unsurlara vurgu yapmışlardır.
Kendini aldatma bir inkâr etme sürecidir. Bu süreçte öz-benlik kendisini bir
doğruya inandırır ve bunun dışındaki mantıklı, akılcı açıklamaları asla kabullenemez ve bu durumların farkındalığına ulaşamaz. Conrad’ın eserlerinin çoğu parçalanmış benliğin modernist temsiline öncülük eder. Bu çalışmada Joseph Conrad’ın
Lord Jim adlı romanı kendini aldatma ve benlik çatışması kavramları ışığında incelenmiştir. Bunun yanı sıra Modernist öz-benlik kavramının deneyimlediği evrelere
de değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz-benlik, Kendini aldatma, Benlik çatışması, Bireysellik,
Farkındalık, Modernizm, Yabancılaşma, Parçalanma.

ABSTRACT
Literary modernism is a movement which investigates the concept of
individuality in details and problematizes the meanings that provide an expression
for the concept of the ‘self ’. Modernist authors emphasized some concepts such as
the diffusion of social alienation, gradual progress of psychoanalysis, disorientation
of the people caused by the World War I and the concept of experimentalism
having been the agenda about almost every artistic movement.
Self-deception and self-conflict is a process of self-denial. The self makes itself
believe a truth and is neither able to accept any other logical, reasonable explanation
nor reach a point of awareness about those situations. Most of Conrad’s works
Pioneer the modernist representation of the fragmented self. In this study, Joseph
1 Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü, ismail.avcu@atauni.edu.tr, iavcu212@windowslive.com
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Conrad’s Lord Jim has been analysed under the light of the concepts ‘self-deception’
and ‘self-conflict’. Besides that, phases that modernist self has experienced have
been touched upon.
Keywords: Self, Self-deception, Self-conflict, Individuality, Awareness,
Modernism, Alienation, Fragmentation.

GIRIŞ
Edebiyatta Modernizm bireysellik kavramını derinlemesine araştıran ve
‘öz-benlik’ olgusunun ifade edilmesini sağlayan anlamları sorunsallaştıran
bir akımdır. Bunun örneklerini Conrad’ın Lord Jim, Eliot’ın Profrock,
James’in Lambert Strether, Pound’un Hugh Selwyn Mauberly, Joyce’un
Leopold Bloom ve Woolf ’un Bayan Dalloway adlı başkahramanlarında
görmek mümkündür. Bu karakterlerin tamamı öz tecrübelerin ifade
edilmesinin en belirgin örneklerini sergilemektedirler. Yazarlar bu örnekleri
ele alırken sosyal yabancılaşmanın difüzyona uğraması, psikanalizin
giderek ilerlemesi, toplumdaki bireylerde I. Dünya Savaşının yarattığı
şok etkisinin neden olduğu yönelimsizlik ve hemen hemen tüm sanatsal
akımlarla ilgili giderek artan deneyselcilik olgusu gibi bazı unsurları göz
önünde bulundurmuşlardır.
Ulysses, The Waste Land, The Waves gibi eserler çoğulcu, heterojen ve
süreksiz bir bireyselliği ortaya koymaktadırlar. Bu eserlerde okuyucunun
karşısına çıkan ‘parçalanma’ kavramı neticesinde iki çıkarım görmek
mümkündür. Yazarlar parçalanmış benlikler yaratırlar ve bu benlikler
doğalarının gereği olarak parçalanmış bireyselliklere sahiptirler. Bir
zamanlar kendine yeten ve tutarlı fakat artık kayıp olan benliğin hayaleti—
Joyce’un Ulysses’i, Pound’un Rönesans inceliği taşıyan kahramanları,
Yeats’in gururlu adamları, Ford’un Tietjens adlı karakteri ve Woolf ’un The
Waves adlı eserindeki Percival adlı karakteri gibi— bireyselliğin modernist
söylemini rahat bırakmaz.

Modernizm, Kendini Aldatma ve Benlik Çatışması
Thomas Hardy’nin trajik kurbanları, H. G. Wells’in gerçek hayattaki
kadar canlı olan başkahramanları, Benett’in kasabalı kahramanları gibi
karakterlerin hepsi bir ahenk ve bütünlük içerisinde var olan unsurlardan oluşturulmuş olan üniter yapıdaki karakterlerdir. Her ne kadar dertli
veya sıkıntılı olsalar da, kendileri gibi kalırlar—içsel, istikrarlı, sadece bariz
nedensel gelişim bağlamında değişime elverişli. O halde, Edward dönemi
toplumunun çoğunluğuna ait söylemi, benliği on yedinci yüzyıl sonrası
örneğinin biraz modernize edilmiş hali olarak yapılandırmıştır denilebilir.
Bununla birlikte 1900’lerden itibaren bazı yazarlar bu modeli çözümleme-
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ye başlamışlar ve Mauberley’nin çözünmesinin de ötesine gidip Eliot’ın ‘Tiressas’ı veya Joyce’un ‘Molly Bloom’ adlı karakteri içsel parçalanma sürecine
ön ayak olmuşlardır. Henry James’in paralize halinde bir duyarlılığa sahip
olan kahramanları ve Conrad’ın içsel gözlem yeteneğine sahip işkence görmüş karakterleri modern döneme ait benliğin parçalanmasının, dağılmasının, ayrışmasının veya yok olmasının ilk habercilerindendir. Dolayısıyla,
Eliot’ın bu iki yazardan da etkilenmiş olması tesadüfî değildir.
Henry James’in The Ambassadors adlı eseri yukarıda sözü geçen konuyla ilgili karakterlerin yer aldığı eserlerin başında gelmektedir. Eserdeki
başkahraman, Lambert Strether Prufrock’a benzetilmiştir. Bununla birlikte
Mauberley ile ilgili bazı noktalar da Strether’ı andırmaktadır. James’in benlik ile ilgili karmaşıklıklara olan ilgisi kardeşi William James’in psikolojik
açınsama, inceleme veya araştırmalarından kaynaklanmaktadır. Strether
karakteri bireyin parçalanmasına veya çözünmesine örnek teşkil edebilecek bir karakter değildir. O daha çok kendi benliği içerisinde mevcut olan
muhtemel diğer benlik kavramlarına ait olan unsurların etkisiyle değişim
göstermektedir. Amerikan değerlerinden uzaklaşıp Fransız kültürünün
karşıt değerliliğini keşfetmek isteyen Strether, Conrad’ın Heart of Darkness
adlı eserinde Avrupai değerlerinden feragat edip ‘ilkelliğin’ vermiş olduğu huzursuzluk ile mücadele eden Marlow adlı karakter ile paralellikler ve
zıtlıklar göstermektedir. Bireyin çözünmesi Conrad’ın kahramanını kökünden etkilemiştir. Strether ise ‘katı benliği’ ile ‘kendisini koy vermek’ arasında
gidip gelmektedir. Strether eser boyunca kendi Amerikalı benliğinin inkâr
edip bastırmaya çalıştığı birçok durumu alenen kabul eder. Bunun nedeni
belki de kendisini yaşlı hissetmesi ve eserin sonunda o durumların mümkün
olabilirliğinden feragat etmesiyle alakalıdır. Buna karşın Joyce’un Sanatçının
Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı eserindeki Stephen Dedalus adlı başkahraman İrlanda’nın ona yüklediği personayı reddetmek veya ondan kurtulmak ve değişken, yaratıcı bir özgürlük içerisinde yaşamak için ‘genç bir
adam’ın kullanabileceği olanaklardan yararlanma imkânına sahiptir.
Conrad’ın eserlerinin çoğu parçalanmış benliğin modernist temsiline
öncülük eder. Örneğin Heart of Darkness adlı eser geleneksel anlamdaki
anlatı kullanımını ıstırap dolu iç dünyanın keşfine yönelten yenilikçi bir
eserdir. Bu eser kahramanın çözüm bulamaması, kendini kandırması ve
kendi kendisiyle çatışması konularını ele alır. Bu durumda benlik çözünmesi konusu, dramatik anlatıcının bütün (parçalanmamış, çözünmemiş)
bir benlik oluşturma çabasındayken sergilemiş olduğu belirsizlikler, bazen
de güvenilmezlikler yoluyla pekiştirilir. Conrad’ın ontolojik bağlamdaki
şüpheciliği, benlik çözünmesinin vermiş olduğu duygusal korku ile dengelenir. Bunun en iyi örneğini daha sonraki eserlerinden Nostromo’da gözlemleyebiliriz. Yalnız başına bulunduğu odada toplumsal personası hiçliğe
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dönüşen Martin Decoud, benliğin gerçek olmadığı hissine yenik düşer. Sonuç intihardır. Benliği çözünebilir olarak ifade etmeye çalışanların başında
gelen Conrad, göreceli benlik kavramını kendi karamsar dehşet anlayışıyla
birleştirir.
Kendini aldatma bir inkâr etme sürecidir. Bu süreçte öz-benlik kendisini bir doğruya inandırır ve bunun dışındaki mantıklı, akılcı açıklamaları
asla kabullenemez ve bunların farkındalığına ulaşamaz. Kendini aldatma
olgusunun geleneksel örneğinde kişilerarası aldatma ön plana çıkmaktadır.
Burada bireyin doğası sorgulanmakta ve psikolojik süreçler ‘öz-benlik’in
doğasının açığa kavuşturulmasında etkin roller oynamaktadır.
Kendini aldatma ve benlik çatışması edebiyatın en çok üzerinde durduğu konulardan ikisidir. Oedipus, Don Kişot, Lear ve Willie Loman gibi
karakterler içlerindeki çatışmanın oluşmasını sağlayan özgün olmama durumlarına sahip kendini aldatan ve kandıran karakterlerdir. Ancak modernist edebiyatın benliği parçalara veya bölümlere ayırma konusundaki
vurgusu sözü geçen konu içerisindeki meselelerin daha da karmaşıklaşmasına yol açmaktadır. Kendilik bir bütün olmaktan çok parçalara ayrılmış
durumda ise, burada benliğin kendi içindeki yalanın paradoksal yapısından çok daha ötesinde bir durum ele alınması gerekmektedir ve benliğin
kısımları ile kendini kabullenme ihtimali arasındaki ilişki tartışmaya açık
hale gelir. Öncelikle, modernizm kendini aldatma kavramını çarpıcı (yani
kahramanca) bir istisna olarak değil bayağı bir norm olarak ele almaktadır.
Eğer parçalanma, kısımlara ayrılma deneyimlemenin bir gerçeği ise o halde
kendini aldatma kavramı sonunda asla kaçınılamayacak bir durum olacaktır. O halde, Profrock’ın, Mauberley’nin veya Bloom’un kendilerini—tıpkı
Oedipus’un ve Dickens’ın Pip adlı karakterinin kendilerini aldatıyorlarmış
gibi yansıtılmalarında olduğu gibi—oldukça açık bir biçimde değerlendirebilmeleri örneği pek de olası değildir. Dahası, parçalara ayrılmış olma
(parçalanmışlık) durumunun farkındalığı dilin göreceliği ile derinden bağlantılı olduğu için, tam anlamıyla bir kendini bilme durumunun açık bir
şekilde ifade edilmesiyle ilgili nihai bir formül yoktur. Oedipus’un ‘Her şey
gün yüzüne çıktı’ diyerek acı içerisinde ne hale gelmiş olduğunu ifade ettiği
yerde, Modernist başkahraman (ya da özne), şaşkınlık içerisinde, deneyim
ile sözcükler arasındaki uyumsuzluğa tanıklık etme eğilimi göstermektedir:
‘sadece kastettiğim şeyi söylemek imkânsız’ (T.S. Eliot’ın başkahramanı).
Bu bağlamda, modernist edebiyat kendini aldatma konusunda 20.
yüzyıldaki birçok felsefi tartışmalardan da öteye gitmiştir. Edebiyatta modernizm ‘tanrının ölümü’ ile ilgili son sözleri ortaya atan asıl entelektüel
söylemdir. Eğer insan bilinci yalnızca değerlerin ve inançların değil aynı
zamanda aklın ve gerçekliğin doğasının da belirleyicisi ise, insanoğlunun
kendini aldatma ihtimali her şeyi şüpheli durumda bırakır. Ve yine insanoğlunun kullanmakta olduğu dil kutsal bir şekilde güvenilir olmadığı
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için ve kendi ötesindeki şeylerin ifade edilmesinde yetersiz kalacağı için
bu durumla ilgili ne söylenebilir? Nietzsche’nin de belirttiği gibi, eğer hala
dilbilgisine inanıyorsak tanrıyı hemen hemen hiç ortadan kaldıramadık
demektir. Modernist yazarlar dilin yüzeysel değerine inanma eğilimi göstermemişlerdir, bu nedenle okuyuculara kendilik içerisindeki aldatma ve
çelişki ile ilgili söyledikleri şeyler tipik olarak anakolüt yani cümledeki anlam uyuşmazlığı, dil sürçmesi ve inkâr ya da yalanlama yoluyla aktarılır:
Prufrock bunu ‘bir çift bakımsız pençe olmalıydım’, Lord Jim ise ‘Eh? Ne?
Heyecanlı değilim, diye itiraz etti… ve kasılan bir serseri ile…konyak şişesinin üzerinde sızdı’ (Conrad, 1965: 32) cümleleriyle ifade etmeye çalışır.
Modernist söylemin kendilikle ilgili aktarımları psikanalitik akımla yakından bağlantılıdır. Kendini aldatma ve benlik çatışmaları konuları ile psikanalizin yeni algılamaları oldukça yakından ilgilidir. Fantezi, iz düşüm, içe
yansıtma veya atma ve tüm savunma mekanizması biçimleri benliğin temel
fonksiyonları olarak kabul edilmektedir. Nörotik bir hayvan olan insan, niyetlerinin ve dürtülerinin tam ortasında benlik çatışmasına mahkûm olarak görülmektedir.
Modernist anlayıştaki ‘an’ın ortaya çıkışından itibaren kendini aldatma
olgusu felsefede önemli bir mesele haline gelmiştir. Sartre’ın konuyla ilgili
Varlık ve Hiçlik adlı eserinde yapmış olduğu tanımlama halen en güvenilir
ve yetkin açıklamalardan bir tanesidir:
O halde kötü niyet ya da aldatma görünüşte yalancılığın
yapısını içinde barındırmaktadır. Her şeyi değiştiren tek şey
şudur ki kötü niyet içerisine gerçeği sakladığım kişi kendimden
başkası değildir. Bu nedenle burada aldatanın ve aldatılanın
ikiliği mevcut değildir.Kötü niyet, bunun tersine, esas
itibariyle tek bir bilince işaret etmektedir.…o… yalan söylenen
kişi ile yalan söyleyen kişinin bir ve aynı kişi olduğunu söyler
ki bu da gerçeği onu çok daha dikkatli gizleyebilmek için tam
olarak bilmem gerektiği anlamına gelmektedir—bu durum da
gerektiğinde ikilik oluşturmamıza izin verebilecek iki farklı
anda gerçekleşmez aksine tek bir iz düşümde bütün bir yapı
içerisinde gerçekleşir. (Sartre, 2003: 49)
Self-Deception adlı kitabında Herbert Fingarette aynı noktaya temas
etmektedir. ‘O halde kendini aldatandan ne anlamalıyız, hem yapan hem
de bu durumdan mustarip olanı mı?’ (Fingarette, 1969: 1). Tabi ki de
Modernist edebiyatın eğilimi mantıksal olarak çözüm yoluna gitmektense
bu paradoksun dinamiklerini keşfetmektir ve bunu da özgün olmayan
insanın saçmalığını ve dokunaklılığını vurgulayarak yapar. Bunu yanı
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sıra, benliğin parçalanmış doğasına vurgu yapan söylem, ‘tek bir bilincin
bütünlük kavramını yok eder ve bu da okuyucuyu Lacan’ın çözümlemesiyle
bağlantılı olan Sartre’ın neo-kartezyen düşüncesine götürür. ‘Olmadığım
yeri düşünürüm, o halde düşündüğüm yerde değilimdir’ (Lacan, 1977:
166). Reasons and Persons adlı kitabında Derek Parfit bu konuyla ilgili
şunları söylemektedir:
Kartezyen görüşte, belirli zihinsel bir olay belirli bir yaşam
içerisinde yalnızca belirli bir Egoya yapılan atıf vasıtasıyla
gerçekleşir. ‘Zihinsel Uzamın’ topografisinin bahsi geçen
devamlılığa sahip Egoların varlığı ile ortaya atıldığını
kabul etmeyebiliriz. Belirli zihinsel bir olayın herhangi bir
yaşamın, iç içe geçerek bu yaşamın oluşmasını sağlayan,
kendi içerisindeki diğer zihinsel ve fiziksel olaylar yoluyla
gerçekleştiğini söyleyebiliriz. (Parfit, 1986: 252)
Burada Parfit, Descartes’in görüşünü Newton’cu Uzam ve Zaman ile
karşılaştırırken, ortaya yeni-Einstein’cı bir düzeltme atarak ‘psikolojik
devamlılığı taşıyan şeyin bölünemez olmadığını’ söylemektedir (Parfit,
1986: 259). Parfit’in ‘birbirini takip eden öz-benlikler’ düşüncesi ve ‘kişi
bir Ulus gibidir’ sloganı Eliot, Joyce ve Woolf ’un söz konusu meseleyi ele
almaları ile paralel özellikler göstermektedir ve ilgi noktasını bölünmüş
benliğin çıkmazından birden fazla ‘öz-benlikler’ içerisindeki ilişkilerin
karmaşıklığına yönlendirir. Kendini aldatma olgusu radikal bir benlik
çatışmasına ve parçalanmış benliğin problematik doğasına karışır.
Modernist yazarlar aynı zamanda sorumluluk ve itiraf arasındaki
ilişki ile ilgilenmektedirler ve onlar da bu durumu entelektüel paradoks
sorusunun çok ötesinde bir olgu olarak nitelendirirler. Ancak, birçok
yirminci yüzyıl yazarı sorumlulukların doğruluğunu göstermek amacıyla
ortaya koydukları ‘özgün’ (authentic) itiraf ihtimali, ‘bütünleşik’ benliğin
oluşturulması ve dilin yeterliliği gibi konularda oldukça kuşkucudurlar.
Dilin oynadığı oyunlarla ilgili benliğin parçalanmışlığı ve aşırı kuşkuculuk
hissinden hareket ederek, modernistlerin kendini aldatmanın ne olduğuyla
ilgili problemi öz-benlikle ilgili herhangi bir doğrudan daha küçük olarak
nitelendirdikleri düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Onlar inkâr etmenin
doğasından çok itiraf etme ile ilgilenirler—yani onun rasyonalizasyon
ya da sadeleştirme kavramlarının ötesindeki konumuyla. Bu nedenle,
Fingarette kendini aldatma ile ilgili klasik örnekleri gösteriyor olmasına
rağmen, onun yaklaşım metotlarının ve kullanmış olduğu bazı terimlerin
doğruluğu modernist yazılar tarafından sorgulanmaktadır.
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Modernizmin, dilin Öz-deneyimin doğruluğunu ifade etme
konusundaki yetersizliği hakkındaki aşırı kuşkucu tutumu söyleme
ait değişkenliklerin ötesinde bir gerçekliğin olduğunu belirtmektedir.
Ancak, kendilik bir bütün veya tek olarak değil de parçalanmış olarak
nitelendirildiği için, kendini aldatma kavramı bir tür benlik çatışması olarak
değerlendirilmiştir. Modernist eserlerdeki karakterler kendi haklarında
söyledikleri veya inandıkları herhangi bir şeyin doğruluğu konusunda
sürekli olarak kendileri ile fikir çatışması yaşarlarken, açık ve kesin bir
ifadeden diğerine, bir öyküden diğerine, iddia etmekten bir mazereti
sorgulamaya geçme eğilimi gösterirler. ‘Hiçbir şey ile hiçbir şey arasında
bağlantı kurabilirim’ cümlesi yirminci yüzyıldaki anti-kahramanın hangi
‘özbenliğe’ sahip olması gerektiği konusunda yaşamış olduğu mücadele
ile ilgili ikilemidir—tabi ki eğer böyle bir öz-benlik mevcutsa. Belki de bu
konudaki paradoks şudur; kahraman en azından kısmen kendi kendini
aldattığının farkında olması gerekir.
Henry James’in Lambert Strether’ından Eliot’ın Prufrock’una kadar,
kendi kendisinden şüphe eden modernist karakterlerle ilgili birçok örnek
gösterilebilir. Bilindiği üzere Prufrock’un özbenliği kesin olmamakla birlikte
ayrışık (çok türel) olarak betimlenir ve kendi kendinin farkında olma ve
kendi kendini açık bir şekilde ifade etme ile ilgili problemler Prufrock’un
yaşadığı ikilemin tam da ortasında yer almaktadır: ‘ve daha da zaman yüz
tane kararsızlığa ve yüz tane görüntü ve düzelti için, kızarmış ekmekten
ve çaydan önce’. Bu mısralarda da öne sürüldüğü üzere öne çıkan soru
kesinlikle ‘Ben kimim’ olacaktır ancak Prufrock kendini aldatma ihtimalleri
ile ilgili aşırı hassas farkındalığı nedeniyle bunu cevaplandırabilecek hatta
sorabilecek konumda değildir. Eliot’ın daha sonraları da belirttiği üzere
‘insanoğlu çok fazla doğruluğa katlanamaz’. Şiirin genelinde Prufrock
olabildiğince dürüst bir şekilde benlik çatışması ile ilgili gerçekleri ifade
etmek için çaba göstermektedir.
Modernist dönemin temsilcisi niteliğindeki eserler de kendini aldatma
konusu üzerinde durmuşlardır. Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi
adlı eserde de baştan sona kadar çeşitli özgün olmama durumları dış
baskılardan öz-benliğin yaratıcı çokluğu ile ilgili nihai açıklamaya kadar
ortaya konur. Kendini aldatma konusu ile ilgili bir durum Stephen Dedalus
pişman olup papaz olmaya karar verdiğinde ortaya çıkmaktadır:
Stephen’ın sosyal durum ile ilgili görevler olarak nitelendirdiği
unsurlar tarafından bölünmüş gününün her bir bölümü
kendi spiritüel enerji merkezinde çark etmekteydi. Yaşamı
sonsuzluğa yaklaşıyor gibiydi; her bir düşünce, söz ve edim,
her bir bilinç durumu göz alıcı bir şekilde cennette yeniden
kararsız kalmak için yapılmıştı. (Joyce, 1989: 148)
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Joyce ne zaman kendini aldatma olgusundan kaçış konusunu ele alsa,
söylev bozulur ve dilbilgisi tam olarak uygulanmaz.
Oğullar ve Sevgililer adlı eserdeki Paul Morel adlı karakterin arayışı
aynı zamanda içerisinde kendisini olmadığı gibi göstermeye çalışan
diğer insanlarının baskılarını ortadan kaldırma gibi unsurların da yer
aldığı özgünlük arayışıdır. Morel ancak annesini kaybettiği zaman ıstırap
içerisinde kendi içindeki özgün karmaşalar ile tam olarak yüzleşir. Onu
cezbeden en son şey kendisinden kaçıp Miriam’a gitme ihtimalidir fakat
Morel ‘Miriam’ın onu kabul edemeyeceği ve onu kendi sorumluluğundan
kurtaramayacağı’ (Lawrence, 2011: 510) hissine kapılır. Kitap kesin bir
sonla bitmez: ‘Miriam’ın peşinden gitmek için, karanlığa giden o yolu
seçmeyecekti. Hafif uğultuların yükseldiği hareketli kasabaya doğru
hızla yürüdü.’ (Lawrence, 2011: 511) Kitapta değinilen konular aslında
Lawrence’ın yaşamındaki kendini aldatma olgusunda görülebilmektedir.

Özünde Anlaşılmayan
Joseph Conrad’ın 1899 yılında yayınlanmış olan romanı Lord Jim, Jim
adlı başkahramanın çalıştığı gemide önemli bir anda gemiyi terk etme kararı
almasıyla birlikte sonraki tüm yaşamının nasıl bir gelişim gösterdiğiyle
ilgilidir. Roman içerisinde soyadından hiçbir zaman bahsedilmeyen Jim
adlı başkarakter Mekke’ye hac vazifesi için giden kişilerle dolu gemide
çalışmaya başlar. Kötü hava şartları nedeniyle batacağı düşünülen gemiden
ayrılma kararı alan kaptan ve mürettebata Jim de katılır. Birkaç gün sonra
bir İngiliz gemisi tarafından kurtarılan mürettebat kendi gemilerinin de
batmadığını ve kurtarıldığını öğrenir. Gemilerinin kurtulmasıyla batma
nedeninin hava şartları değil de mürettebatın kasıtlı olarak uyguladığı
bir plan olduğu ortaya çıkar. Bu planın gerçekleşmesini sağlayan kişiler
kaçarlarken Jim ortada tek başına kalır ve mahkemede yargılanmak üzere
çağrılır. Mahkeme göreve itaatsizlik nedeniyle Jim’in denizcilik belgesini
elinden alır. Jim bir zayıflık anı yaşadığı ve ‘kahraman’ olma fırsatını
kaçırdığı için kendisine çok kızmıştır.
Duruşma sırasında Jim, Marlow adında bir kaptanla tanışır ve Marlow
her ne kadar Jim’in ahlaki anlamda güvenilmezliğini görmüş olsa da
onu ‘içimizden biri diyerek’ yanına alır ve onunla arkadaş olur. Marlow
daha sonra Jim’e bir gemide iş bulur ve çalışmasını sağlar. Jim bu esnada
kimliğini gizlemeye çalışır ve tanınmak istemez fakat ne zaman aklına Patna
olayındaki davranışı gelse veya buna benzer bir olay yaşansa bulunduğu
yeri terk eder ve doğuya doğru gider.
Bir süre sonra, Marlow’un arkadaşı Stein, Jim’e Patusan adlı yerde
yardımcılık işi verir. Bu yer gözlerden uzak bir yerdir ve halkı da tanınan
bilinen bir halk değildir. Böylece Jim’in geçmişinin gizli kalması çok daha
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kolay olacaktır. Adada kaldığı sürede Lord anlamına gelen Tuan ismini
alan Jim oradaki insanların saygısını kazanır ve onları Haydut Şerif Ali’nin
ellerinden kurtararak liderleri olur. Adada Jewel adında bir kızın gönlünü
kazanan Jim mutludur. Romanın sonlarına gelindiğinde, aradan birkaç yıl
geçtikten sonra kasaba Eşkıya Brown’ın saldırısına uğramıştır. Brown ve
çetesi defedilmesine rağmen Bugis toplumunun liderinin oğlu Dain Waris
öldürülür. Jim Bugi kabilesinin lideri Doramin’e döner ve liderin oğlunun
ölümü karşılığında kasten göğsüne bir kurşun alarak hayatını kaybeder.
Bu romandaki en can alıcı nokta geminin terk edilmesi anıdır ve bu olay
romanda sürekli olarak vurgulanmış, Jim’in kendi kendisini sorgulamasına,
suçlamasına, hakkında haklı ve haksız taraflar bulmasına neden olmuştur.
Olay örgüsü olarak iki bölümden oluşan romanda ilk olarak Jim’in Patna
olayında gemiyi terketmesi üzerinde durulurken bu durumun psikolojik
etkileri Jim’in bir başka yerde hayatına devam ettiği ikinci bölümde ele
alınmaktadır.
Conrad’ın bu eseri, Viktorya dönemindeki bölünen benlikle ilgili
korkuyu, dönemin yaygın kavramının içerisinde birden çok kendini
aldatma olduğu modern anlamda parçalanmışlık dehşetine götüren, özgün
olmama ile ilgili bir çalışma olarak görülebilir. Conrad’ın yazdıklarının bu
konuyla bağlantılandırılması çok da şaşırtıcı değildir çünkü yazarın kendi
özgeçmişi, yazılarının son derece akıl dolu bir şekilde sorguladığı ‘kendi
kendini anlamanın acımasız gölgesinden kaçmak için bir sürü kurnaz hile’
(Conrad, 1965: 65) örnekleri sergilemektedir. Jim’in denizcilikle ilgilendiği
yaşamının önceki dönemleri fantezi, kendi kendisini idealleştirme ve
pişmanlık gibi unsurlar tarafından yönetilmektedir. (Meyer, 1967: 49)
Conrad’ın kendisi asıl anti-kahraman örneğidir ve kendisi için yazmak
saplantılı ve meşakkatli bir öz-benlik terapisidir. Yaşamının olduğu kadar
yazdıklarının da merkezinde öz-benliğin esrarengizlik—aslında gerçek
dışılık—hissi vardır: ‘Yaşam bizi tanımıyor, biz de yaşamı tanımıyoruzkendi düşüncelerimizi bile bilmiyoruz’ (Meyer, 1967: 101); ‘Asabiyet
hastalığım bana acı veriyor, depresyona sokuyor ve her bir eylemi ve
düşünceyi paralize ediyor. Kendime soruyorum, ben niye varım?’ (Meyer,
1967: 128). Buradaki varoluşsal iç daralması temel alınarak, Conrad’ın
karanlık kuşkuculuğunun tüm tasvirleri, kısmi yorumlar olarak gördüğü
söylenebilir.
Hal böyleyken, Conrad, tıpkı Jim gibi, anlamaya, ifade etmeye ve
yazmaya çalışmaya mahkûmdur. Kısmi anlamların üretildiği yerde
sözler aracıdır ve göreceli karşıtlığa dönüştürülürler. Conrad’ın sözcük
duvarlarının arkasındaki çıkarımlar edebiyatın insanoğlunun doğasıyla
ilgili sadece dolaylı ve taraflı iç görüler sunduğu şeklindedir. Bu yüzden
Conrad’ın anlamları bir çekirdek gibi içeride değil dışarıdadır ve hikâyeyi
kuşatmıştır.
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Özünde anlaşılmaz Jim’in durumuyla ilgili romanın son sözleridir: Jim
bu nedenle davranışları hakkında yapılan tüm sorgulamaların ardından
yalnızca Marlow’a karşı değil aynı zamanda yazar hatta okuyucuya da
anlaşılmaz olarak görünmektedir. Fakat durumu anlama konusundaki
dürtüler metnin temel noktasındadır ve baş anlatıcının da odak
noktasıdır. Bu istek de tasvir edilen toplumsal yargı süreçlerinde en basit
haliyle gösterilmektedir—Sorgu Mahkemesinin nihai kararı niteliğinde.
Mahkemenin yürüttüğü sürecin fonksiyonu belli başlı dürtüleri ya da
onların eksikliğini değil neler olduğunu belirlemektir. Hâlihazırda kurulu
olayların ortaya konması yargıyı otomatikleştirir. Bu yönetim denizcilerin
yasasını uygun kılmaya yetmektedir ancak Jim’in korkaklığıyla ilgili üstü
kapalı varsayımlar romanda en önemli konu haline gelmektedir. Jim’in
durumunda, kendini aldatma kavramı o kadar da açık bir şekilde ortaya
konmamaktadır. Jim neler olduğuyla ilgili çeşitli düşüncelere ve inanışlara
sahiptir fakat sonunda ne düşünmesi gerektiğini bilmemektedir.
Jim ne zaman ne düşüneceğini bildiğini hissetse en çok hataya o
zaman düşer. Bu durum ilk olarak elinden kaçırmış olduğu fırsatla ilgili
yaptığı çıkarımda açıkça gösterilmektedir. Kazazedeleri çarpışmadan
kurtarma fırsatı geldiğinde, Jim fırtınadan ötürü adeta paraliz duygusu
yaşıyormuşçasına eğitim gemisindekilere katılamaz ve kurtarmaya gidemez.
Kurtarma filikası başarılı bir şekilde döner dönmez Jim’in tüm tavrı değişir:
‘Denizin ve rüzgârın hengâmesi ve tehditkar hali şu anda gözüme çok rezil
göründü’ (Conrad, 1965: 12-13). Jim’in romantik kahramanlık hissinin
yeniden ortaya çıkarılması onun ontolojik olarak iyileşmesi ile ilgili
tasvirlerin ironik olarak ele alınması eşliğinde gerçekleşmektedir: ‘şimdi
onunla ilgili ne düşüneceğini biliyor… bu konudaki bilgisini genişletti…
onunla ilgili ne düşüneceğini biliyor…’ (Conrad, 1965: 13) ‘Onunla ilgili ne
düşüneceğini bilmek’ Conrad’ın dilinde kendi kendini aldatan bir ahmağın
göstergesidir: Nostromo’da Mitchell ve The Secret Agent’da Verloc da bu
konuyla ilgili kullanmış olduğu diğer örneklerdir. Lord Jim’de Conrad’ın
üzerinde durduğu nokta bir şeyden kesin olarak emin olma duygusu
bozulmuş olan tüm karakterlerdir. Sadece bu karakterler, tıpkı Kurtz gibi,
‘kâbus seçimi’ yapabilmektedirler. Bunların dışındakiler, tıpkı Jim’in babası
gibi, ahlaki anlamda kötü niyet içerisinde olan karakterlerdir. Jim’i bu
kabahatlerle dolu basitlik olgusundan sıyrılıp özgün ancak dehşet verici
ontolojik güvensizlik yönündeki benlik çatışmasına geçirecek olan onun
kaderidir.
Jim’in eline geçen ikinci fırsat kaderini kökünden değiştirir. Meseleyle
ilgili ‘gerçekler’ gayet açıktır. Jim’in Patna adlı gemisi batmak üzereyken
Jim gemiden kaçarak cankurtaran botuna atlar. Yanında ahlaksız (alçak,
namussuz) kaptan ve iki mürettebat da vardır. Cankurtaran botuna atlarken
Jim Müslümanlara ait yükü kaderine bırakır. Geride bıraktığı gemisinde
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yer alan her şeyi kaderine bıraktıktan sonra, gemi batmaz ve olayın iç yüzü
Sorgu Mahkemesinde açığa çıkmaktadır. Jim gerçeklere itiraz etmemiştir,
o aslında ‘doğrunun uğruna konuşmaya devam etmek istemiştir’ (Conrad,
1965: 29). Jim’in itiraz ettiği şey onun davranışı ve karakteri ile ilgili olan
resimdir. Jim öyle olmadığı konusunda ısrarcıdır ve kitabın en önemli
olayı romanın Jim’i çaresiz ve ümitsiz bir şekilde, onun onur duygusuna
ve Patna adlı gemisinden cankurtaran botuna yapmış olduğu son
derece önemli kurtuluş hamlesine uyan kendi türünü (öz-benliğinin ne
olduğunu) aramaya çalışırken göstermesidir. Jim bu olayların sonucunda
ortaya çıkan öznel karmaşıklıklarla ilgili zihnini meşgul etmeye devam
etmektedir. Her ne kadar Sorgu Mahkemesi bu olayı aydınlatamamış olsa
da, büyük bir kalabalıktan oluşan izleyici kitlesi ‘bu durumun tamamen
psikolojik olduğu… insanın duyguları, korkuları gücü ve iradesi ile ilgili
bazı önemli noktaların açıklığa kavuşması gerektiği konuları üzerinde
durmaktadır’ (Conrad, 1965: 48). Mahkemedeki izleyiciler arasında Jim’in
arkadaşı ve romandaki olayların anlatıcısı eski denizci Marlow da vardır,
onun beklentisi de tamamen psikolojiktir—çabalarında yalnızca Jim’in
deneyimlerini anlamaya çalışmaz; aynı zamanda Jim ile arasındaki ilişki
vasıtasıyla kendinden şüphe etme durumuyla uzlaşmaya çalışır.
Marlow’a apaçık bir kendini aldatma olgusunun sonucunda yapmış
olduğu itirafların ardından Jim kendisini tanımak ve bir an önce aklanmak
peşindedir. Gelecekte bir ‘fırsat’ oluşabilir ümidiyle kendine olan saygısını
geri kazanmak istemektedir. Fakat problem göründüğünden çok daha
karmaşıktır çünkü neler olduğuyla ilgili bazı şeyleri açığa kavuştururken ve
kendisini tanımaya ve aklamaya çalışırken, Jim asla basite indirgenemeyecek
olan insani dürtülerle karşı karşıya gelir. Olaya neden olan hiçbir sebebi,
hiçbir önemli hakikati ve niçin o anda öyle davrandığını aydınlatamaz. Bu
nedenle meşhur sözleri olan ‘görünüşe bakılırsa atladım’, kaçmaya meyilli
olan bir özgün olmama durumunu ve dürüst bir şaşkınlığı ifade etmektedir.
Yaşamı boyunca en çok öne çıkan hareketi Jim’in anlam verebileceği bir
şey değildir. Bu nedenle kendini savunma amacıyla gösterdiği çabaları
şu sözlerle vurgulanmaktadır: ‘Her şey ona ihanet etti’ (Conrad, 1965:
73), ‘korkmuyordu’ (Conrad, 1965: 71), ‘onlardan biri değildi’ (Conrad,
1965: 65), ‘ışıklar söndü, hata istemiyorum’ (Conrad, 1965: 91); ‘bana
kalırsa bu lanetli tekneden atlayıp yüzerek neler olduğuna bakmak için
geri dönmeliyim’ (Conrad, 90), ‘bu ilişkinin doğru ve yanlış olup olmadığı
arasında bir kâğıttan daha ince bir çizgi var’ (Conrad, 1965: 102). Marlow’a
göre bu sözler, tutarsız boşboğazlıktan başka bir şey değildir.
Jim’in yapmış olduğu davranışı Marlow’a açıklama çabaları, romanın
daha sonraki bölümlerinde yer alan herhangi bir yorumu iyice çıkmaza
sokan canlı davranışsal bir içerikten kaynaklanmaktadır. Tıpkı Marlow ya
da herhangi bir psikoterapist gibi, okuyucu da kendisini bu çok sayıdaki
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tutarlı olaylarla ilgili not almak zorundaymış gibi hissetmektedir. Jim’in
durumu bire bir yaşanan bir yüzleşmede ortaya dökülür ve bunun altında
yatan çatışmalar ve aldanmalar hem eylemler hem de sözler içerisinde
verilir. Bu sırada kişilerarası dinamikler vurgulanır: Jim bir arkadaş
istiyordur, bir yardımcı, bir suç ortağı. …O tek bir seferde her yöne hitap
etmektedir.
Tüm bunlara ek olarak vücut dili ile ilgili detaylar da yok değildir:
‘Efendim? Ne? Heyecanlı değilim, diye karşı çıktı acılar içerisinde
kıvranarak…’ (Conrad, 1965: 94). Fakat Jim daha sonraları kendi
tutarsızlıklarıyla ilgili bir farkındalığa ulaşmaktadır: ‘Buna da inanman
gerekiyor. Bu konuşmayı ben istemedim… Hayır…Evet…Yalan
söylemeyeceğim…Ben istedim: en çok istediğim şeydi bu’ (Conrad, 1965:
103). Burada açıkça görüldüğü üzere okuyucunun karşısına çıkarılan
durum kendisini anlamaya çalışan bir adamın detaylı bir resmidir. Tüm
bu durum dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda okuyucu yazar tarafından
direk bir ayrımcılık olgusu görmemektedir. Burada okuyucu yorumlayıcı
konumuna koyulur fakat sonunda ulaşacakları yorum kesinlikle öznel
olacaktır. Bu nedenle Lord Jim kendini aldatma ile ilgili kurnaz bir izahat
ya da açıklama sunmaktadır.
Buradaki sorun okuyucunun anlatıcıyı nasıl ‘okuduğu’dur. Anlatıcı da
yeri geldiğinde okuyucuya hitap eder, çıkarım yapar, sorgular hatta hem
fikir olmaya davet eder: ‘Hey, bu durumla ilgili ne düşünüyorsun? …O
kendine sadık değil miydi?’ (Conrad, 1965: 91). Aslında hayır, ya da belki,
ya da kısmen… bu okuyucunun metnin tamamına vereceği cevap ile de
bağlantılı bir durumdur. Romanın başlarında Marlow kendi muhtemel
yanlılığını belirtir. Jim Marlow’un karakterine kötü ikiz ya da ‘gölge’
olarak gelir, korkunun yansıtılması, belirsizlik, kendi karakteri içerisindeki
benlik çatışması ve Jim’in kişiliğinin büyük çoğunluğu tıpkı Kaptan Brierly
gibi bunları inkâr etmek isteyecektir. Aslında Marlow’un kendisi de
kendi kendini aldatıyor olabilir ve Jim’in durumu ile ilgili de okuyucuyu
kandırıyor olabilir. Ancak bazı zamanlarda anlatıyı Jim’in lehine çevirse de
Marlow’un kötü niyetini değerlendirebileceğimiz nesnel herhangi bir durum
gözükmemektedir. Conrad, buna benzer deneyim anlarında gerçeğin her
zaman öznel olduğunu ve bireyin kendi farkındalığına bağlı olduğunu
belirtmektedir. Buna ek olarak, dil her zaman duruma ve niyete karşı
görecelidir: ‘Cümlelerin gücünün onların yapılarıyla ya da mantıklarıyla
hiçbir ilgisi yoktur’ (Conrad, 1965: 127). Jim ve Marlow kendi kendilerini
aldatan iki karakter olabilir, aslında onlar da bu şartlarda bizim gibidirler.
Bu iki karakteri birbirinden ayıran şey, sınırlarını kabullenmek için
kendi taraflılıklarının ve isteklilik durumlarının ötesine geçmek amacıyla
oluşturdukları adanmışlıklarıdır: ‘en nihayetinde o kadar da yanlış mıyım?’
(Conrad, 1965: 313) diye sorgular Marlow kitabın sonlarında. Ve bu soruyu
hemen cevaplar ‘Kim bilebilir ki?’, ‘Kim?’ (Conrad, 1965: 313).
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SONUÇ
Sonuç olarak, Lord Jim kendini aldatma olgusunun ve başkalarının
bildiğini ‘bilmek’ içerisinde yer alan aldatma kavramının farkında olmakla
ilgilidir. Bu durumda, roman kuşkucu gerçekliğin fantastik yaşamıyla
olduğu kadar idealizmin gerçekliğiyle de ilgilenmektedir. Patusan
bölümünde roman birisinin ideallerinin ne kadar farkında olabileceği
ve bu farkındalığın nelere mal olabileceği ile ilgili sorgulamalar yapar.
Marlow’un bu konuyla ilgili çıkarımı şudur, Jim Patusan’da kendisini
bulmuştur: ‘Jim sonunda kaderini tam anlamıyla öğrendi. O romantikti,
evet romantik… fakat bir o kadar da doğruydu’ (Conrad, 1965: 244).
Okuyucular Jim’in Brown’un azmettirmesi sonucunda kendini aldatma
kavramının tam ortasına düştüğünü düşünebilir. Ancak, ölümle cesur
bir şekilde karşı karşıya geldiğinde ‘kahramanlığı’ sonuna kadar yaşar ve
bir bakıma Sorgu Mahkemesinin kararını değiştirmiş olur. Elbette bu asil
benlikçiliğin bedeli kız arkadaşı Jewel tarafından ödenir ki bu da romanda
farklı ahlaki meselelerin gün ışığına çıkmasına yol açmaktadır. Fakat Jim
yeni yaşamında aşkı inkâr etmez. Bir karar vermek durumundadır ve
kararını kendisiyle uzun zamandır birlikte olan öz-benliğiyle ilgili tasarısını
seçmekten yana kullanır. Ancak Patna olayı bir öz-benliğin düşebileceği
yanılgı noktası ve ‘bilgimizin ayrılmaz bir parçası olan şüphe’ (Conrad,
1965: 169) olarak en önemli yerde durmaktadır. Bu roman ‘içsel ıstırabın
öz-benliği farkındalığa ulaştırması’yla (Conrad, 1965: 165) ilgili nihai
durumu dramatize etmektedir. Marlow’un da dediği gibi ‘son söz henüz
söylenmedi—belki de hiç söylenmeyecek. Yaşamlarımız bitmez tükenmez
niyetlerimizin tümüyle söylenebilmesi için çok da kısa değil mi?’ (Conrad,
1965: 171).
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SILEMA-I ROMANINDA DİL, TOPLUM VE TARİH
LANGUAGE, SOCİETY AND HİSTORY IN THE NOVEL
CALLED SILEMA-I
İlyas AKMAN1
ÖZET
Yismayil Mirza’nın Zazaca kaleme aldığı ve 2004 yılında basılan romanı
Sılema-I edebiyat-tarih, edebiyat-toplum ilişkisini ortaya koyması açısından
önemlidir. Roman, okurlarını tarihi ve toplumsal konuların dünyasına davet eder.
Okur, Osmanlı dönemindeki bazı Zaza topluluklarının yaşadıkları üzerinden bir
döneme tanıklık ettiği gibi, Zazalara dair bilgi edinme fırsatı da yakalamış olur.
Örneğin, Osmanlı döneminde Zazalar arasında yaygın olan aşiret yapılanmaları
çeşitli yönlerden ele alınır. Ağaların köylülerin emek gücünü nasıl sömürdükleri de
somutlaştırılmaya çalışılır. Köylüler de bazı yönlerden eleştirilirler. Bazı köylülerin
aşağılık kompleksi içinde kent yaşamına duydukları hayranlık üzerinde durulur.
Eserde politik konuların dışında folklor ve dil konuları üzerinde de durulur.
Düğün ritüelleri bunlardan biridir. Halk inanışının önemli motifi Hızır’dan da söz
edilir. Bu çalışmada söz konusu tarihî, toplumsal ve folklorik konular ayrıntısıyla
ele alınmaya çalışılacak.
Anahtar Kelimeler: Zaza Dili ve Edebiyatı, Sılema-I, Yismayil Mirza.

ABSTRACT
The novel called Sılema-I that written by Yismayil Mirza and was published in
2004 show the relationship between literature and history, literature and society.
The novel invites its readers to the world of historical and social issues. Readers
have information about some of the Zaza communities and Ottoman period.
Tribal constructions which are common among the Zazas during the Ottoman
period are handled in various ways. It also focuses on how agha of the age exploit
the labor power of the villagers. Villagers are also criticized in some ways. Some
villagers live inferiority complex and they are fascinated by the city. Apart from
political subjects, the work also focuses on folklore and language issues. Wedding
rituals are one of them. In this study, it will be tried to deal with the historical,
social and folklore issues in detail.
Keywords: Zazaish/Zazaki Language and Literature, Sılema-I, Yismayil Mirza.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kürt Dili ve
Edebiyatı Bölümü, ilyas-akman@hotmail.com.
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GIRIŞ
Edebiyatın tarihle, toplumla sıkı bir bağı vardır. Yazarlar, eserleri
aracılığıyla tarihin belli dönemlerine ışık tuttukları gibi içinde bulundukları
dönemin sosyolojik çözümlemesini de yaparlar. Bir toplumun, milletin
geçmişini ve bugününü ortaya çıkarma noktasında yazarların hamleleri
çok önemlidir. Kemal Karpat, “Türkiye’nin sosyal tarihini yazacak olanların
ilk sağlam kaynağı şüphesiz ki edebiyat olacaktır” (Karpat, 2017: 77)
sözleriyle edebiyatın sosyal yaşam ve tarihle ilişkisinin büyüklüğünü ortaya
koyar. Tarihin görünürde kayıp gitmiş olan gerçekliği ile sosyal yaşamın
panoraması edebî eserlerin kılcal damarlarında saklıdır. Özellikle de
yazarlara sunduğu geniş imkânlar ile roman türü, tarihin ve sosyal yaşamın
kalbinin attığı en önemli alanlardan biridir.
Zaza edebiyatında da yazarlar, eserleri aracılığıyla tarihî ve toplumsal
panoramalar ortaya koyarlar. Yismayil Mirza’nın Zazaca kaleme aldığı
Sılema-I adlı romanı, bu eserlerden biridir. Romanda, tarihî olaylardan
hareketle hem Zazaların hem de Osmanlı tarihinin bir dönemine ışık
tutulmaya çalışılır. Aşiretler arasındaki güç mücadelesi, aşiretlerin sistemle
kurdukları ilişki biçimleri, Ermeni olayları, Ağalık sisteminin etkileri gibi
konular başta olmak üzere birçok tarihî ve toplumsal konu üzerinde durulur.
Folklor ve dilin önemi gibi konular yazarın okurların dikkatine sunduğu
öteki konulardır. Biz bu çalışmamızda yazarın, söz konusu konuları nasıl
ele aldığını ortaya koymaya çalışacağız.

Aşkın ve İçkin Âlemlerin Evi: Dil
Romana, sözün dolayısıyla dilin önemine vurgu yapılarak başlanır.
Yazar, birkaç sayfa, dil/söz üzerinde durur ve onun tüm âlemleri kuşatan
yegâne güç olduğunu vurgular: “Bu dünyada da öte âlemde de her şey
dilin/sözün içindedir” (Mirza, 2004: 6).2 Bu düşünceye göre insanlar,
dilin kabuğunun içindedirler. İstedikleri kadar devinsinler, onun dışına
çıkamazlar. Romandan alıntılanan cümle akıllara, Wittgenstein’in, “dilimin
sınırları, dünyamın sınırlarını imler” (Wittgenstein, 2013: 133) ifadelerini
getirir. Bu sözle Wittgenstein de bireylerin, dil içinde devindiğini vurgular.
Öte yandan Heidegger, “dil, varlığın evidir” (Heidegger, 2002: 37)
sözleriyle benzer bir düşünceyi dile getirmiş olur. İnsan, dil evinin içindedir
ve orada yaşam bulmaktadır. Mirza romanına, dil/söz gibi, bireylerin
yaşamının kaçınılmaz unsuruna değinerek başlar. Söz varlığı kuşattığı için,
bireylerin yaşamının da temel belirleyicisidir. Bireyin seçtiği sözler, onun
yaşamına da doğrudan etki eder.
2 Kitaptan yapılan alıntılar, şu baskıdan yapılmıştır: Yismayil Mirza, Sılema-I,
Yayınevi Belirtilmemiş, İstanbul, 2004. Kitaptan yapılan sonraki alıntılarda sadece
sayfa numarası verilecek.
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Birey, sosyal yaşamında, seçtiği üslupla dille ilişkilerini belirler. Bunlar,
kişilerle kurulan ilişkinin doğrudan belirleyicisidir. Bu yüzden romanda,
“(dil/söz) buz gibi soğuk; ateş gibi sıcak; taş gibi serttir” (s. 7) ifadelerine
yer verilir. Anlatıcıya göre birey diline, üslubuna, kelimelerine son derece
dikkat etmelidir. Çünkü söz ateş gibi bir şeydir. Bu ateş, bireyin eline bir
düştü mü kişi ondan artık kolay kolay kurtulamaz. Dilin bu özelliğinden
dolayı anlatıcı, bazen, bir sözün aşiretleri birbirine düşürdüğünü ve birçok
insanın ölümüne neden olduğunu söyler.
Dil, sadece bireyler için belirleyici bir unsur değildir. O, milletlerin
ontolojisine de doğrudan etki eden bir unsurdur: “Millet, sözleriyle bilinir.
Vatan, sözle halkın mülkü haline gelir” (s. 6) Dil, milletlerin kimliğini ortaya
koyan yegâne unsurdur. Bir milletin ayırt edici özelliği, onun dilidir. Bir
millet, başka bir millet hakkında yargıya varırken de dil/söz üzerinden
hareket eder. Romanda bu noktaya özellikle dikkat çekilir.

Aşağılık Kompleksi, Kent Yaşamının Mekanik İlişkisi, Kente
Hayranlık Duyma ve Ona Direnme
Dil olgusuyla beraber, romanın girişinde, bazı köylülerin aşağılık
kompleksi içinde kent yaşamına duydukları hayranlık üzerinde durulur.
Süleyman (bu karakter romana adını veren kişidir. Bazı Zazalar, Süleyman
ismini, Sılema diye seslendirirler) ve İbrahim adlı karakterlerin İstanbul’dan
köye dönmeleri üzerine, köylülerin gösterdiği tepkiler bu minval üzeredir.
İbrahim, orduya asker olarak alınır. Birkaç yıl sonra askerlikten terhis
olur ve İstanbul’a yerleşir. Süleyman da onun yanına gidip berberlik yapar.
Süleyman aynı zamanda inşaat ustasıdır. İbrahim, fiziksel görünüşünden
dolayı korumalık yapar. Bu iki arkadaş, daha sonra köylerine geri dönme
kararı alırlar. Çünkü gençler askere alınmaktadır. Onlar da savaşlara
katılmamak için köye geri dönerler.
Köyde, herkesin birinci gündem maddesi onlar olur. İki arkadaş, şehri
övmekle beraber bazı olumsuz şeylerden de bahsederler. Örneğin köylüler,
İstanbul’da kimin evinde misafir kaldıklarını sorduklarında onlar, “orada
misafirlik yoktur. Kimse kimseyi misafir etmez” (s. 13) cevabını verirler. Bu
cevap, modern kent yaşamındaki insani ilişkileri ortaya koyması açısından
önemlidir. Modern kent yaşamında insani ilişkiler, çoğunlukla kullan-at
ekseninde gelişir (Atabek, 2004: 126). Köklü ve samimi ilişkiler yerini kısa
süreli, mesafeli ve amaç eksenli ilişkilere bırakır. Bu durum da misafirlik
gibi bir nosyona ciddi darbe vurur. Bu, köylüler için şaşırtıcı bir cevap olur.
Çünkü onlar, birilerinin onları misafir edip etmediğini sormazlar, doğrudan
kimin evinde misafir olduklarını sorarlar. Yani köylülerin dünyasında,
misafir etmemezlik diye bir şey yoktur. Ancak bu olumsuz cevap dahi,
İstanbul yaşamının büyüsüne kapılmalarına engel olmaz. İkisinin üstünde
gördükleri elbiseler ve duydukları, onların aklını başından almıştır:
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“-Bak hele, elbiseleri ne kadar güzeldir! Nasıl parlıyor!
-Evet, ayakkabıları da nasıl parlıyor.
-Böyle elbiseler, kolayca bulunmaz. Mazgirt’te, Nazımiye’de, Harput
çarşısında bile yoktur” (s. 19).
Süleyman ve İbrahim, şehir yaşamının havasını köye taşırlar ve tüm köylüler bu havanın cazibesine kapılırlar. Köyde yürüdüklerinde, herkes hayranlıkla onları süzer. Parlak ayakkabılar, süslü ve köylülerin alışık olmadığı
elbiseler çok dikkat çekicidir. Bu giyimleriyle onlar, farklı bir topluluktanmış
gibi gözükürler: “Herkes bu iki gencin, bu dünyadan olmadığını biliyordu. Elbiseleri parlak, elleri yumuşak” (s. 19). Elbiseler dışında eller de onların köyde
değil de kentte yaşadıklarının bir göstergesidir. Köylüler, tarla ve hayvancılık
gibi zor işler ile uğraştıkları için çoğu kez onların elleri kuruyup, nasırlaşır.
John Steinbeck’in, tarımın kapitalistleşmesi ve ekonomik buhranlar yüzünden yoksullaşan kitlelerin dramını ele alan Gazap Üzümleri adlı romanında
da nasırlaşan, hırpalanan eller köylülüğün alametlerinden biri olarak sunulur: “Ellerini gördüm. Epeyce kazma, balta ya da çekiç sallamışsın ha! Ellerin
nasır tutmuş” (Steinbeck, 2009: 12) Sılema-I romanında da kent ve köylü ayrımının ortaya konulduğu alanlardan biri ellerdir.
Onlarla sohbet etmek, köylülerin en büyük keyiflerinden biri olmuştur.
Bu sohbet anları, köylülerin, başka âlemlere dalmasına neden olur. İstanbul, köylüler için başka bir âlemdir: “Süleyman’ın yanına geldiklerinde, İstanbul üzerine konuşurlardı. İki saat, üç saat, dünyayı unuturlardı” (s. 19)
(vurgu bize ait). Köylülerin büyük çoğunluğu bu yeni âlemin dalgalarına
tutulmaktan keyif alırlar. Çoğunluk bu cazibeye kapılmış olsa da içlerinden
bazıları farklı düşünürler. Kendi toprakları, yaşam alanları, atalarının nefes alıp eser bıraktığı köyleri onlar için çok değerlidir. İstanbul, bu değerli
topraklara değiştirilecek bir şey değildir: “Atalarımızın mezarları, türbelerimiz, kutsal önderlerimiz buradadır. İnsan, nasıl bunları bırakıp gider” (s.
21). Bu köylüler, düşüncelerini dile getirdiklerinde diğer köylüler, onlara
katılmadıklarını söylerler. İstanbul yaşamının onlara getirecekleri, kendi
topraklarından daha değerlidir: “Peh! Sen neyin peşindesin? Biz ekmek, elbise diyoruz sen kutsal kişiler, mezarlar, türbeler diyorsun” (s. 21). İstanbul, bu
tarz köylüler için en değerli şey olup çıkar.

Çatışmalı Ortam ve Aşiretler
Zaza yazarları, kendi milletlerinin geçmişine özellikle vurgu yaparlar.
Bu vurgu, milli duyguları uyandırmak için yapılır. Ancak Lukacs’ın da
dediği gibi milli benliğe, duygulara yapılan atıf hem eski şerefin hem de
utanç anlarının hatırlanmasına içkindir (Lukacs, 2008: 28). Bu romanda da
Zazaların geçmişi sadece idealize edilerek sunulmaz. Romandaki olayların
gerçekleştiği dönemde insanlar, bir köyden başka bir köye dahi rahatlıkla
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geçemezler. Her tarafta çatışmalar, ölümler meydana gelir: “Yollar tehlikeli,
ülke bir kavganın içindedir. İnsanlar bir yerlere gidip gelememekteler. Aşiretlerden kurtulabilenler, hükûmetin askerlerinden kurtulamamaktalar” (s. 25). Local bazda, aşiretler ve ağalar arası çatışmalar söz konusudur. Her bir aşiret ve
ağa, kendi toprağını güçlendirmek hatta genişletmek kaygısındadır. Aşiretler,
gece gündüz teyakkuz halindedirler ve nöbet tutmaktalar. Siyasal iktidar da
kendi tahakkümünü kurmak için çeşitli yöntemlere başvurur. Zaman zaman,
bazı aşiretlerle işbirliği yapıp beraber, başka aşiretler üzerine saldırılar düzenlerler. Siyasal erkin işbirliği yaptığı aşiretlerden alabileceği bir menfaat kalmamışsa bu sefer de onun üzerine saldırıp gücünü kırmak ister. Roman, bu
durumu, Alan ve Demenan aşiretleri üzerinden somutlaştırır.
Alan ve Demenan aşiretleri aslında aynı soya dayanırlar. Onlar
Khalmem adı verilen nesilden gelirler (Yıldırım, 2012: 34). Demenan
aşiretinin sistemle daha sorunlu bir ilişkisi vardır. Dersim isyanında bu
aşiret genelde muhalif tutum takınır (Akyürekli, 2010: 110). Örneğin henüz
1936’da, yapımı süren karakollara saldırılar düzenleyip onları yıkmaya
çalışır (Dersimi, 1952: 270). 1937’de ise Harcik Köprüsü’nü yıkarak, telefon
tellerini tahrip eder (Güneş, 2013: 253). Alan aşiretinin sistemle ilişkisi
ise daha farklıdır. Nitekim romanda Alan aşireti ağır şekilde eleştirilir.
Romanın kurgusunda Alan aşireti, çoğunlukla, siyasal sistemle barışık ve
onunla işbirliği halindedir: “Alanlıların toprağında kimse devlete kurşun
sıkmaz. Bu yüzden kitaplarda ‘bu köy korucu yapılırsa iyi olur’ diye yazar”
(s. 60). Alanlılar, genellikle siyasal erkle çatışmaz aksine onunla işbirliğini
önemserler. Bu iş, onun da çıkarına olduğu için siyasal erk, çoğu kez
Alanlılarla bir olup başka aşiretlere saldırır. Bu savaşlar için devlet, aşirete
silah temin eder. Bu yüzden, birçok dönemde, aşiretin elinde, devletin
silahları olmuştur: “Alanlılar ve Demenanlılar kavgasında… silahların çoğu
devletindi” (s. 60). Alanlılar, devletin kendilerine verdikleri silahları kişisel
kavgalarında, savaşlarında da kullanırlar.
Mewali ailesi, Alanlıların, saldırdığı bir diğer gruptur. Yazar, burada,
okuyucuyu daha iyi kanalize etmek için bazı dramatik sahneler yaratır.
Örneğin, Mewali ailesinin cesetleri, ortada kalma tehlikesi yaşar. Çünkü
ölüleri gömecek kadar sağ insan kalmamıştır. Yaşamları elinden alınan bu
kişiler, kendi mezarlarına dahi sahip olamaz ve leş kargalarına yem olma
durumuyla karşı karşıya kalırlar. Baba ve oğulların ölüm anları da dramatik
anlardandır. Bu öldürme anında babalar, çocuklarından önce kendilerinin
öldürülmesi için, Alan aşireti liderlerine yalvarırlar. Ancak bunun aksi yapılır ve önce babaların gözleri önünde çocukları öldürülür. Yazar, bu olayla
bir yönüyle, Seyit Rıza ve oğlunun ölümüne gönderme yapar. Dile getirilen
yaygın bir görüşe göre Seyit Rıza, son isteği olarak kendisinin, oğlundan
önce idam edilmesini ister. Ancak bu isteği yerine getirilmez ve oğlunun
ölümü ona izlettirilir.
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Alanlıların gücü, bürokrasi üzerinde de fazlasıyla vardır. Yaptıkları işbirliği, onları, bürokrasinin de ortağı yapar. Hatta aşiret bu durumu, şantaj
olarak kullanır. Aşiretin lideri Hasan Ağa için şunlar dile getirilir: “Akşama kadar kaymakamın, Mazgirt kâtibinin, jandarma komutanının yanında
oturur. Beraber yiyip oynarlardı” (s. 61). Bunun sebebi de açıklanır. Aşiretin
ağası, merkeze gittiğinde, bürokratlar, ona büyük bir saygı göstermek zorundadırlar: “Kaymakam, elbiselerini giyip, hazırlanıp yolun üstüne çıkar.
Eğer ondan önce gitmezse ne yapacağını bilir. Hasan Ağa postaneye gidip
Ankara’ya bir telgraf çekip, bu görevliyi buradan alın, der. Artık kaymakam,
kendisine başka yerler arar” (s. 63). Aşiret, kurduğu bağla ve geliştirdiği işbirliğiyle yerel bürokraside çok güçlüdür. Bu işbirliğini de kendi aşiretinin
gücünü artırmak için kullanır.
Her ne kadar siyasal sistemle barışık olsalar da, aşiretin ağası Hasan Ağa,
sadece kendi çıkarını düşünen biri olduğu için, bazen askerle de çatışır. Bu
çatışmaların birinde kendisi de yaralanır. Yazar, Hasan Ağa’nın taktiksel
davrandığını ifade ettiği gibi siyasal erkin de benzer yönteme başvurduğunu dile getirir. Asker, Demenanlıları öldürdükten sonra bu kez, Alanlılara
saldırır ve onları öldürür. Herkes şaşırır çünkü Alanlılar, zaman zaman askerle çatışsa da çoğunlukla sistemin yanında yer almıştır.
Roman, aşiretlerin bu taktiksel davranışlarına eleştirel yaklaşır. Alanlılar öldürüldüğü zaman, onların bazı bireyleri, diğer köylülerden yardım
isteyip kaygılarını dile getirirler. Bu duruma, bazı köylüler hiddetlenirler.
Askerlerin, Demenan aşireti üzerine gidip çocuk kadın demeden insanları
öldürdüğünde kimsenin, “orada acaba nasıl sonuçlar çıkacak” diye düşünmediğini dile getirirler. Hatta, Alanlıların ağasının, Demenanlıların öldürülmesini beklediğini çünkü bu şekilde, toprakların kendisine kalacağını
düşündüğünü aktarırlar (s. 9). Bazı köylüler de Süleyman isimli karakterin
eşinin ölümünü gündeme getirirler. Süleyman’ın eşi o, iş için başka köye
gittiğinde, Alanlılar tarafından zehirlenerek öldürülür. Ancak kimse faili
söylemediği gibi olayın üstü kapatılır. Köylüler yardım isteyen, şikâyete
giden bu kişilere, dramatik olayları bir bir hatırlatıp o dönemlerde neden
seslerinin çıkmadığını sorarlar.

Zehirlenen Kadınlar; Tehdit Edilen, Sürgüne Gönderilen,
Öldürülen Köylüler; Eleştirilen Ağalar
Eserde, ağalık sistemi de ciddi eleştirilere tabi tutulur. Bunu dile getiren
kişilerden biri, İstanbul’da yaşamış olan İbrahim’dir. Büyük şehri, metropolü
görmüş olan İbrahim, köye döndükten sonra, Ağa’yı tanımadığını ve
herkesin kendisinin ağası olduğunu ifade eder. Bunu duyan ağa öfkelenir
ve köy meydanına gelip köylüleri toplar. Ağalığın, satın alınan bir şey
olmadığını ve nesilden nesile geçen bir şey olduğunu söyler. Köylüler de
korkudan ağızlarını açamazlar. Ağa, İbrahim gibi kişilerin daha evlenip
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bir yuva sahibi dahi olamadıklarını, kurulu bir evlerinin bile olmadığını da
vurgular. Bu kişilerin ceme dahi katılmadıklarını, bunun ciddi bir sorun
olduğunu ve İmam Cafer’in de bunu kabul etmeyeceğini dile getirir (s. 16).
Ağa referanslarını, aile kurumu ve din üzerinden seçerek halkı etkilemeye
çalışır. Köylüler ise etkilenmeden çok, korku ile doludurlar. Ağayı ve ağalığı
eleştiren öteki kişi ise Süleyman karakterinin babası Mursa’dır. O, ağa için
“evimizin önündeki tezeğin ağası” (s. 16) tanımlamasında bulunur. Ağaların,
kendilerine olumlu bir şeyler yapmadıklarını ve onların, başka yerde ağalık
yapamayacaklarını da ekler. Romanda, ağalık sisteminin işleyiş biçimi ve
ne tür olumsuzluklara yol açtığı, Süleyman karakteri üzerinden gelişen
olaylarla açıklanmaya çalışılır.
Süleyman karakteri, İstanbul’da berberlik ve duvar ustalığı yapmış biridir. Belli bir süre sonra köyüne geri döner. Ailesi, tekrar İstanbul’a gitmesini
engellemek için onu evlendirme kararı alır. Süleyman da bu teklifi makul
görüp evlenir.
Süleyman, duvar ustalığı ile nam salmış biridir. Yazar, Süleyman’ın eski
dervişlere, kutsal kişilere benzediğini dile getirir. Nasıl ki onlar, arkalarından iz bırakıp gitmişlerse etkileri halen görünürdeyse Süleyman da böyle
biridir: “Denilecek ki bir zamanlar, Süleyman dünyaya geldi ve bu taşları
oyup üst üste getirdi” (s. 101). Roman boyunca, birçok yerde yazar, Süleyman’ın ustalığından bahseder. Bundan bahsederken de zaman zaman
konuyu Ermenilere getirir. Çünkü Süleyman, ustalığını onlardan öğrenmiştir. O, İstanbul’a gittiğinde, Ermeni ustalarla çalışır ve ustalığı onlardan öğrenir. Köylüler, Ermenilerin zanaatkârlıklarını, sanatlarını överler:
“Ermeniler sanatkârdır. Onların elinden her iş gelir. Ne öğrendikse onlardan
öğrendik” (s. 18). Ermenilerin eserleri kalıcı olmuştur ve birçok yerde onlara rastlamak mümkündür: “Kulun izi nereden görünür? Taştan görünür…
Bizim toprağımızda, Ermeni izi çok fazladır… İnkâr iyi bir şey değildir” (s.
18). Köylüler, Ermenilerin emeklerinin hakkını teslim etmek isterler. Gerçekte de Osmanlı imparatorluğunun değişik bölge ve yerleşim birimlerine
yayılmış olan Ermeniler arasında zanaat ve ticaretle uğraşan kişilerin sayısı
fazlaydı (Güler, 2007: 350). Ermeniler, birçok iş kolunda önemli etkilerde
bulunmuşlardır.
Alan aşiretinin ağası Hasan, bir konak yapmaya karar verir ve Süleyman’dan yardım ister. Bu teklif, Süleyman’ın amcasına açılır fakat o, buna
sıcak bakmaz. Ancak, ağanın ricası geri çevrilemeyeceğinden, mecburen
teklifi kabul ederler. Onu kabul etmeme durumunda köyden kovulmayla
dahi karşılaşabilirler. Süleyman ile beraber yaklaşık yirmi kişi, konakta iki
aya yakın çalışır ve hiçbir ücret almadan evlerine dönerler. Dönüşleri şöyle
tarif edilir: “İki ay sonra, elleri boş geri döndüler. Elleri nasırlaşmış, yaralanmış; elbiseleri kirlenmiş, eskimişti” (s. 42). Yazar, bu pasajla ağanın, köylülerin emek gücünü nasıl sömürdüğünü gözler önüne sermek ister.
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Belli bir süre geçtikten sonra Hasan Ağa Süleyman’a kendi yanına
gelmesini ve kendi bölgesinde yaşamasını teklif eder. Ev ve arsa da vaat
eder. Süleyman bu teklifi babasına açar. Ancak babası, buna sıcak bakmaz.
Ağaların nasıl insanlar olduğunu anlatmaya başlar: “Evet mal mülkleri
vardır ancak din imanları yoktur” (s. 42). Bunun ardından, daha ayrıntılı
şeyler anlatır. Kavganın, haksızlığın, adam öldürmenin onlarda olduğunu
ifade eder. Ağaların, istediklerini askere, sürgüne gönderdiklerini ve
insanlara haksızlık ettiklerini aktarır. Sürgüne giden biri için hayat artık
çok zordur. Gittikleri yerde bin bir zorluk çekerler. Geri döndüklerinde
ağa, onları kabul etmez. Bu kişiler kırsalda, dağda yaşayınca da ağalar
onları, eşkıya diye ihbar ederler ve bu kez de onlar, askerle uğraşmak
zorunda kalırlar. Babasına göre ağalar, hiçbir çıplağı giydirmemiş, hiçbir
acı doyurmamışlardır. Aksine zalimlikle insanların elinden eşyalarını,
mallarını almışlardır. Süleyman’ın babası, Ermenileri buna örnek gösterir.
Ağa’nın yaşadığı ve eşsiz güzellikte olan Çukur bölgesi, eskiden Ermenilere
aittir. Hasan Ağa, kaymakamla bir oyun kurarak, Ermenilerin mülkü olan
Çukur’un tapusunu üstüne alır ve onları, oradan kovar. Babası bu olayı
anlattıktan sonra Süleyman, bazı söylentileri dile getirir. Bu söylentilere
göre Ermeniler, çeşitli bölgelerde, askerleri öldürmüşlerdir. Babası bunu
inkâr etmez ve öldürdüklerini kabul eder. Ancak birçok bölgede de başka
Ermenilerin ağalar eliyle öldürüldüklerini de ekler. Asker, ulaşamadığı
yerlerde, aşiret ağalarını devreye sokar ve Ermenileri öldürtür. Babası,
Hasan Ağa’nın, bu ağalardan biri olduğunu ve Ermenileri öldürdüğünü
ifade eder. Ölen ve sürülen Ermenilerin mallarına, mülküne de ağalar,
kaymakamlar, memurlar tarafından el konulur. Ağanın teklifini kendi
içinde çoktan kabul etmiş olan Süleyman, bu kez de başka bir söylentiyi dile
getirir. Bu söylentiye göre de Hasan Ağa, çarşıda kaymakamla karşılaşmış
ve onunla değil işbirliği yapmak, kavgaya tutuşmuştur. Babasının tüm
olumsuz sözlerine ve onu caydırma çabalarına rağmen Süleyman, eşyalarını
toplayıp ağanın yanına taşınır. Süleyman’ın annesi de bundan muzdarip
olur ve birinin kendi atalarının topraklarından ayrılmasının kötü bir şey
olduğunu söyler. Süleyman, kısa sürede ağanın kendisine verdiği arazide
ev yapar ve bahçe eker. Bu işlerini bitirene kadar da ağanın evinde misafir
olarak kalır. Babasının, ağayı kötülemek için dile getirdiği hususlardan
birinin de Ermeniler olması önemlidir. Yazar, Ermenilere zulüm edildiğini
düşündüğü için eserinde, belli aralıklarla konuyu, Ermenilere getirir. Bu
dile getirişlerde de Ermeniler ya iyi bir zanaatkâr ya da zulme uğramış
kişiler olarak lanse edilirler.
Süleyman, artık yeni bir hayata başlamıştır. Kendi evi, bahçesi vardır
ve yeni işler alıp yapmaktadır. Her ne kadar ağanın gölgesinde bulunsa da
sade ve temiz bir hayat yaşar. Öyle ki onun için şunlar söylenir: “Kim ki
Süleyman’a düşman olursa biliniz ki o, Allah’a düşman olmuştur” (s. 49). Bu
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hayatını sürdürürken bir gün, başka bir köyden iş teklifi gider ve günlerce
evinden uzak kalır. İşinin son günlerinde eşinin ölüm haberi kendisine
ulaştırılır. Çılgınlar gibi köye doğru koşar. Eşi ölmüştür, çocuğu da ağanın
gözetimindedir. Eşinin nasıl öldüğünü öğrenmek ister ancak kimse doğru
düzgün bir şey söylemez. Söylenen tek bir şey vardır. O da onun, başkaları
tarafından zehirlendiğidir. Tüm köylüleri zorlar ancak kimse bu konu
üzerinde konuşmak istemez. Eşini gömen Süleyman, her şeyden elini
eteğini çeker. Ancak ölümün nedenini kendi ailesine söylemez. Süleyman,
çaresiz ve başıboş şekilde sokaklarda gezer ve bu haber, nihayetinde ailesine
de ulaşır. Ailesinin zihni, artık Süleyman ile dolmuştur. Bu durum, babası
örneği üzerinden şu şekilde dile getirilir: “Kardeşlerim nerden geliyorsunuz?
Süleyman’ı gördünüz mü görmediniz mi? Nasıldır, neler yapıyor? Ne yiyip ne
içiyor? Allah rızası için eğer onu gördünüzse söyleyin?”(s. 54). Süleyman’ın
babası, köyün dışından gelen herkese Süleyman’ı sorar, ona ait yeni bir
haber almak ister. Çaresizce, bir umut deyip herkese, ona dair sorular
sorar. Bir gün köyden geçen birinden, Süleyman’ın eşinin zehirlenerek
öldürüldüğünü öğrenirler. Bu haber, onlarda derin bir etki bırakır.
Süleyman’ın babasına, gelinini öldürenin Hasan Ağa olduğu haberini,
ağanın kıyımdan geçirdiği Mewali ailesinden biri getirir. Haberi şöyle verir:
“Kimde güzel bir arsa varsa arsa için; kimde güzel bir gelin varsa gelin için;
kimde yeni, güzel bir şey varsa kişi onun için öldürülür” (s. 67). Bu sözlerle
de kadının ölüm sebebini de ortaya koymuş olur. Süleyman, iş için evden
uzaklaşınca, ağanın ailesi, önce genç kadının namusuna göz diker sonra
da onu öldürür. Adam köyden ayrıldıktan sonra, Hasan Ağa’nın köydeki
ajanları onu takip ederler. Kim olduğunu ve ne için oraya gittiğini öğrenmek
isterler. Bu pasajla da yazar, ağanın muhbirlik sistemini kullandığını dile
getirmiş olur. O, bulunmadığı köylerde, kendisinin gözü kulağı olacağı
kişiler belirler. Bu sözlerden sonra yazar sözü yine Ermeni olaylarına getirir
ve o yıllarda bazı köylülerin, kendi elleriyle öteki köylülerin silahlarını
toplayıp devlete teslim ettiklerini ifade eder. O, “bazı köylüler, paşadan daha
fazla paşacı, ağadan daha fazla ağacıdır” (s. 69) diye de ekler. Mursa’ya
yapılan ziyaretin haberi, kısa sürede, Hasan Ağa’nın kulağına gider ve ağa,
Mursa’yı ayağına çağırır. Bu gidiş çok tehlikelidir çünkü sonunda ölüm
de olabilir. Köylülerden kimse ona eşlik etmek istemez sadece bir yeğeni
bunu teklif eder ancak bunu da Mursa ret eder. Ancak oda bu gidişin
tehlikesinin farkındadır ve şunu öğütler: “Eğer geri dönmezsem… Toplanıp
kendi kararınızı verin” (s. 70). Köylüler bu gidiş için çeşitli yorumlarda
bulunurlar. Çoğu da olumsuz ve dehşete düşüren ihtimaller üzerinedir:
“Yarın cesedi alıp önümüze getirecekler” (s. 70). O gün bütün köy, ne olup
biteceğini merak içinde bekler. Ancak Mursa, öldürülmez ve sağ olarak
köye döner. Dönmesine döner ancak çok moralsizdir çünkü ağa tehditkâr
konuşmuştur. O da köylülere, ağanın kendilerine bakışının olumsuz ve
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tehditkâr olduğunu dile getirir. Ağa, düşmanları olan Mewali ailesinden
birinin köye gelip misafir olmasından ve bir şeyleri anlatmış olmasından çok
rahatsız olmuştur. Ancak bazı köylüler, geleneklerini ortaya atıp buna karşı
çıkarlar. Bunlardan biri Mursa’nın kardeşi İsmail’dir. O, gelen misafirlerin,
kendi inançlarında, Hz. Muhammed’in, Hızır’ın misafiri olduklarını,
onların ret edilemeyeceğini dile getirir. Mursa da Hızır’ın gariban, fakir biri
kılığında insanların içine karıştığına dair inancı hatırlatıp gelen herhangi
bir misafirin Hızır’ın kendisinin olup olmadığını bilemeyeceklerini ifade
eder. Din temelli geleneklere yapılan referanslarla kendi eylemlerini haklı
çıkarmak isterler.
Mursa karakteri, Hasan Ağa’nın tehdidinden sonra uzun uzun düşünmeye
başlar. Göç etmeyi bile aklına getirir. Ancak sonra bu fikrinden vazgeçer:
“İnsan, kendi akrabalarıyla insandır. İnsan, evi ağacıyla; insan, atalarının
mezarlarıyla; insan kutsal yerleriyle insandır” (s. 74). Bu şekilde düşünerek
göç etmekten vazgeçip direnmeyi seçer. Mursa, oğlunu göndertip Wuş
adlı kişiyi çağırtır ve ona Hasan Ağa’nın kendilerini de Mewali ailesi gibi
kırımdan geçireceğini dillendirir. Herkesin toplanmasını ve ziyarete gidilip
kurban kesilmesini ister. Bütün köylüler toplanıp kurban kesmeye giderler.
Öte yandan, Wuş ile Süleyman, Mehmet isimli bir köylüyü öldürmeye
karar verirler. Çünkü söylentilere göre, Süleyman’ın eşini o öldürmüştür.
Ancak kimse bunu kesin bir dille söyleyemez. Onların bu kararını duyan
amca çocuklarından biri, bu kararın son derece yanlış olduğunu dile getirir.
Hasan Ağa ve çevresinin, Mehmet’i çok umursamayacaklarını ancak bu
ölümü bahane edip, herkesin malına mülküne el koyacaklarını, onları ya
öldürüp ya da sürgüne göndereceklerini ifade eder. Bu tarz kaygılar baskın
gelir ve intikam fikrinden vazgeçilir. Yapılması gereken şey, ağanın gazabına
uğramamak ve Süleyman’ın hayatını yeniden düzene koymasına yardımcı
olmaktır.
Süleyman’ı normal hayata tekrar çekmek için onu evlendirme kararı
alırlar. Ancak o, eşinin kanının toprakta kurumadan evlenmeyeceği
cevabını verir. Ailesi bu konuda ısrar eder ve onu ikna etmeyi başarırlar.
Onu, Saxa isimli bir köylüyle evlendirmek isterler. Süleyman’ın annesi, ön
görüşme için kızın annesiyle görüşmeye gider. Kızın evi, biraz uzaktadır.
Ön görüşme olumsuz geçmez ancak anne, konuyu eşine ve kızına açacağını
nihai kararı onlara daha sonra ulaştıracaklarını dile getirir. Birkaç gün
geçer ancak haber bir türlü gitmez. Tam umutlar tükenecekken olumlu
haber onlara yetiştirilir. Bunun üzerine, Süleyman’ın annesi, tarifi zor
bir mutluluk yaşar. Kocası eve geldiğinde, keyifle bu haberi ona vermek
ister. Ancak o kadar keyiflidir ki önce biraz, bu haber üzerinden kocasına
takılmak ister. Bir müjdesi olduğunu ama söylemeyeceğini dile getirir.
Kocası çok zorlasa da o, haberi hemen söylemeyeceği cevabını verir. Bu
diyalogun kısa bir parçası şudur:
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“-Bence senin canın kavga istiyor
Kadın, lafın altında kalmadı:
-Öyle kolay mı sandın! Gel bakalım!
Mursa, eşine baktı, güldü, çok güldü” (s. 107).
Uzunca bir süre bu keyifli halleri sürer. Daha sonra kocası, kadına,
haberi çok abarttığını sanki önceki gelinleri Gewe’nin dirilip geri geldiği
haberini alacak gibi olduğunu dile getirir. Bu söz, birden ortamı tam tersi
bir hale sokar. Mursa’nın eşi, Gewe’yi çok sevdiği için birden şok geçirir.
Gewe, aklına düşer ve mutluluk yerini, özleme ve keyifsizliğe bırakır. Çok
sevdiği gelininin ölümü ve onlardan uzak oluşunun zihnine düşmüş olması,
tüm dengesini sarsar. Kocası haberin ne olduğunu tekrar sorduğunda,
karşısında, mutsuz bir yüz haliyle konuşan eşinden şu cevabı alır: “Ne haberi?
Haber maber yok. Ne var ki sana söyleyeyim?” (s. 108). Sonraki saatlerde
de olsa adam haberi öğrenir. Vakit kaybetmeden, kız isteme hazırlıklarına
başlarlar. Bunun için şehir merkezine giderler. Kız isteme hazırlıkları için
Harput çarşısına gittiklerinde Süleyman’ın babası çok şaşırır. Çünkü oğlu,
çok tanınan biri olmuştur: “Babası çok şaşırdı. Süleyman’ın ne kadar çok
tanıdığı vardı öyle” (s. 111). Karşılaştıkları birçok kişiyle selamlaşmaktan
neredeyse yol alamamaktalar. Ustalığıyla nam salmış Süleyman, büyük
bir çevre edinmiştir. Zaten, onun eserinin olmadığı neredeyse tek bir köy
kalmamıştır.
Kız istemeye gittiklerinde, başta, her şey yolunda gider. Kız verilecektir
hatta düğün tarihi bile konuşulur. Ancak kızın babasının ortaya bir şart
sürmesiyle Süleyman’ın ailesi buz keser. Kızın babası, evlilikten sonra,
kızının, diğer aileye gitmesi yerine Süleyman’ın onların yanına taşınması
şartını koyar. Bu iç güveyilik şartı, büyük bir deprem etkisi yaratır. Kızın
babası, Süleyman’ın işi gereği sürekli dışarıda olduğunu ve kızlarının
yalnız kalmalarını istemediklerini dile getirir. Süleyman’ın önceki eşinin,
yalnız kaldığı için zehirlendiğini hatırlatıp kendi kızları için aynı endişeyi
yaşamak istemediklerini vurgular. Süleyman’ın babası, bu işin olmasını çok
istediği için mecburen şartı kabul eder. Ancak oradan ayrıldıktan sonra
günlerce kendi kendini yiyip durur. El âlemin neler söyleyeceğini düşünür.
Neler söyleneceğini az çok bilir ve o sözler zihnine çarpıp durur. Bu işin
bir yolunu bulmaya çalışır. En sonunda, kız evine gittiklerinde, gayet
uygun bir dille bu sorunu çözer. Kızın babasına, hiç olmazsa düğünden
sonra kızı, birkaç günlüğüne de olsa kendi evlerine götürmelerini kabul
etmesini ister. Bu birkaç günlük kalış olmazsa çok ayıp olacağını da ekler.
Kızın babası, buna hak verir. Süleyman’ın babası daha sonra konuyu başka
yere getirir. Mevsimin kış olacağını hatırlatır ve hazır kız gelmişken kışı
da kendi evlerinde geçirmelerini ve baharda Süleyman’ın kendi evini kızın
babasının evinin yanında inşa edebileceğini ifade eder. Bu sözler kızın
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babasına mantıklı gelir ve bu şekilde anlaşırlar. Süleyman’ın babası da
büyük bir sorundan kurtulmuş olmanın rahatlığını yaşar. Roman da bu
diyalogla biter.

Ananeler ve Halk İnanışları
Romanda, toplumun yaşam pratikleri ve inanışlarına yer verilir. Evlenme sürecinde yaşanan gelenekler, bunlardan bazılarıdır. İlk olarak, düğün
oyunlarından bahsedilir. Davullar çalmaya başladıktan sonra, hem naif
hem de çetin oyunlar oynanır. Eserde, daha çok çetin oyunlardan bahsedilir. Onlarca erkek, ellerine aldıkları sopalarla oyuna başlarlar. Sopalarla birbirlerinin zayıf anını yakalayıp karşıdakini incitmeye çalışırlar. Bu oyunda
en önemli kural, kendini iyi korumaktır. Kendisini iyi koruyamayan kişiler,
sopalarla darbe alırlar. Süleyman’ın düğününde de bazı köylülerin yaralandığından bahsedilir: “Oyun bittikten sonra bazıları sırtından, bazıları parmaklarından yaralanmışlardı. Ancak onların yüzü gülüyordu” (s. 30). Oyun
zordur ancak köylüler, darbeleri çok da ağır indirmezler. Bu yüzden kişiler,
yara alsalar da bunlar çok derin yaralar değildir ve mutluluklarına gölge
düşmez. Bir diğer oyun ise atlarla oynanır. Ata binen kişiler, atlarla köyün
meydanında gösteri düzenlerler. Bir sağa bir sola koşturdukları atlarla çeşitli hareketlerde bulunup izleyenleri etkilemeye çalışırlar. Bu esnada, atın
da çeşitli hareketler sergilemesi sağlanmaya çalışılır. Oyunun sonunda,
hem at hem de atlı fazlasıyla yorulur.
Kız evine gidildiğinde ise çeşitli ritüeller sergilenir. Damat, onun annesi ve babası, kızı almak için kapıyı çaldıklarında kapı hemen açılmaz.
Kızın kardeşleri ya da diğer akrabaları, kızımızı vermiyoruz, diye içeriden
cevap verirler. Bunun üzerine çeşitli hediyeler ortaya serilir, ondan sonra kapı açılır. Hediye alma işi burada da bitmez. Damat tarafı, kızın çeyiz
sandığını almak istediğinde bir zorlukla karşılaşır. Yine ya kızın kardeşleri
ya da öteki akrabaları, buna engel olurlar. Sandığın üstüne oturan bu kişiler, hediyelerini beklerler. Damat tarafı, sandığın üstüne oturan kişilere
hediyeleri verdikten sonra kızın çeyizini alıp götürebilirler. Hediye isteyen
bir diğer kişi de gelindir. Ata bindirilip kocasının evine götürülen gelin, attan kolay kolay inmez. Damadın babası, ona aşağı inmesini söylediğinde o,
bunu görmemezlikten gelir. Bunun üzerine çevredekiler, gelinin hediyesini
istediğini hatırlatırlar. Damadın babası da geline bir hediye verir ve ondan
sonra gelin attan iner.
Romanda dile getirilen bir diğer husus da gelinin, üzgün gözükme zorunda olmasıdır. Gelin, götürülüşü esnasında, üzgün olmasa da kendisini
böyle göstermelidir. Yoksa toplum onu ayıplar. Romandaki gelin, bir ara
neredeyse gülecektir: “Gelin az kalmıştı ki gülecekti… Yalandan da olsa ağlamazsa el âlem yarın ne der” (s. 32). Gelin, çevrede olanlara bakınca bir ara
gülecek gibi olur ancak son anda kendisini tutar
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Düğünde bir de elma ritüeli gerçekleştirilir. Damat ve en yakınındaki
kişi, yüksekçe bir yerden, alanda bulunan gelinin ve diğer kişilerin üstüne
elma fırlatırlar. Bu elmalardan biri geline isabet eder. Meydanda bulunan
gençler de elmaları ele geçirmenin yarışına girerler. Çünkü inanışa göre,
kim ilk olarak elmalara ulaşırsa en başta o evlenir. Elma ritüelinde bir diğer
önemli husus da elmaları yemenin yasak olmasıdır. Bu da cennetten kovuluş mitiyle açıklanır. Bu yasak büyüklere sorulduğunda onlar şu cevabı
verirler: “Âdem peygamber, eşiyle beraber elma yediği için Cennet’ten kovulmuştur” (33). Cennet’ten kovuluş anlatısında yasaklı bir meyveden söz edilir. Fakat Kur’an ve Tevrat da dâhil olmak üzere birçok dini metinde meyvenin adı söylenmez (Daştan, 2014: 67). Bu belirsizlikten dolayı söz konusu
meyve için farklı farklı yorumlar yapılır. Bu meyvenin buğday filizi, üzüm
asması, incir olduğunu dile getirenler vardır (Öztürk, 2004: 160). Onun
hurma, sünbül, zeytin, kafur, mihne olduğu da söylenir (Kahraman, 2013:
199). Kimileri ise romanda olduğu gibi onun elma olduğuna inanırlar.
Roman, Alevilik inancıyla ilgili unsurları da bünyesinde barındırır. Örneğin Aleviler, türbelere, kutsal yerlere gidip kurban kestiklerinde, 12 kandil yakarlar. Romanda, kadınlar on iki gömleği yağa bandırıp yakarlar ve en
sonunda da bunları birbirlerine bağlayıp ziyarete asarlar.
Hz. Ali’nin atı Düldül de eserde kendisine yer bulur. Düldül, Hz. Muhammed tarafından Hz. Ali’ye hediye olarak verilmiştir ve klasik anlatılardaki ata
sahip kahraman mitinin, Hz. Ali etrafında oluşmasını sağlamıştır: “Düldül’ün
izidir. Atını sürüp gittiğinde, arka ayağını buraya basmıştır” (s. 100). Hz. Ali’nin
atı Düldül’ün ayak izi inanışı çok yaygındır. Birçok ülkenin farklı bölgelerindeki insanlar, Düldül’ün izinin kendi topraklarında bulunduğuna inanırlar.
Örneğin Çorum ilinin İskilip ilçesinin sakinleri İskilip kalesinin zirvesindeki
oyukların Düldül’ün ayak izleri olduğuna inanırlar (Arslan, 2012: 47). Romanda da benzer bir inanışla karşılaşılır. Romanda geçen izlerden bir başkası
da yine kutsal mitlerle açıklanır. Bir taşın üstünde, beyaz bir nokta bulunur.
Halk arasındaki söylenceye göre, bunun kutsal bir kişiyle alakası vardır. Bu
mübarek kişi, bir gün inatçı bir keçiye denk gelir. Ondan süt sağmak ister ancak keçi inatla buna direnir. Mübarek kişi, pes etmez ve en sonunda ondan
süt sağmayı başarır. Süt sağarken de dökülen birkaç damla, söz konusu taşın
üstüne damlar. İnanışa göre, taşın üstündeki beyazlık, o keçinin sütüdür.
Öte yandan hem Aleviler hem de Sünniler arasında yaygın olan Hızır
inancına yer verilir. Köyün kadınlarından biri, Süleyman için kız bulduğunda, onun annesinin yanına gidip bunu müjdeler. Annesi, bu kişinin kim
olduğunu öğrenmek istediğinde o da müjdesini almadan bunun cevabını
vermeyeceğini dile getirir. Annesi, ona teminat verirken “Hak olsun Hızır
olsun sen ne istersen vereceğim” (s. 22) cevabını verir. O, Hızır’ı teminat olarak sunar. Bu tablo, söz konusu toplumda, Hızır’a verilen ulviyetin, güvenin boyutunu ortaya koyar. Yine bu toplumda, Hızır’ın, insanların arasına
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karıştığına inanılır: “Bazıları, Hızır’ın çaresiz, kimsesiz, fakir biri olarak insanın kapısının önüne geldiğini söylerler” (s. 66). Halk inanışına göre Hızır,
çoğu defa fakir, dilenci, sadaka isteyen ve bu şekilde insanları deneyen biri
olarak halkın arasına karışır (Aydın, 1986: 67). Hızır’ın, fakir, gariban biri
olarak insanların içine karıştığına inanıldığı için evlere gelen yabancı misafirler ile yardıma muhtaç kişilere iyi davranılır. Çünkü onların Hızır olma
ihtimali düşünülür. Romanda bu inanışa yer verilir.

SONUÇ
Sılema-I adlı romanında Yismayil Mirza, okurunu tarihin ve toplumsallığın içine çekmek ister. Osmanlı dönemindeki çeşitli politik olaylar ile
bazı Zaza topluluklarının yaşamı romanda önemli yer tutar. Özellikle aşiretlerin birbirlerine karşı tutumları ile onların sistemle geliştirdikleri ilişki
biçimleri üzerinde fazlasıyla durulur. Bu konu, Alan ve Demenan aşiretleri
üzerinden somutlaştırılmaya çalışılır. Alan aşiretinin sistemle kurduğu iyi
ilişkilere karşın Demenan aşiretinin muhalif tutumu dikkati çeker. Dönemin yöneticileri, Alan ve benzeri aşiretler üzerinden bölgeyi dizayn etmeye
çalışırlar. Bazı aşiretler ise buna, karşı tavır geliştirirler. Bu güç mücadeleleri toplumu doğrudan etkiler. Birçok yerde yaşanan çatışmalar, halkın rahat
bir şekilde başka yerlere gitmelerini dahi engeller. Halk, diken üstünde yaşar. Halkı mutsuz eden öteki kişilerin ise ağalar oldukları ifade edilir. Ağaların köylülerin emek gücünü nasıl sömürdükleri gözler önüne serilmeye
çalışılır. Köylüler, bazı yönlerden ise eleştirilirler. Bazı köylülerin aşağılık
kompleksi içinde kent yaşamına duydukları hayranlık üzerinde durulur.
Politik konulara fazlasıyla yer verilen eserde Ermenilere özel vurgu yapılır. Yazar, Ermenilere zulüm edildiğini düşündüğü için eserinde, belli
aralıklarla konuyu, onlara getirir. Bu dile getirişlerde de Ermeniler ya iyi
bir zanaatkâr ya da zulme uğramış kişiler olarak lanse edilirler. Romanda
okurların dikkatine sunulan konulardan biri de dilin önemidir. Nitekim romanın ilk birkaç sayfası ağırlıklı olarak dilin önemi ve mahiyetine dairdir.
Eserde politik konuların dışında folklor üzerinde de durulur. Düğün
ritüelleri bunlardan biridir. Örneğin düğünde oynanan oyunlar hakkında okurlara bilgiler verilir. Sopalarla ve atlarla oynanan oyunlar bunlardan bazılarıdır. Gelinin damadın evine götürülme sürecinde yaşananlara
da değinilir. Örneğin damat, onun annesi ve babası, kızı almak için kapıyı
çaldıklarında kapı hemen açılmaz. Kızın kardeşleri ya da diğer akrabaları
hediyelerini aldıktan sonra kapıyı açarlar. Hediye alma işi burada da bitmez. Damat tarafı, kızın çeyiz sandığını almak istediğinde bir zorlukla karşılaşır. Yine ya kızın kardeşleri ya da öteki akrabaları, buna engel olurlar.
Ata bindirilip kocasının evine götürülen gelin, attan kolay kolay inmez ve
hediyesini bekler. Damadın evinin önünde ise gelinin başına elma atılır.
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Gençler bu elmalara sahip olan ilk kişi olmak için yarışırlar. İnanışa göre
onlara ilk olarak ulaşan kişi kısa süre içinde evlenir. Öte yandan o elmaların yenmesi yasaktır. Bu da cennetten kovuluş mitiyle açıklanır. Roman,
Alevilik inancıyla ilgili unsurları da bünyesinde barındırır. Örneğin Aleviler, türbelere, kutsal yerlere gidip kurban kestiklerinde, 12 kandil yakarlar.
Romanda, kadınlar on iki gömleği yağa bandırıp yakarlar ve en sonunda da
bunları birbirlerine bağlayıp ziyarete asarlar. Halk inanışının önemli motifi
Hızır’dan da söz edilir. Okur, onun fakir, gariban biri olarak insanların içine
karıştığına dair olan inanışla karşılaşır.
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el-HANSA, ŞİİRLERİNDE HEP AĞIT MI YAKMIŞTIR?
DID AL-KHANSAA ALWAYS LAMENT IN HER POEMS?
Abdussamed YEŞILDAĞ1
ÖZET
el-Hansa, Cahiliye Dönemi Arap Edebiyatının en meşhur şairlerinden birisidir.
Şiirleri, cesaret ve cömertliğiyle tanınan, kendisinden büyük destek gördüğü kardeşi
Sahr’a yaktığı ağıtlarla doludur ve bu ağıtlarıyla edebiyat tarihinde büyük şöhret
kazanmıştır. Ağıt yakmak, Cahiliye Dönemi Arap Edebiyatının ana konularından
biriydi. Erkeklerle beraber katıldığı savaşlarda gördüğü kahramanlık sahnelerini
kadın duygusallığı ve sade bir dille anlatmış, özellikle ağıt türünde sembol haline
gelmiştir.
Bu çalışmada ağıtlarıyla meşhur olan el-Hansa’nın cömertlik, vefa, yumuşak
huyluluk, güzellik ve cesaret gibi yaşadığı dönemin sosyo-kültürel öğelerini dile
getirdiği beyitleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: el-Hansa, Cahiliye Dönemi, Ağıt, Cömertlik, Vefa.

ABSTRACT
al-Khansaa is one of the most renowned poets of the Arabic Literature of
Jahiliyyah period. Her poems are full of lamentations for her brother Sakhr, who
is known for his courage, and generosity and she gained a great popularity with
these lamentations in the history of literature. To lament was one of the key issues
of the Arabic Literature of Jahiliyyah period. She described the heroism scenes she
saw during the wars she had joined with men with a woman’s sentimentality and
an unsophisticated style and she became a symbol of especially the lament genre.
In this study, the verses of al-Khansaa, who is famous for her lamentations will
be examined in terms of expressing socio-cultural elements of the period such as
generosity, leniency, softness, beauty and courage.
Keywords: al-Khansaa, Jahiliyyah Period, Lamentation, Generosity, Leniency.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, FEF, Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
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GİRİŞ
Edebiyat, kelimelerin kültürle yoğurulmuş halidir. Yaşadığı toplumun
kültüründen, adetlerinden ve inanışlarından beslenir; içinde doğduğu hayatın, kültürün, zihniyetin, geleneğin, alışkanlıkların en güzel yorumlarını
okuyucuya sunar.
Dil ve edebiyat, kültürün temel taşıyıcısıdır. Kelimelere, çeşitli zamanlarda değişik anlamlar yüklenir. Söz varlığı, toplumun temel kimliğini
oluşturan ve onu belirleyen ana unsurlardandır. Edebiyatçılar, yaşadıkları
dönemlerdeki olayları, anlayışları, gelenekleri ve o dönemin izlerini, ortaya
koydukları eserlerine nakşederler. Bütün bu aktarımlar dil ve edebiyat sayesinde gerçekleştirildiğinden dolayı dil, edebiyat ve kültür birbirini tamamlayan unsurlar olmuşlardır.
Agah Sırrı Levend de bir edebiyat ne kadar yalın olursa olsun devrinin
hayatının mutlak surette aksettirdiğini ve edebiyatçıların ve sanatçıların
farkında olarak veya olmayarak yaşadıkları hayatı, kültürü ve çevresel etkileri eserlerinde bir şekilde yansıtacaklarını (Levend, 2015: 259) vurgulamaktadır.
Dil ve edebiyat, kültürün temel taşları olduğundan, bir toplum tarafından dil ve edebiyat ile ifade edilen sözlü ve/ya yazılı her şey, kültür kavramı
içerisinde değerlendirilmektedir.
Toplumun bireyleri, içinde yaşadıkları toplumun kültürüyle, gelenek
ve görenekleriyle, değer yargılarıyla yetişir. Böylece o toplumun bireyleri, olaylar ve durumlar karşısında benzer tepkiler ortaya koyarlar, benzer
davranışlar sergilerler. Yazar ve şairlerin edebî metinlerinde, doğal olarak
bu zihniyetin yansıması da görülür. Edebiyat ve toplum ilişkisi göz önüne
alındığında edebi eserlerde sosyal hayattan izlerin görülmesi son derece
normaldir (Özlük, 2011: 99).
Şiir, içersinde bulunduğu toplumun belleği gibidir çünkü her sanat
eseri yazıldığı dönemin izlerini taşır. Sanatçılar, sosyal bir çevre içerisinde
yaşarlar ve içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel olaylardan etkilenirler ve
şiirlerinde de dönemin izlerinin, etkilerinin ve toplumun müşterek algısı,
kabul ve retleri, olayları ve nesneleri yorumlama şekli olan zihniyetin bir
yansıması görülür (Temur, 2017: 174). Bu şiirler de okuyucunun gözleri
önünde bir film şeridi gibi anlatılan sahneyi canlı canlı yaşatmaktadır.
Cahiliye döneminde şairler, her zaman hayatın içinde olmuşlardır. Arap
toplumunda şairler, kabilenin efendisi olarak kabul edilmiş; yoksul bile
olsalar siyasi görüşmelere iştirak edip fikirlerini beyan etmişlerdir. Öyle ki
bir kabilenin şairinin olmayışı, o kabile için utanç ve zelillik kabul ediliyordu.
Şairler, sevinçlerin ve hüzünlerin dillendiricileri olmuşlardır. Savaşlarda
şairler, özellikle de kadınlar, yapılan savaşların ve verilen mücadelelerin
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olmazsa olmazı olarak savaşçıları diri tutmak ve cesaretlendirmek için
savaşların ateşine odun taşıyan ve körükleyen şiirler söylemişler ve ölenlere
ağıtlar yakmışlardır.

el-HANSA KİMDİR?
Adı Tumâdır ve künyesi de Ümmü Amr’dır. Amr b. el-Hâris b. eş-Şerîd’in
kızıdır (İbn Kuteybe, 2006: I/331). Gözlerinin büyüklüğü ve güzelliğinden
dolayı “el-Hansa” diye lakap verilmiş ve bu lakapla meşhur olmuştur (el-İsfehânî, 2008: XV/54). Benî Süleym kabilesine mensup varlıklı ve nüfuzlu
bir aile içinde yetişmiştir. Muhadramûn şairlerindendir. Yani cahiliye döneminde ve Müslüman olduktan sonra şiirler söylemiştir.
el-Hansâ’nın biri öz, diğeri üvey anneden olan Muâviye ve Sahr adında
iki kardeşi vardı. Sahr, cesaret ve cömertliğiyle el-Hansa’ya büyük destekler
vermiştir. Kabileler arasında yapılan savaşlarda öldürülen kardeşlerine (İbn
Kuteybe, 2006: I/332, 333; el-İsfehânî, 2008: XV/56) üzülen el-Hansâ, mertliklerini ve cömertliklerini dile getirdiği mersiyeler söylemiş ve bu mersiyeleriyle Arap edebiyat tarihinde büyük şöhret kazanmıştır (el-Askalânî,
1995: VII/110).
İslâm dinî ortaya çıktığında ailecek müslüman olmuş ve Hz. Peygamber
ile görüşmüştür. Hz. Peygamber onun şiirlerini beğenir ve “Haydi Hunâs!”
diyerek kendisine şiir okumasını isterdi (el-Askalânî, 1995: VII/110).
Hansâ, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Câhiliye âdetlerini bırakmış olmasına rağmen kardeşlerine ve Mudar kabilesinin büyüklerine ağıt yakmayı
sürdürmüştür. Hz. Âişe’nin ikazına rağmen kardeşi Sahr’ın anısına sadakatle bağlı kalmış ve Câhiliye Dönemi âdetlerinden kalma matem işareti olan kıldan yelek (sıdâr) giymeye devam etmiştir (İbn Kuteybe, 2006:
I/334; el-Askalânî, 1995: VII/112).
el-Hansâ, 637 yılında dört oğluyla beraber Kâdisiye Savaşı’na katılmış ve
oğullarına, ebedî hayatta Allah’ın nimetlerine kavuşabilmeleri için savaşın
her anında ileri atılmalarını ve ölünceye kadar İslâm dini uğruna savaşmalarını vasiyet etmiştir. Bu savaşta dört oğlu birden şehid olmuş ve onların şehadet haberini alınca, “Onların şehâdetiyle beni şereflendiren Allah’a
hamdolsun. Yüce rabbim, beni de onlarla beraber rahmetinin gölgesinde birleştirsin!” diye dua etmiştir. Ve bu durumu metanetle karşılamıştır
(el-Askalânî, 1995: VII/111,112).

ŞİİRİ VE EDEBÎ GÜCÜ
el-Hansâ Arap edebiyatında gelmiş-geçmiş tüm kadın şairlerin en önde
geleni kabul edilmektedir (Zihnî, 1294: 198).
Arap şiirinde ağıt denilince ilk akla gelen şair el-Hansa’dır. Yine Arap
şiirinde el-Hansa denilince ilk akla gelen ağıttır. Ağıtlarını, öz kardeşi
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Muaviye ve özellikle de üvey kardeşi Sahr için söylemiştir. Onun ağıtlarının
meşhur olmasındaki en büyük etken, şiirlerindeki ifadelerin diğer şairlerde
görülmeyen benzetme ve duygulara sahip olmasıdır.
Ölenlerin ardından üzüntüyle feryat ve figanlar koparmak ve ağıtlar
yakmak ölüm ayrılığını yaşayan bütün insanların ölüme karşı bir tepki
şeklinde gösterdikleri davranışlardan biridir.
Ağıtlar, İnsanoğlunun ölüm veya bir varlığını kaybetme karşısında
üzüntüyle, telaşla ve korkuyla feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini,
şikâyetlerini dile getirdiği söz ve ezgiler (Elçin, 1998: 409) olsa da aslında
ağıtlara, övgü şiirleri demek de uygun olacaktır (İbn Cafer, 1302: 33).
Çünkü ağıtçı, kaybettiği varlığın güzel, olumlu ve dikkati çeken yönlerini
överek ağıdını düzmektedir(el-Harâşî, 2012: 117-120).
Türkçede ağlamak kökünden gelen ağıt kelimesi, (Pala, 1989: II/125)
Arapçada “Ölü için acıyarak ağlamak” anlamına gelen “”ر َثى
َ kelimesinden
türetilmiş olan “ ”مرثيةkelimesidir (İbn Manzûr, tsz: XIV/308).
Öz kardeşi Muaviye için yaktığı bir ağıtta onu örnekteki gibi methediyor
(el-Hansa, 2004: 120):
ْ إذا َط َر َق
ْت إحْ دَ ى اللّيالي ِبدا ِه َيه
ّ
ْوتخ ُر ُج منْ سِ رِّ النجيِّ َعال ِن َيه
ْإذا ما َع َل ْت ُه جُرْ أة وغَ ال ِن َيه

ْاس مث َل معاويه
ِ أال ال أرى في ال َّن
سيسها
َ بدا ِه َية ٍ يُصْ غِي الكِالبُ َح
ً كالفارس الور ِد فارسا
أال ال أرى
ِ

Göremiyorum Muaviye gibisini insanların arasında
Geceler, sıkıntılarıyla kapıyı çaldığında.
Köpekler, Gecelerin sesini dinler,
Dedikoducular yükseltir sırdaşın sırrını
Göremiyorum onun gibi karayağız bir atlı
Yiğitlik ve atılganlık bürüdüğünde onu
Kendisine her zaman destek çıkan üvey kardeşi Sahr için de şu dizeleri
söylüyor (el-Hansa, 2004: 111):
ان
ٍ
ِ وهاجس في ضمير القلب َخ َز
ْ
وأحزان
ب على ُس ْق ٍم
ِ ذك ُر الحبي
ِ

ألشجان
ص ّخ ٍر
َ يا عين ب ِّكي على
ِ
ُ
صخر فهيّجني
ذكـرت ندى
إ ّني
ٍ

Ey göz! Hüzün için Sahr’a, ağlat,
Ve endişe için susuz vicdanlarda.
Sahr’ın cömertliğini hatırladım, ve uçurdu beni
Hastalığa ve hüzne hatırlamak sevgiliyi
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Şiirlerinde, Câhiliye devrinin uzun kaside anlayışının aksine beyitler,
kısa kasideler ve parçalar halinde sade bir dilin hâkim olduğu görülür.
Çoğu şiirini Müslüman olmadan önce söylediğinden dolayı bunlarda İslâm
dininin etkisini görmek mümkün değildir. Müslüman olduktan sonra
şiirlerinde ayetlerden alıntılamalar yaptığını da görmekteyiz (el-Hansa,
2004: 101):
لزلت األرضُ ِزلزالها
ِ و ُز

َفخرَّ الشوام ُخ مِن قتلِه

Yüksek tepeler yıkıldı onun ölümünden
Ve yerler sarsıldı
Tasvirleri, o an içerisinde bulunduğu ortamın fotoğrafı gibidir. Sade ve
olduğu gibidir. Hatta metaforları, teşbihleri ve kinayeleri abartısızdır. Bunu
aşağıdaki beyitte toplumsal açıdan eşitliği, dişlerdeki eşitliğe benzetmiştir
(el-Hansa, 2004: 27):
القوارح
أسنان
ـنا مث ُل
ِ
ِ

فاآلن نحنُ و َمن سِ وا

Şuan, biz ve diğerleri
Dişler gibi aynıyız.
Şiirlerine yapısal açıdan baktığımızda emir, yasaklama, nidâ, soru ve
dilek bildiren cümleler kurduğunu görmekteyiz. Emir cümleleri daha çok
ağlamaları için kendi gözleri ve çevresindeki insanlar içindir.
Cahiliye Dönemi şiirleri, obasıyla göç eden sevgiliden geriye kalan
izlerin başına geçip ayrılık duygularıyla başlarken; el-Hansa’nın şiirleri ise
gözlerine ağlamasını emrederek başlamaktadır (el-Hansa, 2004: 25):
السوافِح
ـع
ِ المسته ّل
َ ت
ِ
ِ

يا عين جودي بالدمو

Ey göz! Ağla
Yağmur gibi boşalan gözyaşlarıyla

el-HANSA’NIN ŞİİRLERİNDE KÜLTÜREL VE SOSYAL
HAYATIN YANSIMALARI:
Kültür, insan hayatının her anında var olan, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan, toplumda geçerli ve gelenek hâlinde süregelen
maddi ve manevi değerler şeklindeki her türlü duygu, düşünce, dil ve sanat
varlıklarının bileşenidir.
Her kültürün kendine has doğal bir çevresi, tarihi zemini ve sürekliliğini
sağlayacak bazı etmenler vardır. Sürekliliğini sağlayacak etmenler: sağlık ve
beslenme, eğitim, yaşam yerleri, ekonomi ve teknoloji, bilimler ve sanatlar,
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din ve devlet, kişilik sistemi ve dil, kültürel ve tarihi çevredir (Güvenç, 1991:
105-107).
Bu bağlamda Cahiliye Dönemine baktığımızda ilk akla gelen, puta tapıcılıktır. Bunu içki ve kumar gibi adetler takip eder. İnsanlar, şiir, kadın ve
içki ile uğraşırlar, avcılık yaparlar ve kabile taassubiyetçiliğinin bir neticesi
olan intikam peşinde koşarlardı.
İyi hasletlere gelince bunlardan başlıcaları: Namusa önem vermek, güzel
konuşmak, ahde vefa, cömertlik, konukseverlik, zayıfı korumadır (Demirayak, 2009: 51). Onlar, öldükten sonra dirilmeye inanırlardı, ataerkil bir
aileye sahiptiler, kehanet, iz sürme, insanın şeklinden karakter analizi yapma, tabir, astroloji, meteoroloji ve soy ağacı konularında mahirdiler (Demirayak, 2009: 51-67).
Kültür ve sanat eserleri, ürünü oldukları toplumdan bağımsız düşünülemezler. Çünkü o ürünleri yaratanlar o toplumun bir ferdi olmakla kalmazlar, toplumsal yaşayışın işleyişini düzenleyen bir etken olarak da faaliyete
katılırlar. Yaşadıkları toplumun izlerini yansıtırlar (Özkırımlı 1999: 253).
Adetler ve gelenekler, toplumun değerleri ve yaygın davranışlardan oluşan değerler bütünüdür. Ve asırlar boyunca nesilden nesile geçerek gelen
ve bir topluluğun fertleri arasında sağlam bir bağ, ortak bir ruh meydana
getiren her türlü âdet, alışkanlık, davranış biçimi ve kültürel değerlerdir
(Ayverdi 2008: I/1039). el-Hansa’nın yaşadığı dönemin adetlerine baktığımızda bunları onun şiirlerinde görebilmekteyiz.

a- Cömertlik:
Cömertlik, Cahiliye Döneminin en övünülecek adetlerindendi ve asil
insanlarda olan bir hasletti. Aç insanlar doyurulur, ihtiyaç sahipleri gözetilir ve misafire ikramda bulunulurdu. Onların gözünde mal-mülk, şerefli
bir hayat ve övgüye mazhar olmak için bir araçtı (el-Hûfî, 2003: 236). Kadınlardan, cömertlik yapmadığı için kocalarını boşanmakla tehdit edenler
de olmuştur.
el-Hansa, cömertlik konusunda öncelikle kardeşi Sahr’ın cömertliğini
dile getirmiştir. Bu dile getirişte onun evinin, nereden gelirse gelsin tüm
misafirlerin uğrak yeri olduğunu, onun da bu misafirleri güler yüzle hoş bir
şekilde karşıladığını, malı çalınmış olanların bile ona geldiğini belirtmiştir
(el-Hansa, 2004: 18):
وسائل َح َّل بَعدَ النوم َمحروب
ٍ

نِعم الفتى كان لألَضياف إذ َنزلوا

Ne iyi bir gençtir o misafirler için, konakladıklarında
Ve rica eden için, uyurken malı çalınmış olan
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Divanındaki diğer bir beyitte yine mahalledeki kimsesiz bir kadına
yapılan cömertlikten bahsediyor. Eğer bu yardım olmasaydı kadıncağız
belki de bir sonraki sabaha çıkamayacaktır (el-Hansa, 2004: 23):
غداة غ ٍد من أهلها ما استقلّت

وطاعِ نة في الحي لوال عطاؤه

Yardımları olmasaydı mahalledeki kimsesiz kadına
Yarının sabahında kalacaktı kimsesiz.
Kardeşinin, yokluk zamanlarında ihtiyaçları için gelenlere etler ikram
ettiğini başka bir beytinde şöyle dile getirir (el-Hansa, 2004: 47):
وفي الجُدوب كري ُم الج ِّد مِيسا ُر

القوم َشحمًا عند َمسغَ ِبهم
ومُط ِع ُم
ِ

Yokluklarında et yedirir kavmine
Ve kıtlıkta cömert ve faziletlidir.
Başka bir şiirinde kardeşi Sahr’ın cömertliğini sıralarken, onun yetimlerin ve dul kadınların koruyucusu olduğunu ve onların açlıklarını ve susuzluklarını dindirmek için Sahr’ın kapısına geldiklerini söyler (el-Hansa,
2004: 95):
الحيِّ غَ دا َة ال َبليل
َ أَرا ِم ُل
الدار ِبدَ عوى األَليل
يُعلِنَّ في
ِ

نِع َم أَخو ال َش َتو ِة َحلَّت ِب ِه
ٍ َيأتي َن ُه مُس َتعصِ ما
ت ِب ِه

O, kış mevsiminde ne güzel kardeştir, başlar
Dul kadınlar sıkıntıların sabahında
Gelirler sığınmak için ona
Söylerler evde kalmadı diye iniltili bir sesle
Başka bir beytinde soru kalıbını kullanarak, kardeşinden daha cömert
kimsenin olmadığını ve gelen misafirlere etler ikram ettiğini bir meydan
okuma şeklinde dile getirmiştir (el-Hansa, 2004: 116):
قِرى األضيافِ َشحْ مًا مِن ُذراها

صخر
هُنالك لو نزلتَ بآل
ٍ

Uğrarsan Sahr’ın evine
Görürsün, etler yedirdiğini misafirlerine

b-Vefa:
Cahiliye Dönemi Arapların sosyal hayatta değer verdikleri özelliklerden
biri de “Ahde Vefa”dır. Hiçbir vefası olmayan devamlı sıkıntı veren
çölde yaşarlardı ama kendileri vefalı idiler. Onlar, hıyaneti, aldatmayı ve
sahtekârlığı hoş görmezlerdi.
el-Hansa kardeşi Sahr’ın, dürüstlüğün zirve ismi, güvenilir ve sadakat
sahibi birisi olduğunu şu beyitlerle dile getirir (el-Hansa, 2004: 121):
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َيعْ صِ مُنا في السَّنة العادية

ُلو األميِ الذي
ِ بالسيِّد الح

Güvenilir efendi ile ki
Bizi koruyan sıkıntı zamanında
Kardeşi Sahr’a yazdığı başka bir beytinde onun, Kıdah denen kumar
oyununda ne kadar çok kazanırsa kazansın kendisinden az kazananlara
ve kaybedenlere, kendisinin kazandığından verme konusunda hiç
düşünmeden defalarca verdiğini söyler ve onu çok vefalı bir kimse olarak
niteler (el-Hansa, 2004: 107):
نين وال َب َرم
َ الم ال
ٍ ض
ٍ ِب َك َّفيْ ُغ

ُ
ور ْفدهم
ٍ وقد حا َل خي ٌر مِن أ
ِ ناس

İnsanların en hayırlısı oldu ve onların verdikleri
Cimrilik bilmeyen bir gencinkine denktir.

c- Fesahat, Belâğat ve Hitâbet:
Cahiliye Döneminin olmazsa olmazı olan unsurlardan bir diğeri de
belagatlı konuşmak ve güzel şiir söylemektir.
el-Hansa, kardeşi Sahr’ın çok iyi bir hatip olduğunu o hitabete başladığında kendi askerlerinin ateşlenip, düşman saflarını mızraklara boğduklarını şöyle sözlerle okuyucuya vurgular (el-Hansa, 1988: 243):
َ َّصف
صيم الرِّ ماحا
َ وص ُّفوا
َ ـب
َ
ِ الخ

ْالحر
َ وخطيبٌ أَش ُّم إذ َسعروا

İyi bir hatipdir, kızıştığında savaş
Ve düşman saflarına dizerler mızrakları
Yine başka bir dizesinde onun dilinin fesahatli oluşunu ve düşmanlarına
aynı dilden cevaplar verdiğini şu ifadelerle belirtir (el-Hansa, 2004: 100):
ض أَمْ ثا َلها
َ قار
ِ يُجازي الـ َم

 َذليق اللسان،َحدي ُد السِ نان

Cesur ve de hatip
düşmana misliyle cevap veren

d- İffet, Namusu Koruma:
İffet ve namus, insanı insan kılan hasletlerden iki tanesidir. İnsanlar bu
iki değere sahip çıkarlar ve bunların uğrunda ölümü göze alacak derecede
çeşitli mücadelelere girişirler.
el-Hansa’nın şiirlerinde bu hasleti görmemiz mümkün. O, kardeşi
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Sahr için tertemiz elbiseli diyerek iffetinde ve namusunda hiçbir lekenin
olmadığını, kalbinin temiz olduğunu vurgular (el-Hansa, 2004: 16):
َف َلئن َه َلكتَ لقد غَ ِنيتَ َس َمي َْذعًا

ب
ِ الضريب ِة َطيِّب األثوا
َ ض
َ َْمح

Eğer ölürsen, hasletçe zengindin
Mizacın pak ve elbisen temiz
Başka bir şiirinde de onun iffetini ve sadakatini şöyle tasvir eder (elHansa, 2004: 49):
ً وال
السرائر والصبر
ناكثا َعقد
ِ

ب ال َت َلقَ فاح ًشا
ِ وإنْ َت ْل َق ُه في ال َشر

İçerken görürsen onu, göremezsin onu gaddar,
Ne de dönek, sözünden ve sabrından
Kardeşi öldükten sonra kıymetli değerlerin de toprağa gömüldüğünü,
mezarın artık bu değerleri sakladığının üzüntüsünü şöyle dile getirir (elHansa, 2004: 59):
ٍ ومن َخالئق َعفا
ت مطاهيرة

يا صخ ُر ماذا يُواري القب ُر من كرم

Ah Sahr! Şu mezar neleri gizlemektedir, cömertlikten,
Güzel ahlak ve tertemiz iffetten yana
Kardeşinin, şerefi, izzeti ve insani değerleri koruyanların en iyisi
olduğunu şu ifadelerle açıklar (el-Hansa, 2004: 60):
وابكي على أروع حامي الذمار

يا عين جوُ دي بالدموع الغِزار

Ey göz! Ağla dolu dolu
Ağla! Şerefin koruyucusuna

e- İntikam:
Burada intikam gibi kötü bir unsurdan bahsetmek hoş olmasa da bu,
Cahiliye döneminin en önemli adetlerinden biriydi ve insanlar, intikam
almayı cinayetlerin artmasına bir engel olarak görürlerdi (Ali, 1980: IV/
398). İntikam alınana kadar, içkiden ve dünyalık lezzetlerden ellerini
eteklerini geri çekerlerdi (el-Hûfî, 2003: 206). İntikam yeminleri edilir ve
bunlara uyulmadığı durumda kabile mensubiyetinden çıkarılma cezası
uygulanabilirdi. Toplum, intikam alındığında kabileye bulaşmış olan kir
temizlenmiş olacağına ve şereflerini geri alacaklarına inanırdı.
Şairler, intikam alma konusunda yazdıkları şiirlerde, söyledikleri
beyitlerde, kabilesini ve kabilesinin delikanlılarını, atlarını ve kılıçlarının
keskinliğini överlerdi.
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el-Hansa, intikamı, içinde biriken kini söndürecek bir eylem olarak
görmüştür. Her Arap kadını gibi (el-Hûfî, 2003: 54) o da intikam alma
konusunda erkekleri cesaretlendirmiştir (el-Hansa, 2004: 54):
وال أُسال ُم قومًا كنتَ َحرْ َبهم

القار
حتى تعودَ بياضًا ج ُْؤ َن ُة
ِ

Savaştıklarınla asla barışmam
Katran beyaza dönmedikçe
Bu beytin devamında da atın, vakarlı bir şekilde dönene kadar uykunun
haram olduğunu şu dizelerle dile getirmiştir (el-Hansa, 2004: 55):
َ ٍ َينب ُْذ َن طِ رْ حً ا ِب ُمهْرا
مْهار
ِ ت وأ

ً
عابسة
ال ْنو َم حتى تقودوا الخي َل

Atları şiddetle yönetene kadar uyumak yok!
O atlar, karınlarındaki yavrularını düşürmeden
İslamiyet, intikam gütmeyi yasaklamıştır. el-Hansa da Müslüman
olduktan sonra intikam almak üzerine beyitler söylemeyi bırakmıştır.

f- Dini Yaşam ve Düşünce:
İslamiyetten önce Arap yarımadasında puta tapıcılık, Güneş, Ay ve
yıldızlara tapma gibi batıl inanışlar; Hristiyanlık, Yahudilik ve Hanif gibi
ilahi dinlere inanışlar vardı (Demirayak, 2009: 45-49).
Câhiliye döneminin adetlerinin arasında ölen kişinin ardından
hüzünlerini belirtmek için Arap erkekleri ve kadınlarının saçlarını kesip
mezarın üzerine atmak ve ayakkabı veya terlik tarzı bir şeyle kafaya vurmak
vardı. El-Hansa, sabretmeyi, saçı kesip mezar üstüne atmaktan ve kafaya
bir şeyle vurmaktan daha hayırlı görmektedir (el-Hansa, 2004: 87):
ليق
َ أس
ِ الح
ِ ّين والر
ِ م َِن ال ّنع َل

ُ ولك ِّني َو
َّبر خيرً ا
َ جدت الص

Oysaki ben, daha hayırlı buldum sabrı
Dövünmekten ve saç kazımaktan
Ölümü ve yok oluşu “dehr (zaman/sıkıntı/felek)” ile ilişkilendirirlerdi.
Başka bir şiirinde yine “felek”i, şüpheli olarak görmekte ve ölüm ile
ilişkilendirmektedir (el-Hansa, 2004: 13):
 وكان الده ُر ريَّابا،ٌراب دهر
إذ
َ

يا عين ما َلكِ ال تبكسين َتسكابا؟

Ey göz! Neden akıtarak ağlamazsın,
Zaman kötüleştiğinde, gerçi zaman hep kötüdür.
el-Hansa da “dehr”i döneminin diğer fertleri gibi, ölümün sebepleri
arasında gördüğünü şu beyitleriyle dile getirmektedir (el-Hansa, 2004: 45):
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وح َّق لها
َتبكي ُخناسٌ على
َ صخر
ٍ

ضرَّ ا ُر
ّ إن،ُإذ را َبها الدهر
َ الدهر
َ

Ey Hansa! Ağla Sahr’a, ağlamaya yakışandır o
Zaman kötüleştiğinde, ve zaman hep zarar verendir
Müslüman olduktan sonra el-Hansa’da felekin vurmasını değil Kurandan
ayetlerin izlerini görmeye başlıyoruz. (( )كل نفس ذائقة الموتherkes birgün
ölecektir) anlamına gelen bu ayet, el-Hansa’nın şiirinde metinlerarasılık
boyutuyla yerini alıyor (el-Hansa, 2004: 54):
ٍ نفس إلى وق
ت ومقدار
ٍ وك ُّل

أبكي فتى الحيّ نال ْته َمن ّي ُته

Mahallemizin gencine ağlarım, yazgısı ulaştı ona
Ve her nefsin bir zamanı vardır.

SONUÇ
el-Hansa, hem Cahiliye dönemini hem de İslam’ın doğduğu günleri
görmüş “Muhadram” diye isimlendirilen şairlerden birisidir. Şiirleri,
kardeşi Sahr’a yazdığı ağıtlarla ve gözyaşları ile doludur.
Kadın duygusallığı ile kardeşlerinin ölümü üzerine duyduğu derin
üzüntüleri anlatan şair, mersiye, methiye, harp sahneleri ve tabiat
tasvirlerinin çoğunlukta olduğu şiirler söylemiştir.
Şairler, duygularını dizelere dökmüş insanlar olarak kabul edilmektedir.
Ancak salt bu ifade yetersiz kalmaktadır. Zira şairler, yaşadıkları dönemin ve
toplumun sosyo-kültürel duygu ve düşüncelerini de dizelere dökmüşlerdir.
Şiirlerde birleşen harfler ve kelimeler, bir film şeridini oluştururcasına
şairin yaşadığı dönemin izlerini gözler önüne sermektedir. Okuyucu o
dönemi sadece hayal etmekle kalmaz aynı zamanda kendisini o dönemin
ve o olayın tam ortasında bulur. Şiirler, âdetler, inanışlar, toplumsal değerler
ve geleneği oluşturan unsurları barındırması nedeniyle kültürel bellek
niteliğindedir ve halk kültürü araştırmaları için zengin bir kaynaktır.
el-Hansa da şiirlerinde konularını içinde yaşayıp da etkilendiği çevreden
almış ve bunu da şiirinde göstermiştir. Yaşadığı çevrede gördüğünü bir
tablo çizer gibi ince bir şekilde anlatmış; içinde yaşadığı toplumda gördüğü,
yaşadığı ve karşılaştığı her şeyi aslına uygun bir şekilde ve olduğu gibi
anlatmıştır.
el-Hansa’nın şiirlerini, sosyolojik olarak incelediğimizde karşımıza
Cahiliye Dönemine ve Müslüman olduktan sonraki döneme ait sosyal
olgular karşımıza çıkmaktadır. Bunların başlıcaları Cömertlik, Vefa, Güzel
ve beleğatli konuşma, İffeti koruma, İntikam alma ve Dinî inanışlardır.
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KORE DILININ TARIHSEL DEĞIŞIMI
HISTORICAL CHANGES OF KOREAN
Pınar ALTUNDAĞ1*
ÖZET
Korece, Güney ve Kuzey Kore'nin resmi dilidir. Kore alfabesi Korelilerin Kore
dilini yazmada kullandıkları alfabedir. Güney Kore'de bu ulusal alfabeye Kore dili
anlamına gelen Hangul adı verilirken Kuzey Kore'de “Coson-mal” olarak ifade
edilir.
Alfabenin icadından önce Çince karakterler Kore'nin yazı dili olarak
kullanılmıştır. Çince karakterlerin Kore'ye ilk olarak ne zaman geldiği kesin
olarak bilinmemektedir, ancak bu karakterlerin Kore'deki etkileri uzun sürmüştür.
Her ne kadar Kore dili için uygun olmasa da, Korelilerin kendilerine ait bir yazı
sistemleri olmaması sebebiyle Çince karakterler kullanılmıştır. Kore’nin yeni
yazı sistemi (Hunminjeongeum) 1443'te icat edilene kadar bu süreçte Çince
karakterler ödünç alınarak oluşturulan idu, gugyeol ve hyangchal yazı sistemleri
kullanılmıştır. Ancak kullanılan yöntemlerin hiçbiri uygun ve etkili değildi. Bu
nedenle, yazı dili için en önemli buluş Sejong kralı tarafından icat edilen Kore
alfabesinin (Hangeul) icadıydı.
Bu çalışmanın amacı, Hangul icat edilmeden önceki süreçte Korece'yi
transkripte etmek için kullanılan yöntemleri açıklamaktır. Bu çalışmada ayrıca,
Hangeul'un icadından sonraki süreci açıklanacak ve Hangul'un özellikleri
tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kore dili, Kore yazısı, Çince karakterler, Çinceden ödünç
alınan karakterler, Hangul

ABSTRACT
Korean is the official language of South and North Korea. The Korean alphabet
is used by Koreans for writing the Korean language. In South Korea this national
alphabet is called Hangul which also means the Korean language, however in
North Korea the name of the language is Coson-mal.
Before the invention of the alphabet Literary Chinese served as the written
language of Korea. Chinese charecters were used for transcribing Korean. It is
exactly not known when Chinese characters were transmitted to Korea but they
had big influences on Korea for a long time. Despite the fact that ideographic
Chinese characters were not fit for the Korean language, Koreans adopted the
1 * Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kore Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı, Dr. Öğr.Üyesi. paltundag@ankara.edu.tr
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script as they had no writing system of their own. Different systems were used
for writing vernacular Korean with Chinese-borrowed characters as idu, gugyeol,
and hyangchal. Before the new Korean writing system (Hunminjeongeum) was
invented in 1443. None of the methods was fully efficient. Therefore, the most
significant breakthrough was the invention of the Korean alphabet called hangeul
by the king Sejong.
This study it is aimed to look briefly at the methods that were used to transcribe
Korean before the invention of the Hangul. In this study also the process of
the invention of Hangeul will be explained and the features of Hangul will be
introduced.
Keywords: Korean language, Korean writing, Chinese characters, Chinese
borrowing writing system, Hangeul

GIRIŞ

Korece şu anda Güney ve Kuzey Kore’nin resmi dilidir. Kore alfabesi
“Hangul” olarak adlandırılır. Kore alfabesi Hangul, yapılan uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda 1443 yılında oluşturulmuştur. Hangul’un
icadı ile birlikte Kore’de eğitim, kültür ve edebiyat alanında büyük ilerlemeler yaşanmış, okur yazarlık oranı gözle görülür bir biçimde artmıştır. Bu
çalışmada Kore alfabesinin oluşturulma gerekliliklerinden bahsedilecek,
15. Yy’da oluşturulan ve halka tanıtılan Kore alfabesinin tarihsel gelişimi
anlatılarak Hangul’un özellikleri açıklanacaktır.
Kore alfabesinin (Hangul) ortaya çıkışından önce Kore, yazı dilinde
Çince karakterleri sıkça kullanmaktaydı. Eski dönemlerdeki yazılar eski
Çince yani Hanmun olarak adlandırılmaktadır. Çeşitli kaynaklarda (Lee ve
Ramsey, 2000, İ ik sop & Sang Ok& Çae van, 1997, Kim, 2005), Korelilerin Üç Krallık döneminden2 itibaren Çince karakterlerin kullanıldığından
bahsedilmektedir. Tarihsel süreçte Çince karakterler, Korece yer ve şahıs
isimlerini ifade etmede kullanılagelmişlerdir. Başka bir deyişle, Çinceden
ödünçleme yöntemiyle kullanılan yazı sistemi, Çince karakterlerin sesleri
ve anlamlarını kullanarak Korece sözcükleri yazmak anlamına gelmektedir. Günümüzde Korecede Çince karakterlerin kulllanımı yaygın değildir
ancak Korece sözcüklerin büyük bir bölümünü Çince kökenli sözcükler
oluşturmaktadır.

2 Kore’de bugün mevcut olan en eski tarihsel kayıt olan Samguksagi (Üç Krallık Tarihçesi),
Silla, Goguryeo ve Baekce’nin sırasıyla M.Ö 57, M.Ö. 37 ve M.Ö 18’de kurulduğunu
belgeliyor. Ancak Goguryeo’nun Silla ve Baekce’den önce ortaya çıktığı daha genel bir
görüştür. Uluslararası okurlar için Kore Tarihi:40)
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1. Kore Dili Tarihi
Korecenin hangi dil ailesine3 dahil olduğu henüz tam olarak kesinlik
kazanmamış olmakla birlikte Altay dil ailesine dahil olduğu görüşü
yaygındır. “ Korecenin köken olarak hangi dil ailesine dahil olduğu henüz
tam kesinlik kazanmamıştır. Son dönemlerde batı kaynaklı dilbilime giriş
kitaplarında ya da dilbilim sözlüklerinde Korece için “henüz kökeni belli
olamayan bir dil olduğundan” bahsedilmektedir. Fakat Koreli dilbilimcilerin
birçoğu, Altay dilleri üzerine araştırmalar yapmış olan G.J. Ramstedt (1928,
1952, 1957) ve N. Poppe (1960) gibi araştırmacıların görüşlerine dayanarak
Korecenin Altay dil ailesine dahil olma olasılığının yüksek olduğu görüşünü
savunmuşlardır. (Lee,vd, 1997:16)
Yukarıdaki bilgilerin ışığında, Lee, vd, (1997), Lee & Ramsey (2000)’de
de belirtildiği üzere Korecenin tarihsel süreçte Altay kökenli bir dilden
ayrılmış olabileceği düşüncesinin hakimdir. Bu kökenden ayrılmış olduğu
düşünülen Korece Proto-Korean (İlk Korece) olarak kabul edilmektedir.
“Henüz “İlk Korece”nin kökenleri, neye benzediği, hangi işlemlerden
geçtiği ve sonraki aşamalarda geliştiği süreçlerle ilgili tarihi kayıtlarla da
doğrulanmış çok az bilgi bulunmaktadır.” (Lee & Ramsey, 2000:273)
Kore’de bilinen en eski yazılı kayıtlar az sayıda olmakla birlikte “Üç
Krallık Dönemi”ne ait oldukları düşünülmektedir. Bu kayıtlara örnek
olarak Samguksagi4 verilebilir.
3 Korecenin hangi dil ailesine ait olduğu ile ilgili farlı görüşler bulunmaktadır. Nagy
(2017) “En eski araştırmalar Korece ile Japonca, Korece ile Ural-Altay dilleri arasındaki
akrabalığa odaklanır, ama birkaç araştırmacı Korecenin Dravida dilleri, Ainu dili ve HintAvrupa dilleri arasındaki akrabalığını da kanıtlamaya çalışır. Koreceyi izole ya da yalıtık dil,
‘adadil’ olarak niteleyen araştırmacılar da vardır. Ramstedt’ten (1928) bu yana pek çok bilim
insanı tarafından Korecenin Türkçe, Moğolca ve Tunguzca ile akraba ve Altay dili olarak
değerlendirilmesi gerektiği savunulmakla birlikte soru günümüzde de tartışılmaktadır.”
Olarak aktarmaktadır. Akpınar (2003) Korecenin hangi dil ailesine ait olduğu ile ilgili
görüşleri şu şekilde düzenlemektedir. “19. Yüzyılda Türkçe, Moğolca ve Tunguzca’dan
oluşan bu üç Altay dillerine Japonca ve Korece de eklenmiştir. Kore dilini Altay dillerinden
biri olarak benimseyen bilginleri bu yargıya götüren ses, biçim yakınlıklar, sözcük eşlikleri,
sözcüklerin sonekler alması ve sentaktik özellikleridir. (Özhan, G.1996 Basılmamış yüksek
lisans tezi)
Ramstedt; Kore diliyle Altay dilleri arasındaki yakın benzerlik üzerine karşılaştırmalar
yapmış, Koreceyi de Altay dillerine dahil etmiştir. N. Poppe; Korecenin en önce Altay
Ana Dilinden ayrıldığını söyleyerek bu çalışmalara devam etmiştir ve yaptığı çalışmalarla
Korecenin Altay dilleri kökeninden olduğu hipotezini güçlendirmiştir. (Urimal gyetong
yongu; Kore dili köken araştırmaları, Seul 1985)
4 Samguksagi 삼
 국사기 (三國史記), 12. Yüzyılda yazılmış olan Üç Krallık (Goguryo,
Baekce ve Silla krallıkları) dönemine ait tarihi kayıtları içeren bir eserdir. Kim Pusik (1075—
1151) tarafından yazılan bu tarihi kayıtların yazılış amacı yalnızca tarihi olayları derlemek
değil aynı zamanda tarihsel olaylar aracılığı ile iyi yönetim ve ahlaki davranış hakkında da
rehberlik etmekti.
Detaylı bilgi için bakınız http://www.jstor.org/stable/23720180
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Kore dili tarihsel gelişim süreci bakımından dört döneme ayrılmaktadır.
Bu dönemler, Eski Çağ Korecesi (고대국어), Orta Çağ Korecesi (
중세국어), Yakınçağ (Modern) Korece (근대국어) ve Günümüz Korecesi
(현대국어) olarak isimlendirilmektedir.5
Eski Çağ Korecesi (고대국어): Üç Krallık döneminden itibaren başlayarak
Birleşik Silla’nın yıkılışına kadar olan yaklaşık bin yıllık bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Eski çağ Korecesinin, Kore coğrafyasında konuşulmuş
olan üç dili (Üç Krallık olan Goguryo, Baekce ve Silla dillleri) ifade ettiği
ve Orta Çağ Korecesinin kökeni olarak düşünüldüğü söylenmektedir. Eski
Çağ Korecesi; Goguryo (M.Ö 37-M.S 668), Baekce (M.Ö 18-M.S 660), Silla
(M.Ö 57-M.S 935) dönemine ait dillerin tamamı Eski Çağ Korecesini temsil
etmektedir. Bu döneme ait kayıtlar oldukça az sayıdadır.
Orta Çağ Korecesi (중세국어): Orta Çağ Korecesi, 10. Yydan 16. Yy’ın
sonuna kadar olan dönemi kapsar. Koryo döneminden (918) itibaren başlayarak Imjin Savaşları (1392) kadar devam eden dönemdir. Orta Çağ Korecesi kendi içinde İlk dönem Orta Çağ Korecesi ve son dönem Orta Çağ Korecesi olmak üzere iki döneme ayrılır. İlk dönem Orta Çağ Korecesi Koryo
döneminin başlangıcından Coson Hanedanlığı’nın kuruluşuna kadar olan
dönemi ifade ederken, son dönem Orta Çağ Korecesi ise 15. ve 16. Yüzyıllardaki metinleri ifade etmektedir.
Yakınçağ (Modern) Korece (근대국어): Yakınçağ (Modern) Korece
17. Yüzyılın başlangıcından 19. Yüzyılın sonuna kadar olan dönemi kapsar.
Modern Korece aslında Ön-Günümüz Korecesi olarak da adlandırılabileceği ifade edilmektedir.
Günümüz Korecesi (현대국어): Günümüz Korecesini ifade eden
dönemdir. Bu dönemin başlangıcının konusunda net bir bilgi olmamakla
birlikte 20. Yüzyılın başlangıcı olduğu ifade edilmektedir.

2. Kore Dilinde Çince Karakterlerin Kullanımı
Tarihsel süreçte Kore coğrafyası hem siyasi hem de kültürel olarak
Çin’den fazlaca etkilenmiştir. Kore yazısının tarihinden ve gelişim
sürecinden bahsederken Çince karakterlerin göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Öyle ki, Çince karakterler Kore alfabesinin icadından önce
yazılı dili oluşturmaktaydı.
Kore’nin yazısının olmadığı dönemde Koreceyi ifade etmede çok önemli
bir role sahip olan Çince karakterlerin ne zaman Kore’ye ilk olarak ne zaman
girdiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İlk yazılı kayıtların Üç
Krallık dönemine ait olduğu bilgisinden hareketle bu dönemlerde ya da
daha öncesinde girmiş olabileceği tahmin edilebilir.
5
Bu sınıflandırma ile ilgili açıklamalar Lee, vd, (1997) ve Lee & Ramsey
(2000)’den derlenerek düzenlenmiştir.
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“Karakter kullanımı açısından Kore tarihi üç döneme ayrılmaktadır:
Ödünç karakterlerin transkripsiyonu dönemi, Hunminjeonggum (Halka
doğru seslerin öğretilmesi) dönemi yani ulusal karakter dönemi ve Hangul
(Kore alfabesi) dönemi.” (Chung, 2010:36)
Başlangıç döneminden itibaren Çince karakterlerin ödünçlenmesinin
Kore’de iki işlevinden söz edilmektedir. Bunlardan ilki Çince karakterlerin
kayıtlarda kullanılması yani kayıtların Çince ile yazılmış olması; ikincisi
ise Korece’nin yazılması. Korece’nin yazılması, Korece yer adlarının,
isimlerin ya da bazı cümlelerin Çince karakterlerle ifade edilmesi
anlamına geliyordu. Korece’nin Çince karakterlerle ifade edilmesi de farklı
yöntemlerle yapılıyordu. Çince karakterlerin sesleri ya da anlamlarının
kullanılarak (ödünç alınarak) ifade edilmesi Korece transkripsiyon olarak
adlandırılmaktadır. “Çince karakterlerin (hanca) ses ve anlamlarının ödünç
alınarak Kore dilinin ifade edildiği bu siteme Chaja(借字) sistemi adı
verilmektedir” (Shin, vd, 2012:335). Koreliler, Kore alfabesinin icadından
önce bu şekilde yazı sistemleri geliştirerek yazılı eserler vermişlerdir.
Chung, 2010: 36)’da Çince’den ödünç alınan karakterler temel olarak
sözcük transkripsiyonları ve cümle transkripsiyonları olmak üzere iki
şekilde sınıflandırılmaktadır. Chung (2010), bu sınıflandırmasını aşağıdaki
tablo ile ifade etmektedir.
Sözcük (isim)
transkripsiyonu

Cümle
transkripsiyonu

Belirli sözcüklerin transkripsiyonu (yer adları,kişi
adları ve unvanlar) ve normal sözcüklerin
transkripsiyonu
Hyangchal (Hyannga ya da anadildeki şiirlerde
kullanılan yazı sistemi)
Idu (Resmi teknik yazı sistemi: tam olarak “kayıtlar”
Seokdok gugyeol
(yorumlamaya dayalı
okumalar)
Munja
gugyeol)
gugyeol
(Karakter Eumdok gugyeol (fonetik
gugyeol)
okumalar
gugyeol; diğer adıyla sundok
gugyeol)
Gugyeol
Seokdok gugyeol
(yorumlamaya dayalı
okumalar
Buho
gugyeol)
gugyeol
(Sembol
Eumdok gugyeol (*diğer
gugyeol)
adlarıyla gakpil buho gugyeol
or mukseo buho gugyeol,kil/
toprak yazıtlarına dayanarak)
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Çince karakterler kullanılarak Korece sözcüklerin transkripsiyonu iki
yöntemle yapılmıştır. İlki Çince karakterlerin anlamını kullanmak, ikincisi
ise karakterin anlamından bağımsız olarak sesini kullanmaktı. İlk yöntem
“dok yöntemi” olarak, ikincisi ise “ga yöntemi” olarak adlandırılmaktadır.
(Chung, 2010)
Cümle transkripsiyonu açısından Çince karakterlerin kullanımı ise
üç farklı yöntemle yapılmıştır. Bu yöntemler; Hyangchal, Gugyeol ve Idu
olarak ifade edilmiştir. Tarihsel süreçte Kore’nin yazı dilinin gelişimi
anlamaya ve yazılı eserlerin yorumlanabilmesine fırsat veren bu yöntemler
aşağıda anlatılmıştır.

2.1. Hyangchal (향찰) Yazı Sistemi
Hyangchal sistemi günümüzde kullanılmakta ve aslında Korecenin
Çince karakterlerle ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Hyangchal
sistemi özellikle Silla döneminde Hyangga6 adı verilen şiirler yazılırken
kullanılmıştır. “Hyangga şiirlerinde sözdizimi ve çekimleme tamamen
Korecedir.” (Lee & Ramsey:2000:49) Hyangchal sisteminin Koreceyi en iyi
şekilde ifade eden sitemlerden biri olduğu düşünülmektedir.
“Hyangchal, genellikle isimlerin ya da fiillerin gövdesine Çince
karakterlerin anlamını, isim ya da çekim eklerinde ise Çince karakterlerin
okunuşlarını kullanarak oluşturulmuştur” (Lee, 1997:67)
Hyangchaller Birleşik Silla döneminde yaygın olarak kullanılmıştır fakat
uzun süre kalıcı olamamıştır.

2.2. Gugyeol (구결)Yazı Sistemi
Klasik Çince ile yazılan orijinal metinler değiştirilmeden ek belirteçlerin
sözcüklere ya da sözcük öbekleri arasına yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
Böylece Çince ile yazılmış olan cümleler; Çince sözdizim yapısına uygun
olarak değil (özne-yüklem-nesne), Korece sözdizim yapısına uygun olarak
(özne-nesne-yüklem) okunuyordu.
(Chung 2010:64)’e göre, Guugyeol yazı sisteminde kullanılan karakterler,
Çince karakterlerin ödünç alınması geleneğine göre oluşturulan yeni
karakterlerdir. Başka bir deyişle bu karakterler, basitleştirilmiş (yakchae)
ya da el yazısı karakterleri temel alarak yapılan Kore’nin orijinal heceleri ve
karakterleridir. Kaynakların yetersizliği nedeniyle Gugyeol karakterlerinin
ne zaman oluşturulduğu ve ne zaman kullanılmaya başlandığı tam olarak
bilinmemekle birlikte muhtemelen daha çok Silla döneminde kullanılmış
6 Hyanggaların yalnızca 25 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir. Bunlardan 14
tanesi Üç krallık dönemi tarihi kayıtlarını içeren “Samgugyusa”’da bulunurken, 11
tanesi ise önde gelen keşişlerin biyografisi olan “Gyunyeojeon” da bulunmaktadır.
(Kim, 2008:48)
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olabileceği tahmin edilmektedir. (Lee & Ramsey 2000:53)’te Gugyeol
sisteminin tam olarak ne zaman ortaya çıktığının bilinmediği belirtilmiştir.
Ayrıca Lee ve Ramsey, Gugyeol sitemindeki sadeleştirilmiş bazı
karakterler ile Japoncadaki katagana arasında benzerlikler olduğunu
fakat bu iki sistem arasındaki tarihi bir ilişkinin olup olmadığının
bilinmediğinden bahsetmektedir.

2.3.Idu (이두) Yazı Sistemi
Idu sistemi Çince karakterler Korece seslere ya da anlamlarına göre
seçilerek kullanılması ile oluşturulmuş bir yazı sistemidir.
Idu yazı sisteminde Çince karakterler kullanılarak Çince ile yazılmış
metinlerin sözdizimi, Korece sözdizimi ile değiştirilerek fiil sonları ve
isimler Korece ile ifade edilmiştir.
Bu yazı sistemi daha çok resmi belgelerde kullanılıyordu. Kim, (2008)’e
göre, Hyangchal ve Ggyeol yazı sistemlerini de içeren bir yazı sistemi olan
Idu yazı sistemi Silla döneminde ortaya çıktı ve Silla döneminden Coson
dönemine kadar kullanıldı. “Korece transkripsiyonların içinde İdu sistemi,
Hayngchal sistemi kadar aktif, Gugyeol sistemi kadar da pasif değildi.”
(Lee,vd 1997:69)
Idu yazı sistemi Kore alfabesinin oluşturulmasından sonra da
kullanılması açısından Kore yazı tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.
Öyle ki, Çince metinler, Kore alfabesinin oluşturulmasından sonra bile hem
Kore alfabesi hem de İdu ile yazılmış/tercüme edilmiştir. Idu yazı sistemi
tarihsel süreçte iso (이서(吏書), ido (이도(吏道) ‘, ito (이토(吏吐) gibi
farklı şekillerde de adlandırılmıştır. (Lee & Ramsey, 2000, Shin, vd, 2012).
“Hyangchal, idu ve gugyeol yazı sistemleri Çince karakterleri kullanarak
(ödünç alarak) cümle kurma yöntemini kullanmaları açısından ortak bir
özelliğe sahip olsalar da birbirlerinden farklıdırlar. Hyangchal’de tüm
cümleyi Çince karakterler oluşturuken, Gugyeol’de Çince metinler Korece
transkripsiyon ile okunurlar. Idu ise diğer iki yazı sisteminden farklı olarak
teknik yazılar için kullanılması yönüyle farklılık gösterir.” (Chung, 2010:41)
(Lee, vd, 1997:70)’de bu üç yazı sisteminin kullanımı İngilizce cümle
üzerinden açıklanmıştır.
a. I-ga love you-handa. (Gugyeol yazı sistemi)
b. nayga norul sarang handa. (Hyangchal yazı sistemi)
c. I-ga norul love-handa. (Idu yazı sistemi)
d. nayga you-lul saranghanda. (Idu yazı sistemi)
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Yukarıda bahsedilen eski yazı sistemleri her ne kadar uzun süreler boyunca kullanılmış olmasına rağmen, bu yazı sistemlerinin anlaşılmasının
güçlüğü, Korece’yi ve Korece dilbilgisi net bir biçimde ifade edememeleri
nedeniyle günümüze kadar ulaşamamıştır. Çincenin Kore dilinin yapısına
uymaması ve sözdizimsel olarak bu iki dilin farklı olması Korecenin yazı
diline aktarılması aşamasında zorluklara neden olmuştur. Kore halkının
konuştuklarını ve düşündüklerini yazıya aktarmalarının güç olması yeni
bir harf, alfabe sisteminin oluşturulması gerekliliğini doğurmuş ve bu sistemin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.

3. Kore Alfabesinin İcadı
Alfabeler belirli bir dönemin ve kültürün etkisiyle oluşturulmuş yazı
ifadeleri olarak düşünülebilir. Düşünceleri ifade etmek ve gelecek nesillere
kültürü aktarabilmek için yazı insanlık tarihi boyunca hep ihtiyaç duyulan
önemli bir araç olarak düşünülmüştür. Yeryüzünde birçok farklı yazı sistemi bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, yazı sistemleri ilgili
toplumun kültürünü ve dilsel özelliklerini de yansıtmaktadır.
Kore ile ilgili olarak, yazılı dilde Çince karakterlerin ödünçlenerek kullanılması durumu sorun olmuş ve zorlukları da beraberinde getirmiştir.
Toplum içindeki iletişimi ve gelişimini sağlayan okuma yazma, bilinçlenmenin ve aydınlanmanın anahtarı olarak kabul edilmektedir. Kore toplumunda yalnızca elit sınıfının yazabiliyor ve okuyabiliyor olması ortak
ulusal bilincin oluşmasını da engelliyordu. Bu sorunları aşmak ve halkın
bilgilenmesini sağlamak amacıyla yeni bir yazı sistemi, yeni bir alfabe oluşturulması için çalışmalara başlandı.
Coson hanedanlığını döneminin 4. Kralı olan Kral Sejong
“Hunminjeogeum” (훈민정음) adı verilen Kore alfabesini (Hangul) ve
yazı sistemini halka tanıtmıştır. Alfabenin icadından sonra Jiphyeonjeon
(집현전)7 adı verilen araştırma enstitüsünde yeni yazı sistemi ve alfabenin
açıklamaları hazırlanarak 1446 yılının Eylül ayında hazırlandığı yönünde
bilgiler mevcuttur. (Korea Essentials no.1, 2010)
Kore alfabesinin (Hangul) Kral Sejong tarafından hazırlandığı ve halka
tanıtıldığı bilgisi yaygın olarak bilinmektedir. Fakat bu konu ile ilgili olarak
temelde birbiri ile örtüşen farklı yorumlamalar da bulunmaktadır. Bu
yorumlamalar aşağıda belirtildiği gibi düzenlenebilir. (Korea Essentials
no.1, 2010:32-33)’e göre üç farklı varsayım mevcuttur.
7
Jiphyeonjeon (집현전)’un tarihi, kayıtlara göre Goryeo hanedanlığı
zamanına kadar gider (918-1392). Akademik araştırmaların ve çalışmaların
hanedanlık bünyesinde yürütüldüğü bu akademi Kral Sejong döneminde 1420
yılında genişletilmiştir. İngilizceye “The Hall of Worthies” olarak tercüme edilen
bu akademi yaklaşık 37 yıl önemli ve kaydadeğer çalışmalarını yürütmesinin
ardından, 1456 yılında Kral Sejo döneminde kaldırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için
bakınız (Korea Essentials no.1, 2010: 34-35)
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Bunlardan ilki Hangeul’un bizzat Kral Sejong tarafından yapılmış
olduğudur. Bu bilginin Coson Hanedanlığı Tarihi Kayıtları –The Annals
of the Joseon Dynasty (조선완조실록)- aracılığı ile doğrulandığı
belirtilmektedir. Kayıtlara göre 28 harften oluşan alfabe bizzat Kral Sejong
tarafından yapılmış, Jiphyeonjeon (집현전) akademisindeki bilim insanları
tarafından da nasıl yazılacağı ve kullanılacağı açıklanmıştır.
İkinci varsayım, Kore alfabesi (Hangul) Jiphyeonjeon (집현전)
akademisindeki bilim insanlarının çalışmaları sonucunda oluşturulmuş ve
Kral Sejong’a ithaf edilmiştir.
Son olarak üçüncü varsayım ise, Hangul’un kraliyet ailesi tarafından
(Kral Sejong, üç oğlu ve kızı) yürütülen gizli bir proje olarak oluşturulduğudur. Bu varsayıma göre Jiphyeonjeon (집현전) akademisindeki bilim
insanları Korecede kullanılan Çince karakterlerin ölçünlenmesinde etkin
olmuşlardır.
Yukarıdaki üç varsayım içerisinden doğru olanının belirlenmesi ve
kabul edilmesi için güvenilir ve sağlam kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle yaygın olarak Coson Hanedanlığı Tarihi Kayıtları referans
alınabilir.
Bu bilgi ile örtüşecek biçimde (Lee, 2017:8)’de de farklı kaynaklar
referans göstrerilerek, “birçok farklı varsayım olmasına rağmen
Hunminjeongeum’un bizzat Kral Sejong tarafından oluşturulduğu” bilgisi
yer almaktadır.

3.1. Hunminjeongeum (훈민정음) (訓民正音)
Hunminjeonggeum (훈민정음) sözcük anlamı ile “halka öğretilen
doğru ses” demektir. Hunminjeonggeum’u oluşturan Çince karakterler
aşağıda belirtildiği gibi açıklanmaktadır.
訓 → Korece yazılışı 훈 (Öğretmek)
民 → Korece yazılışı 민 (Halk)
정 → Korece yazılışı 正 (Doğru)
音 → Korece yazılışı 음 (Ses)
1443 yılında halkın çok daha kolay bir biçimde öğrenebilmesi ve
yazabilmesi için oluşturulan Hunminjeonggeum, oluşturulmasından üç yıl
sonra kitap haline getirildi. Kitap haline getirilen Hunminjeongeum’un iki
farklı türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki Hunminjeongeum Eonhaebon
(훈민정음 언해본) adı verilen Hangul ile yazılmış olan versiyonu, ikincisi
ise Çince karakterlerle yazılmış olan Hunminjeongeum haeryebon (
훈민정음 해례본) versiyonudur. Bu versiyonunda harflerin oluşturulma
amacı ve kullanım şekilleri Çince karakterlerle açıklanmıştır. Kitapta 5
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açıklama bölümü ile birlikte örnekler bölümü de bulunmaktadır. Bu kitap
1940 yılında keşfedilmiş bir kitaptır.
Aşağıdaki resimler Hunminjeongeum’un iki versiyonunu gösteren
resimlerdir.

Resim 1 Hunminjeongeum Eonhaebon (훈민정음 언해본)
Hunminjeongeum: Written plainly so as to beunderstood by everyone (2008:51)

Resim 2 Hunminjeongeum haeryebon (훈민정음 해례본) Hunminjeongeum:
Written plainly so as to beunderstood by everyone (2008:51)
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UNESCO tarafından dünya mirasları listesine dahil edilmiş olan
Hunminjeongeum’un önemi National Institute of Korea tarafından
hazırlanan (Hunminjeongeum, 2008) kitabında aşağıda belirtildiği şekilde
vurgulanmaktadır.
İlk olarak, Kore alfabesi (Hangul)’un oluşturulma amacı diğer yazı sistemlerinden gözle görülür bir biçimde farklıdır. Hangul, okuma yazması
olmayan bir toplumun kendini ifade edebilmesi için oluşturulmuştur. Aynı
zamanda Hangul, içinde bulunduğu döneme göre tahmin edilemez ölçüde
şaşırtıcı bir içeriğe sahiptir.
İkinci olarak Hangul, tamamen yeniden yaratılmış bir sistemdir. Dünya
üzerindeki birçok yazı sistemi daha önceki yazı sistemlerinden uyarlanmış
ya da belli bir yazı sistemi örnek alınarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda
Hangul, var olan başka herhangi bir yazı sistemine göre oluşturulmaması
yönü ile özgündür ve diğer yazı sistemlerinden ayrılır.
Üçüncü olarak, Hangul harflerinin oluşturulma ilkeleri somut bir şekilde, net ve tam olarak açıklanmıştır. Oluşturulma ilkeleri “ imgelem” ve
“vuruş ekleme” olarak özetlenebilir.
Hangul’un oluşturulma ilkeleri, (Gökmen 2007:64)’te.“Hangul içerisinde yer alan bütün harflerin estetik özellikleri bakımından oluşumları
açıklanabilmektedir. Temel ünsüzler temsil ettikleri seslerin ağızda söyleyiş
yerlerine göre yapılmış, diğer ünsüzler de bu temel ünsüzlere eklenen bazı
çizgilerle şekillendirilmiştir.” şeklinde açıklanmıştır.

3.2. Tarihsel Süreçte Kore Alfabesinin Aldığı İsimler
Kore alfabesi (Hangul) ilk başlarda tüm toplum tarafından kabul
görmemiştir. Özellikle soylu sınıfın bu yeni sistemi kabul etmesi ve
benimsemesi uzun zaman almıştır. Soylu sınıfın büyük bir kesimi yeni
yazı sistemini klasik Çince karakterlerinden daha aşağı görmüşler ve
Çince karakterleri uzunca bir süre kullanmaya devam etmişlerdir.“Ancak,
yarımadada yaygın olarak kabul görmüş geleneklerin ve yangbanların
hakimiyetinin etkisiyle, bilim adamları ve soylu sınıf 1945 yılına kadar
Çince karakterleri kullanmaya devam etti.”(Gökmen, 2007:65-66)
Hangul’un soylu sınıf tarafından kabul görmemesinin en temel
sebeplerinden biri de, okuma yazma bilen ve eğitim alan bu sınıfın sahip
olduğu gücün azalacağı düşüncesidir. “İtirazların birçoğu aslında ideolojik
sebeplerdendi: 1444 yılında bir grup Konfüçyanist bilim adamı ve Choe
Man-ri yeni yazı sistemi oluşturulmasına karşı çıkmış, bu oluşumu Çin’in
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medeniyet standartlarından ayrılma ve barbarları8 taklit etme olarak
görmüşlerdir. Aynı zamanda soylu sınıfın bu yeni sisteme karşı çıkmasının
en temel sebeplerinden birinin de sosyal etkilerinden korkmaları olduğuna
inanlımaktadır.” (Korea Essentials no.1, 2010:50)
Yeni yazı sistemini klasik Çince karakterlerinden daha aşağı gören soylu
sınıfı klasik Çince karakterleri “gerçek yazı” (Jinseo) olarak adlandırırken,
Hangul’ı “bayağı yazı, basit yazı” (eonmun) olarak adlandırmışlardır. Erkek
egemen toplum yapısına sahip olan Kore toplumundaki soylu sınıf, erkek
üstünlüğünü vurgulayarak Hangul’u kadınlara ait, kadınlara yönelik olarak
hazırlanmış yazı sistemi olarak varsaymış ve “kadın yazısı” (amkeul) olarak
adlandırmışlardır. Hatta Hangul, reddedilen yazı sistemi olarak görülmüş
ve “çocuk yazısı” (ahaetgeul) olarak adlandırılmıştır. “Çocuk yazısı”
olarak adlandırılmasının amacı, klasik Çinceyi öğrenemeyen çocukların
kullandığı dil ifadesini vurgulamaktır.
“Hangul” terimi ilk olarak dilbilimci Ju Si-gyeong (1876-1914) tarafından
oluşturulmuştur. Tarihsel süreçte farklı isimlerle anılan Kore alfabesi 1913
yılından itibaren “Hangul” olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde Kore
alfabesi, Güney Kore’de “Hangul” olarak adlandırılırken, Kuzey Kore’de
“Cosongıl” olarak adlandırılmaktadır.

4. Kore Alfabesi ve Özellikleri
Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere Kore alfabesinin oluşturulma ilkesi kendine özgü ve bilimseldir. “Kore abecesindeki harfler harflerin sesletimi sırasında dilin ağız içindeki konumu ve yeryüzü-gökyüzü-insan üçgeninden esinlenilerek şekillendirilmiştir.” (Kim & Gökmen, 2002:2)
Kral Sejong Kore alfabesini oluştururken insan seslerinin felsefi bir öğreti içinde uyarlanması gerektiği düşüncesini benimsemiştir. Bu fikirden
hareketle Kore alfabesi, felsefi öğretiler dahilinde dilbilimsel olarak da sistematik bir biçimde oluşturulmuştur.
Günümüzde Hangul 14 ünsüz, 10 ünlü olmak üzere 24 harften9 oluşmaktadır. Ayrıca bu temel harflerin birleşiminden oluşan 11 yarı ünlü ve
5 çift ünsüz bulunmaktadır. Korecedeki ünsüz harfler ünsüzler, harflerin
8 “Barbarian” sözcüğü, Yunanca konuşmayan tüm insanları ifade etmektedir. Bu
kavram, (Kim, 2007:77)’de şu şekilde açıklanmıştır. Batı toplumu ile Doğu Asya toplumları
birbirinden farklıdır. Batı toplumlarında yazıdan ziyade söz daha önemliyken, doğu
toplumları için yazı daha önemlidir. Eski Yunan, medeniyetin merkezi olduğundan Yunanca
da medeniyetin dili olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle bu dili konuşamayanlar “barbarian”
olarak isimlendiriliyordu. Doğu Asya toplumları içinse karakter ve yazı sistemi medeniyetin
simgesiydi. Choe Man-ri’de bu düşünceden hareketle, Çince’den daha kolay olan Hangul’un
öğrenilmesi ile birlikte halkın, özellikle genç nesilin giderek Çince karakterleri unutacağını;
Çincenin önemini giderek yitireceğini ve böylece Korelilerin de medeniyetten uzaklaşacağını
düşünüyor ve bu nedenle karşı çıkıyordu.
9 Kore alfabesinin ilk oluşturulduğu dönemde 28 harf bulunmaktaydı. Fakat 4 harfin
daha sonradan çıkarılması ile birlikte günümüz Kore alfabesi 24 harften oluşmaktadır.
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ağızdan çıkış yeri ve dilin aldığı şekle göre biçimlendirilirken, ünlü harflerin oluşturulmasında “yeryüzü-gökyüzü-insan” kavramlarından esinlenilerek yatay çizgi, dikey çizgi ve noktadan oluşmaktadır. Ayrıca Korecedeki
ünlü harflerin oluşumu, yin ve yang felsefesini de içinde barındırmaktadır.
“Yatay çizginin üzerinde veya dışındaki nokta ve dikey çizginin sağında
nokta “yang”ı oluştururken, yatay çizginin altında veya dikey çizginin solunda konumlandırılan nokta ise “yin”i oluştururarak yin ve yang arasındaki denge ve uyum ünlü harflere uyarlanmış olur.” (Shin, 2017:17) Aşağıda
Kore alfabesindeki ünsüz ve ünlü harflerin açıklamaları ve transkripsiyonları verilmiştir.
Kore Alfabesindeki Ünsüzler
Korecede ünsüzler, harflerin ağızdan çıkış yeri ve dilin aldığı şekle göre
biçimlendirilmiştir. Korece alfabesinde 5 temel ünsüz harf bulunmaktadır
ve diğer ünsüz harfler bu temel harflerin türetilmesi ile oluşturulmuştur.
5 temel ünsüz harfler “ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅅ, ㅇ” harfleridir. Bu harflerin
şekilleri seslerini ifade eden konuşma organının görünüşünü taklit ederek
oluşturulmuştur.

Resim 3 5 temel ünsüzün çıkış yerleri Sejong Hangugo 1, (2013)

(Ramsey, 1997:45), 5 temel ünsüzün telaffuzunu aşağıdaki gibi
açıklamaktadır:
Art damaksıl

ㄱ (k/g)

Dişyuvasıl

ㄴ (n) 		

Dil kökünün boğaz boşluğunu kapatmasını

		

temsil eder.

Dil ucunun üst damak ve dişe değmesini

		

temsil eder.

Dudaksıl (Çift dudaksıl) ㅁ (m)

dudakların birbirine dokunmasını

Dişeti
Gırtlak

Öndişi temsil eder
Gırtlağı temsil eder.

temsil eder.

ㅅ 		
ㅇ		

120

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Korecedeki ünsüz harflerin transkripsiyonları, (Kim & Gökmen
2002:4)’te ve Türkçeye uyarlanarak10 aşağıdaki gibi verilmiştir.

ㄱ		
ㄴ		
ㄷ		
ㄹ		
ㅁ		
ㅂ		
ㅅ		

/g/
/n/
/d/
/r,l/
/m/
/b/
/s,d/

ㅇ		
ㅈ		
ㅊ		
ㅋ		
ㅌ		
ㅍ		
ㅎ		

/sıfır, ŋ/
/c,d/
/ç,d/
/k,g/
/t,d/
/p,b/
/h/

Çift Ünsüzler

ㄱㄱ		
ㄷㄷ		
ㅂㅂ		
ㅅㅅ		
ㅈㅈ

/g`,g/
/d`/
/b`/
/s`, d/
/c`/

Korecede ünsüzler, 5 temel ünsüze eklenen vuruşlarla oluşturulmuştur.
Ünsüz oluşumları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Resim 4 Ünsüz harflerin oluşumu
Hangeul : Korea’s Unique Alphabet. Korea Essentials ; No. 1 (2010:24)

Yukarıdaki şekilde ifade edilen birleşimlerden yola çıkarak temel 5
ünsüz harften türetilen diğer harfleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
10 Kim &Gökmen (2002), Korece transkripsiyon için en yaygın olarak kullanılan sistem
de (McCune-Reischauer) dahil olmak üzere diğer sistemlerin de Türkçe ses sistemine
uymadığını belirtmiş, Yeon (1995) tarafından Türkler için uyarlanmış olan transkripsiyon
kurallarını kullanmışlardır. Bu çalışmada da Türkler için uyarlanmış olan transkripsiyon
sistemi kullanılmıştır.
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ㄱ
ㄴ
ㅁ
ㅅ
ㅇ

→
→
→
→
→

ㅋ
ㄷ
ㅂ
ㅈ
ㅎ

→
→
→
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ㅌ
ㅍ
ㅊ

Aynı şekilde çift ünsüzler de iki ünsüz harfin yan yana getirilerek
birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Kore Alfabesindeki Ünlüler
Daha önce de değinildiği üzere, Kore alfabesindeki ünlü harflerin
oluşturulmasında felsefi bir öğreti temel alınmıştır.
3 temel karakter olanㆍ, ㅡ, ㅣ (nokta, yatay çizgi, dikey çizgi) “yeryüzügökyüzü-insan” dan esinlenilerek oluşturulmuştur.

Gökyüzü

Yeryüzü

İnsan

천( 天)

지( 地)

인 (人)

ㆍ

ㅡ

l

Hunminjeonggeum’da 11 temel ünlü harf olduğu belirtilmektedir. Bu
harfler, “ㆍ , ㅡ , ㅣ , ㅗ , ㅏ , ㅜ , ㅓ , ㅛ ,ㅑ , ㅠ , ㅕ” harfleridir ve
diğer ünlüler (yarı ünlüler), tıpkı ünsüz harflerde olduğu gibi bu harflerin
birleşiminden türetilmektedir.

Resim 5 Ünlü harflerin oluşumu
Hangeul : Korea’s Unique Alphabet. Korea Essentials ; No. 1 (2010:17)
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Korecedeki ünsüz harflerin transkripsiyonları, (Kim & Gökmen
2002:4)’te ve Türkçeye uyarlanarak aşağıdaki gibi verilmiştir.

Ünlüler
ㅏ 		
ㅑ		
ㅓ		
ㅕ		
ㅗ		

/a/
/ya/
/ŏ/
/yŏ, ŏ/
/o/

ㅛ		
ㅜ		
ㅠ		
ㅡ		
ㅣ		

/yo/
/u/
/yu/
/ı/
/i/

/e/
/ye/
/é/
/yé, é/
/o,vé/
/va/

ㅙ		
ㅟ		
ㅝ		
ㅞ		
ㅢ		

/ve/
/ü,vi/
/vo/
/vé/
/ıiy,é,i/

Yarı Ünlüler
ㅐ		
ㅒ		
ㅔ		
ㅖ		
ㅚ		
ㅘ		

SONUÇ
Tarih boyunca coğrafi konumu nedeniyle Çin’in etkisinde kalan Kore,
yazı dilinde de uzunca bir süre Çince karakterleri kullanmıştır.
Bu süreçte uyarlanmış olan yazı sistemlerinin Koreceye uymaması bu
sistemlerin kalıcı olmasını da engellemiştir. 1443 yılında halka doğru sesleri öğretmek amacıyla geliştirilen ve Hunminjeongeum adıyla ilan edilen
yeni yazı sistemi Kore halkının kendini yazılı olarak ifade etmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Daha sonra Hangul adını alan Kore alfabesi, sesleri doğru biçimde ifade edebilecek şekilde sistematik olarak tasarlanmış,
öğrenmesi kolay, özgün ve bilimsel bir alfabedir. Başta her ne kadar kabul
görmese de Hangul Kore’nin toplum bilincinin oluşturulmasında önemli
bir rol oynamıştır. Kore alfabesinin icadı ile Korelilerin okuma yazma oranları da belirgin bir biçimde artmış ve Kore toplumunun gelişmesine katkı
sağlamıştır.
Bu çalışmada Kore alfabesinin icadının gerekliliği vurgulanarak,
alfabenin icadına kadar olan süreç anlatılmaya çalışılmıştır.
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TÜRKÇE VE ALMANCA POLİTİK DİLDE STEREOTİPLER1
STEREOTYPES IN THE TURKISH AND GERMAN
POLITICAL LANGUAGE
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN2, Davut DAĞABAKAN3

ÖZET

Dil, insanlığın elindeki en güçlü araçlardan biridir. Dil, toplumun düşüncelerini, alışkanlıklarını, davranışlarını ve bunun gibi birçok özelliği yansıtmaktadır.
Dil bir toplumun toplum olmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Dil ile
güç dengeleri oluşturulabilmektedir. Başkalarını ikna etme, etkileme yönünde en
güçlü araçlardan biri olduğu kadar, onlar hakkındaki düşüncelerin açığa çıkmasında da etkilidir. Kişilere yönelik görüşlerin anlatımı farklı dilsel öğeler aracılığı ile
yapılmaktadır. Bunlar olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilmektedir. Bu dilsel
öğeler arasında yer alan stereotipler başkalarına karşı takınılan tutumun dile getirilmesinde kullanılan dilsel oluşumlardan biridir. Stereotipler sosyal gruplar ve
üyelerine yönelik görüşler hakkındaki düşüncelerin dilsel ifadesidir.
Bu çalışmada Türkçe ve Almanca politik dildeki stereotipler incelenmiştir.
Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan kuramsal kısımda, stereotip kavramının
tanımı yapılarak konunun detayları ortaya konmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde, Türkçe ve Almancadaki politik söylem metinleri ele alınarak stereotipler Türkçe ve Almanca açısından karşılaştırılıp incelenmiştir. Elde edilen bulgular stereotiplerin Türkçe ve Almanca kullanımı bağlamında değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme sonucunda Türkçe ve Almanca politik dilde ne tür bir stereotip
kullanım alanının olduğu görülmüş, Türkiye ve Almanya’daki politik söylemlerin
hangi bağlamda benzerlik ve farklılıklar gösterdiği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Stereotip, kalıp yargı, politik dil, Türkçe, Almanca
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ABSTRACT
Language is one of the most powerful means of humanity. Language reflects
many characteristics of society, such as thoughts, habits, behaviours and so on.
Language is one of the most important elements that make a society a society.
Power balance can be established with language. Language is also one of the most
powerful means of convincing and influencing others, as well as influencing their
thoughts. The narrative of the views towards the person is made through different
linguistic items. These can be either positive or negative.
The stereotypes among these linguistic items are one of the linguistic
formations used in expressing the position taken against others. Stereotypes are
the linguistic expression of ideas about social groups and their views towards their
members. In this study, Turkish and German political stereotypes are examined.
In the theoretical section that constitutes the first part of the work, the definition
of the stereotype concept is made and the details of the subject are revealed. In
the application part of the study, the texts of political discourse in Turkish and
German were handled and the stereotypes were compared and examined in terms
of Turkish and German. The findings were evaluated in the context of using
Turkish and German stereotypes. As a result of this evaluation, it has been seen
what kind of stereotype usage in Turkish and German politics, and the similarities
and differences in the political discourses in Turkey and Germany are revealed.
Keywords: Stereotype, political language, Turkish, German

GİRİŞ

Dil, insanlığın elindeki en güçlü araçlardan biridir. Dil ile duygular ifade
edilebildiği gibi düşünceler, fikirler dile getirilmekte, iletişim kurulabilmekte,
bilgi akışı sağlanmaktadır. Dil bir toplumun toplum olmasını sağlayan
en önemli unsurlardan birisidir. Toplumun bireyleri konuştukları dil ile
sosyal ilişkilerini muhafaza edip toplumsal sistemi tamamlamaktadır. Dil,
toplumun düşüncelerini, alışkanlıklarını, davranışlarını ve bunun gibi
birçok özelliği yansıtmaktadır. Dil ile güç dengeleri oluşturulabilmektedir.
Başkalarını ikna etme, etkileme yönünde en güçlü araçlardan biri olduğu
kadar, onlar hakkındaki düşüncelerin aşığa çıkmasında da etkilidir.
Kişilere yönelik görüşlerin anlatımı farklı dilsel öğeler aracılığı ile
yapılmaktadır. Bunlar olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilmektedir.
Dilsel önyargılar, basmakalıp sözler yani klişeler, stereotipler başkalarına
karşı takınılan tutumun dile getirilmesinde kullanılan dilsel oluşumlardan
birkaçıdır. Bunlardan stereotip sosyal gruplara ve bu grupların üyelerine
yönelik görüşler hakkındaki düşüncelerin dilsel ifadesidir. Stereotipler
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yalnızca günlük iletişimde veya politik eylemlerdeki sosyal iletişimsel
grup oluşumlarında etkili olmamakta, aynı zamanda güç ve hakimiyet
iddialarının bireysel veya ideolojik olarak motivasyonunu da sağlamaktadır.
Bu çalışmada Türkçe ve Almanca politik dildeki stereotiplerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünü oluşturan kuramsal
kısımda, stereotip kavramının tanımından yola çıkılarak konunun detayları ortaya konacaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde, Türkçe ve Almancadaki politik söylemler ele alınarak stereotipler araştırılacaktır. Söz
konusu stereotipler Türkçe ve Almanca açısından karşılaştırılarak incelenecektir. Elde edilen bulgular stereotiplerin Türkçe ve Almanca kullanımı
bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda Türkçe ve
Almanca politik dilde ne tür bir stereotip kullanım alanının olduğu görülecek, Türkiye ve Almanya’daki politik söylemlerin hangi bağlamda benzerlik
ve farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılacaktır.
Çalışmada Türkçe ve Almanca metinlerin karşılaştırılması söz konusu
olduğundan, inceleme genel olarak kontrastif söylem analizi yöntemi ile
yürütülecektir.

STEREOTİPLER, İŞLEVLERİ, ÖZELLİKLERİ
Türkçeye ‘kalıp yargı’ veya ‘kod klişe’ (Türkmen, 2005, s. 235) olarak
aktarılan aynı zamanda Türkçede stereotip şeklinde de ifade bulan
‘stereotyp’ kavramı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde stereotip başlığı
altında “1. Basımcılıkta matris kâğıdı kullanarak formları, klişeleri ve
metinleri çoğaltmaya yarayan yöntem. 2. Sosyal bir grubun içinde olan
ve içinde bulunduğu grubu en iyi temsil eden özellikleri taşıyan, örnek
gösterilebilecek kişi. 3. Basmakalıp (düşünce).” (Akalın (Haz.), 2011, s. 2161)
olarak tanımlanmaktadır.
Stereotip sözcüğü Yunanca kökenli katı, sert, sağlam anlamlarını
taşıyan ‘stereos’ ve form, şekil, model anlamındaki ‘typos’ sözcüklerinden
oluşmaktadır. Stereotip sözcüğü baskı teknolojisinin teknik bir terimidir
ve önceden hazırlanmış baskı metinleri anlamına gelmektedir. Matbaacı
Firmin Didiot bu terimi 1798 yılında sabit harfleri kullanarak yapılan baskı
tanımında kullanmıştır. (Thiele, 2015, s. 27). Matbaa dilinde bu kavram,
sabit baskı plakalarından oluşan dizgilerle baskı formlarının çoğaltılması
için yapılan bir işlemi ifade etmektedir. (Aki, 2012, s. 2)
Gazeteci ve sosyolog Walter Lippmann, matbaa dilinden aldığı bu
kavramı, ilk olarak 1922 yılında yayınladığı kitabı “Public Opinion”da
kullanarak sosyoloji alanında literatüre kazandırmıştır. Walter Lippmann,
stereotipleri, gruplara özel uzlaşıma bağlı “kafamızdaki resimler”
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(Konerding, 2001, s. 152) olarak anlamaktadır. Ona göre bu resimler
“hangi gerçek gruplarını, hangi ışıkta gördüğümüzü” (Konerding, 2001,
s. 152) belirlemektedir. Walter Lippmann, stereotipi “çevrenin seçilmiş
öğelerinin basit, karar vermeyi kolaylaştıran bir formül ile kısa ve özlü
vurgulanması” (Kosta, 2009, s. 833) şeklinde adlandırmaktadır. Stereotipler
bilişsel bir savunma aracı olarak kullanılırlar. Önceden tamamlanmış
örnekler ile kişi, toplumsal düzeninin bilinen sistemini savunarak kendini
güven içerisinde hisseder. Stereotipler dış dünyanın tam bir resmini değil,
kendimizi hazırladığımız olası (hayali) bir dünyanın resmini sunarlar
(Malchow, 2015, s. 49). Böylece dışardaki karmaşık dünyanın algılanmasını
mümkün kılarlar. Alman dilbilimci Angelika Wenzel’de de Walter
Lipmann doğrultusunda bir açıklama göze çarpmaktadır. Angelika Wenzel
stereotipleri, dış dünyayı algılayıp yorumlamaya aracı olan kavramların
adlandırılması olarak tanımlamaktadır. Bu algılama kavramları kültür
toplumları tarafından önceden belirlenmiş olup kişiye güzel sanatlar,
edebiyat, felsefe, eğitim, din vb. aracılığıyla düşünce düzeni olarak iletilirler.
Bu bağlamda stereotipler dış dünya ile başa çıkmayı mümkün kılan önemli
bir unsur haline gelirler (Kader Aki, 2012, s. 3). Stereotiplerin olumlu ve
olumsuz işlevleri bulunmaktadır. İnsanın uyum sağlama ve sınıflandırma
yoluyla toplumda kendine bir yer edinmesi savunmanın olumlu işlevi
olarak nitelendirilebilir. Önceden belirlenmiş düşünce şemasının insanın
basmakalıplaşmasına sebep olarak insanın dış dünyaya karşı olan algısını
eksiltmesi ise stereotipin olumsuz etkisidir. (Kader Aki, 2012, s. 3-4).
Bütün yaşam alanlarında karmaşık dünyayı çabucak anlayıp ona
ayak uydurmak için sınıflandırmalar yapmak hayatı kolaylaştırmaktadır.
İnsanlar hayatları boyunca dünya hakkındaki bilgilerini kategorilere
ayırarak birikimler oluştururlar. İnsan hayatında kadınlar, erkekler, işçiler,
memurlar, Türkler, Almanlar gibi birçok kategori yer almaktadır. Bu
sınıflandırma eyleminde stereotiplere de baş vurulmaktadır. Kişi gruplarının
karmaşık özelliklerinin veya davranışlarının zihinsel basitleştirmeleri
olarak tanımlanabilen stereotip kavramı, karmaşık bir dünyada akılcı
kararlar verebilmeleri için bireylere işlevsel boyutta uyum desteği sağlar.
Bu basitleştirilmiş gösterimler ve temsiller her zaman doğru olmamakla
birlikte, ortamın karmaşıklığını basitleştirmek ve diğer grupların insanlarla
etkileşimi kolaylaştırmak amacıyla stereotiplere ihtiyaç duyulmaktadır.
Stereotiplerin varlığı ve kullanımı, olumsuz değerlendirilmemesi gereken
alışılagelmiş sıradan bir süreç oluşturmaktadır.
Stereotip kavramı birçok araştırmacı tarafından genel olarak Walter
Lippmann’ın tezi doğrultusunda incelenmiştir. David Katz ve Kenneth
Braly bu araştırmacılar arasında önemli bir çalışma ile yer almaktadır.
David Katz ve Kenneth Braly 1933 yılında 100 öğrenciye 84 sıfattan oluşan
bir liste vererek öğrencilerden bu sıfatlar ile 10 etnik grup ya da ulus
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tanımlamalarını isterler. Ayrıca, her grupla ilişkilendirdikleri beş özelliği
vurgulamalarını isterler. David Katz ve Kenneth Braly bu temelde her ulus
için en sık kullanılan 12 özelliği söz konusu grubun stereotipleri olarak
belirlerler. Çalışmanın sonucu olarak deneklerin cevaplarının birbiriyle
tutarlılığı şaşırtıcı derecede yüksek çıkar. Stereotip araştırmalarının kökeni
bu çalışmaya dayanmaktadır. (Malchow, 2015, s. 47).
Bir nesneyi, kişiyi veya grubu nitelendiren stereotip kavramı
çoğunlukla ön yargı ve klişe kavramlarını çağrıştırmaktadır. Bu terimler
çoğunlukla aynı kavramlar olarak bilinmekte, çoğu durumda aynı anlamda
kullanılmaktadır. İlk etapta karmaşık bir yapı göstermeyen bu üç kavram
birbirlerinden farklı anlamlar taşımalarına rağmen anlamları arasında
geçişler olmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde önyargı için “Bir kimse
veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden
edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir.”
(Akalın (Haz.), 2011, s. 1856) klişe için ise “1. Baskıda kullanılmak amacıyla,
üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha. 2. Basmakalıp
(söz, görüş vb.).” (Akalın (Haz.), 2011, s. 1453) tanımları yer almaktadır.
Bir stereotip, bazı kişilik özelliklerinin ve davranışlarının belli bir grupla
zihinsel bağlantı olarak açıklanırken, önyargı, o gruba atfedilen özelliklere
bağlı olarak belirli bir grubun bir şahsına yönelik olumsuz tutumu olarak
tanımlanmaktadır. Klişenin açıklaması önyargı ile mukayese edildiğinde
stereotipe daha yakın bir oluşum göstermektedir. Klişe kavramı da stereotip
gibi matbaacılık dilinden gelen bir terimdir ve ayrıca basmakalıp söz, görüş
anlamına gelmektedir. Dieter Felbick Schlagwörter der Nachkriegszeit
1945-1949 adlı eserinde bu üç kavram arasındaki ayrımı şu şekilde dile
getirmektedir:
“Önyargılar dil dışı oluşumlardır. Dilde
kavram olarak, kalıp kullanım olarak,
atasözü ya da tekrarlanan cümle olarak
ortaya çıkan olgu stereotiptir. Dilbilimde
daha az kullanılan eşanlamlısı ise klişedir.”
(Felbick, 2003, s. 27)
Önyargı ve klişelerin dilde stereotiplere oranla daha az kullanıldığını,
hatta önyargının dil dışı kavramlar olduğunu öne süren Dieter Felbick,
stereotiplerin kalıp sözcükler, atasözü veya tekrarlanan cümleler şeklinde
kullanıma girdiğini ifade etmektedir. Stereotipler, değiştirilmesi veya
etki altına alınması güç kavramlar olarak bilinmektedir. Aynı zamanda
hayatın her alanında yer almaktadır. Stereotipler hetero-stereotipler
ve oto-stereotipler olarak iki temel grupta incelenmektedir. Bir kültür
veya grup üyesinin başka bir grup veya kültür hakkındaki düşünceleri
hetero-stereotipler, bir kültür ya da grup üyesinin kendi grubu hakkındaki
düşünceleri ise oto-stereotipler olarak belirtilmektedir (Kretzschmar, 2002,
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s. 71). Stereotipler sınıflandırıldıkları kategoriler doğrultusunda türlere
ayrılmaktadır. Yaş, din, cinsiyet, cinsel tercih, etnisite, meslek, ulus ve devlet
vatandaşlığı, sınıf ve tabaka, ideoloji gibi kategoriler bölgesel, oluşumsal,
politik, etnik, dini, cinsiyete dayalı, ulusal, ekonomik vb. stereotiplerin
kullanımında etken olmaktadır.
Walter Lippmann tarafından 1922 yılında sosyoloji alanına kazandırılan
stereotip kavramı yirminci yüzyılda farklı bilimsel disiplinler tarafından
işlevleri ve oluşum süreçleri bakımından ele alınmaya başlamıştır. Stereotip
araştırmalarında sosyal psikoloji, dilbilim, politika ve tarih bilimleri
alanlarında önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. (Thiele, 2015, s. 17).
Alman Germanist Uta Quasthoff, birçok disiplinde kullanım alanı
olduğu için stereotipi disiplinler arası bir kavram olarak algılamaktadır.
Ona göre stereotipler çoğunlukla onaylanmayıp, tahammül edilmemesine
rağmen her zaman bulunup kullanılan genelleştirici, değerlendirici
yargılardır (Dąbrowska, 1999, s. 63). Uta Quasthoff dilbilimsel stereotip ve
önyargı çalışmaları yapan ilk araştırmacılar arasında yer almaktadır. Uta
Quasthoff, stereotipi, önyargıların dilbilim aracılığı ile hayata geçirilmesi
olarak ifade ederek, 1973 yılındaki bir çalışmasında stereotipe şöyle bir
tanım yapmaktadır:
“Bir stereotip, toplumsal gruplara ya da
onların üyesi olan bireylere yöneltilen,
belirli bir topluluktaki yaygın olan
inançların ve düşüncelerin dilsel ifadesidir.
Gerekçesizce basitleştirip genelleştirici
bir şekilde duygusal değerlendirme
eğilimi ile kişilerden oluşan bir sınıfa
belli özellikler ya da davranış tutumları
tanımlayan yargının mantıksal biçimidir.”
(Dąbrowska, 1999, s. 61).
Dil, stereotiplerin oluşum ve yayılma sürecinde önemli bir rol
oynamaktadır. Stereotipler toplumsal kişilik gelişiminde büyük bir
öneme sahiptir. Stereotipler farklı grupların birbiriyle ilişkileri ve iletişimi
sonucunda ortaya çıkarlar. Grupların birbiri arasındaki ilişkileri sorunlar,
uzlaşım, anlaşma, anlaşmazlıklar vb. gibi her türlü alt yapıyı barındırabilir.
Bu alt yapılar düzleminde stereotipler olumlu veya olumsuz bir yapıya
bürünebilirler. Stereotiplerin toplumsal bağlamdaki özellikleri ile dilsel
işlevleri bir araya gelince stereotip incelemeleri toplumdilbilimin araştırma
sahasına girer. “Algılama için tipik olan dış dünyadaki bilginin seçici kaydı,
toplumdilbilim alanında stereotiplere yol açmaktadır.” (Veith, 2005, s. 40).
Toplumdilbilimin gelişimi ile stereotip kavramı dilbilim alanında önemli bir
rol oynamaya başlamıştır. Toplumbilim ve toplumdilbilimde stereotiplerde
her zaman tekrarlanan ve topluma mal olmuş gruplara özgü, duygular ile
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şekillenmiş, çoğunlukla bilinçsizce katılaşmış yargıların adlandırılması için
bilişsel bir kategori söz konusudur (Veith, 2005, s. 40-41). Toplumdilbilimsel
bakış açısından bu “nitelendirme süreçleri” (Thiele, 2015, s. 28) yani atıflar ve
nitelikler önemlidir ve dil bunlar aracılığı ile stereotip oluşumunda odak
noktası haline gelmektedir.
Stereotiplerin dilsel yapıları farklı alanlarda farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadır. Stereotipler, dilbilimde dikkat çekici, kalıplaşmış
bir dil kullanımı ile ortaya çıkar. Eşdizimler, sabit sözdizimler, atasözleri
gibi kullanımlar stereotiplerin ifadesinde öne çıkar. Uta Quasthoff dilsel
yapılarına göre stereotipleri dört türe ayırmaktadır:
1. Stereotiplerin en basit dilsel türü predikasyon (hüküm), yani söz
konusu gruba özellikler ve davranışların atanması ile grubun
nitelendirilmesi, örneğin; Türkler misafirperverdir, Almanlar dakiktir.
2. İkinci tür stereotipler cümlenin yüzey yapısındaki belli sinyallerle
kısıtlı olan
açıklamalar içermektedir. Konuşmacının tavrı ve
görüşünün ifadesinden kaçınılmaktadır. Bu tür stereotiplerde
kamusal görüşler ifade edilmekte, cümleye edilgen bir anlam
yüklenmektedir. Örneğin, Yahudiler cimri olarak kabul edilir.
3. Üçüncü tür stereotiplerde konuşmacı kendi tavrını ve görüşünü
direk ortaya koyar. İnanıyorum, bana göre vb. gibi kullanımlarla
konuşmacının öznel tutumu ifade edilir. İnanmak, düşünmek gibi
kavramlar konuşmacının, ifade ettiği söylemin içeriğini gerçek
olarak kabul ettiğini göstermektedir.
4. Dördüncü tür stereotipler sadece metnin bağlamından
çıkarılabilecek özellik taşımaktadır. Bu tür, dinleyicinin veya alıcının
dünya bilgisine bağlıdır. Alıcıdan, dünya bilgisi yani genel kültürü ile
ifadeyi yorumlayarak çıkarımlarda bulunması beklenir. Örneğin, O
bir Yahudi, ama dürüst. (Groth, 2003, s. 95).

TÜRKÇE VE ALMANCA POLİTİK DİLDE STEREOTİPLER
Çalışmanın uygulama kısmını oluşturan bu bölümde Türkçe ve
Almanca politik dil kapsamında elde edilen metinlerdeki stereotipler
ele alınmaktadır. Söz konusu stereotipler Türkçe ve Almanca açısından
karşılaştırılarak incelenmektedir. Elde edilen bulgular
stereotiplerin
Türkçe ve Almanca kullanımı bağlamında değerlendirilmektedir. Bu
değerlendirme sonucunda Türkçe ve Almanca politik dilde ne tür bir
stereotip kullanım alanının olduğu görülerek, Türkiye ve Almanya’daki
politik söylemlerin hangi bağlamda benzerlik ve farklılıklar gösterdiği
sonucuna ulaşılması hedeflenmektedir.
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Gerek yazılı gerekse görsel medyadan rastgele elde edilen farklı
ideolojik görüşlerden grupların söylemleri, genel politik söylemler,
politik söylemler kapsamındaki ulusal, etnik, ideolojik vb. söylemler,
aynı zamanda sosyal medyadaki politik söylemler ve halk arasında yer
etmiş anonim politik söylemler toplumdilbilimsel stereotipler bağlamında
incelenerek, metinlerde Almanca ve Türkçe ayrılıkların olup olmadığı
gözlemlenmektedir.
Politik söylemler çoğunlukla ideolojik görüşler etrafında gerçekleşmektedir. İdeoloji TDK Sözlüğünde “Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan,
bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü.” (Akalın (Haz.),
2011, s. 1152) olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde ve tabi tarihte de politik söylemler çoğunlukla partilerin, parti mensubu bireylerin, halkın, belirli kurumların, derneklerin, kuruluşların vb. ideolojik görüşleri bağlamında
gerçekleşmektedir. Politik stereotipler de bu çerçevede çoğunlukla ideolojik görüş doğrultusunda yapılanmaktadır. Bütün ideolojilerin temelinde
stereotipler bulunmaktadır. Sterotiplerle düşünmek ideolojinin savunma
fonksiyonunu destekler. Politik stereotipler ideolojik görüş haricinde etnisite, meslek, ulus ve devlet vatandaşlığı, sınıf ve tabaka gibi alt başlıklarda
da yapılanmaktadır.

1. Türkçe Politik Dilde Stereotipler
Çalışmanın bu aşamasında Türkiye’deki politikacıların medyadan elde
edilen söylemleri üzerinde durulmaktadır. İncelenen metinler yazılı ve
sosyal medyadan elde edilmiş söylemlerden oluşmaktadır. Her bir metin
oldukça uzun olduğu için burada bazı kesitler örneklenerek metinlerdeki
stereotipler analiz edilmektedir. Bu söylemler burada MHP lideri Devlet
Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının yer aldığı
üç başlıkta ve yine rastgele ele alınmış gerek anonim gerekse de farklı
politikacıların farklı söylemlerinden alınan kesitlerin yer aldığı bir diğer
başlıkta toplanmaktadır.

Devlet Bahçeli: Hele birileri var ki...
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan gündem ve referandumla
ilgili açıklamalarda bulundu
14 Şubat 2017 19:39
İşte Bahçeli’nin sözleri;
“16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumu öncesi Türkiye marazi
tartışmalarla kilitlenmiş, maksatlı soru ve sorgulamalarla boğulmuş
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durumda. Usta provokatörler, uzman bozguncular, icazetli spekülatörler,
kuyruğu dik tutmaya çalışan müşfik kisveli münafıklar son kozlarını
oynuyorlar.”
“Uzun bir kıştan sonra buzlar altında filizlenen otlar gibi kara kampanya
mucitleri referandum bahanesiyle tekrar meydana üşüştüler. Akıllarda MHP,
ağızlarda MHP. Hep aynı soru! Müflis cenah acaba referandumda MHP’liler
ne diyecek, ne karar verecek sorgulaması yapıyor.”
“Dingilinden fırlayıp kontrolsüzce seyreden tekerin akıbeti neyse
hakkımızdaki mesnetsiz değerlendirmelerin nezdimizdeki itibarı aynıdır.
Türk milletiyle bağını koparmış, demokrasinin erdemiyle kalp rabıtasını
bozmuş kim varsa tercihimizi yokluyor, bizimle ilgili yorum yapıyor.”
“BAYRAĞI BUGÜN ELE ÇİZEN YARIN YELE VERİR”
“Demokratik nitelikli samimi ve safiyane eleştiriler dışındakiler elbette
bizim için yok hükmündedir. Varlık içinde yokluk acı bir sondur! Kimileri
kalkıyor ışıksız otellerde gürültü çıkarıp, bitmiş ve tükenmişlikleriyle
çaresizliğin ve çamurluğun limanına demir atıyor.”
“Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal
gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor.
Anlayana; bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir. Halbuki bayrak şereftir,
bağımsızlık sembolüdür; ancak baş tacı edilir, zirvelerle taçlanır.”
“HELE BİRİLERİ VAR Kİ...”
“İstikbalsiz bir hayatın bütün ağırlığını sırtında taşıyanların ikide
bir gizlendikleri kaos örtüsünden başlarını çıkarması nafile çabadır.
Yüzlerinden kötülük ruhu bir elmastan taşan ışık gibi parlayanların ne
davaya ne devlete, ne de büyük milletimize en ufak hayırları dokunmaz.”
“Hele birileri var ki, kalpleri nedamet ve yeis içinde çarpması gerekirken
Anadolu’ya hayır turuna çıkma kararları hayret ve ibret vericidir. Bir ara
zamanlarını boşa harcayıp her işten kaytaranlar, araya kaynak yapıp
mücadeleden kayış atanlar şimdilerde yollara düşeceklermiş.”
“BUNLAR İLK İSTASYONDA İNMİŞLER, İLK HENDEKTE
DÜŞMÜŞLERDİR”
“Bir gün övdüklerini göklere çıkaracak kadar heyecan duyanların,
diğer gün yerip yerin dibine geçirme hevesleri kurnazlık ve karakter zaafıdır.
Davamızda ileri hamlelere ayak uyduramayanların gözleri daima
arkadadır. Ve bunlar ilk istasyonda inmişler, ilk hendekte düşmüşlerdir.”
“Ülkülerimize ulaşılması için fedakârca emek veren özverili ve
tutkulu arkadaşlarım gerçek dava ve değer simgeleridir. Onlar aynı
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yerindedir. Yerinde olmayan dönenler, satanlar, sapanlar, sövenler ve de
savrulanlardır. Bize düşen de onlara yolunuz açık olsun demektir. Kötü
gören kötü gösterir. Tıyneti iyi olanın niyeti iyidir. Fikri berrak ve oturaklı
olanın kötülüğün fiili bekçisi olması beklenmemelidir.”
“BUNA TARİH MÜSAADE ETMEZ, TÜRKLÜK İZİN VERMEZ”
“Bizim aramızda klik ve kulis faaliyetler yaşayamaz. Gergin yüz
hatlarıyla, boğuk ses tonuyla fitneye mihmandarlık yapanların oyunları
tutmaz. Dinamik bünyeye statik aşı, diri muhayyile ve muhtevaya yıkım irini
enjekte edilemez. Buna en başta tarih müsaade etmez, Türklük izin vermez.
Milletten çizik yemişlerle yol yürüyemeyiz. Milliyetçi Hareket’in 48 yıllık
haysiyetini iki paralık etmeye çalışanlarla hedefe varamayız. Biz Türkiye’ye
evet derken, birileri hayır diyor. Varsın desinler; ama unutmasınlar ki son
söz millete, son hüküm milli iradeye aittir.”
Çalışmada ilk olarak ele alınan metin MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin sosyal medyada yayınlanan metninden oluşmaktadır. Elde edile
stereotipler her üç metinde de koyulaştırılarak vurgulanmıştır. Metinden
de görülebileceği gibi Devlet Bahçeli’nin söyleminde stereotipler oldukça
geniş bir alana sahip bulunmaktadır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında kendi partisi ve
ideolojisine karşıt gruplara göndermede bulunmaktadır. Bu grupları ifade
ederken tamlamalardan ve deyimlerden oluşmuş eşdizimler, yine tamlama
ve deyimleri içerisinde barındıran sözdizimleri sık sık kullanmaktadır.
Politikacının neredeyse bütün söylemi içerisinde yer alan eşdizimlerin
tamamında karşı gruba olumsuz göndermeler bulunmaktadır. Politikacı,
kendi seçtiği niteleme sıfatlarıyla o gruba kendinin yakıştırdığı özellikleri
dile getirmektedir. Politikacı, “usta provokatörler”, “uzman bozguncular”,
“icazetli spekülatörler”, “kuyruğu dik tutmaya çalışan müşfik kisveli
münafıklar”, “kara kampanya mucitleri”, “müflis cenah” eşdizimleri
ile, söz konusu gruba ve üyelerine özellikler ve davranışlar atayarak grubu
nitelendirmektedir. Bu stereotipler predikasyon (hüküm) stereotiplerinden
oluşmaktadır.
Politikacı Devlet Bahçeli’nin söyleminde yer alan diğer bir stereotip
grubu sözdizimler şeklinde ifade edilmektedir:
“Demokrasinin erdemiyle kalp rabıtasını bozmuş kim varsa tercihimizi
yokluyor, bizimle ilgili yorum yapıyor.”
“Kimileri kalkıyor “ışıksız otellerde gürültü çıkarıp”, bitmiş ve
tükenmişlikleriyle çaresizliğin ve çamurluğun limanına “demir atıyor”.”
“İstikbalsiz bir hayatın bütün ağırlığını sırtında taşıyanların ikide
bir gizlendikleri kaos örtüsünden başlarını çıkarması nafile çabadır.
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Yüzlerinden kötülük ruhu bir elmastan taşan ışık gibi parlayanların ne
davaya ne devlete ne de büyük milletimize en ufak hayırları dokunmaz.”
“Bir ara zamanlarını boşa harcayıp her “işten kaytaranlar”, araya
“kaynak yapıp” mücadeleden kayış atanlar şimdilerde yollara düşeceklermiş.”
“Ve bunlar “ilk istasyonda inmişler”, “ilk hendekte düşmüşlerdir””.
“Onlar aynı yerindedir”.
“Yerinde olmayan dönenler, satanlar, sapanlar, sövenler ve de
savrulanlardır.”
Sözdizim şeklinde dile getirilen bu stereotiplerde de sıfat tamlamaları,
eşdizimler, kalıp sözler ve deyimler yer almaktadır. Politikacı, davranış ve
özellik nitelemesi haricinde söz konusu gruba keskin hiciv ve taşlamalarla
göndermede bulunmaktadır: “Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta
durmaya çalışıyor.” Bununla beraber stereotiplerin bazılarında karşı grubun ruh ve bedensel yapıları tasvir edilmektedir: “Gergin yüz hatlarıyla,
boğuk ses tonuyla fitneye mihmandarlık yapanların oyunları tutmaz.”
Politikacının stereotip söylemlerinin büyük bir kısmında atasözü ve
deyimler yer almaktadır:
“Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir.”
“Kötü gören kötü gösterir.”
“Tıyneti iyi olanın niyeti iyidir.”
“Fikri berrak ve oturaklı olanın kötülüğün fiili bekçisi olması
beklenmemelidir.”
Politikacının şimdiye kadar değinilmiş olan stereotiplerinin tümü diğer topluluklar ve üyeleri hakkında ifade edilmiş fikirlerden oluşmaktadır.
Politikacı, düşüncelerini dikkat çekici, kalıplaşmış bir üslupla, farklı dilsel
özelliklerin bir arada kullanıldığı bir tarzda ifade etmektedir. Bu tür stereotipler hetero-stereotipler olarak sınıflandırılmaktadır. İncelenen söylemde,
bir kültür ya da grup üyesi olarak Devlet Bahçeli’nin kendi grubu hakkındaki düşünceleri olan oto-stereotipler de yer almaktadır. Devlet Bahçeli,
bu söylemlerinde kendi grubuyla ilgili düşüncelerini dile getirmekte, kesin hükümler ifade etmektedir. Yine bu stereotipler de öncekiler gibi eşsüremler, deyimsel ve kalıplaşmış ifadeler, tamlamalar içeren sözdizimlerden
oluşmaktadır. Bunun yanı sıra bu stereotipler arasında Türklük ve Türkiye
ifadelerinin vurgulandığı ulusal stereotiplere yer verilmiştir:
“Davamızda ileri hamlelere ayak uyduramayanların gözleri daima
arkadadır.”
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“Bize düşen de onlara yolunuz açık olsun demektir.”
“Bizim aramızda klik ve kulis faaliyetler yaşayamaz.”
“Türklük izin vermez.”
“Milletten çizik yemişlerle yol yürüyemeyiz.”
“Milliyetçi Hareket’in 48 yıllık haysiyetini iki paralık etmeye
çalışanlarla hedefe varamayız.”
“Biz Türkiye’ye evet derken, birileri hayır diyor.”
“Ülkülerimize ulaşılması için fedakârca emek veren özverili ve tutkulu
arkadaşlarım gerçek dava ve değer simgeleridir.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel
Kurulu’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
http://www.haber10.com/cumhurbaskani/cumhurbaskani_erdogan_artik_
maskeli_balo_sona_erdi-694036, Son güncelleme: 20.03.2017 / 13:55:16

ARTIK MASKELİ BALO SONA ERDİ
Yalan üstüne yalanlar; biz bunlardan bıktık. Şimdiye kadar maşalarıyla silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, 1 dolarlık
ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar bizzat sahaya indiler. Artık maskeli balo sona erdi. Diplomasiyi bir kenara bıraktılar. Güçlenen Türkiye’den duydukları rahatsızlığı saklamıyorlar.
Yıllardır içlerinde biriktirdikleri nefreti, hıncı, televizyonlardan, gazetelerden kusuyorlar. Bunlar 16 Nisan’ın önemli ve kritik bir gün olduğunun farkındalar. Türkiye’nin yönetim sisteminin değil, yıllardır istismar ettikleri düzenin yıkılma tehlikesinde olduklarını çok iyi biliyorlar.
İLİM YAYMA VAKFI, TÜRKİYE’NİN HAFIZASIDIR
Yarım asra yaklaşan birikimiyle İlim Yayma Vakfı, Türkiye’nin hafızasıdır. Özgürlük atmosferini yakalamak için ne bedeller ödendiğini çok iyi
biliyorsunuz. 1970’li yıllarda bu ülkenin gençliğinin sağ-sol denilerek nasıl
parçalandığının en yakın şahidisiniz.
MİLLETE, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK
Eğitim sistemi çökmüş, sağlık sistemi bitmiş, adalet sistemi çökmüş bir
Türkiye’den bugünlere geldik. Ekonomiyi 3 kat büyüttük. Geçmişte hayal
dahi edilemeyen reformları hayata geçirdik. Biz bu millete efendi olmaya
değil, hizmetkar olmaya geldik dedik.
Kadınlarımızın, gençlerimizin önlerindeki engelleri her alanda kaldırdık. Bugün kızlarımız başörtüleriyle devlette, akademide, yargıda, silahlı
kuvvetlerde serbestçe görev yapabiliyor.
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HOLLANDA BİZİ SAYIMIZI AZALTMAKLA SUÇLUYOR
Hollanda’da bizi sayımızı azaltmakla tehdit ediyorlar. En az 5 çocuk
yapın. Rahatsız olmuşlar. Senin vatandaşın değil mi; 3 de yapar 5 de yapar.
Bütün mesele şuurlu bir yaklaşım gösterildiği zaman bunlar hortluyorlar.
Utanmasalar yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme getirecekler. Biz Srebrenitsa’yı unutabilir miyiz?
FAŞİST DEYİNCE RAHATSIZ OLUYORLAR
İşte bu Hollanda zihniyeti budur. Faşist deyince rahatsız oluyorlar.
SENİN GÖREVİN TERÖRİST ÖRGÜTÜN DESTEKÇİLERİNE SAHİP
ÇIKMAK DEĞİL
Merkel, sen şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Orada yaşayan Türkiyeli kardeşlerime, oraya gelen bakanlarım, milletvekillerim. Bu siyaset
ahlakına sığar mı? Senin görevin terörist örgütün destekçilerine sahip çıkmak değil, onları teslim etmektir.
Çalışmada bir diğer söylem olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın www.haber10.com’da yayınlanan konuşmasının bir kısmı ele alınmaktadır. Elde edilen stereotipler, daha önce de bahsedildiği gibi, her üç
metinde de koyulaştırılarak vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın söyleminde de stereotipler fark edilir derecede yer almaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında kendi partisi ve
ideolojisine karşıt gruplara göndermede bulunmakla beraber, başka ülkeler
ve yöneticileri hakkında da fikirlerini dile getirmekte, aynı zamanda bazı
karşıt gruplar hakkında olumlu ifadelerini açıklamaktadır. Bu söylemde
de grupların nitelendirilmesinde tamlamalardan ve deyimlerden oluşmuş
eşdizimler, yine tamlama ve deyimleri içerisinde barındıran sözdizimler
sıkça görülmektedir.
Cumhurbaşkanının neredeyse bütün söylemi sözdizimlerden
oluşmaktadır. Söylemi içerisinde yer alan eşdizimlerin, deyimsel ifadelerin,
kalıplaşmış sözlerin tamamında karşı gruba hem olumlu hem de olumsuz
göndermeler bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, niteleme sıfatlarıyla o gruba
kendinin tanımladığı özellikleri dile getirmektedir. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “özgürlük atmosferi”, “Nazi uygulaması”, “1 dolarlık
ajanlarıyla”, “yıkılma tehlikesi”, “Türkiye’nin hafızası”, “eğitim sistemi
çökmüş”, “sağlık sistemi bitmiş”, “adalet sistemi çökmüş”, “maskeli balo”
eşdizimleri ile, söz konusu gruba ve üyelerine özellikler ve davranışlar
atayarak grubu nitelendirmektedir. Bu stereotipler predikasyon (hüküm)
stereotiplerinden oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleminde, daha önce
de bahsedildiği gibi, yer alan stereotip grubu sözdizimler şeklinde ifade
edilmektedir:
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“Yalan üstüne yalanlar; biz bunlardan bıktık.”
“Şimdiye kadar maşalarıyla silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları
terör örgütleriyle, 1 dolarlık ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar
bizzat sahaya indiler.”
“Artık maskeli balo sona erdi.”
“Diplomasiyi bir kenara bıraktılar”.
“Yıllardır içlerinde biriktirdikleri nefreti, hıncı, televizyonlardan,
gazetelerden kusuyorlar.”
“Bunlar 16 Nisan’ın önemli ve kritik bir gün olduğunun farkındalar.”
Sözdizim şeklinde dile getirile bu stereotiplerde de sıfat tamlamaları,
eşdizimler, kalıp sözler ve deyimler yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da davranış ve özellik nitelemesi haricinde söz konusu
gruba keskin hiciv ve taşlamalarla göndermede bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleminde cinsiyet ve yaş
stereotiplerine yer vermektedir:
“Kadınlarımızın, gençlerimizin önlerindeki engelleri her alanda
kaldırdık.”
“Bugün kızlarımız başörtüleriyle devlette, akademide, yargıda, silahlı
kuvvetlerde serbestçe görev yapabiliyor.”
“1970’li yıllarda bu ülkenin gençliğinin sağ-sol denilerek nasıl
parçalandığının en yakın şahidisiniz.”
Cumhurbaşkanının konuşmasında da diğer topluluklar ve üyeleri
hakkında ifade edilmiş fikirleri olan hetero-stereotipler, bir kültür ya da grup
üyesi olarak kendi grubu hakkındaki düşünceleri olan oto-stereotipler yer
almaktadır. Cumhurbaşkanı, söyleminde diğer gruplar ve kendi grubuyla
ilgili düşüncelerini dile getirmekte, kesin hükümler ifade etmektedir. Yine
bu stereotipler de eşsüremler, deyimsel, kalıplaşmış ifadeler, tamlamalar
içeren sözdizimlerden oluşmaktadır:
“Türkiye’nin yönetim sisteminin değil, yıllardır istismar ettikleri
düzenin yıkılma tehlikesinde olduklarını çok iyi biliyorlar.”
“İlim Yayma Vakfı, Türkiye’nin hafızasıdır.”
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“Güçlenen Türkiye’den duydukları rahatsızlığı saklamıyorlar.”
“Eğitim sistemi çökmüş, sağlık sistemi bitmiş, adalet sistemi çökmüş
bir Türkiye’den bugünlere geldik.”
“Ekonomiyi 3 kat büyüttük.”
“Geçmişte hayal dahi edilemeyen reformları hayata geçirdik.”
“Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik dedik.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Hollanda ve
Almanya’ya bazı göndermelerde bulunmaktadır. Almanya şansölyesi
Merkel’e grup üyesi olarak, Hollanda’ya da grup olarak Nazi göndermesinde
bulunan Cumhurbaşkanı, onların faşist söyleminden rahatsızlıklarını dile
getirmektedir. Konuşmasında aynı zamanda Türkiye’den ve Türk kökenli
vatandaşlardan bahseden Cumhurbaşkanının bu tür söylemleri ulusal
stereotipler grubunda yer almaktadır.
“Hollanda’da bizi sayımızı azaltmakla tehdit ediyorlar. En az 5 çocuk
yapın. Rahatsız olmuşlar. Senin vatandaşın değil mi; 3 de yapar 5 de yapar.
Bütün mesele şuurlu bir yaklaşım gösterildiği zaman bunlar hortluyorlar.
Utanmasalar yeniden gaz odalarını, toplama kamplarını gündeme
getirecekler.”
“İşte bu Hollanda zihniyeti budur. Faşist deyince rahatsız oluyorlar.”
“Merkel, sen şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Orada yaşayan
Türkiyeli kardeşlerime, oraya gelen bakanlarım, milletvekillerim. Bu siyaset
ahlakına sığar mı? Senin görevin terörist örgütün destekçilerine sahip
çıkmak değil, onları teslim etmektir.”
Cumhurbaşkanının “Biz Srebrenitsa’yı unutabilir miyiz?” cümlesi, Uta
Quasthoff ’un stereotipleri dilsel yapılarına göre gruplandırdığı dördüncü
tür stereotipler grubunda nitelendirilebilir. Hollanda’nın Srebrenitsa Katliamında üstlendiği işleve işaret etmektedir bu cümle. Yani bu stereotip sadece metnin bağlamından çıkarılabilecek özellik taşımaktadır. Bu tür, dinleyicinin veya alıcının dünya bilgisine bağlıdır. Alıcıdan, dünya bilgisi yani
genel kültürü ile ifadeyi yorumlayarak çıkarımlarda bulunması beklenir.
Kemal Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile o kanunu çıkaracaktık
http://www.memurlar.net/haber/655106/kilicdaroglu-davutoglu-ile-o-kanunucikaracaktik.html, 21.03.2017
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“Bana sorarsanız bugünkü rejimde hata ve eksiklikler var. Bir, siyasi
ahlak kanununa ihtiyacımız var. İhale takipçisinin Mecliste ne işi var?
Yolsuzluk yapanın Mecliste ne işi var. Siyasi ahlak kanunu çıkmak
zorundadır. Sayın Davutoğlu çıkaracaktı, görüş birliğine vardık ama
ömrü yetmedi. Sen misin siyasi ahlak kanunu çıkaran, kapının önüne
kondu. İki, yüzde 10 seçim barajı doğru değil. Bir parti yüzde 9,99 oy alsa
dahi bir milletvekili Meclise gelmiyor. Niye gelmiyor? Biz ne diyoruz, yüzde
1 oy alan partinin genel başkanı da Meclise gelsin, o da çıksın kürsüden
konuşsun. Milletin kürsüsü değil mi? Hem milli irade diyeceksin hem de
önüne duvar öreceksin. O zaman sorum şu? Bu yüzde 10 seçim barajını
kim getirdi? Kenan Evren ve arkadaşları getirdi. Onlar kimdi? Darbeciydi.
Darbe kanunlarını savunmak ne demektir? Darbecileri savunmak
demek değil midir? Biz karşı çıkıyoruz, çünkü biz darbe istemiyoruz.
Bu ülkede bu millet kendi kaderini tayin etmelidir. Bu milletin ferasetine
ben inanıyorum. Millet kendi kaderini tayin ederken oturup, düşünecektir.
Türkiye öyle çok kolay kurulan bir ülke değildir. Bu ülkenin kuruluşunda
şehitler vardır, gaziler vardır. Biz ülkemizi sokakta bulmadık. Hepimizin
oturup yeniden düşünmesi lazım.”
“Milletvekili seçimlerini millet mi yapıyor? Hayır arkadaşlar o da bir
darbe anayasasıyla geldi.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, değerlendirmelerine
şöyle devam etti:
“Sizin önünüze siyasi parti listeler koyuyor, siz milletvekilini seçmiyorsunuz, listeyi seçiyorsunuz. Biz ne diyoruz? Milletin vekilini de millet seçmelidir. Bu sistemde buna benzer pek çok düzenleme yapılabilir. Parlamenter
sistemimizi güçlendirebiliriz, aksaklıkları giderebiliriz. İki yasama dönemi
öncesinde dört siyasi parti anayasa değişikliği için masaya oturduk, 60 maddede uzlaştık. Demek ki dört siyasi parti bir araya gelip anayasa değişikliği
hakkında uzlaşabiliyor. Hayırın en güçlü mesajı şu olur. ‘Biz demokrasiyi
istiyoruz, demokratik parlamenter sistemi istiyoruz. Bu sistemin aksaklıkları var. Ey partiler oturun bu sistemin aksaklıklarını giderin’. Bu mesaj
Türkiye’ye verilecek en güçlü mesajdır.”
Anlattıkları karşısında bazı çevreler tarafından, “Kılıçdaroğlu doğruları
söylemiyor.” diye eleştirilerde bulunulduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, “Arzu
ettiğiniz televizyon programında bir araya gelelim. Kavga edecek halimiz yok
ya. Buyurun, ben mi doğruları anlatıyorum, siz mi? Niye gelmiyorsunuz?
Çünkü onlar da biliyorlar ki ben doğruları söylüyorum, adaletten,
haktan, hukuktan yanayım. Onlar da biliyorlar ki ben hiçbir vatandaşımı
ayırmıyorum.” dedi.
Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün darbe girişimi ve paralel devlet yapılanmasına da
değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:
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“15 Temmuz’da bir darbe girişimi yaşadık. Hep beraber bütün siyasi partiler karşı çıktı. TBMM sabaha kadar bombalar altında görev yaptı. Bu Meclis, milli kurtuluş savaşını yönetti. O nedenle adı Gazi Meclis. Bu Meclis
Kıbrıs Barış Harekatı’nı yönetti. Bu Meclisten alıp veremediğiniz nedir?
Niye Meclisin yetkilerini elinden alıyorsunuz. Ne olacak biliyor musunuz?
FETÖ, FETÖ... 35 yılda devletin içine sızdı, paralel devlet kurdu. Bu değişiklik geçerse hiç 35 yıla gerek yok, bir kişiyi ikna ettiğinizde veya bir kişiyi
kandırdığınızda en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni elde
edersiniz. Bütün yetki bir kişide.”
“Nasıl bir yetki veriyoruz başkana biliyor musunuz? ‘Samsun, Giresun,
Ordu, Rize, Trabzon hepsini birleştiriyorum, tek vilayet yapıyorum’. Bir kararname ile. Diyorsanız ‘Bu çok güzel bir şey boşu boşuna Meclise götürüp
oradan kanun çıkarmayalım’, gideceksiniz ‘evet’ oyu kullanacaksınız. ‘Ya
bu yanlıştır böyle saçma şey olur mu’ diyorsanız gideceksiniz ‘hayır’ oyu
kullanacaksınız. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin
memleketi. Hepimizin ülkenin geleceğine karşı sorumluluğu var. Ben genç
bir bürokratken İstanbul’da Fikirtepe’de bir okulda gittim. 12 Eylül darbe anayasasına ‘hayır’ oyu kullandım. Bunu yaptım ve çocuklarıma övgü ile anlatıyorum. Çocuklarınıza, torunlarınıza, ‘Bu ülkede demokrasiyi kaldırmak
istediler, tek adam rejimi getirmek istediler, ben de sandığa gittim hayır
oyu kullanarak demokrasiyi savundum’ diye onurlu bir söylemde bulunmak istiyorsanız ‘hayır’ oyu kullanacaksınız. Evetin vebali çok ağırdır arkadaşlar. Zaten onlar da neden ‘evet’ oyu kullanılmalı anlatamıyorlar.”
Çalışmanın bu bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
www.memurlar.net de yayınlanan bir konuşması incelenmektedir. Bu metinde de stereotipler diğer metinlerdeki gibi koyulaştırılarak vurgulanmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konuşmasında kendi
partisi ve ideolojisine karşıt gruplara göndermede bulunduğu görülmektedir. Bu grupların ifadesinde tamlamalardan ve kalıp sözlerden oluşmuş
eşdizimler, yine tamlama ve kalıp sözleri içerisinde barındıran sözdizimleri
sık sık kullanılmaktadır.
Politikacının söyleminde sıklıkla yer alan eşdizimler çoğunlukla politik
kavramlardan ve karşı gruba üstü kapalı olumsuz göndermelerden oluşmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu, “seçim barajı”, “siyasi ahlak”, “milletin
kürsüsü”, “ihale takipçisi”, “darbe kanunları”, “milletin feraseti”, “darbe
anayasası”, “parlamenter sistem”, “yasama dönemi”, “paralel devlet”,
“milli irade” gibi tamlamalardan oluşan eşdizimleri cümle içerisinde kullanarak halihazırdaki yönetime eleştirel göndermelerde bulunmaktadır.
Politikacı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyleminde sözdizimsel stereotipler
sıklıkla kullanılmaktadır. Politikacı aynı zamanda söyleminin büyük bir
kısmında sorular sorarak cevabını kendisi tamamlamaktadır:
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“İhale takipçisinin Mecliste ne işi var?”
“Yolsuzluk yapanın Mecliste ne işi var?”
“Sayın Davutoğlu çıkaracaktı, görüş birliğine vardık ama ömrü yetmedi.”
“Sen misin siyasi ahlak kanunu çıkaran, kapının önüne kondu doğru
değil.”
“Hem milli irade diyeceksin hem de önüne duvar öreceksin.”
“Kenan Evren ve arkadaşları getirdi. Onlar kimdi? Darbeciydi. Darbe
kanunlarını savunmak ne demektir? Darbecileri savunmak demek değil
midir? Biz karşı çıkıyoruz, çünkü biz darbe istemiyoruz. Bu ülkede bu
millet kendi kaderini tayin etmelidir.”
“Milletvekili seçimlerini millet mi yapıyor? Hayır arkadaşlar o da bir
darbe anayasasıyla geldi.”
“Biz ne diyoruz? Milletin vekilini de millet seçmelidir.”
“Hepimizin ülkenin geleceğine karşı sorumluluğu var.”
“Bu ülkede demokrasiyi kaldırmak istediler, tek adam rejimi getirmek
istediler, ben de sandığa gittim hayır oyu kullanarak demokrasiyi
savundum.”
Sözdizim şeklinde dile getirilen bu stereotiplerde de sıfat tamlamaları,
eşdizimler, kalıp sözler yer almaktadır. Politikacı, davranış ve özellik nitelemesi haricinde söz konusu gruba taşlamalarla göndermede bulunmaktadır: “Buyurun, ben mi doğruları anlatıyorum, siz mi? Niye gelmiyorsunuz? Çünkü onlar da biliyorlar ki ben doğruları söylüyorum, adaletten,
haktan, hukuktan yanayım. Onlar da biliyorlar ki ben hiçbir vatandaşımı ayırmıyorum.”
Kemal Kılıçdaroğlu’nun söyleminde diğer topluluklar ve üyeleri hakkında ifade edilmiş fikirlerin yani hetero-stereotiplerin yanı sıra kendi grubu hakkındaki görüşleri de oto-stereotipler şeklinde görülmektedir. Kemal
Kılıçdaroğlu, bu söylemlerinde kendi grubuyla ilgili düşüncelerini dile getirirken kesin hükümler ve bazen de direktifler kullanmaktadır:
“Biz ne diyoruz, yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı da Meclise
gelsin, o da çıksın kürsüden konuşsun.”
“Biz karşı çıkıyoruz, çünkü biz darbe istemiyoruz.”
“Türkiye öyle çok kolay kurulan bir ülke değildir. Bu ülkenin kurulu-
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şunda şehitler vardır, gaziler vardır. Biz ülkemizi sokakta bulmadık. Hepimizin oturup yeniden düşünmesi lazım.”
“Biz ne diyoruz? Milletin vekilini de millet seçmelidir.”
CHP Genel Başkanı’nın söyleminde de Uta Quasthoff ’un stereotipleri
dilsel yapılarına göre gruplandırdığı dördüncü tür stereotipler grubunda
nitelendirilebilecek stereotiplere rastlanmaktadır. Politikacı, “Bu Meclis,
milli kurtuluş savaşını yönetti. O nedenle adı Gazi Meclis.” cümlesinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bahsetmektedir. Milli Kurtuluş Savaşı’nın Türk Milleti için ne ifade ettiğini yalnızca bu sıkıntıları yaşayarak
gören Türk Milleti bilir. “Kurtuluş Savaşı” ve “Gazi Meclis” eşdizimlerinin
anlamı bağlamdan çıkarılmalıdır. Bu eşdizimler, dinleyicinin veya alıcının dünya bilgisine bağlıdır. Alıcıdan, dünya bilgisi yani genel kültürü ile
ifadeyi yorumlayarak çıkarımlarda bulunması beklenir. Söylemde sık sık
tekrarlanan “evet” ve “hayır” stereotipleri de bu tür stereotipler arasında
sınıflandırılması gereken kavramlardır. Çünkü bu terimler referandum oylamasında bir tercih olarak ifade edilmektedir:
“Bu Meclis Kıbrıs Barış Harekatı’nı yönetti.”
“Bu Meclisten alıp veremediğiniz nedir? Niye Meclisin yetkilerini elinden alıyorsunuz.”
“Ya bu yanlıştır böyle saçma şey olur mu’ diyorsanız gideceksiniz ‘hayır’ oyu kullanacaksınız.”
“Evetin vebali çok ağırdır arkadaşlar. Zaten onlar da neden ‘evet’ oyu
kullanılmalı anlatamıyorlar.”
“Hayırın en güçlü mesajı şu olur. ‘Biz demokrasiyi istiyoruz, demokratik parlamenter sistemi istiyoruz. Bu sistemin aksaklıkları var. Ey partiler
oturun bu sistemin aksaklıklarını giderin. Bu mesaj Türkiye’ye verilecek
en güçlü mesajdır.”
Bu politik söylemler haricinde yazılı ve görsel medyada, özellikle haber
programlarında veya sosyal medyada birçok politik stereotipe rastlanmaktadır. Bunlardan en dikkat çeken bazıları yine eşdizimler ve benzetmeler
şeklinde ortaya çıkmaktadır: “siyasi fırıldak”, “terör ve bölücülük ekipmanı”, “karacübbeliler”, “yandaş”, “koyunlar”, “cuntacı”, “yasakçı”, “tetikçi”, “taşeron”, “CHP-HDP kara tren solcusu”, “Muz devleti”.

2. Almanca Politik Dilde Stereotipler
Çalışmanın ikinci uygulama bölümü olan bu bölümde Alman politikasında dile getirilen stereotipler incelenmektedir. Bu aşamada Almanya’da-
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ki politikacıların medyadan elde edilen söylemleri üzerinde durulacaktır.
İncelenen söylemler yazılı ve sosyal medyadan elde edilmiş metinlerden
oluşmaktadır. Metinler uzun olduğu için burada da bazı kesitler örneklenerek metinlerdeki stereotipler analiz edilmektedir. Bu bölümdeki söylemler
de Alman politikacıların medyada yayınlanan konuşma metinlerinden, bunun yanı sıra yazılı ve sözlü medyadan rastgele ele alınmış gerek anonim
gerekse de farklı politikacıların farklı söylemlerinden alınan kesitlerden
oluşmaktadır.
Deutschland und scheiternde Außenpolitik
(https://newsspecialblog.wordpress.com/2017/03/18/deutschland-undscheiternde-aussenpolitik/, 19.03.2017)

Liebe deutsche Mitbürger, Trump hat ein Händeschütteln mit Merkel
verweigert. In der Politiksprache bedeutet das, keine nahe Freundschaft zu
Deutschland. Putin habt Ihr vergrault, die Chinesen kritisiert Ihr auch
ständig, England hat nur wegen euch Brexit gesagt, die Griechen habt Ihr
bei der Finanzkrise übelst beschimpft, von griechischen Terrorgruppen
bekommt Ihr ständig Briefbomben, auch heute eine, er Ministerpräsident
Südkoreas wurde von euren Medien als Despot beschimpft wie Erdoğan,
Erdoğan wird von euch auch gehasst. Merkt Ihr wirklich nicht, wie isoliert
Ihr eigentlich weltweit seid? Wir Türken nicht. Es gibt so viele Turkstaaten
mit 300 Mio Einwohnern, ethnische Türken. Und dann noch die arabischen
Staaten. Aserbaidschan ist unser siamesischer Zwilling. Wenn Ihr euch
aber stark fühlt, weil Holland, das Ihr bei Fußballspielen im Übrigen auch
übelst beleidigt, 4 Tage gebellt hat wie ein tollwütiger Hund und nach 4
Tagen aber gezähmt war, gut, weiter so. Ich an eurer Stelle würde etwas mehr
Wert auf eine gesunde Beziehung mit der Türkei legen. Aber das ist eure
Sache. So wichtig ist es für mich auch nicht mehr. So wichtig seid Ihr nicht
mehr. Wow, Ihr dürft Aufklärungsflüge für die Nato machen. Auf türkischem
Boden. Als ob diese Flüge der Türkei was bringen? Null! Von der Leyen hat
es kapiert. Ihr nicht. Es ist der Türkei egal, ob eure Soldaten in Incirlik sind
oder nicht. Türkischen Boden benutzen, aber die Aufnahmen nicht mit der
Türkei teilen. Wie war das mit, sogar Botschaftsgebäude in Deutschland
oder Holland sei deutsches oder holländisches Gebiet. Seid froh, dass die
Türkei diese Aufnahmen in der Türkei nicht beschlagnahmt. Und Tourismus
bla bla bla…. 50 Mio Touristen jährlich, davon 5 Mio Deutsche und von
den 5 Mio sind 2 Mio eh Türken. Wow, ja klar, die 3 Mio ernähren meine
Verwandten. Ihr solltet von eurem hohen Ross runterkommen und eure
irrige Ernährermentalität abschütteln. Als ob die 2 Wochen Luxusurlaub in
Side kein Traumurlaub wäre. Ihr relaxt dort 2 Wochen wie Könige von eurem
tristen Alltag. Ihr schenkt nichts. Ihr bekommt die Gegenleistung dafür. Also
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droht nicht mit Kindergarten. Wer in die Türkei reist, ist unser Gast. Wer
nicht reist und dabei einen auf dicken Hans macht und denkt, weil er nicht
in die Türkei reist, bestraft er uns, der soll auf ewig fernbleiben von der
Türkei. Auf falsche Freunde verzichten wir. Schaut mal, wie Trump euch
anschaut. Dieser Hass. Vor Monaten schrieb ich schon: Trump wird seinen
Opa rächen, dem Ihr Deutschen die Staatsbürgerschaft entzogen und mit
Haft gedroht hattet, wenn er nicht Deutschland verläßt. Was er dann auch
tat, indem er in die USA auswanderte. Jetzt droht Ihr uns Türken exakt mit
derselben Art. Erdoğananhänger in die Türkei abschieben, Staatsbürgerschaft
entziehen usw. Wird so eine Charakter-Art vielleicht genetisch vererbt?
Ramo Ak
Bu bölümde incelenen ilk metinde Türk asıllı bir Alman politikacı sosyal medyada Almanya’nın diğer ülkeler ile olan bağlarını ele alarak Türkiye-Almanya ilişkilerine gönderme yapmaktadır. Yazar şu anda Almanya’nın
gündeminde olan konuları ele almaktadır. Amerikan Başkanı Trump’ın
Merkel ile el sıkışmaması, Putin, Çin, İngiltere, Kore, Hollanda vb. ülkelerle
Almanya’nın yaşadığı polemiklerden yola çıkarak Almanya’nın Türkiye ile
vuku bulan problemlerine değinen yazar, Almanya’nın başarısız dış politikasını vurgulamaktadır.
Yazar, söyleminde kendi grubuna karşıt gruplara, ki bu Almanya, göndermede bulunmakla beraber, başka ülkeler ve yöneticileri hakkında da fikirlerini dile getirmekte, aynı zamanda bazı karşıt gruplar hakkında olumlu ifadelerini açıklamaktadır. Bu söylemde grupların nitelendirilmesinde
tamlamalardan ve deyimlerden oluşmuş eşdizimler, yine tamlama ve deyimleri içerisinde barındıran sözdizimler sıkça görülmektedir.
Konuşmacının neredeyse bütün söylemi sözdizimlerden oluşmaktadır.
Söylemi içerisinde yer alan eşdizimlerin, deyimsel ifadelerin, kalıplaşmış
sözlerin tamamında karşı gruba olumsuz göndermeler bulunmaktadır.
Yazar, „nahe Freundschaft“, „Briefbomben“, „als Despot beschimpfen“,
„gesunde Beziehung mit der Türkei“, „Tourismus bla bla bla….“, „hohen
Ross“, „irrige Ernährermentalität“, „Brexit gesagt“, „Staatsbürgerschaft
entziehen“ gibi ifadeler ile, söz konusu grubu nitelendirmektedir.
Bu söylemde, daha önce de bahsedildiği gibi, yer alan stereotip grubu
sözdizimler şeklinde ifade edilmektedir:
„Trump hat ein Händeschütteln mit Merkel verweigert. In der
Politiksprache bedeutet das, keine nahe Freundschaft zu Deutschland.“
„Putin habt Ihr vergrault, die Chinesen kritisiert Ihr auch ständig,
England hat nur wegen euch Brexit gesagt, die Griechen habt Ihr bei der
Finanzkrise übelst beschimpft, von griechischen Terrorgruppen bekommt
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Ihr ständig Briefbomben, auch heute eine, er Ministerpräsident Südkoreas
wurde von euren Medien als Despot beschimpft wie Erdoğan, Erdoğan
wird von euch auch gehasst.“
„Merkt Ihr wirklich nicht, wie isoliert Ihr eigentlich weltweit seid?
„Wenn Ihr euch aber stark fühlt, weil Holland, das Ihr bei Fußballspielen
im Übrigen auch übelst beleidigt, 4 Tage gebellt hat wie ein tollwütiger
Hund und nach 4 Tagen aber gezähmt war, gut, weiter so.“
Sözdizim şeklinde dile getirilen bu stereotiplerde de sıfat tamlamaları, eşdizimler, kalıp sözler ve deyimler yer almaktadır. Yazar, davranış ve
özellik nitelemesi haricinde söz konusu gruba keskin hiciv ve taşlamalarla
göndermede bulunmaktadır.
Bu söylemde de diğer topluluklar ve üyeleri hakkında ifade edilmiş fikirleri olan hetero-stereotipler olduğu gibi, bir kültür ya da grup üyesi olarak
kendi grubu hakkındaki düşünceleri olan oto-stereotipler de yer almaktadır. Yazar, söyleminde diğer gruplar ve kendi grubuyla ilgili düşüncelerini
dile getirmekte, kesin hükümler ifade etmektedir. Yine bu oto-stereotipler
de eşsüremler, deyimsel, kalıplaşmış ifadeler, tamlamalar içeren sözdizimlerden oluşmaktadır:
„davon 5 Mio Deutsche und von den 5 Mio sind 2 Mio eh Türken.“
„Wer in die Türkei reist, ist unser Gast. Wer nicht reist und dabei einen
auf dicken Hans macht und denkt, weil er nicht in die Türkei reist, bestraft
er uns, der soll auf ewig fernbleiben von der Türkei.“
„Wir Türken nicht. Es gibt so viele Turkstaaten mit 300 Mio Einwohnern,
ethnische Türken.“
„Aserbaidschan ist unser siamesischer Zwilling.“
„Auf falsche Freunde verzichten wir.“
Amerikan Başkanı Trump’ın Merkel ile el sıkışmaması, Putin, Çin,
İngiltere, Kore, Hollanda vb. ülkelerle Almanya’nın yaşadığı polemiklerden
yola çıkarak Almanya’nın Türkiye ile vuku bulan problemlerine değinen
yazar, Almanya’nın başarısız dış politikasını vurgulamaktadır. Almanya’nın
dış politikada başarısız olduğu ülkeleri isimlerini ve söz konusu niteliklerini
dile getirerek tekrarlayan yazar aynı zamanda Türkiye’den ve Türkiye’ye
dost ülkelerden bahsetmektedir. Yazarın bu söylemleri ulusal stereotipler
grubunda yer almaktadır:
„Aserbaidschan ist unser siamesischer Zwilling.“

Dünya Dilleri ve Edebiyatları Çalışmaları

147

„Trump hat ein Händeschütteln mit Merkel verweigert. In der
Politiksprache bedeutet das, keine nahe Freundschaft zu Deutschland.“
„Putin habt Ihr vergrault, die Chinesen kritisiert Ihr auch ständig,
England hat nur wegen euch Brexit gesagt, die Griechen habt Ihr bei der
Finanzkrise übelst beschimpft, von griechischen Terrorgruppen bekommt
Ihr ständig Briefbomben, auch heute eine, er Ministerpräsident Südkoreas
wurde von euren Medien als Despot beschimpft wie Erdoğan, Erdoğan
wird von euch auch gehasst.“
„Wenn Ihr euch aber stark fühlt, weil Holland, das Ihr bei Fußballspielen
im Übrigen auch übelst beleidigt, 4 Tage gebellt hat wie ein tollwütiger
Hund und nach 4 Tagen aber gezähmt war, gut, weiter so.“
Yazar, konuşmasında Almanya’ya bazı göndermelerde bulunmaktadır.
Almanya’nın Trump’ın dedesini sınır dışı ettiğini ve Trump’ın da bunun
öcünü alacağını söyleyen ve Türklere de aynı davranışları tekrarladığını
ifade eden yazar, Almanya’ya “Nazi” göndermesinde bulunmaktadır. Bu
gönderme ile bu stereotipler Uta Quasthoff ’un stereotipleri dilsel yapılarına göre gruplandırdığı dördüncü tür stereotipler grubunda nitelendirilebilir. Almanya’nın, Nazizm döneminde Trump’ın Yahudi olan dedesinin
vatandaşlığına el koyarak sınır dışı etmesine göndermede bulunan bu stereotipler sadece metnin bağlamından çıkarılabilecek özellik taşımaktadır.
Burada, alıcının dünya bilgisi devreye sokulmaktadır. Alıcıdan, dünya bilgisi yani genel kültürü ile ifadeyi yorumlayarak Nazizm çıkarımında bulunması beklenir.
„So wichtig seid Ihr nicht mehr.“
„deutsches oder holländisches Gebiet.“
„Schaut mal, wie Trump euch anschaut. Dieser Hass.“
„Trump wird seinen Opa rächen.“
„Jetzt droht Ihr uns Türken exakt mit derselben Art.“
„Erdoğananhänger in die Türkei abschieben, Staatsbürgerschaft
entziehen usw.“
„Wird so eine Charakter-Art vielleicht genetisch vererbt?“
Claudia Roth warnt, „AKP-Absage als Erfolg zu verkaufen“
Von Thorsten Jungholt, Claudia Kade, Daniel Friedrich Sturm, Thomas
Vitzthum | Stand: 21.03.2017 | https://www.welt.de/politik/deutschland/
article163045843/Claudia-Roth-warnt-AKP-Absage-als-Erfolg-zu-verkaufen.html
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Auch nach dem Verzicht der türkischen Regierungspartei AKP auf Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland mahnt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) die Bundesregierung zu einer harten Haltung gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. „Ich warne davor, die AKP-Absage aller Wahlkampfauftritte in Deutschland als politischen
Erfolg zu verkaufen und jetzt selbstgefällig zum lauten Schweigen gegenüber
Ankara zurückzukehren“, sagte Roth der „Welt“.
„Bis zum Referendum, mit dem Herr Erdogan die Türkei in eine
Diktatur verwandeln will, bleiben nur noch wenige Wochen“, sagte Roth.
„Wir haben eine Verantwortung, die vielen demokratischen Kräfte
in der Türkei mit Nachdruck zu unterstützen – zumal sie unter den
jüngsten Auseinandersetzungen über Auftrittsverbote und die eskalierte
chauvinistische Hetze Erdogans massiv gelitten haben.“
Sie erwarte eine klare Haltung, sagte Roth: „Wenn die Bundesregierung
dem Kurs Erdogans glaubhaft begegnen möchte, dann muss sie
den Flüchtlingsdeal endlich aufkündigen, Rüstungsexporte in die
Türkei umgehend stoppen und den kürzlich erbetenen Finanzhilfen zur
Abfederung der Wirtschaftskrise eine Absage erteilen.“
Nach wochenlangem Streit hatte die Türkei zuvor angekündigt, bis
zum Verfassungsreferendum am 16. April auf weitere Auftritte von
Regierungspolitikern verzichten. Die Entscheidung sei in Ankara getroffen
worden, sagte eine Sprecherin der in Köln ansässigen Koordinationsstelle
der AKP im Ausland. Die Bundesregierung hatte in einer diplomatischen
Verbalnote an Ankara die Grenzen für Auftritte türkischer Politiker
aufgezeigt.
Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist seit Wochen belastet,
nachdem in mehreren deutschen Städte Veranstaltungen türkischer
Regierungsvertreter abgesagt worden waren. Erdogan hatte am Sonntag
Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) persönlich vorgeworfen, sie greife zu
„Nazi-Methoden“ gegen die in Deutschland lebenden Türken. Am Montag
hatte Merkel Ankara indirekt mit Konsequenzen gedroht.
Aus dem Auswärtigen Amt hieß es zur Ankündigung der AKP: „Ist doch
gut, dass nun hoffentlich die am Wochenende in Deutschland anlaufende
Abstimmung über das Verfassungsreferendum in Ruhe stattfinden kann.“
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan
Mayer (CSU), sprach nach der Wahlkampf-Absage aus Ankara von einem
„ersten Signal der Entspannung und Deeskalation“. Mayer mahnte, die
Absicht des Referendums nun nicht aus den Augen zu verlieren. „Der Inhalt
der angedachten Verfassungsänderung bleibt höchst kritikwürdig und
besorgniserregend.“ Gleichwohl hätten beide Seiten nun ein Interesse daran,
die deutsch-türkischen Beziehungen zu normalisieren.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard
Lischka, sagte der „Welt“: „Unter einem zerrütteten Verhältnis würde die
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Türkei – allein wirtschaftlich – mehr leiden als die europäischen Staaten.“
Der Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Gesellschaft, Gerd Andres
(SPD), warnte davor, Erdogan als Verlierer zu sehen: „Herr Erdogan und
die AKP haben alles erreicht, was sie wollten: die Skandalisierung des
Verhältnisses zu Deutschland und der Aufbau eines äußeren Feindes.“
Erdogan sei es stets darum gegangen, den Türken zu suggerieren, die
Deutschen „lehnen uns ab, verbieten Auftritte unserer Politiker“. Andres
sagte weiter mit Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin:
„Herrn Erdogan treibt die Türkei nach dem Referendum in den Kreis der
kaukasischen Diktatoren und in die Arme von Herrn Putin.“
Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un söyleminin değerlendirildiği metin bu bölümde incelenecek bir diğer metni oluşturmaktadır. Claudia Roth AK Parti’nin Almanya’daki referandum toplantılarının
iptal edilmesinin Avrupa’da politik bir başarı olarak değerlendirilmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Bu metinde Alman basını ve politikacılarının
Türkiye aleyhinde dile getirdikleri stereotipler yer almaktadır. Türkiye’deki
referandum, Türk politikacıların Almanya’ya referandum görüşmeleri için
gitmeleri, daha doğrusu gidememeleri, anayasa değişikliği, Almanlara Nazi
yakıştırması stereotipler bazında dile getirilmektedir. Bu metinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıt grup olarak nitelendirilmektedir. Bu grubun ifadesinde tamlamalardan ve kalıp sözlerden oluşmuş
eşdizimler, yine tamlama ve kalıp sözleri içerisinde barındıran sözdizimleri
sık sık kullanılmaktadır: „Wahlkampfveranstaltungen“, „lauten Schweigen“, „eskalierte chauvinistische Hetze Erdogans“, „Flüchtlingsdeal“, „Rüstungsexporte in die Türkei umgehend stoppen“, „erbetenen Finanzhilfen
zur Abfederung der Wirtschaftskrise eine Absage erteilen“, „wochenlangem Streit“, „weitere Auftritte von Regierungspolitikern“, „Auftritte türkischer Politiker“, „diplomatische Verbalnote“, „ersten Signal der Entspannung und Deeskalation“, „die Absicht des Referendums“. Söylemde sıklıkla
yer alan eşdizimler ve tamlamalar çoğunlukla politik kavramlardan ve karşı
gruba olumsuz göndermelerden oluşmaktadır. Bu ifadeler cümle içerisinde
kullanılarak Türkiye Yönetimine eleştirel göndermelerde bulunmaktadır.
Bu söylemde de sözdizimsel stereotipler sıklıkla kullanılmaktadır.
Politikacı aynı zamanda söyleminin büyük bir kısmında sorular sorarak
cevabını kendisi tamamlıyor:
„Bis zum Referendum, mit dem Herr Erdogan die Türkei in eine
Diktatur verwandeln will,“
„Wir haben eine Verantwortung, die vielen demokratischen
Kräfte in der Türkei mit Nachdruck zu unterstützen„ den jüngsten
Auseinandersetzungen über Auftrittsverbote und die eskalierte
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chauvinistische Hetze Erdogans massiv gelitten haben.“, „die deutschtürkischen Beziehungen“
„Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist seit Wochen belastet,
nachdem in mehreren deutschen Städte Veranstaltungen türkischer
Regierungsvertreter abgesagt worden waren.“
„Erdogan hatte am Sonntag Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU)
persönlich vorgeworfen, sie greife zu „Nazi-Methoden“ gegen die in
Deutschland lebenden Türken. Am Montag hatte Merkel Ankara indirekt
mit Konsequenzen gedroht.“
„Der Inhalt der angedachten Verfassungsänderung bleibt höchst
kritikwürdig und besorgniserregend.“
„Unter einem zerrütteten Verhältnis würde die Türkei – allein
wirtschaftlich – mehr leiden als die europäischen Staaten.“
„Erdogan als Verlierer zu sehen: „Herr Erdogan und die AKP haben
alles erreicht, was sie wollten: die Skandalisierung des Verhältnisses zu
Deutschland und der Aufbau eines äußeren Feindes.“
„Erdogan sei es stets darum gegangen, den Türken zu suggerieren, die
Deutschen „lehnen uns ab, verbieten Auftritte unserer Politiker.“
„Andres sagte weiter mit Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir
Putin: „Herrn Erdogan treibt die Türkei nach dem Referendum in den
Kreis der kaukasischen Diktatoren und in die Arme von Herrn Putin.““
Sözdizim şeklinde dile getirilen bu stereotiplerde de sıfat tamlamaları,
eşdizimler, kalıp sözler yer almaktadır. Politikacı, davranış ve özellik
nitelemesi haricinde söz konusu gruba taşlamalarla göndermede
bulunmaktadır: „Erdogan als Verlierer zu sehen: „Herr Erdogan und
die AKP haben alles erreicht, was sie wollten: die Skandalisierung des
Verhältnisses zu Deutschland und der Aufbau eines äußeren Feindes.“
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ifade
edilmiş fikirler metnin tamamında yer almaktadır. Bu yüzden metinde
hetero-stereotipler çoğunlukta yer almakta, oto-stereotipler ise çok nadir
görülmektedir. Yine bu stereotiplerin çoğu kesin ve olumsuz hükümler
şeklinde dillendirilmektedir.
Türkiye ve Wladimir Putin üzerinden Ruslara yapılan göndermelerden
dolayı ulusal stereotipler de bulunmaktadır söylemde:
„Andres sagte weiter mit Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir
Putin: „Herrn Erdogan treibt die Türkei nach dem Referendum in den
Kreis der kaukasischen Diktatoren und in die Arme von Herrn Putin.““
Bu politik söylemler haricinde yazılı ve görsel medyada, özellikle
haber programlarında veya sosyal medyada birçok politik stereotipe
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rastlanmaktadır. Bunlardan İslam’a, Müslümanlara ve Yahudilere
göndermelerde bulunan dini stereotipler: „Religiöse Fanatiker (Muslime)“,
“Islamistische Terroranschläge“, „Gefahr islamistischen Terrors”, „Opfer,
individuelle Kulturleistungen (Juden)“ oldukça dikkat çekmektedir. İslami
terör, dindar fanatik Müslümanlar, İslami terör tehlikesi vb. anlamlarında
ifade bulan bu tip stereotipler Almanya’nın özellikle İslam hakkındaki
düşüncelerini açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra politikacılar,
göçmenler, yabancılar vb. hakkında da stereotipler sıkça kullanılmaktadır:
„machthungrig“, „verschwörerisch“, „Lasst euch von den
heuchlerischen Politikern nicht manipulieren!!!“, „Wir leben seit 60 Jahren
friedlich miteinander und das soll so bleiben!!!“, „Hetzer“, „Kriminelle,
Unmündige, permanent „Fremde“ (Ausländer, Migranten, Flüchtlinge)“,
„Die afrikanische Bananenrepublik“.

SONUÇ
Bu çalışmada Türkçe ve Almanca politik dildeki stereotipler incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünü oluşturan kuramsal kısımda, stereotip
kavramının tanımından yola çıkılarak konunun detayları ortaya konmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde, Türkçe ve Almancadaki politik
söylemler ele alınarak stereotipler araştırılmıştır. Söz konusu stereotipler
Türkçe ve Almanca açısından incelenmiştir. Her iki dil ve toplumda da
politik stereotiplerin aynı yapıda kullanıldıkları görülmüştür. Stereotipler
gerek Türkçe gerekse Almancada eşdizimsel, sözdizimsel, deyimsel ve kalıp
ifadelerin ağır bastığı yapılar bağlamında aynı özellikleri göstermiştir. Yine
her iki kültürde de hetero-stereotipler ve oto-stereotipler kullanım oranı
hemen hemen aynı düzlemdedir. Politik stereotipler başlığı altında ulusal
stereotipler her iki dilde ve kültürde de oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Cinsiyet ve yaş stereotipleri de politik stereotipler bağlamında
kullanım alanı bulmaktadır.
Politik metinler incelenirken en çok dikkat çeken unsur her iki kültürde
de içeriğin hemen hemen örtüşmesidir. Bilindiği gibi şu dönem Türkiye’de
anayasa referandum hazırlıkları var. Bu yüzden politikacıların gündeminde
doğal olarak bu referandum ile ilgili konular yer almaktadır. Referandum
stereotipleri Türkçede yoğun bir şekilde yer bulmaktadır. Partilerin, çeşitli grupların söylemleri bu konuyu içermektedir. Asıl dikkat çeken taraf,
Almanya’nın da gündeminin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’deki referandum içeriğinin oluşturmasında yatmaktadır. Aradaki fark ise, Alman
söylemlerinde referandum stereotiplerinin büyük bir çoğunluğunun, neredeyse tamamının olumsuz, Türkiye söylemlerindeki referandum stereotiplerinin ise olumlu ve olumsuz bazda aşağı yukarı eşit bir dağılım göstermesinde ortaya çıkmaktadır.
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ДЕТСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ,
КАК ОТДЕЛЬНАЯ СФЕРА ИССЛЕДОВАНИЯ
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
DRAMA FOR CHILDREN AS A SEPARATE SUBJECT OF
RESEARCHMENT IN LITERARY
Leyla HACIZADE1
ABSTRACT
The drama related with the upbringing of man has a significant function.
Nowadays, despite the fact that there are already a lot of distracting means, like
computers, televisions, telephones, the theater still has preserved its place and
psychologists note its positive impact on the upbringing of children.
Drama was closely connected with literature. The first drama applications were
literary works. Outstanding writers have written not only in an epic, but also in a
dramatic way. So, researches were done on this topic in the literary sphere. At first
there were examined all the works written for children (epic, lyric and dramatic),
then just plays, and then a theater for children.
At the present the theater already has another important role in the life of the
child: it is used as therapy, as upbringing with theater. This is a new phenomenon in
pedagogy. In the theater no one stands between children and the plays (actors), and
they can feel the feelings of the actors. They can make conclusions by themselves
and can be the hero. But in other kinds of literature they do not have such
opportunities. The theater must be examined as a separate subject of researchment.
In our study we are going to research a development of drama in the history of
Russia. It’s also analyzed the drama for children and its history.
Keywords: Drama for children, upbringing, literature, play, drama.

ВСТУПЛЕНИЕ
Драматургия принимается, как один из родов в литературе.
Несмотря на то, что среди трёх родов (эпический, лирический и
драматический) у этого рода есть своё место, с самого начала устной
и письменной литературы театр не отличался от них. Возможно, это
происходит от того, что пьесы, на которые основаны драматические
структуры, возникают по правилам литературы. Прежде чем,
как перейти на основную тему нашей работы, надо взглянуть на
происхождение театра. То есть когда, где и как возник он?
1 Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü, leylahacizade@yahoo.com
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Подумав о театре, приходит на ум античный театр. «Античный
театр — театральное искусство Древней Греции, Древнего Рима, а
также ряда стран Ближнего Востока, культура которых развивалась
под сильным греческим влиянием в эпоху эллинизма — период,
начавшийся в IV в. до н. э. (походы Александра Македонского)
и завершившийся в 30 г. до н. э. завоеванием этих стран Римом.
История античного театра охватывает почти целое тысячелетие (VI
в. до н. э. — IV—V вв. н. э.)» (https://yunc.org/Античный_театр). Театр
этого периода был тесно связан с общественными событиями,
поэтому темы античных пьес были общественными событиями.
Первые приложения театра, естественно, были как зрелищами и не в
профессиональном смысле. Эти постановки в начале были показаны
перед дворцом царя или перед храмом. Из-за того, что эти попытки
были связаны с общественными событиями, их любимые жанры
были трагедии и комедии. Со временем это зрелище становилось
более распространённым, включал в себя и другие мотивы,
кроме социальных. Начавшиесь зрелищем, маленькие спектакли
превращались в драматургию. Из древней Греции это искусство
перешло в другие культуры, особенно в европейскую.

Античный театр.
(Фотография выбрана из электронного сайта: http://theatre-lif.blogspot.com.tr/)

Античный и знаменитый философ Платон считал искусство
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бесполезным, потому что оно отражает общество. И если в литературе
(и в том числе в пьесах) изображен какой-то плохой характер (пьяный,
убийца, итд.), то в этом обществе умножаются такие типы. То же
самое, если народ будет читать или смотреть темы, убийственные или
испортящий мораль, тогда начинается его моральное крушение. Эта
идея Платона становится более важной, когда речь идет о детском
вопитании. Тут уместно напоминать слова одного из создателей
Московского Художественного Театра, Константина Алексеева
Станиславского: «Театр имеет более строгий эффект даже чем самый
влиятелный алтарь, как книга и издание.» (см. Hacızade, 2012: 197). В.
Г. Белинский тоже подчеркнул важность и значение драматического
рода: «Несмотря на то, что в драме, как и в эпосе, есть событие,
драма и эпопея диаметрально противоположны друг другу по своей
сущности. В эпопее господствует событие, в драме-человек.» (для
цитаты см. Алиев, 1997: 117)
Связанный с воспитанием человека театр имеет особое место.
В настоящее время несмотря на то, что уже существует огромное
количество отвлекающих внимание средства, как компьютеры,
телевизоры, телефоны, театр всё таки имеет своё место и психологи
отмечают его положительное влияние на воспитание детей. Как
пишет Сахновский-Панкеев, «театр – это высшая школа общения.
Только школа особого рода – здесь не учат, здесь каждый учится
сам. И притом для самого себя незаметно. ... Ибо театр учит быть
человеком – среди людей, вместе с людьми, для людей.» (СахновскийПанкеев, 1980: 79)

РАЗВИТИЕ ТЕАТРА В РОССИИ
Скоморохи- русские средневековые и странствующие актёры.
В XVII. веке скоморохи были запрещены царем, после того как они
начали критиковать и светское общество. Вместо них создались
дворцовые театры. Скоморохи использовали фольклорные мотивы
и живой народный язык, но в новых театрах показывали пьесы
религиозными мотивами использовав высокий стиль языка. Но они
не были долговременными.
В 1702 г. Пётр I. велел создать в Москве народный театр, но первый
профессиональный театр был создан Ф. Г. Волковым в Петербурге.
Со временем из этого театра вышли труппы и распространялись по
стране. В XVIII. веке создавались крепостные театры в дворянских
помещениях. В этих театрах дворяне смотрели эти спектакли со
своей семьёй, со своими детьми. В то время среди крестьян была
распространена Петрушка – вид народной устной драмы.
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В 1783 г. был создан сначала Большой театр, а в 1832г. Малый театр.
В России как литература, театр тоже влиял на общественные взгляды
и идеи. То есть писатели, написавшие пьесы играли важную роль в
театральном искусстве. А в 1898 г. в Москве открылся Московский
художественный театр.

РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
В Европе возникновения театров для детей начались в XV. веке
школьными театрами. А потом в XVII в. в России. Скоморохи,
которые были в XVII. веке запрещены царем, полностью не исчезли,
актеры и передвижные театральные труппы показывали спектакли
для взрослых и небольшие детские представления. Эти спектакли
в основном были кукольные, то есть Петрушка, о котором мы уже
сказали. Насчёт детского театра Соколова пишет: «Идея о детском
театре обсуждалась в творческих кругах интеллигенции Европы,
Америки и России, начиная с XVIII века, но дальше дебатов дело
не пошло. ... Но настоящий театр для детей со своим зданием,
труппой и репертуаром открылся только в 1903 году. … В России же
первый детский театр появился только в 1918 году при поддержке
Луначарского. Начиная с 20-х годов открыли свои двери десятки
ТЮЗ-ов в разных городах страны. Вначале репертуар театров для
детей и юношества состоял из спектаклей-сказок и постановок по
произведениям классического репертуара. Но по мере развития в
афишах стали появляться детские спектакли на актуальные темы.
Учитывались возрастные особенности детей, их воспитание в духе
пионерского и комсомольского героизма, делался упор на изучение
школьной литературной программы.» (Соколова, 2012)
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Школьный театр. Германия XV век
(Картина выбрана из электронного сайта: https://funnybell.ru/istorijadetskogo-teatra/ )

Причина того, что первые репертуары состоялись от сказок и
фольклорных мотивов связана с сознанием ребёнка. Иначе говоря,
это только что начинающий формироваться, сознание легко не
принимает конфликты, неблагоприятные события, присущие для
взрослых. Конечно же тут нельзя не напоминать хлопоты тех, которые
открыли путь для дальнейших профессиональных драматургов
своими произведениями (К. Чуковский, П. Соловьева, Н. Дурова)
журналами (Н. И. Новиков), и книгами для детей (С. Полоцкий, Н. Г.
Курганов, В. Князев). Потому что они понимали, какую важную роль
играет театр в воспитании детей.
Куликова, в своей статье «10 вещей, за которые мы помним
Андрея Болотова» так пишет о драматургии для детей: «До XVIII
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века в России с учителями и воспитателями занимались только дети
знати. Болотов продолжает писать для детей всю жизнь: его перу
принадлежат несколько пьес, которые он ставит в домашних театрах.
Так в России начала развиваться детская драматургия и литература»
(Куликова, 2016).
Как уже было сказано выше, театр был тесно связан с литературой.
Первые театральные приложения были литературные произведения.
Выдающиеся писатели написали не только в эпическом, но и в
драматическом роде. Поэтому исследования по этой теме велись
в литературной сфере. Сначала осмотриваются все произведения
(эпические, лирические и драматические), написанные для детей,
потом только пьесы, а потом детский театр. А если просмотрим как
единый субъект, то можно так перечислить хронологическое развитие
русского детского театра: он, в самом начале существовал вроде
фольклорного действия (большие стихотворения и поэмы, похожие
на литературную сказку, напр. поэма «Как бесенок попал на елку»,
поэма-сказка «Куклин дом», стихотворная сказка «Приключения
Кроли» П. Соловьевой) с народными мотивами, иногда в сказочные,
после них создались крепостные театры в дворянских помещениях.
В это время дворяне не забыли и о своих детях и тогда возникли
пьесы для развлечения дворянских детей. Со временем, особенно
после революции детский театр достиг до самого профессионального
уровня и отличался особой художественностью. В этом периоде
употребленные темы тоже изменились. Если в начале своего
происхождения театр имел фольклорные, сказочные и более наивные
мотивы, то в XX. веке видны весьма реалистичные и строгие мотивы.
Существуют практики переработки авторами своих прозаических
произведений в драматургические – в творчестве С. Маршака, С.
Михалкова, Э. Успенского, Б. Заходера, др. Дети уже принимаются
как самостоятельные взрослые в обществе (напр. «Тимур И ЕГО
Команда» А. Гайдара).
В настоящее время театр уже имеет другую важную роль в жизни
ребёнка, употребляется как терапия, как методом воспитания им. Этоновое явление в педогогике. В театре между детьми и представлением
(актёрами) никто не стоит, и они чувствует те самые чувства героев.
Они сами делают выводы и являются самим героем. Но в других родах
литературы у них нет таких возможностей. Театр надо исследовать
как отдельный субъект анализа.
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Детский балет «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
(Фотография выбрана из электронного сайта: https://funnybell.ru/istorijadetskogo-teatra/ )
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روابط فرهنگی ایران و هند
ِ
برنا کارا گوز اوغلو
استادیار بخش زبانوادبیات فارسی دانشگاه ابراهیم چچن آغری
* HİNT – İRAN KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ
Berna KARAGÖZOĞLU1

چکیده:
ایران و هند از زمان قدیم در صحنه تاریخ دو دولت دوست بوده اند و
این دو ملت از نگاه ،نژاد فرهنگ ،دین و زبان از دیرباز به این سو نقطه
مشترک با هم داشته اند .روابط ایران و هند قبل از میالد حتی در زمان
داریوش و کوروش هم صمیانه بوده و این ارتباط میان دو کشور که از
زمان مادها و هخامنشی ها خود را نمایان نموده بود ،تا بعد از دوره اسالم
رو به گسترش و قوی تر شدن بوده است .این شباهت ها ،پژوهشگرانی
را که در زمینه دین ،فرهنگ ،زبان و ادب ،مشغول تحقیق بوده اند
شگفت زده نموده است .این سرزمینی که دانشمندان مهم ،متصوف ها،
تاریخ دانان و اهل ادب را در خود پرورش داده است با میراث فرهنگ
غنی خود ،پژوهشگرانی را که در هر زمینه برای تحقیق قدم برداشته اند
پذیرایی نموده است .در این پژوهش که بیشتر در موضوع قبل از اسالم
پرداخته ایم ،بیانگر ارتباط قوی این دو ملت است.
کلمات کلیدی:
ایران ،هندوستان ،رابطه هند و ایران قبل از اسالم ،رابطه هند و ایران ،فرهنگ
مشترک ایران و هند

* 2013 yılında Tahran Üniversitesi'nde hazırlanan "Kuzey Hindistan
Kütüphanelerinde Farsça El Yazmaları" başlıklı doktora tez çalışmasından
üretilmiştir.
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi, brnkrgzgl@gmail.com
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ÖZET
İran ve Hindistan asırlardır tarih sahnesinde yer almış iki dost ülkedir. Ari ırkına bağlı bu iki milletin kültür, dil ve din bakımından ortak noktaları oldukça
fazladır. Medler ve Hahameniş döneminde kendini göstermeye başlayan bu iki
ülke arasındaki ilişki İslam sonrası döneme değin güçlenerek devam etmiştir. Hindistan’ın önemli eserleri olan Mahabarata ve Ramayan’a destanları, Avesta metinleri ile gerek sözcük yapısı gerekse içerik bakımından bazı bölümlerde benzerlik
göstermektedir. Bu benzerlik dil, folklör, edebiyat ve dini alanlarda çalışma yapan
araştırmacıları bilhassa etkilemiştir. Önemli bilim insanlarının, mutasavvıfların,
tarihçilerin ve edebiyatçıların yetiştiği coğrafya zengin kültür mirasıyla çeşitli alanlarda çalışmalar yapacak araştırmacılara evsahipliği yapmaktadır.
İslâm öncesi döneme dair bilgilerin İslam sonrası döneme göre daha yoğun
olarak aktarıldığı çalışmamız, bu iki milletin tarihi bağının gücünü ve etkisini
ortaya koymak adına yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İran, Hindistan, Farsça, İslâm öncesi ve sonrası İranHindistan İlişkileri

:مقدمه
ایران و هند دو کشور شرق از عصرها به ان سو باهم ارتباط تنگا
تنگ داشته اند واین هر دو ملت که هر از گاهی توسط اقوام دیگر مورد
 دین و زبان شباهت زیادی، از نقطه نظر فرهنگ،حمله قرار گرفته اند
 این دو ملت توانسته اند، با وجود این شباهت های نزدیک.با هم دارند
موجودیت درخشان فرهنگی خویش را به خوبی حفظ و آن را گسترش
 ملت ایران و هند که دارای ریشه مشترک هستند به مرور زمان از.دهند
 اولین نخست.هم جدا شده اند اما ارتباط خود را کما کان حفظ نموده اند
» ضمن اشاره به این روابط کهنسال2وزیر هند «پاندیت جواهر لعل نهرو
: گفته است3»کشف هند
« هند و ایران در کتاب خویش
ِ
«هیچ دو کشوری را نمیتوان یافت که در طول قرون اصل و ریشهای
».نزدیکتر و ارتباطی پیوستهتر از مردم هند و ایران داشته باشند
2 . Pandit Jawaharlal Nehru.
.پاندیت نهرو اولین نخستوزیر جمهوری هند بعد از استقالل یافتن از انگلیسیان بود
3 . Discovery of India.
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جای دیگر هم پاندیت نهرو اشاره به روابط هند و ایران میگوید:
« روابط هند و ایران به زمانهای خیلی دور میرسد 4».چون که ایران
و هند چه از حیث زبان ،چه از حیث نژاد و چه از حیث دین متحد بودهاند
ولی پس از جدائی دینی باز میتولوژی و اساطیر االولین و کهنه خدایان
آنان یکی بوده است .بنابراین حتی بسیار زودتر از ورود غزنویها به هند،
زبان و فرهنگِ سرزمین ایران در هند یک زبان و فرهنگِ آشنا و مأنوس
بود و تأثیرات ایران روی هند و تأثیر هند روی ایران کم و بیش دیده می
شد .ایرانیان هم در طول زمان به این سرزمین مسافرت و مهاجرت می
کرده اند و در طول زمان میان دو کشور روابط علمی و فرهنگی استوار
بود ،چنانکه داستان برزویه طبیب و رفتن او به هند در طلب و تالش
کتاب بیدپای معروف به «کلیله و دمنه» مثال واضح و روشنی برای نشان
دادن شوق و عالقۀ ایرانیان به آثار دانش هندی میباشد .بنابراین معلوم
میشود که رابطۀ فرهنگی ایران با هند پیش از اسالم هم وجود داشت و
پس از ظهور اسالم استوارتر گردید.

روابط هند و ایران پیش از اسالم
زبان زند یا اوستا که در ادبیات فارسی به «زند اوستا» یا «زند واستا»
یا «زند واست» یا «استا و زند» تعبیر میشود ،با زبان»سانسکریت» که
زبان صرفی ،نحوی ،علمی و ادبی هندوستان است ،یکی بوده و هر دو
از یک اصل به وجود آمدهاند .امروزه اوستا را به کمک کتاب های قدیم
سانسکریت حل میکنند و دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که اگر «ودا»
ب دینی زرتشتیان «زند
ب دینی هندوان به زبان زند ترجمه شود به کتا ِ
کتا ِ
اوستا» تبدیل خواهد شد و همان طور اگر کتاب دینی زرتشتیان «زند
اوستا» به زبان سانسکریت برگردانیده شود به «ودا» مبدل خواهد شد.
کشف هند.
. 4
ِ
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در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان نام هند بارها آمده است .در وندیداد،
فَر َگرد ا ّول ،یک نوع اشارات و توصیفهائی از نواحی شمالی هند یعنی
پنجاب هم شده است .در این کتاب از شانزده محل بسیار زیبا بحث شده
است و پانزدهمین بخش آن جزو هَپتهیندو 5است که از خاور هند به سوی
باختر امتداد دارد .این هپتهیندو ،سرزمین حوزۀ رودخانههای است که
در اوستا راجع به پنجاب و سند نام برده شده است 6.در وندیداد یک جایی
دیگر در ستایش هند اهورامزدا میگوید« :پانزدهمین جا و روستا که من،
اهورامزدا ،بهترین بیافریدم ،هفت هند است ،هپتهندو ،در آنجا اهریمن پر
گزند به ستیزه ،دشمنان ناهنگام و گرمای ناهنگام پدید آورد»7 .در مقابل،
در ریگودا 8که کتاب مقدس هندوان و یادگار دوران باستانی ودائی هست
دربارۀ ایران و پادشاه ایران کوروش و ایرانیان چندین جا ذکر و اشاراتی
شده است و ایرانیان نخست به نام پَر َشوه و بعد پَرشیکه خوانده شده اند
9
و پَرتیهو پَرشوه مذکور در ریگ ودا ،ظاهراً پارتها و پارسها هستند.
«پارشاوا» و بعدها «پاراسیکاها» نامیده شدهاند که کلمۀ جدید «پارسی
ها» از همین کلمات ناشی و مشتق شده است ،از پارتیها کلمهای بنام
10
«پارتاواها» یاد شده است.
آئین مهرپرستی که ریشۀ ایرانی دارد هم در اوستا و هم در ریگودا از
آن یاد شده است و در آن زمان پیروان بسیاری در سرزمین هند پیدا کرده
است .دین بودا نیز در ایران رواج و رونق بسیار یافته بود و علت آن
رسمی شمردن این دین در هندوستان بوسیله آشوکا از سلسلۀ موریا پادشاه
بزرگ این کشور بود که از دیدن صحنۀ جنگ بعد از پیروزیش در منطقۀ
کالینگا 11از جنگ توبه کرد و رو به دین بودا آورد و تمام باقی عمر در
تبلیغ دین بودا گذراند.
5
6
7
8
9
10
11

. Hapt Hindu.
( .وندیداد ،196:1376،و .)197
 .پور داوود .119:1342 ،نیزنک :وندیداد 196:1376 ،و .197
 .ودا چهار بخش دارد که ریگ ودا یکی از آنان هست.
 .جاللی نایینی ،هند در یک نگاه صفحه  ،730تهران  ،شیرازه 1393
 .مهرین ،مهرداد ،تاریخ تمدن ایران باستان ص  128-127تهران ،عطایی 1338
. Kaling(a).
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با کشف آثار تاریخی موهنجودارو و هاراپّا در هند این ادعا تا حدی
تأیید میشود که از سدۀ هفتم پیش از میالد میان ایران و هند روابط
بازرگانی برقرار بوده است و هندیان نه تنها با ایرانیان بلکه با بابلیان
از راه خلیج فارس در تماس بوده اند و کاالهای تجارتی خود را توسط
ایرانیان تا آنجا میرسانیده اند.
دربارۀ روابط سالطین ماد ( 708-550ق .م) با هندیان در زمان اردشیر
دوم هخامنشی ( 358-404ق .م) از قول گزنفون (خسنوفن) چنین مطالبی
شبیه به افسانه وجود دارد:
آمدن سفرای هند به دربار پادشاه ماد کیاکسار
روزیکه کوروش به سان قشون مشغول بود رسولی نزد او آمد و
اطالع داد که چون سفرائی از طرف هندیها نزد پادشاه ماد آمدهاند ،او
کورش را میطلبد و تقاضا میکند که بیدرنگ نزد وی رود .رسول را
مأمور کرده بودند لباس فاخری به کورش بدهد که او با این لباس به قصر
پادشاه درآید .کورش قسمتی از قشون خود را برداشته نزد کیاکسار رفت و
چون پادشاه او را در لباس ساده دید ایراد گرفت که چرا لباس ارغوانی او
را نپوشیده است و این رفتار باعث سرافکندگی او پیش سفرای هند خواهد
شد .کورش جواب داد اگر لباس ارغوانی پوشیده طوق و یاره استعمال می
کردم و دیر فرمان ترا به جای میآوردم آیا بهتر از آن بود که همین امروز
ت اوامر تو را فوراً انجام داده آمدهام .کیاکسار را
با قشونی که حاضر اس 
این جواب خوش آمد و امر کرد در حال سفرای هند را داخل کنند .سفرا
گفتند که از طرف پادشاهند آمدهاند تا به پرسند که چرا ماد میخواهد با
آشور بجنگد؟ و بعد همین سئوال را از پادشاه آشور خواهند کرد .هندیها بر
مخالف طرفی خواهند بود که آغازگر جنگ است ،کیاکسار جواب داد ما
نسبت به آشوریها دشمنی نکردهایم حاال الزم است بروید نزد پادشاه آشور
و ببینید چه میگوید ،کوروش در این وقت رو به کیاکسار کرده پرسید آیا
اجازه میدهی که من هم چند کلمه بگویم؟ و پس از تحصیل رخصت به
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سفرا گفت :اگر کیاکسار اجازه داد شما به پادشاه هندیها خواهید گفت که
ما تعدی نکردهایم و اگر آشوریها میگویند که تعدی کردهایم ما حاضریم
پادشاه هند را حکم قرار دهیم تا رسیدگی کرده حکم عادالنه بدهد».
زمانی که کوروش بزرگ به پادشاهی رسید ،آن زمان ارتباط سیاسی
و فرهنگی ایران با هند به اوج خود رسید .شاهنشاه هخامنشی کوروش
با دولت هند روابط دوستانه برقرار کرده بود آن زمان که این شهریار
نامدار عزم تسخیر سرزمین لیدی (لودی-لیدیا) و جنگ با پادشاه ثروتمند
و معروف آن کرزوس را داشت ،پادشاه هند نمایندگانی به نزد کوروش
گسیل داشت ،گزنفون گوید« :در این احوال سفرای هند وارد شده پول
آوردند و به کوروش از طرف پادشاه خودشا گفته که « کوروش بسیار
خوش وقتم که تو مرا از حوائج خود آگاه کردی ،میخواهم میزبان تو باشم
ی از من بخواه ،سفرای
و برای تو پول بفرستم ،اگر باز به پول احتیاج دار 
من مأمورند آنچه را که تو امر کنی ،انجام دهند « .کوروش جواب داد:
«من امر میکنم که عدهای از رسوالن در خیمه مانده پول را نگاهدارند
دشمنان ما
و به خوشی اوقات خود را بگذرانند ،سه نفر از شما به میان
ِ
روند ،ظاهراً با این مقصود که میخواهند عهدی بین آنها و پادشاه هند
برقرار کنند ،ولی باطنا ً با این نیت ،که ببینند دشمن چه میگوید ،و چه می
کند و پس از آن نتیجه اطالعات خود را به ما بگویند .اگر این اشخاص
مأموریتشان را خوب انجام دهند ،از این کار آنها بیش از پولی که آوردهاند
سپاسگزار خواهم بود .زیرا جاسوسان من که به لباس بندگان درآمدهاند
نمیتوانند اخباری جز آنچه همه میدانند به دست آورند ،ولی کسانی مانند
شما میتوانند فکر و خیال دشمن را در یابند « .سفرا این پیشنهاد را فوراً با
میل پذیرفتند .کوروش آنها را مانند میهمانهای واقعی نواخت12« .
داریوش بزرگ ( 486-522ق .م) شاهنشاه هخامنشی در سال  215ق.
م .به منطقۀ شمال هند اراضی حاصل خیز پنجاب (منطقۀ پنجاب و سند
امروزی) را به قلمروی ایران ضمیمه کرد .با لشکرکشی به این منطقه
 .کتاب دوم هرودت فصل چهارم12 .
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هند خراج دادن به ایران را آغاز کرد .تاریخ نویس یونانی هرودوت اشاره
به خراج گزاف هندیان میکند« :جمعیت هندیان از دیگر اقوامی که می
شناسیم بیشتر است و در مقایسه با ایشان خراج ایشان (به ایران) سنگینتر
خواهد بود .خراج ایشان ششصد قنطار خرده زر است و اینان بیستمین
ساتراپنشین هخامنشی هستند 13.با این لشکرکشی تأثیر ایران به هند این
شد که هندیان کار ستون ساختن و روی آن پیام نوشتن را از ایرانیان که
معروف ترین کشف ایرانیان در آن زمان بود یاد گرفتند که بعداً پادشاه
معروف هند آشوکا پس از از رو آوردن به دین بودا بعد از جنگ کالینگا
تبلیغ و گسترش پیامهای دین بودا و فرمانهای خود همین روش
برای
ِ
ایرانی را استفاده کرد .از هند به ایران این تأثیر رسید که دین بودا که قبالً
هم در ایران کم و بیش وجود داشت ،ارتباط هند و ایران پر رنگتر گشت
و تأثیر خودش را در ایران نمایان ساخت . 14تجارت هند و ایران افزایش
یافت و تاجرهای هند از راه ایران به مناطق دیگر در آسیای مرکزی
تجارت خودشان را گسترش دادند .داریوش برای آشنائی بیشتر با اوضاع
جغرافیائی هند و استفاده از طریق آبی آن هیأتی را به سرپرستی یکی از
دریانوردان یونانی موسوم به اسکیالکس 15به این سرزمین گسیل داشت،
هرودوت مورخ یونانی در این باره مینویسد« :داریوش میخواست بداند
16
رود سند در کجا به دریا میریزد پس اسکیالکس را که از مردم کاریاندا
17
بود در کشتی نشانده و با هیأتی باین مأموریت فرستاد« .
نام هند در سنگ نوشتههای پارسی و اوستا هیندو 18و در سانسکریت
گ در
سیندهو 19و در ایالمی خیاین-دو-ایش 20آمده است .داریوش بزر 
سنگ نوشتههای خود دوبار از هند یاد میکند که یکی در سنگ نوشته
 .کتاب سوم هرودت ،بند13 49 -
 .تاریخ ایران سرپرسی سایکس ،جلد اول ،ص14 621 -
15 . Skylax.
16 . Caryanda
 .کتاب چهارم هرودوت ،بند 17 44
18 . Hindu.
19 . Sindhu.
20 . KHI-IN-DU-ISH.
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تخت جمشید و دیگری در سنگ نوشته نقش رستم که در آن سنگ نوشتها
منطقه پنجاب را یکی از بیست و چهارم استانی که زیر فرمان او است
21
میشمارد.
زمانی که ارتش نیرومند خشایارشاه برای گوشمالی یونانیان به سوی
یونان عزیمت میکرد ،تعداد زیادی هندیان هم در ارتش خشایارشاه به
عنوان سربازان و فیل سوار وجود داشتند و شمشیر و تیرهای زهر آلود
مار را از هند تهیه کرده بودند.
شهر تاکشیال در زمان چاندرا گوپتا دارای دانشگاه معتبری بوده که
از سراسر هند و جهان برای کسب دانش به آن رو میآوردند و اینجا اساتید
و دانشجویان ایرانی هم به تعداد زیادی وجود داشتند 22.در تاکشیال تاریخ،
جغرافیا ،سیاست ،ادب و علوم ایران را هم تدریس میکردند.
از طرف سلوکوس نیکاتور ،مردی یونانی بنام مگاستنس به عنوان
سفیر به هند رفت و در شهر پاتالی پوترا به حضور پادشاه موریا بار
یافت .مگاستنس در سفرنامۀ خود از ترقیات هندیان به شگفتی و حیرت
یاد کرده است« :به اندازه کافی سعادتمندانه زندگی میکنند ،و در سلوک و
رفتار سادهاند و بسیار صرفهجو ،هرگز شراب نمینوشند مگر به هنگام
قربانی دادن»...
کاالهایکه از چین و هند به سوی یونان و روم میرفت از سرزمین
ایران میگذشت و در اینجا بوسیله بازرگانان ایرانی که گاهی خریدار و
زمانی واسطه معامالت بودند با قیمت بیشتر تحویل تجار غربی میشد ،هر
زمان که جنگ و ستیزی بین ایران و روم در میگرفت رومیان از امتعۀ
23
شرق محروم میشدند.
مروجین مذهب بودائی در ایران عصر اشکانی ،که خالی از تعصبات
 .آذری ،عالءالدین ،روابط ایران و هند در عهد باستان صفحه  ،71بررسی های تاریخی شماره 21
 – 4m-hoseini.irسال  .6نشریه بزرگ ارتشداران – کمیته تاریخ نظامی
 .دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن هند و همسایگانش ،ص22 046 -
 .کتاب چهارم هرودوت ،بند 23 44
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خشک مذهبی بودند به موفقیتهای چشمگیری نایل آمدند غیر از مردم
عادی تنی چند از بزرگان و شاهزادگان اشکانی باین کیش گرویده و هم
خویش را مصروف ترویج و نشر آن نمودند.
ساسانیان که بیش از چهار سده بر ایران فرمانروائی کردهاند (از 622
تا  156م) با سالطین هند از جمله پادشاهان سلسله گوپتا (از  032تا 035
م) مناسبات دوستانه داشتهاند ،در این دوره تماس ادبی و هنری ایران و
24
هند بیش از هر زمان دیگر بوده است.
فردوسی در شاهنامۀ خود آورده است که وقتی دارا (داریوش سوم) در
نتیجه هجوم اسکندر مقدونی به ایران و خیانت برخی از سرداران خود ،به
هالکت رسید یکی از فرزندان او به نام ساسان به هند گریخت و در آنجا
ماندگار شد اخالف او تا چهار پشت همه ساسان نام داشتند آخرین ساسان
یعنی ساسان پنجم که روزگار را به شبانی میگذراند از هند به ایران آمد و
به شهری در سوریه در ساحل فرات استخر فارس نزد امیر آن پاپک نام
رفت و به خدمت او درآمد ،چون پاپک از نسب عالی او باخبر شد دختر
خویش را بوی داد ،از این وصلت کمی بعد اردشیر به دنیا آمد.
در زمان سلطنت اردشیر پاپکان (از  622تا  142م) شهریار با کفایت
ساسانی آئین زرتشتی رسمیت یافت ولی با این حال در بعضی از نواحی
شرقی ایران مانند سرزمین کوشان( 25کوشانا) آیین بودائی رواج و رونق
26
بسزائی داشت.
مانی پیامبر ایرانی که در زمان شاپور اول ساسانی ()142-372
دعوت خود را آشکار کرده بود ،نقش مهمی در گسترش فرهنگ و زبان
ایران در هند داشته است .خود مانی در زمان حکومت اردشیر اول سفری
به هند کرده ،مردم را به دین خویش فراخوانده است و پیروان چند به
 .محمدی ،بدریه و الهوی نظری ،زهرا ،انتقال طب هندی به جهان اسالم ،مجله طب سنتی اسل 24
و ایران ،سال سوم شماره سوم پاییز 853 -1931
25 . Kushaan(a).
 .فروغی ،محمدعلی ،خالصه شاهنامۀ فردوسی ،اسفندماه  2131ص26 095.-195 -
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دست آورد و چون خبر مرگ اردشیر و جلوس شاهپور را شنیده ،به ایران
27
بازگشته و در خوزستان به حضور شاهپور بار یافته است.
قتل عام همراهان وی ،که هم زمان با سلطنت
پس از اعدام مانی و ِ
بهرام اول ساسانی بود ،عدۀ زیادی از هواخواهان او ،از بیم جان ،راه هند
را در پیش گرفتند و به آن نواحی روی آوردند و در ترویج دین و فرهنگ
ایرانی در آن مناطق نقش درخوری ایفا کردند.
بهرام دوم ( )672-392شاهنشاه ساسانی پس از اینکه بر سیستان
مسلط شد ،فرمانروایان کاتیاوار او را شاهنشاه خود دانستند .در این زمان
نفوذ و تسلط ایران در جنوب خاوری به کاتیاوار و گجرات بلکه مالوا
رسیده بود و این استانها گرچه در زمان چندرا گوپتای دوم ()093-004
باز به فرمان شاهان هند درآمد ولی بخشی از سند که جانب مغرب رود
سند بود همچنان در حدود ایران پاینده ماند .از سنگ نوشته پایکولی
پروفسور ارنست هرتسفلد استنباط کرده است که در تاجگذاری نرسی
( )392-353شتر بهای سکائی کاتیاوار نیز آمده بودند ،تا اینکه چندرا
28
گوپتا دوم مدعی شد و یک بهره شرقی سند را بگرفت.
شاپور ذو االکتاف ( )013-973یکی از پزشکان معروف هند را به
ایران خواست و او را در کاخشوش جا داد .معلوم میشود که پزشک
مزبور گذشته از معالجه ،طب را نیز تدریس میکرد ،از این رو پزشکی
هندی در خوزستان انتشار یافت 29.در بیمارستان گندیشاپور گروهی از
پزشکان هندی گرد آمده بودند که دوش به دوش همکاران ایرانی و یونانی
خود در مداوای مریضها میکوشیدند ،گاهی ریاست این بیمارستان بر
عهدۀ هندیان هم قرار میگرفت 30.یکی دیگر از پزشکان هندی که در
مدرسه گندیشاپور وجود داشت ،کنَکه یا کنَکا 31نام داشت که در اوایل دورۀ
 .کریستین سن آرتور .7931:602 ،ایران در زمان ساسانیان .انتشارات نگاه تهران ایران27 .
 .شوشتری ،عباس ،ایران نامه ص28 413-513 -
 .همان ،ص29 .601 -
تمدن اسالم ،جلد سوم ،ص30 .182-282-
تاریخ
ِ
ِ
31 . Kanaka.
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اسالمی میزیست.
بهرام گور ( )124-834شاهنشاه معروف ساسانی برطبق نوشته
مورخان اسالمی از سرزمین هند به طور ناشناس بازدید کرده است و
بلعمی در این مورد چنین می گوید« :بهرام وزیر را گفت« :مرا آرزوست
که از شهر هندوستان و زمین سند و هند و هرچه گرداگرد زمین مملکت
منست و مرا بودی ،من میخواهم که بزمین هندوستان اندر شوم تنها و آن
شهرها را بنگرم»...
پس آنگاه برخاست و تنها با اسبی و سالح خویش به هندوستان اندر
شد ...به شهر هند شد و آنجا فرود آمد .مردمان او را نشناختند لیکن همی
دیدند آن سواری و مردی او ،شگفت داشتند که هندوان از شگفتی و حیرت
شروع کردند تیر انداختن و ح َرب به شمشیر کنند و او را پیاده کنند و اسیر
کنند.
پس از آن از نبرد بهرام با پیل بزرگی که هندوان را بستوه آورده بود
پیل هندی که از شجاعت و بیباکی بهرام به هراس افتاده بود
سخن میراندِ .
به دست بهرام کشته میشود و سرانجام این چنین به داستان پایان میبخشد:
ملک دختر خویش به او داد و خواست ُملک به او سپارد و خلق را گواه
کند ،بهرام خویشتن را آشکار کرد و گفت« :من بهرامم ،ملک عجم.« ...
ملک هند شهرهای سند و زمین مکران و هر پادشاهی که نزدیک به زمین
ُملک عجم بود همه با بهرام داد و همه مهتران بر خویش گواه کرد و در
32
زمان بهرام گور به عیش و عشرت میلی وافر داشت« .
طوایف خنیاگران و موسیقی سازان رابرای
بهرام گور پنجم عدهای از
ِ
تفریح و خوشآمد مردم کشور خود از هندوستان به ایران آورد و در هر
صورت شکی نیست که این هنر از ایران به کشورهای دیگر جهان رفته
است و نیز مسلم است که موسیقی ایرانی ترکیبی از موسیقی هندی و
یونانی است و پیداست که در زمان ساسانیان یا این طوایف موسیقی هند را
تاریخ بلعمی ،ص .549-749-تهران ،تابش 32 3531
 .بلعمی ،ابوعلی حمد بن محمد،
ِ
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با خود بایران آوردهاند و یا اینکه بوسیله دیگر آمده و با موسیقی یونانی که
در زمان مقدونیان و سلوکیان بایران آمده است درین سرزمین ترکیب شده
و موسیقی ایرانی که هنوز باقیست در زمان ساسانیان بدینگونه فراهم شده
است.
قدیمیترین کتاب که در زبان پارسی از نویسندگان هند در زبان فارسی
شناخته شده است و نشانگر تبادل فرهنگی بین این دو سرزمین به شمار
میآید ،ترجمۀ فارسی رسالهای است به نام زهر ،به قلم چاندرا گوپته .33وی
34
این کتاب را به سال  392-223ق .م .هنگامی که وزیر اعظم چاناکیا
35
بود تألیف کرد.
ارتباط علمی و ادبی بین هند و ایران ،در زمان ساسانیان زیادتر شد.
علمای ریاضی ،منجمان و پزشکان هند و کتب آنها مورد استفاده ایرانیان
قرار میگرفت و گروه موسیقیدان از هند به ایران دعوت شدهاند و از این
ی و شعر بین دو قوم برقرار بوده است .ابوریحان
حیث ارتباط موسیق 
بیرونی پس از تحقیق بر روی عروض هندی میگوید« :بنای اشعار آنها
(هندیها) بر هجاها (سیالبها) مخصوص و بر اشعار»سه لختی» بوده
است» و این اشعار «سه لختی» است که در اواخر ساسانیان در»ترانه
های هشت هجائی» و با قافیه مشهور شده بود و نمونۀ آنها قطعه سه
لختی»یزید بن مفرغ» و سه لختی اهالی بلخ در هجو «اسد بن مسلم» است
که در وزن هشت هجائی با قافیه است و غالب عبارات مسجع سه قرینهای
«خواجه عبد ّ
للا انصاری» هم یادگار همین ابیات هشت هجائی و سه لختی
است و امروز هم در میان گیلکها و کردهای خراسان ازین سه لختیهای
36
هجائی موجود است.
33 . Chandr(a) gupt(a).
34 . Chanakya.
هم میشناسند که معروف به پدر سیاست هند هستKautaliyya.چاناکیا را به نام کوتیلیّا
 .فالح ،مرتضی ،جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره هند ،فصلنامه مطالعات ملی؛ 35 ،83
سال دهم ،شماره  8831 ،2صفحه .531
 .بهار ،محمد تفی ،نامه فرهنگستان ،شماره  1صفحه  .35مقاالت شعر در ایران سال پنجم مجله 36
مهر ،جلد دوم.
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از ترجمه کتب دینی هندوان در عهد ساسانیان خبر نیست و شاید
اختالف معکوس دو مذهب این اجازه را نمیداده است که اشعار
«والمیکی »37یا سرودهای «مهابهارتا» در ایران زردشتی که از»دیو»
خوشش نمیاید ،ترجمه شود اما میبینیم که همین کتب و آثار در دورۀ
اسالمی مکرر به فارسی ترجمه میشود.
در زمان ساسانیان کتابهایی از هندی به پهلوی ترجمه میشد که
روشنترین گواه برقراری روابط ادبی و اخالقی بین دو ملت بود .یکی از
این کتاب ها»کلیله و دمنه» بود که پس از آمدن به ایران است به زبانهای
پهلوی و سریانی که هر دو در ایران رواج کامل داشته است ترجمه شد.
کلیله و دمنه کتابی است که در زمان انوشیروان و توسط برزویۀ طبیب،
از زبان سانسکریت به پهلوی برگردانده شد و چون نوبت به کسری
نوشیروان رسید ...مثال داد تا آن را به حیلتها از دیار هند به ممالک پارس
آوردند و از زبان سانسکریت ،به زبان پهلوی ترجمه کردند .ابن ُمقَفّع این
کتاب را در قرن دوم هجری از پهلوی به عربی برگرداند و در قرن هفتم
توسط نصر هللا منشی از عربی به فارسی ترجمه شد.
کتاب دیگری که میتوان از آن یاد کرد بلوهر و بوذاسف است که
نخست به پهلوی و سپس به سُریانی ترجمه شد .این کتاب سرگذشت
سیدارته ،شاهزادۀ هندی است که بعدها احوالش دگرگون میشود و به بودا
شهرت مییابد بودا و کوروش تقریبا ً معاصر بودهاند .دانشمندان بر این
باورند که زندگانی ابراهیم ادهم ،عارف معروف ایرانی با زندگی بودا
همسانی بسیار نزدیکی دارد.
کتاب هزار افسون یا هزار افسان که بعد ها در دوره خالفت بنی عباس
با تغییرات و افزایشهایی به نام الف لیله و لیله یا هزارو یک شب معروف
میشودف گویا اصلی هندی داشته است و در زمان ساسانیان از سانسکریت
به پهلوی بر گردانده شده است.
 .نویسندۀ حماسۀ معروف رمایانا37 .
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سندباد نامه نیز از جملۀ کتابهایی است همسان کلیله و دمنه که در زمان
ساسانیان از سانسکریت به پهلوی ترجمه شده است .اینها نمونههای اندکی
38
از آثاری است که تبادالت فرهنگی بین این دو سرزمین را نشان میدهد.
قدیمترین آثار تمدن که در درۀ سند از هزارۀ سوم قبل از میالد اخیراً
کشف شده نمایندۀ ارتباط فرهنگی ساکنین آن سرزمین با فرهنگ ساکنین
فالت ایران میباشد و هزار سال بعد از آن که نوبت به عصر مهاجمین
آریایی رسید از حفاریهای اکتشافی در شمال غربی هندوستان باز آثار
همین رابطه از اعماق خاک بیرون آمد و نمایان گردید .در  815ق .م.
یعنی در عصر سلطنت هخامنشیان کوروش کبیر و داریوش اول این
ارتباط به حد کمال رسید .پس از آن ،حملۀ اسکندر کبیر به هند که در
 923ق .م روی داده است موجب تشدید این رابطه گشت.
روابط هند و ایران بعد از اسالم
3.1
ِ
پس از فتوحات خیره کنندۀ اسالم و ظهور دین جدید تمدن بزرگی در
آسیای میانه برقرار و روابط دیگری میان دو کشور هند و ایران ایجاد شد
که از لحاظ تاریخ سیاسی و فرهنگی ،بسیار بسیار قابل مطالعه و بحث و
گفتگو است .تمدن «ایرانی اسالمی» یا تمدن «مسلمانان» که اصالً خاص
ایران است تا کوهای سند و تنگه خیبر و پنجاب امتداد داشت و ادبیاتی
پردامنه و لطیف به همراهی غازیان ترک و تاجیک و سیستانی و زاولی
به آن حدود راه یافته بود .تا قرن سوم دولت بودائی «ربتیلها» تمامی
سند و زابل را در دست داشت و ادبیات هندی به همراه دین مزبور در
آن مرز و بوم غلبه داشت اما از اواسط قرن سوم این حکومت به وسیله
«صفاریان» منقرض گردید در حالی ریتیلها تا آنروز با اعراب به هر
نحوی که بود گاه با جنگ و گاه با صلح کنار آمده بودند .چیزی نگذشت
شهر»غزنین» به دست «عمرو لیث» آباد شد و در اندک مدتی آن شهر
مرکز بزرگترین فعالیتهای سیاسی و دینی و ادبی گردیده و پایتخت یکی
 .فالح ،مرتضی ،جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره هند ،فصلنامه مطالعات ملی؛ 38 ،83
سال دهم ،شماره  8831 ،2صفحه .631
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از مقتدرترین پادشاهان ایران»محمود زاولی» پسر سبکتکین واقع شد.
محمود و جانشینان او تمدن خراسان (تمدن سامانیان) را تا ساحل محیط
هند جلو بردند و آبادترین سرزمینهای هند را زیر سلطۀ فرهنگی و سیاسی
خویش در آوردند شهرهای پیشاور ،الوهور ،دهلی ،و ملتان مرکز بزرگ
و پر ثروتی برای ترویج تجارت و بسط علوم دینی و ادبی و اخالقی و
فرهنگ فارسی شد ،نظم قوی و احتساب مقتدرانۀ دولت طوالنی محمود
و اعقاب او غوریان مدت سه قرن از قرن چهارم تا هفتم در پنجاب و
کشمیر و قسمت بزرگی از هند به تربیت و تهذیب اسالمی و فرهنگ
عظیم فارسی را که زائیده دولت سامانی و جانشینان او بود ،بسط و توسعه
داد و از این وقت ادبیات فارسی طوری در هندوستان استقرار یافت که
بزودی توانست از خود مکتب جدیدی به وجود بیاورد که تا امروز به
همان استواری و محکمی و زیبائی پابرجاست و هنوز پایه و مایۀ آن محو
نشده است و میتواند با ادبیات انگلیسی که طبعا ً زبان علمی هند شده رقابت
نماید.
در دربار خلفای عباسی حکما و پزشکان و منجّمان و اهل هیات و
ریاضیدانان بزرگ بودند که بعضی از آنها را پادشاهان سند و هند رسما ً
انتخاب کرده و فرستاده و گروهی خود باین ممالک آمده بودند .ریاضیات
و طب و نجوم از علوم هندوستان بیشتر مورد استفاده واقع میشد و از
تاریخ هند نیز به عربی و فارسی ترجمه و نقل میگردید.
از قرن ششم و هفتم به بعد در سایۀ تربیت پادشاهان و سلسلهای مختلف
ملوک اسالمی هند ،اهل فضل از دریای علوم و فنون و از تاریخ و عقائد
و ملل نحل آن مرز و بوم بزبان تازی و فارسی گنجینهها نهادهاند و بار
دیگر کتب عمدۀ ادبی هند نیز از قبیل»مهابهارتا» که ترجمهای موسوم
به»جنگنامه» است و»راماینا» بهمین نام و»جوکنامه»و «فلسفۀ کریشنا»
و صدها کتاب و افسانهای عاشقانه چون «نل و دمن» وغیره به فارسی
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ترجمه شده است. .

39

ب مهابهارتا مؤلف مجمل التواریخ و القصص می گوید:
در مور ِد کتا ِ
«کتابی دیدم قدیم از آن هندوان که ابوصالح بن شعیب بن جامع از زبان
هندوانی به تازی ترجمه کرده بود و ابوالحسن علی بن محمد الجلتی خازن
دار الکتب جرجان در سنه سبع عشرة و اربعمایه آنرا به پارسی کرده بود
از بهر سپهبدی از آن دیلمان و کتاب به خط ناقل بود بدین تاریخ...و من
چ جای
اصل پادشاهان به قصۀ مختصر اندر آوردم و نقل کردم زیرا که هی 
دیگر نیست و»ابوریحان البیرونی» که امسال سال هزارم وفات آن بزرگ
مرد است ،دیری در هندوستان زیسته و کتاب نفیس»تحقیق ماللهند» را در
تمدن و علوم و فنون و فرهنگ هندوان به زبان تازی درآورده و اکنون
موجود هست« .
40

زمانی که غزنویها پایتخت خود را از غزنه به الهور انتقال دادند،
شکوه ادبی و عظمت شعر فارسی نیز همراه آنان وارد هند شد و با گذشت
زمان این زبان شیرین در سرزمین پهناور و وسیع هند گسترش و توسعه
یافت و تدریجا ً زبان رسمی دربار سالطین دهلی شناخته شد .بعد از شروع
سلطنت غزنویان درهند ،دانشمندان ،ادیبان و شعرا از آسیای مرکزی،
سمرقند ،بخارا ،ایران و خراسان به دیار هند روآوردند و مورد توجه و
تشویق و سرپرستی سالطین ادب نواز و ادب پرور دهلی و امرای آنان
قرار گرفتند .این گروه دانشمندان به نوبۀ خود به پیشبرد و گسترش زبان
و ادبیات فارسی در هند ه ّمت عظیمی نهادند .همچنین مسافرت و مهاجرت
آنان از سرزمین خود به هند موجب انتقال ادب و شعر فارسی به شبه
قارۀ هند گردید .این شخصیتهای برجسته نه تنها مردم سرزمین هند را
با ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا کردند بلکه در مالزمت سالطین
دهلی کتابهایی هم تألیف کردند که به نوبۀ خود خدمت بزرگی به ادبیات
فارسی در هند محسوب میگردد .بدینگونه در مجالست و مصاحبت آنان
 .بهار ،محمد تفی ،نامه فرهنگستان ،شماره  1صفحه  .55-45مقاالت شعر در ایران سال پنجم 39
مجله مهر ،جلد دوم.
 .ص 701 -به تصحیح حمد تقی بهار ،تهران ،کالله خواوران40 8131 ،
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در هند صدها فقیه و صوفی و ادیب و شاعر به وجود آمدند و با نوشتهای
خود ادب فارسی را بارور ساختند ،تا بدان پایه که هند یکی از بزرگترین
کشورهای جهان در زمینۀ آثار ادبی فارسی بعد از ایران گردید.
سالطین دربار دهلی ( 6251-6021م) ،پادشاهان تغلق (-0231
 2141م) و سیّد ولودی ( 6251-4141م) و فرمانروایان گورکانی
( 7581-6251م) و نیز امرای ایشان نه تنها از شعر و ادب فارسی در
سرزمین هند حمایت مینمودند بلکه آثار بدیع و اشعار گرانبهای فارسی را
گرامی میداشتند و مختصراً باید گفت که هند مرکز زبان ادبیات فارسی
بعد از ایران شده بود .درس و تدریس و قرائت شاهنامۀ فردوسی و دیوان
حافظ و مثنوی موالنا و گلستان و بوستان سعدی یک عادت روزانه
محسوب میشد و در اکثر دربارهای پادشاهان انجام میگرفت .اکبر شاه
اگرچه بیسواد بود ا ّما تا انداز ه زیادی به ادبیات فارسی عالقه داشت و اکثر
«دیوان حافظ»« ،گلستان
کتب معروف و برجستۀ ادبیات فارسی چون
ِ
بوستان سعدی»« ،اخالق ناصری»« ،کیمیای سعادت»« ،مثنوی
و
ِ
معنوی»« ،شاهنامۀ فردوسی»« ،خمسه نظامی»« ،دیوان خاقانی»،
«دیوان انوری» ...هرروز پیش او قراءـت میشد و از آن بهره میگرفت؛
ِ
ن و امرا و وزراء منحصر
این ذوق ادبی و علمی به دربار پادشاها 
نبود بلکه عموم مردم نیز به نوبۀ خود محافل علمی و مجالس ادبی دایر
میکردند و دواوین شعرای نامدار و شاهکارهای نویسندگان شهیر زبان
فارسی را مطالعه مینمودند.
شاعر فارسی و دانشمند بزرگ هند امیر خسرو دهلوی یک فرهنگ
فارسی با حدود بیست هزار لغت در همین دوره تألیف کرد .نکته درخور
توجه اینکه ،با وجود این که هندی ها در لغت نویسی سانسکریت پیشینهای
درخشان داشتند و زمان تألیف بعضی از فرهنگهای سانسکریت مانند اَ َمر
کوش 41تألیف اَ َمر سینگ 42که فرهنگ منظومه بوده ،ظاهراً به قرن چهارم
41 . Amar Kosh.
42 . Amar Singh.
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نویسان هندی در مورد تألیف کتاب
میالدی مربوط میشود 43،اما فرهنگ
ِ
های خود همواره متآثر از فرهنگ نویسی ایرانیان بودند و روشهای تدوین
فرهنگ را بدان گونه پی ریزی کردند که در ایران متداول و مرسوم بود و
این خود یکی دیگر از موارد تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در فرهنگ هند
به شمار میرود.
آخرین دلیل ارتباط معنوی ایرانیان با هندیان مهاجرت و پناه بردن نجبا ً
و دانایان زردشتی به هندوستان است که هنوز هم پس از قرنها صد هزار
خانوار از بازماندگان آن مردم در هندوستان زندگی میکنند.
نتیجه گیری:
از بین این همه ملل جهان ،ملت ایران و هند از قدیم به این سو بیشترین
پیوندهای زبانی ،ادبی ،فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی را با یکدیگر
داشتهاند .این پیوند ،در درازای تاریخ کهن این دو اقلیم ،همواره با فراز
و نشیب ها ادامه داشته است .مردم ایران ،هم ازهنر و فرهنگ هند بهره
بردهاند و هم به آن سرزمین بهرهها رسانیهاند و در این راستا زبان
فارسی نقش محوری را به خود داشته است .به ویژه در تاریخ ایران بعد
از اسالم ،نقش بسیار پر رنگی در ترویج فکر ،فرهنگ و عرفان ایرانی
و اسالمی در هند ایفا کرده است .کتابهای زیای در این زمینه از دورۀ
غزنویان به بعد نگارش یافته که لطیف ترین احساسات و عواطف بشری
را با زبان فارسی بازتاب نموده است .در دوره گورگانیان که هم زمان
روی کار آمدن صفویان در ایران است ،صد ها شاعر ،نویسنده ،عالم و
عارف به هند میروند و بذر زبان فارسی را در سراسر این سرزمین می
پاشند و آن را پاسداری و نگهبانی میکنند و سهم هندی تباران و هندی
زبانان در این راستا از سهم ایرانیان مهاجر کمتر نیست .هزاران کتاب
عرفانی ،تاریخی ،دینی ،فلسفی و صدها دیوان شعر فارسی و فرهنگ
لغت در مدت چند قرن فراهم میآیند که میتوان آن را بزرگترین میراث
 .نقوی ،شهریار ،فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان ،ص 32 -تهران ،انتشارات اداره کل 43
نگارش وزارت فرهنگ .1431
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فرهنگی جهان نامید.
منابع:
پاندیت نهرو اولین نخستوزیر جمهوری هند بعد از استقالل یافتن از
انگلیسیان بود.
Discovery of India.
 Pt. JawaharLal Nehru in 1946 .کشف الهند.
( .وندیداد ،6731:691،و .)791
 .پور داوود .2431:911 ،نیزنک :وندیداد 6731:691 ،و .791
 .ودا چهار بخش دارد که ریگ ودا یکی از آنان هست.
 .جاللی نایینی ،هند در یک نگاه صفحه  ،037تهران  ،شیرازه 3931
مهرین ،مهرداد ،تاریخ تمدن ایران باستان ص  721-821تهران،
عطایی 8331
کتاب دوم هرودت فصل چهارم.
 .کتاب سوم هرودت ،بند49 -
 .تاریخ ایران سرپرسی سایکس ،جلد اول ،ص621 -
 .آذری ،عالءالدین ،روابط ایران و هند در عهد باستان صفحه ،71
بررسی های تاریخی شماره  – 4سال  .6نشریه بزرگ ارتشداران – کمیته
تاریخ نظامی m-hoseini.ir
 .دورانت ،ویل ،تاریخ تمدن هند و همسایگانش ،ص046 -
 .محمدی ،بدریه و الهوی نظری ،زهرا ،انتقال طب هندی به جهان
اسالم ،مجله طب سنتی اسل و ایران ،سال سوم شماره سوم پاییز -1931
853
 .فروغی ،محمدعلی ،خالصه شاهنامۀ فردوسی ،اسفندماه  2131ص-
095.-195
 .کریستین سن آرتور .7931:602 ،ایران در زمان ساسانیان.
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انتشارات نگاه تهران ایران.
 .شوشتری ،عباس ،ایران نامه ص413-513 -
 .همان ،ص.601 -
تمدن اسالم ،جلد سوم ،ص.182-282-
تاریخ
ِ
ِ
تاریخ بلعمی ،ص .549-749-تهران،
بلعمی ،ابوعلی حمد بن محمد،
ِ
تابش 3531
.
چاناکیا را به نام کوتیلیّا  Kautaliyyaهم میشناسند که معروف به پدر
سیاست هند هست.
 .فالح ،مرتضی ،جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره هند،
فصلنامه مطالعات ملی؛  ،83سال دهم ،شماره  8831 ،2صفحه .531
 .بهار ،محمد تفی ،نامه فرهنگستان ،شماره  1صفحه  .35مقاالت شعر
در ایران سال پنجم مجله مهر ،جلد دوم.
 .نویسندۀ حماسۀ معروف رمایانا.
 .فالح ،مرتضی ،جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره هند،
فصلنامه مطالعات ملی؛  ،83سال دهم ،شماره  8831 ،2صفحه .631
 .بهار ،محمد تفی ،نامه فرهنگستان ،شماره  1صفحه  .55-45مقاالت
شعر در ایران سال پنجم مجله مهر ،جلد دوم.
 .ص 701 -به تصحیح حمد تقی بهار ،تهران ،کالله خواوران،
8131
نقوی ،شهریار ،فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان ،ص32 -
تهران ،انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ .1431

181

Dünya Dilleri ve Edebiyatları Çalışmaları

گسترش و افول زبان فارسی در شبه قاره هند
برنا قره ُگز اوغلو
استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ابراهیم چچن آغری
HİNT ALT KITASINDA FARSÇANIN YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞÜ
Berna KARAGÖZOĞLU1

چکیده:
فارسی که توسط ترک ها به هندوستان راه یافته بود و نزدیک 008
سال در هندوستان رواج داشت ،مورد محبوبیت خاصی در بین هندوان
و مسلمانان قرار گرفته بود .با دوام حکمرانانی مسلمانان در هندوستان،
این زبان به اوج پیشرفت خود رسید و حتی هندوان به آموزش زبان
فارسی روی آوردند .در طول این زمان کتاب های متنوع زیادی به زبان
فارسی ترجمه و یا تألیف شد .اگرچه پس از استعمار؛ انگلیسیها درسال
 ۲۳۸۱با زور زبان انگلیسی را جایگزین فارسی کردند ،اما هنوز هم زبان
فارسی از محبوبیت خاصی در هندوستان برخورد دار است و فارسی دادان
هندوستان زیاد هستند.
پژوهش ما بررسی دوران زبان فارسی در هندوستان بعد از اسالم،
اینکه آن در چه وضعی قرار داست ،شگوفایی و دوران طالیی آن و هم
چنین افول آن با آمدن انگلیس ها است.
واژگان کلیدی :خدمات ترکان به فارسی ،فارسی در هندوستان ،تاریخ گسترش
فارسی ،علت محبوبیت فارسی ،زبان فارسی

1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi, brnkrgzgl@gmail.com
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ÖZET
Türk idareciler tarafından Hindistan’a götürülen ve sekiz yüz yıla yakın
bir süre Hindistan’da kullanılan Farsça, Hintli Müslümanlar tarafından sevilen bir dil olmuştur. Farsça Müslüman yöneticilerin yönetimleri sırasında
ise en parlak dönemine ulaşmıştır. Hatta Hindular arasında da öğrenilmek
istenilen bir dil olmuştur. Bu süre zarfında çok sayıda kitap Farsçaya çevrilmiş ya da doğrudan Farsça kaleme alınmıştır. İngilizlerin 1382’de Hindistan’ı işgalinden sonra baskılar sonucu İngilizce, Farsçanın yerini almasına
rağmen Farsça günümüzde dahi Hintlilerin gönlünde özel bir yere sahip,
sevilen bir dildir.
Çalışmamız Farsçanın Hindistan’daki İslâm sonrası dönemde geçirdiği
evreleri, durumu, gelişimi, altın çağı ve İngilizlerin gelişiyle birlikte çöküşünü ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türklerin Farsçaya olan hizmeti, Hindistan’da
Farsça, Farsçanın tarihi gelişimi, Farsçanın sevilme sebepleri, Fars dili

:مقدمه
زبان فارسی امروزی که بنیاد آن بر پایه زبان پارسی باستان در سده
، در حال حاضر زبان رسمی کشورهای ایران،اول اسالم گذاشته شده است
 در افغانستان، در ایران این زبان را فارسی.افغانستان و تاجیکستان است
 با وجود اینکه در میان مردمان.دری و در تاجیکستان تاجیکی می نامند
 اما سخن یکدیگر را به راحتی می،این مناطق تفاوتهای گویشی وجود دارد
 اما اینکه این زبان چطور.فهمند و مشکلی در تعامل بین آن ها وجود ندارد
و از چه زمانی به هندوستان راه پیدا کرد و از استقبال و محبوبیتی خاصی
 الزم است که مرور تاریخی بر آن داشته،در بین هندوان بر خوردار شد
 چون هندوانی که به.باشیم و حوادث آن زمان را مورد بررسی قرار دهیم
 نهایت تفرد پسند و از خود راضی بوده اند و غیر از فرقه2قول البیرونی
، آثار خود را با اقوال سعدی،خود سراسر دنیا را غیر مهذب می پنداشته اند
 خیام و رومی مزین می نموده اند و همچنین اکثر نویسندنگان هندو،حافظ
2

 تهران بهمن71  صفحه، ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان،سید عبدهللا
1731
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نگارش خود را با کلمه «بسم هللا الرحمن الرحیم» شروع نموده و در آخر با
طلب توفیق از خداوند به انجام می رسانده اند و ماه ها و سنن های اسالم را
نیز احترمام می گذاشته اند.
پس از فتح هندوستان توسط سلطان محمود غزنوی در اوایل سده پنجم
هجری زبان فارسی در غرب شبه قاره گسترش یافت و البته غوریان که
زبان مادری آنها فارسی بود و صوفیان نیز در گسترش آن نقش داشتند.
سالطین فارسی گوی با حمایت از علما ،دانشمندان ،سرایندگان ،ادیبان،
3
هنرمندان و سایر فرهیختگان موجب شکوفایی و ارتقای زبان فارسی شدند.
در راستای گسترش زبان فارسی در هند حتی میتوان ادعا کرد که
فرهنگ فارسی نویسی در هند ،سابقهای بیشتر از آنچه در ایران دارد
داشته است .چون فرهنگ نویسی فارسی در شبه قاره هند از سابقه فراوانی
برخوردار است؛ چنانکه در عصر سالطین بهمنی و بابری و پس از آنها،
دهها فرهنگ لغت به زبان فارسی نوشته شده است ،در زمان خاندان بابری
فرهنگهایی مثل کشف اللغات تألیف عبدالرحیم بن احمد سور ،فرهنگ وفائی
تألیف حسین وفائی ،فرهنگ قواس به قلم مبارکشاه غزنوی موسوم به فخر
قواس ،فتح الکتاب توسط ابوالخیر بن سعد انصاری ،مجمع اللغات به دست
ابوالفضل وزیر اکبرشاه ،برادر فیضی شاعر ،فرهنگ جهانگیری توسط
جمااللدین حسین شیرازی به نام جهانگیز شاه فرهنگ برهان قاطع تألیف
محمدحسین بن خلف تبریزی سراج اللغات و چراغ هدایت به قلم سراجالدین
علی خان اکبرآبادی فرهنگ رشیدی به وسیله عبدالرشید عبدالغفور حسینی
و فرهنگهای دیگر مثل ،بهار عجم ،قسطاس اللغة ،شمس اللغات ،هفت قلزم،
بحر عجم ،غیاث اللغات ،آنندراج و دهها کتب دیگر لغت در هندوستان به
4
زبان فارسی نوشته شدهاند.
بیشتر از همه بدون شک ،عصر بابری یا گورکانی هند را میتوان عصر
صالح نژاد ،نرگس ،سرگذشت زبان فارسی در هنوستان ،کجارو ،ایران 3 6102
حیدی ،سید جعفر ،فرهنگ و ادب در عصر شاه جهان ،زوزنامه اطالعات ،پنجشنبه  6خرداد
5931
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رواج شعر و شاعری و توسعه زبان و ادب پارسی در شبه قاره هند به شمار
آورد .ادبا و شعرای فارسی زبان هند ،چه در عصر سالطین سلسله بهمنی
و چه در دوره گورکانیان ،به سه گروه تقسیم میشدند :مهاجران ایرانی،
مسلمانان بومی و هندوانی که فارسی آموخته و بدان آشنایی داشتند .گروه
دیگر اروپائیانی بودند که در هند مقیم بودند و زبان فارسی را میدانستند و
باالخره کسانی که خارج یا داخل هند از فرهنگ و زبان فارسی بهره برده
.و به یکی از زبانهای اروپائی یا بومی هند ،نامهها یا اشعاری را مینوشتند
شاعران و سخنوران ایرانی نامی این عصر که در دربار بابریان
میزیستند ،بسیار بودهاند و مشهورترین آنان عبارتند از :ظهوری ترشیزی،
نظیری نیشابوری ،طالب آملی ،صائب تبریزی ،حکیم کاشانی ،عرفی
شیرازی ،حزین الهیجی و کلیم کاشانی و شاعران پارسی گوی نامی شبه
قاره هند در عصر بابری عبارت بودهاند از :بیرم خان فیضی فیاضی
معروف به فیضی دکنی ،ابوالفضل عالمی ،منیز الهوری ،قدسی داراشکوه
فرزند شاه جهان ،غنی کشمیری ،سرمد ،برهمن الهوری ،بیدل دهلوی،
غنیمت کنجاهی ،ناصر علی سرهندی ،غالب دهلوی و غیره .از مورخان و
محققان نامی ایرانی هند نیز از نورالدین محمد عوفی صاحب کتابهای لباب
االلباب و جوامع الحکایات ،علی بن عثمان جالبی هجویری مؤلف کتاب
کشف المحجوب ،منهاج الدین سراج جوزجانی مؤلف کتاب طبقات ناصری،
صدرالدین نیشابوری مؤلف تاج المآثر 5و اهل ادب دیگر را می توان نام برد
که در بخش دروه اکبر شاه و جهانگیر شاه ذکر خواهد شد.
این سادگی بی نظیر ،تنوع بی مثال ،شیرینی دل آویز و بالغت و
فصاحت زبان فارسی ،مردم را تحت تأثیر قرار داد و زمینه التقاط فرهنگ
اسالمی و هندویی را در هند فراهم ساخت که نظیرش در جهان به ندرت
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان
بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص  52 - 42شماره اول مهرماه 0731

5
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یافت می شود 6،در نتیجه یک تحول بزرگ و یک دسته از عواملی است که
بعد فتح هندوستان توسط سلطان محمود غزنوی به وجود آمد.
دوران سلطان محمود غزنوی تا دوران اکبر شاه:
زبان فارسی در دوره غزنویان به هند راه یافت و در آن دوره فارسی،
زبان ادبیات ،شعر ،فرهنگ و دانش بود .با این شرایط؛ عنصاصر زیادی
از هندو ها در دربار سلطان محمود و فرزندانش موجود بودند و اختالط
همه جانبه ای که در بین هندو ها و غزنوی ها به وجود آمد ،زبان فارسی
در هند شمالی گسترش یافت و شعرای نامداری در این عهد به وجود آمدند.
به طور مثال یکی از مأمورین هندوی عصر غزنویان به اسم تلک بن
جی سین حجام که فارسی خوب بلد بوده و همچنین منصب داران دربار
غزنوی مانند سندر ،بیجای رای ونات و هزاران نفر سپاهی و مأمورین
دیگر بدون تردید به تکلم و نگارش فارسی مهارت داشتند 7 .نتیجه این
اختالط همه جانبه این شد که در عهد غزنویان ،زبان فارسی در هند شمالی
گسترش یافت و شعرای نامدار در این عهد به وجود آمدند.
اما با این وجود؛ در این دوران طوالنی فارسی در بین عموم هندوان
رواج چشمگیری پیدا نکرد و همچنین هندوان به آموزش زبان فارسی تمایل
نشان ندادند .سید عبدهللا استاد 8ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب می گوید :در
هند شمالی در تاریخ قبل از مغول ،تنها از شهادت های که به دست رسیده
می توان اندکی از وضع آموزش فارسی در میان هندوان درک کرد .سید
عبد هللا مدعی است که قبل از مغلول در هندوان فارسی دان زیاد نبود و
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  71تهران بهمن
1731
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  71تهران بهمن
1731
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  53-43تهران
بهمن 1731
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می گوید :جای تعجب است که چرا هندوان در این مدت طوالنی به زبان
فارسی توجه نکردند؟ شاید شیرینی زبان فارسی و جاذبه تمدن اسالمی در
متمایل ساختن هندوان موفق نشد؟! این معما وقتی پیچیده تر می گردد که
می بینیم وسایل اتحاد اجتماعی و اختالط موجود بوده است .پس سؤال اینجا
است که چرا عمل و عکس العمل قانون طبیعت این معما را حل نکرد؟ وی
در ادامه به توضیح علل این امر می پردازد که در اینجا به طور خالصه
ذکر می شود:
خالی بودن فارسی از مفاد دنیوی 1.
یکی از علل مؤثر این بود که از آغاز حکومت اسالمی ،اداره مالیات
در دست هندوان بود و کار های ادارات به زبان هندی انجام می گردید و
لذا هندو ها می توانستند بدون یاد گرفتن فارسی به کار های دولتی مشغول
شوند .چون در زمان اکبر شاه وقتی فارسی زبان اداری و رسمی شد،
هندوان بی درنگ به تحصیل زبان فارسی رو آوردند و در زمان کوتاه ماهر
این زبان شدند.
اجباری نبودن تحصیل 2.
بیشتر جمعیت هند در روستا ها زندگی می کردند و پنجایات از قدیم
در روستا های هند ادامه داشت و به عنوان حکومت محلی محسوب می شد.
وقتی حکومت هند به دست مسلمانان افتاد ،آن ها نیز همین دستگاه اداری
قدیمی را ادامه دادند و در امور آموزشی نیز همین خط مشی را دنبال
کردند .از آنجا که مسأله آموزش اجباری منافی آزادی دینی بود ،مسلمانان
آن دوره سعی نکردند که به طور اجباری علوم خود را بر آنان تحمیل کنند.
از نظر سیاسی درست باشد یا نه؛ دولت کوششی برای ترویج زبان فارسی
در میان هندوها به عمل نیاورد.
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تفرد پسندی هندو ها 3.
در آن زمان هندوان به خاطر اینکه از بیگانگان نفرت داشته اند و آن
ها را کثیف می پنداشته اند ،با جهان خارج ارتباط بر قرار نمی کرده اند
و عالوه بر این به گذشته خود افتخار می کرده اند ،کشور خود را بهترین
کشور ،قوم خود را بهترین قوم و فرهنگ خود را بهترین فرهنگ می دانسته
اند .وقتی مسلمانان وارد هندوستان شدند عالوه بر بیگانه بودن حاکم هم
بودند ،این بر نفرت آن ها خواه مخواه افزوده است.
رواج زبان هندی در میان عموم مردم 4.
تا قرن دوازدهم میالدی نهضتهای صوفیانه ،اصالح و دعوت به دین
به اوج خود رسیده بود و همه این مصلحان با عموم مردم سروکار داشتند.
از آنجا که تبلیغ به زبان خود مردم بیشتر مؤثر و مفید بود ،این مصلحان به
سمت فارسی نرفتند و زبان هندی را برای پیشبرد اهداف شان انخاب کردند
و لذ اکثر مؤلفان بزرگ و نامدار مسلمان نیز در این عصر به زبان هندی
می نوشتند.
نفرت پتان ها از فارسی 5.
در عصر پتان ها و حکمرانان بیجاپور زبان فارسی بیشتر متضرر
شد .چون بعضی از آن ها از هندی و بعضی از آن ها از فارسی حمایت
نموده اند .به طور مثال خافی خان بر خالف اجدادش به جای فارسی هندی
را رواج داد و بر سمت های اداری و مقامات معتبر و آبرو مند ،برهمنان
را مقرر کرد و پس از وی؛ عادل شاه زمام امور را به دست گرفت ،هندی
را رد کرد اما بار دیگر در دوران علی عادل هندی مورد قبول قرار گرفت.
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دوران اکبر شاه تا دوران جهانگیر شاه
با حکومت اکبر شاه فصل جدیدی در تاریخ آغاز شد .محمد اکبر شاه
و پسر هایون شاه و شاهجهان ،داراشکوه ،اورنگ زیب و غیره با گسترش
فارسی در هند ،خدمت گرانبهای به شعر و ادب فارسی کرده اند .اکبرشاه را
اولین کسی می شود گفت که درجه ملک الشعرا را بر قرار نمود .با عالقه
ای که اکبر شاه به فارسی نشان می داد ،زبان فارسی خیلی زود زبان رسمی
9
و دولتی هند گردید.
فارسی که در عصر قبل از اکبر رو به انحطاط بود ،بار دیگر توسعه
نمود .عصر اکبر شاه عصر پیشرفت تاریخ بود .کتب تاریخ عالی فارسی در
این عصر ترتیب یافتند و کتب زبان دیگر به فارسی ترجمه شدند و ذخیره
هرگونه تألیفات جمع آوری شدند 10.شیخ ابوالفضل بن شیخ مبارک که اصل
او از یمن بود و تاریخ اکبر شاهی را به زبان فصیح و روان فارسی نوشت
و احمد بن نصرهللا ،معاصر اکبرشاه گورگانی مؤلف تاریخ هزار ساله اسالم
به نام تاریخ الفی که آن را به فرمان اکبرشاه نوشت و در سال  ۷۹۹به پایان
رساند ،عبدالقادر بداونی از مورخان عصر اکبرشاه و مؤلف کتاب منتخب
التواریخ ،محمد قاسم هند و شاه فرشته استرآبادی مؤلف کتاب بسیار مشهور
تاریخ فرشته که یکی از مهمترین کتب تاریخی هند است و دهها مورخ دیگر
میتوان یاد کرد.

11

«دوران طالیی ادب فارسی در هند ،دورهی اکبرشاه (پادشاهی ٣۶۹
–  )۴١۰١است .به امر وی وزیرش تودارمال در سال  ۰۹۹فرمانی صادر
کرد که به موجب آن ،زبان فارسی زبان تمام امپراتوری اعالم گردید.
همچنین به فرمان اکبر شاه برخی از کتابهای مهم هندوان از سانسکریت
به نظم و نثر فارسی ترجمه شد و بر غنای ادب فارسی افزوده گردید .اگر
دکتر دبیری نژاد ،جالل الدین اکبرشاه ،ماهنامه دینی ،اجتماعی و ادبی فروهر ،سال سی و 9
یکم ،شماره  9 -01ص 81 - 91
دیسایی ،ضیاءهللا ،زبان و ادبیات فارسی ،قند پارسی ،سال  2731شماره 10 6
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان 11
بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص  52 - 42شماره اول مهرماه 0731
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در دوره ی غزنویان مرکز زبان فارسی در هند تنها شهر الهور بود ،این
مرکزیت در سدههای بعدی به ترتیب به مولتان و دهلی و اگره منتقل گردید.
عالوه بر شاعران و عالمان و نویسندگان ایرانی که در مدت چند سده به هند
مهاجرت کردند ،از هندیان اعم از مسلمان و هندو ،شاعران و نویسندگان و
12
عالمان بزرگی ظهور کردند که آثارشان به فارسی است».
دوران فرمانروایی گورکانیان هند با دورهی فرومانروایی دودمان
صفوی در ایران همزمان است که این خود به گونهای ناخواسته یکی از
کاروندهای [عوامل] هناینده [موثر] در نیرو گرفتن زبان پارسی در هند
به شمار میرود .نوع نگاه پادشاهان صفوی به ادبیات و فرهنگ به گونهای
بود که شاعران و نویسندگان ایران را از بخشش و نواخت پادشاهان صفوی
ناامید میکرد و آنان گاه ناگزیر و گاه مشتاقانه رهسپار دربار ادبپرور
13
گورکانی میشدند
سید عبد هللا؛ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب می گوید :می
دانیم که قبل از این؛ کار های اداری ،به زبان هندی انجام می گرفت و بر
اجرای اصالحات «تودرمل» از گوشه و کنار غیر از ناراحتی معمولی،
هیچگونه عکس العمل شدید دیگر رخ نداد .از این مشخص می شود که
هندوان برای تحمل چنین تغییر اوضاع آماده بوده اند .به نظر می رسد علت
رضایت دیگر هندوان این هم بوده است که بعضی از خانواده های هندو از
زمان «سکندر لودی» به فارسی آشنایی داشتند و شاید طبقات فارسی دان
مذکور رواج فارسی به جای هندی را به مفاد خود دیدند .غیر از این ها
فرمان مذکور ،هندوان دیگر را برای یاد گرفتن فارسی ترغیب داد و فارسی
14
زبان رسمی و اداری قرار گرفت.
«به طور اغلب وضع اقتصادی ،هندوان را مجبور ساخت که فارسی
متینی ،جالل ()۶۷۳۱؛ «دربارهی فقر فرهنگی مهاجمان و گسترش زبان فارسی»؛ مجلهی 12
ایرانشناسی ،سال نهم ،شمارهی یک
 http://parsianjoman.جنتی ،کوروش ،پیوند زبانی و فرهنگی ایران و هند 3931 ،ایران13 .
org/?p=1982
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  34تهران بهمن 14
1731

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

190

یاد بگیرند .پس از اجرای این فرمان ،هندوان درک نمودند تا وقتی زبان
اداری کشور را یاد نگیرند ،نمی توانند کار و شغل به دست بیاورند .راجا
تو در مل نیز درک نموده بود که بدون آشنائی به فارسی ،همکاران او نمی
توانند بطور درست در امور مملکت سهیم شوند .پس از اجرا و تصویب آن
هندوان به فارسی تمایل کامل نشان دادند و می بینیم که در اواخر قرن 81
15
هندوان در فارسی همپایه هم میهنان مسلمان شان گردیدند
این خالصه عواملی بود است که هندوان را مجبور کرد که به شاهراه
نوین قدرم گذارند .یعنی اکنون تدریس فارسی –زبان بیگانگان -در سایر
هندوان آغاز گردید .برای باور کردن این امر دالئل موجود است که اوالً
کاییست ها از این زبان استقبال کردند .چون در میان آن ها تدریس زبان
فارسی قبالً متداول بود و نیز در میان هندوان آن ها سمت سر دبیر را به
عهده داشتند .بنابر این همینکه زبان اداره ها تبدیل شد ،آن ها خودشان را
جدا کردند .از نفاذ فرمان در میان هندوان ناراحتی ایجاد نگردید ،این
حقیقت را به اثبات می رساند که هندوان با سواد و گروه های نویسندگان
نوشتن و خواندن فارسی را بلد بودند .اگر چه هندوان فارسی را با کمال
میل یاد گرفتند اما نتیجه خاص آن به شکل کتاب ها در نیامد و در میان
هندوان هیچ نویسنده چیره دست به نظر نمی رسد .علتش گویا این است که
هندوان بر زبان فارسی قدرت نیافته بودند که برای تألیف و تصنیف الزم و
ضروری است .اما سرپرستی اکبر شاه و تشویق او در هندوان روح تازه ای
16
دمید که به شکل موسیقی ،مصوری و خطاطی ظاهر گردید.
روزگار طالئی شعر فارسی در هند با پادشاهی اکبرشاه ،بزرگترین
پادشاه سلسله بابری یا مغول کبیر ،آغاز گشت .پیش از او نیز شاعران
بسیاری در هند میزیستهاند ،اما در زمان اکبرشاه تحول تازهای در تشویق
.شاعران پارسی گوی ایجاد شد
عالمی  ،3891ص884
15
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  44تهران بهمن
1731
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شاعران مشهور دربار او فیضی فیّاضی (دکنی) ( ۴۵۹ـ ۴۰۰۱هـ ق)
نظیری نیشابوری (ف  )۱۲۰۱عرفی شیرازی ( ۳۶۹ـ  ۹۹۹هـ ق) طالب
آملی (فوت  ۶۳۰۱هـ ق) غزالی مشهدی ،همام گیالنی ،آذر کیوان ،احساناهلل
.17تربتی ،باباطالب اصفهانی و دهها شاعر دیگر بودهاند
دوران جهانگیر شاه تا انحطاط گورگانیان
با وجود اینکه زمان اکبرشاه را می توان تحول تازهای در تشویق

شاعران پارسی گوی یاد کرد اما شاعران عصر جهانگیر شاه نیز تقریبا ٌ
همان شاعرانی بودند که در زمان پدرش اکبر میزیستند؛ مثل طالب که
ملکالشعرای دربار بود ،نظیری ،حیاتی گیالنی و غیره اما در عصر شاه
جهان شاعران بزرگی در پناه او میزیستند که از شهرت فراوان برخوردار
بودند .از مشهورترین آنان کلیم کاشانی (فوت  )۱۶۰۱ملکالشعرای دربار
شاه جهان ،غنی کشمیری (ف )۷۷۰۱صائب تبریزی ( ۶۱۰۱ـ ۱۸۰۱ه
ق) رافع قزوینی مشهدی که در دربار شاه جهان رتبه پانصد سوار داشت،
نوعی خبوشانی (ف  )۹۱۰۱میر سعیدی اصفهانی تهرانی ،سالک یزدی
(ف  )۱۸۰۱میرزا مبارک ساوهای (ف  )۸۵۰۱میرزا غیاثالدین بیگ
شیرازی پدر ملکه نور جهان همسر جهانگیرشاه و شاهزاده دارا شکوه
فرزند شاه جهان که حامی شاعران و خود شاعر و ادیب دانشمند بوده و دهها
 .18شاعر دیگر بودهاند
از عهد نور الدین جهانگیر تا عهد فخر سیر (4101هـ 4211 -هـ)
«هندوها ادبیات پر ارزش و سودمند به وجود آوردند و در هر زمینه علم
و دانش به سزایی حاصل کردند(».سید عبد هللا ،3491،ص)45اگرچه نور
الدین مزاجا ً نسبت به پدرش کمتر و لی طبعش از ذوق علمی مملو و نسب
به هندوان مثل پدرش مطلوب و بی تعصب بود .در عهد خود به هندوان
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان 17
بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص  22شماره اول مهرماه 0731
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان 18
بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص  52شماره اول مهرماه 0731
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مناصب و مقامات سپرد(».سید عبد هللا ،3491،ص« )55از مطالعه کتب
تاریخی آشکار می گردد که جهانگیر در مورد خط مشی سیاسی و آموزشی
از اکبر پیروی کرد(».سید عبد هللا ،3491 ،به نقل بابر)7581 ،
عصر شاه جهان را باید عصر تح ّول فرهنگی و دوره رویدادهای مهم
تاریخی هند دانست ،زیرا از یک سو خود شاعر و ادیب و دانشمند و از
سوی دیگر ادیبان و شاعران و علما و دانایان را مورد نواخت قرار میداد.
در عصر او رونق و اعتبار و ثروت امپراتوری بابر به اعلی درجه ترقّی
رسید.
کتابخانه عظیم جهانگیر شاهی که در عصر اکبرشاه تاسیس شده بود و
در زمان جهانگیر شاه از بزرگترین کتابخانههای عالم به حساب میآمد ،در
.دوره شاه جهان به منتهی درجه ترقّی رسید
نسخههای نادر و کمیاب کتب علمی و ادبی فارسی و سایر زبانها به
قیمتهای گزاف خریداری و در این کتابخانه که بعدها به کتابخانه سلطنتی
هند موسوم گردید ،نگهداری میشد .مثالً نسخه منحصر بهفرد کتاب «یوسف
و زلیخا» به خط میرعلی و گلستان سعدی به خط خود سعدی یا محرّر
دیگری همزمان باوی ،شاهنامههای خطی نفیس و مصّور که به وسیله
بهترین خطاطان نوشته و توسط ماهرترین نقاشان هنرمند به تصویر کشیده
شده بودند و هزاران هزار نسخههای گرانبهای دیگر که قیمتی برای آنها
متص ّور نبود در کتابخانه نگهداری میشد .گفتهاند وسعت کتابخانه هند در
زمان شاه جهان به اندازه یک شهر بود ،بهطوریکه شب هنگام در معابر آن
نگهبانان بسیار به گشتزنی میپرداختند تا گنجینههای کتابخانه را از دستبرد
.سارقان حفظ کنند

شدت عالقه شاهان بابر به سرزمین ایران آنچنان بود که دربار آنان
پیوسته پناهگاه امن و قرارگاه مناسبی برای شاعران و هنرمندان ایرانی که
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.از بد حادثه بدان دیار روی میآوردند بود
شاه جهان به یکی از دانشمندان بهنام محمد امین قزوینی فرمان داد تا
کتاب تاریخ سالطین ایران را از آغاز تا زمان او بنگارد و قزوینی به کمک
عدهای از دیگر دانشمندان ،مدت پنجسال تالش کرد تا این کتاب عظیم را
به رشته تحریر درآورد .ضمنا ً نقاشان برجسته مأمور شدند تا تصویرهایی
به قطع بزرگ برای کتاب آماده سازند (این کتاب پس از تنظیم و تدوین
بهنام «پادشاه نامه» خوانده شد .این کتاب منثور ،نمونهای از بهترین منابع
تاریخی و یکی از شاهکارهای هنر خطاطی نقاشی ،جلدسازی و صحافی
بوده است .این کتاب در همان زمان توسط شاعری طباطبائی نام به نظم
فارسی در بحر متقارب که همان وزن شاهنامه فردوسی است درآمد اما
19
ظاهراً امروزه این کتاب در دسترس نیست.
در عصر شاه جهان ،چهار لغتنامه فارسی نوشته شد ،یکی فرهنگ
رشیدی به کوشش عبدالرشید عبدالغفور حسینی؛ دیگری منتخب اللغات شاه
جهانی که در تدوین آن عالوه بر دانشمندان بسیار ،خود شاه جهان نیز
شرکت داشته است سوم دائرةالمعارف علمی فارسی به نام (چهار عنصر
دانش) که بفرمان شاه جهان دهها دانشمند به تدوین و تألیف آن همت گماشتند
20
.و چهارم فرهنگ سروری تألیف محمدقاسم کاشی سروری
از مورخان و فرهنگ نویسان عهدشاه جهان نیز کسانی مثل محمد
یوسف مؤلف کتاب دیگری به نام منتخب التواریخ ،برهانالدین محمد حسین
بن خلف تبریزی مؤلف فرهنگ برهان قاطع ،عبدالرشید تتوی مؤلف
فرهنگ رشیدی و مورخان دیگر را میتوان برشمرد و در واقع عصر شاه
.21جهان عصر رواج و رونق تاریخ و فرهنگ نویسی بوده است
 .حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه 19
جهان بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص  22شاره اول مهرماه 0731
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان 20
بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص  22شماره اول مهرماه 0731
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان 21
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دار اشکوه پسر بزرگ شاهجهان فارسی بلد بود و تذکره مفصلی
مشتمل بر شرح حال اولیاء تألیف کرد .غیر از این بعضی کتب علوم هندوان
22
را به فارسی ترجمه کرد و یا کسانی را برای ترجمه گماشت.
در عهد اورنگ زیب؛ اکثر مأمورین شعبه دارایی کاییت هندو گرفتار
رشوه خواری شده بودند ،پادشاه برای جلوگیری از این امر دست به اقدامات
اصالحی سرسختی زد که در طی آن صد ها نفر از کارمندان معمولی از
کار و شغل شان برکنار شدند و در میان این ها بیشتر هندوها بودند .این اقدام
شاه از لحاظ سیاسی تأثیری نداشت .چون در آن عصر هندوان در زمینه
نگارش ،انشا و امور دیگر اداری تا اندازه ای مهارت به دست آورده بودند
که پادشاه مجبور شد در مورد فرمانش تجدید نظر کند و دستور داد از آن به
23
بعد یک مسلمان و یک هندو با هم مسئول اداری باشند.
ادبیات عهد اکبر قبالً مورد مطالعه ما قرار گرفته است و در آن عهد
هیچ کتب حایز اهمیتی به دست ما نرسیده است .در این عهد در میان
هندوان تحصیل فارسی رواج پیدا کرده بود .بنابر این به نخستین تألیفات
عهد جهانگیری که بر می خوریم تراجم است .در این مورد آغاز تألیفات
هندوها و حال پیشرفت آن مشابه به زبان های دیگر دنیا است .چون مسلّم
است که قبل از لیاقت دریافت تألیفی معموالً به تراجم توجه داده می شود.
بنابر این اگر عهد جهانگیر عهد تراجم گفته شود ،بی جا نخواهد بود .در
عهد شاهجهان و اورنگ زیب ،انشاگری و تاریخ نویسی پیشرفت کرد.
خاصه در تاریخ نویسی هندوها به مقامی رسیدند که تاریخ های این عهد
ز لحاظ صحت و جدیت و اعتبار از زمان های ماقبل معتبر تر بوده اند.
خالصة تواریخ و غیره تاریخ های هندوها می باشند و نمی توان آن ها را
از کتب ما بعد مقایسه کرد .در اواخر عصر اورنگ زیب علوم فارس در
هندوها رواج یافته بود .حتی وقتی اورنگ زیب برای برطرفی متصدی
های هندو قصد داشت ،به ناکامی مواجه گردید .این عهد نشر عام فارسی
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  75 -65تهران
بهمن 1731
اسالمیک کالچر23 8291 ،
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در میان هندوان بود.

24

نظر به بررسی های مذکور مشخص می شود در این عصر شعرای
معروف هندو نیز به وجود آمدند که تعدادی از آن ها از احترام خاصی
برخوردار بودند و همچنان در این عصر توسط هندوان کتاب های تألیف شد
که نه تنها از لحاظ ادبی بلکه از لحاظ تاریخی نیز شهرت دارند.
انحطاط گورگانیان تا استعمار انگلیس
علت دراز زیستی شگرف زبان و شعر فارسی را در هند و غنای
شگفت انگیز آن را در خالل دوران هفتصد ساله ،بیگمان در چندین عامل
باید جست که از آن میان می توان همجواری جغرافیایی ایران و هند و
پشتیبانی سخاوتمندانه دربار های هند از زبان و ادب فارسی یاد کرد و
این تا زمان اورنگ زیب ادامه داشت و بعد از اورنگ زیب ،با وجود
اینکه حکومت گورگانیان به چند قسمت تقسیم شدند ،مرکز ضعیف گردید و
حکومت های استانی به حکومت های مستقل تبدیل شدند اما دربار گورگانیان
مرکز علم و فن محسوب می شد.
در زمان اورنگ زیب کارمندان با سواد هندو بیشتر از قبل مشغول
خدمات سلطنتی بودند و تمایل هندو ها برای گسترش و توسعه ادبیات فارسی
کاهش نیافت بلکه با ذوق و شوق فراوان آثار بیشتری به وجود آمدند» .از
لحاظ کثرت شعرا و مؤرخین ،این عصر ،بیشتر از همه ادوار می باشد.
علت عمده ازدیاد ادب مذکور نیز این است که به جای یک مرکز تعداد
مراکز تصنیف و تألیف گسترش یافتند .اگر مؤلف در مرکزی به ناکامی
مواجه می شد به مرکز دیگر مراجعه می کرد.25 .
سید عبد هللا استاد دانشگاه پنجاب این قرن را قرن لغات عنوان می کند
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  75 -65تهران
بهمن 1731
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  98تهران بهمن
1731

24
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و تألیف کتب لغت را یکی از مختصات این قرن می داند و برای شفاف
سازی این ادعا می گوید:
" بعد از اورگ زیب ورود ایرانیان به هند نسبت به پیش کاهش یافت.
بنابر این در مورد کلمات روزانه و جدید اختالف بزرگی در میان آمد.
گروهی که در آن ایرانی االصل و حامیان ایرانی شامل بودند ،خیال داشتند
که هیچ یک از هندی ها نمی توانند به معنی واقعی به زبان فارسی سند
محسوب شود .و بر اقوال و فضالی هندی ایراد می گرفتند و افکار شان
را ناقص می دانستند .نتیجه چنین اختالفات این شد که که تصمیم درست
و نادرست دشوار گردید و غیر از این؛ روی فارسی دبیران غیر ماهر
تأثیرات مضر گذاشتند .لذا اهمیت این امر الزم گردید که کلمات و ترکیبات
بررسی شوند و در اوضاع جدید کتب نوع تازه ای تألیف شوند .همین امر
موجب شد که مؤلفان متعدد لغات در این عصر به وجود آمدند .این امر
جالب توجه است که در میان لغت نویسان این دوره لغت نویسان هندو مقام
باال تر دارند .آثار شان روح ثایر آثار فارسی است هندوان است .در آثار
مذکور اوصاف مشخص انتقاد و پژوهش و اطالعات و دقت نظر آشکار
است .مصطالحات وارسته و بهار عجم دو اثر بزرگ هستند که سایر ادب
فارسی هند اهمیت فراوان دارند .بهترین ویژگی این عصر همین است که
در این دوره بهار عجم و مصطلحات نگاشته شدند.
وی دومین ویژگی این عصر را چنین عنوان می کند« :دومین ویژگی
این دوره این است که در این عصر در میان هندوان ذوق و شوق شعر گویی
افزایش یافت ».وی اضافه می کند« :در این مدت صد سال ،شعرای ممتاز
و معروف هندو به وجود آمدند که ذکر شان در تذکره ها با الفاظ معتبر
موجود است .یکی از مختصات شعر گویی این آن زمان این بوده است که
اکثر شعرا مثنویات نوشته اند و مطالب مورد پسند شان در این مثنویات،
دینی بوده اند.
سید عبد هللا می گوید« :تذکره های این عصر نیز حایز احمیت می
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باشند و در زمینه تاریخ شعر و سخن بهترین مرجع اطالعات به شمار می
روند ».او ادعا دارد که «اکثر کتب تاریخ را هندوان در این عصر نوشتند»
26

خالصه این عصر از  4181تا  5381م عصر تشویق علوم شرقی
بود .برای تحصیالت فارسی ،عربی و سانسکریت مبلغ خاصی اختصاص
داده می شد و از آن مبلغ به دانشجویان هم بورسیه تدارک دیده می شد و هم
27
کتب معروف زبان های مذکور چاپ می شد.
استعمار انگلیس
در سال  7581شمع لغزنده سلطنت گورگانیان هند برای همیشه خاموش
شد و دهلی و گرد و نواحی آن تحت حکمفرمایی انگلیسی ها قرار گرفت.
در پنجاب حکومت سیک ها روی بنیان های ویران گورگانیان تأسیس شد.
بنابرین «مهاراجا رنجیت سینگ» ،روشهای قدیمی را تا حدی نگه داشت و
دربار «مهاراجا» مرجع دانشمندان هندو و مسلمان بود .زبان فارسی زبان
اداری بود و اسناد و مدارک نیز به زبان فارسی تنظیم می شد .سید عبد هللا
می گوید :روزنامه های که در کتابخانه دانشگاه پنجاب موجود است ،نشان
می دهد که طرز و روش وقایع نویسی حکومت مغول تا حدی سرجای خود
باقی بوده است .بعد از اینکه انگلیسی ها سراسر پنجاب را تحت تصرف
خود در آوردند و دامنه سلطنت آنان از پیشاور تا راس کوماری و از
بلوچستان تا برمه گسترش یافت ،فارسی رو به انحطاط گذاشت و به جای
آن زبان انگلیسی حمایت و پشتیبانی شد.
هوول 28تحت عنوان «آموزش انگلیسی ها در هند» نگاشته است که
در آغاز از آموزش کامالً چشم پوشی شد .سپس از این چشم پوشی مخالفت
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  59 - 39تهران 26
بهمن 1731
27 Selections for educalional records Sharp, I, P. 2
28 1- Seection for Educational Records Sharp, I, P, 2
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شروع شد و روش های نادرست که امروز دانشمندان از آن ایراد می گیرند
مورد اجرا گذاشته شد و باالخره روشی اتخاذ گردید که تا به امروز ادامه
دارد.
"چارلس گرانت در سال  2971م ،ضمن ابراز اوضاع انحطاطی
اخالقی هندیها پیشنهاد کرد که آموزش انگلیسی در میان هندی ها رایج گردد
«چون معالجه تاریکی روشنی است و مداوای بی سوادی سواد است» اما
توصیه مذکور مورد توجه قرار نگرفت .از سال  4181الی  0381م در
میان طرفداران زبان انگلیسی و زبان شرقی بحث و مباحثه ادامه یافت .در
کشور گروهی به وجود آمد که می خواست به جای علوم شرقی ،آموزش
علوم غربی رواج یابد .راجاموهن رای (که خود عالم فارسی و عربی بود)
پیشرو این گروه بود .وقتی حکومت در نظر داشت که در کلکته یک کالج
هندو سانسکریت دایر کند ،راجا موهن رای خالف این پیشنهاد صدای خود
را بلند کرد و تقاضا نمود که به جای سانسکریت و علوم دیگر شرقی،
انگلیسی ترویج شود .همچنین مبلغین مسیحی برای ترویج و گسترش زبان
انگلیسی چندین کالج گشایش نمودند .در سال  9281م تصمیم گرفته شد که
به جای فارسی ،انگلیسی زبان اداری شود و در دادگاه ها این زبان رایج
گردد 29اما کار به جای نرسید تا اینکه در سال  ۲۳۸۱با زور انگلیسی را
جایگزین فارسی کردند و چارلز تری ویلیان در سال  ۶۳۸۱زبان انگلیسی
را به جای زبان فارسی رسمیت داد .بدینگونه زبان فارسی با وجود آنكه
زبان بیان آثار خالق علمی و ادبی به شمار میرفت و در تمام مراحل آموزش
در برنامهها گنجانده میشد تا حد یک زبان درج دوم تنزیل كرد و همسطح
زبانهای كهن سانسكریت و عربی شد و با گذشت زمان اردو جای فارسی
را گرفت.
با وجود این همه فشار روی زبان فارسی در هندوستان هنوز فارسی
دانان زیادی در هندوستان هستند و زبان فارسی در بیش از  ۰۶دانشگاه،
سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان ،صفحه  99 - 49تهران
بهمن 1731
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دانشکده یا ترکیبی از آنها توسط  ۰۷۱استاد تدریس میشود .در حال حاضر
در بیش از  ۰۵دانشگاه هند زبان و ادبیات فارسی تدریس میشود و در چندین
دانشگاه این کشور نیز بخش مستقل زبان فارسی وجود دارد .دانشگاههای
علیگر ،دهلی ،جواهر لعل نهرو ،جامعه ملی اسالمی ،کشمیر ،لکهنو،
بنارس ،پاتنا ،بوپال ،عثمانیه ،بمبئی ،گوهاتی ،بی آرامبیدکر (مظفرنگر)
و مگد از دانشگاههایی هستند که گروه مستقل زبان فارسی دارند .مراکز
تحقیقات زبان فارسی نیز در دانشگاههای علیگر ،موالنا آزاد ،پاتنا ،مالیر
کوتال و احمدآباد نیز فعالیت دارند .زبان فارسی برای هندیها زبان خارجی
30
و تنها یک زبان نیست ،بلکه یک فرهنگ است
نتیجه گیری:
نخست این شیرینی گویا و طرز بیان زبان فارسی بود که از میان این
همه تنوع زبانی منطقه قد علم نمایده و شاعران و اندیشمندان به آن روی
آورند.دوم سالطین اسالم که به جز غوریان همه ترکهم بودند در گسترش
زبان فارسی و ترویج آن تقش به سزای داشتند که قابل ستایش است .جا
دارد که زبان فارسی را ،زبان صلح نامید .زبانی که بر خالف سایر زبان
های جهان ،توسط حکومت های خودی گسترش نیافته است و ترکان در آن
نقش اساسی را بازی کرده اند .اما افسوس تحوالت روزگار و استعمار؛ این
زبان شیرین را از شبه قاره هند بیرون انداخت و جغرافیای آن را محدود
تر نمود .اگر امروز از جانب حکومت ها فارسی زبان؛ در گسترش زبان
فارسی اقدامی نشود ،درخشش آن روز به روز کم و منطقه جغرافیایی آن
محدود تر خواهد شد .چون از یک طرف زبان انگلیسی که زبان فناوری
است مثل غول منطقه را دارد فرا می گیرد و از جانب دیگر نژاد پرستی که
در بین اقوام ایران زمین در حال رخنه کردن است ،می تواند لهجهو گویش
های منقطه ای جای زبان فارسی را بگیرد و منطقه جغرافیای آن باز هم
محدود تر شود.
صالح نژاد ،نرگس ،زبان فارسی در هندوستان ،کجارو30 .59 ،
https://www.kojaro.com/2016/5/29/119402/persian-language-india/
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سید عبدهللا ،ادبیات فارسی در میان هندوان ترجمه محمد اسلم خان،
صفحه  71تهران بهمن 1731
صالح نژاد ،نرگس ،سرگذشت زبان فارسی در هنوستان ،کجارو،
ایران 6102
حیدی ،سید جعفر ،فرهنگ و ادب در عصر شاه جهان ،زوزنامه
اطالعات ،پنجشنبه  6خرداد 5931

حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی
هند در عصر شاه جهان بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا شماره اول مهرماه
0731
دیسایی ،ضیاءهللا ،زبان و ادبیات فارسی ،قند پارسی ،سال 2731
شماره 6
حمیدی ،سید جعفر ،تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی
هند در عصر شاه جهان بابری ،مجله فرهنگی ادبی آشنا ،ص 52 - 42
شماره اول مهرماه 0731
متینی ،جالل ()۶۷۳۱؛ «دربارهی فقر فرهنگی مهاجمان و گسترش
زبان فارسی»؛ مجلهی ایرانشناسی ،سال نهم ،شمارهی یک
جنتی ،کوروش ،پیوند زبانی و فرهنگی ایران و هند 3931 ،ایران.
http://parsianjoman.org/?p=1982

صالح نژاد ،نرگس ،زبان فارسی در هندوستان ،کجارو.59 ،
Selections for educalional records Sharp, I, P. 2
Seection for Educational Records Sharp, I, P, 2
https://www.kojaro.com/2016/5/29/119402/persian-language-india/
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İKINCI DÜNYA SAVAŞINDA AMERIKA’DA “ÇEKIK
GÖZLÜ” OLMAK: ÇINLI AMERIKAN ROMANINDA JAPON
AMERIKALILARIN TEMSILI
JAMIE FORD’UN KIRIK KALPLER OTELI
BEING "SLANT-EYED" IN AMERICA DURING WORLD
WAR II: REPRESENTATION OF JAPANESE AMERICANS IN
CHINESE AMERICAN NOVEL JAMIE FORD'S HOTEL ON
THE CORNER OF BITTER AND SWEET
Murat ERDEM1
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Çinli Amerikalı yazar Jamie Ford’un Kırık Kalpler Oteli
adlı romanı üzerinden İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Seattle kentinde
yaşayan Çinli ve Japon Amerikalı göçmenlerin hem kendi aralarında hem de baskın
beyaz kültür karşısında yaşadıkları kimlik dil ve aidiyet sorunlarını incelemektir.
Geldikleri yer olan Asya’da düşman olan bu iki ırk, yeni kıtada beyazların yabancı
düşmanlığı ve ayrımcı tutumlarına maruz kalmışlardır. Ancak Japonya’nın
Pearl Harbor’a saldırısı bu ülkede yaşayan Japon kökenli insanları daha da
ötekileştirmiştir. Amerikan hükümetinin aldığı tahliye ve yer değiştirme kararı bu
insanları yerlerinden etmiş, savaş süresince ülkenin içlerinde kurulan kamplarda
devletin gözetiminde kalmışlardır. Roman tarihsel bir çerçeve içinde o dönemde
yaşananları Çinli Henry Lee ve Japon Keiko Okabe karakterleri üzerinden ele
alarak dönemin ruhunu yansıtmaktadır. Asyalı Amerikalı olan bu göçmenlerin
çevrelerini kuşatan baskın kültüre karşı mücadeleleri, kimlik, dil, aidiyet, zenofobi
ve ayrımcılık gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra etnik kökenli bu
insanların kendi kültürleri ve kuşakları arasında yaşanan çatışmalar ele aldığımız
diğer konular olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Amerikan Romanı, Asyalı Amerikalı Göçmenler, Dil ve
Kimlik, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık, Kültürlerarası İletişim

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the identity, language and sense of belonging
issues that Chinese and Japanese American immigrants have experienced both
between themselves and against dominant culture during the Second World War in
America. Chinese American author Jamie Ford’s debut and bestseller novel Hotel
on the Corner of Bitter and Sweet is analyzed reflecting the cultural interactions
1 Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı Bölümü
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and issues which have arisen during WWII in Seattle. Two belligerent nations of
old Asia, now turned into Asian migrants in new America have been exposed to
the xenophobic and discriminatory attitudes of white society. In addition, Japan’s
attack on Pearl Harbor has further otherized people of Japanese origin living in
this country. The decision of the U.S. Government to relocate these people from
their district to internment camps where they stay throughout the war has been
one of the dramatic events in American social history. The novel within a historical
context has reflected issues and the spirit of the period through Chinese Henry
Lee and Japanese Keiko Okabe as the two characters representing their ethnic
groups. The struggle of Asian American immigrants against dominant culture
has revealed concepts such as identity, language, sense of belonging, xenophobia
and discrimination. In addition, this study also deals with the conflicts within the
immigrant cultures and among their generations.
Keywords: American Novel, Asian American Immigrants, Language and
Identity, Xenophobia and Discrimination, Intercultural Communication

GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri yapısı ve kuruluşunun doğası gereği çok
uluslu ve çok kültürlü bir topluma sahip olmuştur. 250 yıllık ülke tarihi
aynı zamanda büyük bir sosyoloji laboratuvarı olan bu toplumsal yapıyı
meydana getiren farklı kültür ve uluslardan gelen göçmenlerin kimlik ve
aidiyet mücadelelerini içinde barındırmaktadır. Beyaz Anglo-Saksonların
kurduğu ve çoğunluğunu oluşturduğu toplum, zaman içinde önce ülkeye
köle olarak getirilen siyahların, ardından doğu Avrupa ve uzak Asya kökenli göçmenlerin katılımıyla gerek coğrafyaya dayalı, gerekse ekonominin
ihtiyaçlarına bağlı olarak büyük bir demografi oluşturmuştur. Bu çalışma
içinde, uzak Asya’dan Amerika kıtasına göç etmiş “çekik gözlü” iki ırkın
yeni kıtadaki varoluş süreçleri, İkinci Dünya Savaşına da bağlı olarak yaşanan gelişmeleri roman aracılığıyla sunulacaktır. Tarihsel olaylar ve süreçler
içinde insanlar genellikle sayı ve istatistikler ile ifade edilmektedir. Oysa
insanı ve yaşadıklarını en iyi yansıtabilen ve aynı zamanda aktarabilen anlatılar edebi metinlerdir çünkü “edebiyatın gücü okurun yüreğine dolaysız
girebilmesinden kaynaklanmaktadır” (Kırtunç 2000:115). Amerikan yazınında özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ön plana çıkmaya başlayan
etnik merkezli çalışmalar, genel olarak kimlik sorununu ve kuşaklar arası
çatışmalar üzerine yoğunlaşmıştır. Amerikan kimliği kazanmak ve toplumda kabul görmek temel bir amaç iken, ait olunan etnik grubun kuşakları
arasındaki çatışmalar başka bir sorunu oluşturmaktadır. Kuşkusuz birçok
göçmenin ülkeye geliş hikâyesi, öncesi ve sonrasıyla bir trajedi ve travmayı
içinde barındırabilmektedir. İnceleyeceğimiz romanda da bu konular yer
almakla birlikte, diğerlerinden farklı olarak Çinli kökene sahip bir yazarın, Çinli ve Japon olan iki çocuğun hikâyesi üzerinden iki rakip göçmen
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toplumun İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika’da yaşadıklarını ve buna
bağlı gelişmeleri ele almaktadır. Tarihsel roman olarak da değerlendirebileceğimiz eserde geçen birçok olay, yer ve mekânlar gerçekleriyle aynı isim ile
bire bir kullanılmış, gerçek yaşanmış olguların üzerine kurgusal bir anlatı
inşa edilerek oluşturulmuştur. Elbette Çinli ve Japonların kendi kıtalarında
yüz yıllardır süren savaş ve düşmanlığın, beraber vatandaşı oldukları Amerika’daki yansımaları, kuşaklar arasındaki farklılıklar ve özelinde 2.Dünya
Savaşının getirdiği toplumsal çalkantılar bu romanın anlatısını farklı kıldığını söylemek mümkündür. Romanı incelemeden önce, ön planda bulunan
“çekik gözlü” bu iki ırka ait göçmenlerin kıta Amerika’sına geliş sürecine
kısaca değinmek yararlı görülmektedir.

Çinli ve Japon Göçmenlerin ABD’ye Gelişleri
ABD tarihi demek aslında göçmenlerin ve göç edişlerin tarihidir.
Keza Amerikalı demek göçmen demektir. Kıtanın Avrupalılar tarafından
keşfedilişi ile başlayan bu süreç, İngiltere’nin kurduğu sömürge ve koloni
döneminde artarak devam etmiş, Bağımsızlık Savaşı ardından kolonilerin
eyalete dönüşmesiyle Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur. Dünyanın
her bölgesinden gelen göçmenlerin oluşturduğu devinim, ülke içinde önce
batıya sonra bütün bölgelerine yayılan göç dalgaları köklü Anglo-Sakson
geleneğin yanında dinamik bir Amerikan kimliğini ortaya çıkarmıştır.
Kuzey ve batı Avrupa’dan gelen ilk göçmenler için dil, din ve derilerinin rengi
sorun olmamış, “Amerikalı” kimliğine kısa süre içinde bürünmüşlerdir.
Ancak 19.yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın ilk döneminde alışılmışın dışında
ülkeye gelen doğu Avrupalı ve uzak Asya kökenli göçmenler yeni
kıtaya kolay uyum sağlayamamışlardır. Şüphesiz din, dil, renk ve kendi
toplumlarının baskın kültür ve gelenekleri bu uyum sürecine olumsuz
katkı yapmıştır. Konumuz olan Japon ve Çinli göçmenler, Amerika’ya daha
iyi bir yaşam ve gelecek elde etmek için ülkelerini arkalarında bırakıp bu
zorlu yolculuğu seçmişlerdir. Yani Avrupalı göçmenlerin refah dışında da
farklı sebepleri olmakla birlikte, Japon ve Çinlilerin göç etmelerinin tek ana
nedeni ekonomik ve para kazanmak olmuştur (Daniels 1988:6).
California’da altın madenlerinin bulunuşu ve buna bağlı yeni fırsatlar,
1849 yılından itibaren Çinlilerin dalgalar halinde ABD’ye göç etmelerine
sebep olmuştur. 1882 yılına kadar 300 bine yakın ve ağırlıklı olarak erkek
Çinli göçmen Amerika’ya yerleşmiş ve Amerikan yönetimi bu tarihte özel
bir kanun çıkararak Çin’den göç alımını engellemek durumunda kalmıştır.
1902 yılına kadar süren bu kanun daha sonra başka benzer göçmen
kanunlarıyla farklı biçimlerde İkinci Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir.
Ülkeye gelen Çinli göçmenler kısa süre içinde ekonomiye katkı sağlamışlar,
altın madenleri, tren yolu inşası ve tarımsal alanlarda çalışmışlar, beyazlara
göre az ücret alsalar da kendi ülkelerindeki koşullardan daha iyi para
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kazanmışlardır (Liu 2002:24). Bununla birlikte, çekik gözleri, kısa boyları ve
sarıya yakın ten renkleriyle beyaz Amerikalılar tarafından ırk ayrımcılığına
maruz kalmışlardır. Çinli göçmenler genellikle kentlerde “Chinatown”
olarak tanımlanan mahalleler oluşturarak kendi ırkdaşlarıyla bir arada
yaşamayı tercih etmişlerdir. 1949 yılında Çin’de gerçekleşen komünist
devrim, bu devrimden kaçanların bir kısmının Amerika’ya gelişi söz konusu
olmuştur. Bununla birlikte Amerika’nın Soğuk Savaş bağlamında Çin ile olan
olumsuz ilişkileri, yeni kıtada yaşayan Çinlilerin hayatını da etkilemiştir.
Çin’den gelen ilk göçmenler sosyal yaşamdan uzak, dil bariyeriyle karşı
karşıya kalmalarının da etkisiyle toplumdan ayrı kaldıklarını söyleyebiliriz.
Bununla birlikte, ikinci kuşak Çinliler temel Amerikan değerlerini
benimsemeye başlamıştır. Sonraki kuşaklar topluma daha entegre olmuş
hatta başka ırklardan insanlarla evlilikler yaparak, Pasifik kıyılarından New
York’a kadar farklı kentlere dağılmış ve günümüzdeki yaygın kullanımıyla
“Çinli-Amerikalı” kimliğine bürünmüşlerdir.
Çalışmamızda ele alacağımız ikinci Asya kökenli göçmenler olan Japonlar belli noktalarda Çinlilerin yaşadıkları süreçlere benzer tecrübeler
yaşamışlarsa da, Pearl Harbor saldırısı sonrası İkinci Dünya Savaşı’ndan en
çok etkilenen göçmen grubunu oluşturmuşlardır. ABD tarihi bağlamında
19.yüzyılın son kısmında ilk Japon göçmenler coğrafi yakınlıklarına da bağlı olarak Hawaii adasına gelmişlerdir. Her ne kadar bu ada o dönemde henüz
ABD toprağı olmasa da, Amerikan işadamlarının bu bölgedeki yatırımları
için gerekli iş gücü kaynağını uzak doğu ülkeleri ve Japonlar oluşturmuştur. 20.yüzyıla girerken bu kez Japon göçmenleri California ve kuzeyde San
Francisco’nun bulunduğu pasifik kıyılarına yerleşmeye başladıkları görülmektedir. Diğer Asya kökenli göçmenlerin karşılaştığı ırkçı ve ön yargılı
yaklaşımlarla mücadele eden Japon göçmenlerin amacı da diğer göç eden
insanlar gibi ekonomik refah ve Amerikan vatandaşı olarak daha iyi bir
yaşama sahip olmaktır. Ülkede Çinli göçmenlerden sonra gelen Japonlara verilen ilk tepki “bir başka Asya kökenli köle cinsi” şeklinde olmuştur
(Davenport 2010:12). 1941 yılındaki Pearl Harbor saldırısına kadar Japon
kökenli bu göçmenler de diğer Asya’dan gelenler gibi yabancı düşmanlığı,
ırkçı yaklaşımlara ve ayrımcılığa maruz kalmışlar ve tipik bir şekilde yaşadıkları mahallelerde kendilerine has bir yaşam düzeni kurmaya çalışmışlardır. Ancak Pearl Harbor sonrası hayatları alt üst olmuştur. FBI saldırının
hemen ardından ve sonraki aylar içinde yaklaşık 2000 kişinden oluşan “Issei
ve Nisei2 işadamları, Japon Kuruluşları ve Örgütlerinin liderlerini, Shinto
ve Budist din adamlarını, Japon yayınlarının editörlerini, Japon dil okullarındaki öğretmenleri” tutuklamıştır (Olson & Beal 2010:174). Amerikan
hükümeti bununla da yetinmemiş ve saldırıdan 3 ay sonra, 19 Şubat 1942
2
İssei ilk kuşak Japon göçmenler için kullanılan bir ifadedir. Nissei ise daha çok
Amerika’da doğmuş ve vatandaş olmuş Japon kökenli Amerikalıları tanımlamak için
kullanılan terimdir.
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tarihinde Başkan Franklin Roosevelt’in “Yürütme Emri 9066” olarak bilinen
çok önemli bir karar almıştır. Buna göre Japon kökenli göçmen ve Japon
Amerikalı tüm vatandaşları zoraki yer değiştirmeye tabi tutulmuş ve ülke
içlerine kurulan toplama kampların sürülmüştür. Bu icra kararının gerekçesi Japon kökenli göçmen ve vatandaşların ABD’ye karşı isyan, sabotaj ya
da karşı istihbarat faaliyetleri içinde olabilecekleri ihtimali ve diğer Amerikalılar tarafından Japonlara karşı gerçekleşebilecek tehdit ve saldırılara
karşı önlem olarak açıklanmıştır. 1942 yılının Şubat ve Mayıs ayları içinde
yüz binin üzerinde Japon kökenli insanlar ordu birlikleri tarafından yaşadıkları bölgelerden “tahliye edilerek” geçici kamplara yerleştirilmişlerdir.
Daha sonra bu insanlar Idaho, Wyaming, Colorado, Utah ve Arizona gibi
eyaletlere kurulan sabit “toplama3” kamplarına nakil edilmişlerdir. Geçici
kurulan kamplar (Harmony, Tanforan, Pomona) Amerikan ordusu tarafından yönetilirken, daha sonra inşa edilen kalıcı kamplar (Manzanar, Topaz,
Poston) İçişleri Bakanlığı tarafından idare edilmiştir (Ng 2002:xiii). Kuşkusuz bu zoraki ve kanunla gerçekleştirilen yer değiştirme ve kamplarda gözetim altında olmak bu insanların hürriyetini kısıtlarken, tahliye sırasında
yanlarına sadece iki bavul alabilmeleri mal kaybına neden olmuştur. Japon
Amerikalılar sahip oldukları mal, mülk ve toprakları yok pahasına düşük
fiyatlarla elden çıkarmışlar ve o dönemin parasıyla “400 milyon doların üzerinde mülk kaybı yaşamışlardır” (Olson & Beal 2010:176).
Bu iki çekik gözlü ırkın, Çinli ve Japon kökenli göçmenlerin İkinci
Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarını yansıtan romanda yeri geldikçe
diğer bazı tarihsel olgulara yer verilmektedir. İncelenen roman gerçekler
üzerine inşa edilmiş kurgusal bir anlatıdır. Ancak edebi yazının en temel
özelliği olan insana ait olan yaşanmışlıkları duygu süzgeçlerinden geçirerek
tarihsel metinlerden farklı, canlı ve insani değerleri ön plana çıkaran bir
anlatı olmasıdır. Bu bağlamda ele alınan tarihsel bir konunun yeni kuşak
okurlar tarafından Amerika’nın çok kültürlü dokusunu daha iyi anlamasını
sağlamaktadır. Ayrıca roman sadece Amerikalı ya da Asya kökenli okurlar
için değil, bizim gibi başka kültür ve coğrafyada yaşayan insanlar için de bir
ışık olması açısından değerlidir. Bu romanı seçme nedenlerinden bir tanesi
ise, anlatının Asyalı Amerikalı insanları klasik etnik merkezli yapılarda
bulunan travma ve ajitasyon üzerinden anlatmak yerine, 12 yaşındaki bir
çocuğun bakış açısından daha naif ve basit ifadeler ile dönemin ruhunu ve
yaşananları yansıtıyor olmasıdır. Bunun yanı sıra, anlatının İkinci Dünya
Savaşı ile 1986 yılı olmak üzere geçmiş ve şimdiki zaman arasında gidip
gelen anlatılar biçiminde bir yazın tekniği kullanılmıştır.
3 Japon Amerikalıların yerleştirildiği bu kamplar ile ilgili olarak farklı kesimlerce farklı
tanım/terminoloji kullanılmaktadır. İngilizcesi daha çok “internment” olarak yani hapis ve
gözetim altında diye çevirebileceğimiz bir tanımlama yaygın olarak kabul görülmektedir.
Bununla birlikte, toplama, sürülme, yer değiştirme, temerküz, enterne edilmek gibi farklı
ifadeler de kullanılabilmektedir.
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Jamie Ford’un Kırık Kalpler Oteli
Çinli Amerikalı Yazar Jamie Ford’un Kırık Kalpler Oteli romanı 2009 yılında yayınlanır yayınlanmaz geniş bir okuyucu kitlesi bularak kısa süre içinde
en çok satanlar listesine girmiştir. Roman, Asya Amerikalı göçmenlerin yoğun
bulunduğu ABD’nin Seattle kentinde, özellikle Japon Amerikalıların yaşadığı Japon mahallesinde yer alan Panama Oteli’nde geçekleşen bir olayla başlar.
1986 yılında otelde yapılan tadilat sırasında bodrum katında yıllardır toz içinde
kalan bazı eski eşyalar bulunmuştur. 1942 yılında toplama kamplarına sürülen
Japon Amerikalılar yanlarında götüremedikleri eşyaları bu otelin bodrumuna koymuşlar ve yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan otelin bodrumu tarihsel bir
mirasın yer aldığı müzeye dönüşmüştür. Panama Oteli, tarihi açıdan ülkeye
gelen Japonların ilk adım attıkları ve kalıcı bir yere sahip olana kadar kaldıkları yer olmuştur. Otel, ülkeye gelen Japon göçmenlerin hayal ve umutlarını
temsil eden simgesel bir yer olmuştur. Yazar Ford oteli şu biçimde tanımlamıştır; “Kim bilir Okinawa’dan ya da Kanton’dan gelen, gemiden karaya ayağını bastığı andan itibaren yeni bir hayat düşleyen kaç göçmen yorgun başını
Panama Oteli’nin yastıklarında dinlendirmiştir” (Ford 2010:156). Romanın
başkarakteri olan yaşlı Henry Lee bir Çinli olmasına rağmen bu haberden çok
heyecanlanmış ve derhal otele giderek eşyalar ile ilgili araştırma yapmak istemiştir. Aslında bulmak istediği şey çok sevdiği çocukluk arkadaşı olan ve toplama kampına götürülen Japon Amerikalı Keiko’ya çocukluk döneminde hediye
ettiği bir plaktır. Bu plak Henry’nin Keiko ile olan geçmişini temsil etmektedir. Henry, toplama kampındaki son görüşünden sonra geçen kırk yıl içinde
Keiko’ya bir daha ulaşamamıştır. Henry geçen yıllar içinde evlenmiş, çocuğu
olmuş ancak çocukluk arkadaşı ve aşkı Keiko onun hep aklında ve kalbinde yer
almıştır. Roman bu noktadan sonra iki tarihsel kesit arasından gel git yaparak
ikili bir anlatı biçimine dönüşmüştür. Bir taraftan Henry’nin 12 yaşında bir ilkokul öğrencisi olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananları çocuk gözüyle
yansıtırken, diğer tarafta 1986 yılında yaşananlar artık yaşlı sayılabilecek, üstelik eşini kaybetmiş ve üçüncü kuşak Çinli-Amerikalı oğluyla olan ilişkilerini
düzeltmeye çalışan bir babanın bakış açısıyla karşımıza çıkmaktadır. Romanda
çok kültürlü Amerikan toplum yapısının özellikle savaş zamanı döneminde
ortaya çıkan çalkantıları farklı boyutlarıyla ele alındığını görmekteyiz. Bu bağlamda yapacağımız incelemenin temalarını yine romanın içinde yer alan kişiler
ve olaylar belirleyecektir. Buna göre romanda ön plana çıkan “yabancı korkusu,
düşmanlığı ve ayrımcılık” ile “kimlik, dil ve aidiyet” kavramlarının oluşturduğu
tematik parametreler bağlamında çözümlenmeye çalışılacaktır.

Yabancı Korkusu, Düşmanlığı ve Ayrımcılık

Yabancı korkusu4 aynı zamanda yabancı düşmanlığı ve nefreti olarak
4 Yunanca “xenos” yabancı ve “phobos” korku/fobi kelimelerinin birleşiminden oluşan
ve İngilizce “xenophobia” olarak kullanılan bu kavramı genel bir ifadeyle “yabancı korkusu”
şeklinde tanımlamak mümkündür. Ancak, sosyolojik ve tarihsel olgular bağlamında
bakıldığında, korku ya da fobiden çok ön yargı, zorbalık, diğer bir ırka üstünlük, nefret ve
düşmanlık ile bağdaştırmak söz konusudur.
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da tanımlayabileceğimiz, bir toplumda daha çok yerleşik düzene sahip
olan grupların, göç ve benzeri nedenlerle daha sonra gelen diğer kesimlere
karşı gösterdiği sosyal ve duygusal tepkidir. Bu tepki, ön yargı, ayrımcılık,
zorbalık, nefret, tehcir ve hatta soykırıma kadar geniş bir yelpazeyi içine
alabilmektedir. Farklı kültür ve göçmenlere sahip olan Amerika için bu
kavram tarihin her döneminde karşımıza çıkmaktadır. İki yüz yıl önce
Benjamin Franklin, yüz yıl önce Madison Grant gibi düşünürler ülkenin
“saflığını” dışarıdan gelecek yabancılarla bozulacağını ve Amerika’yı
“Almanlaştıracağı”, “İtalyanlaştıracağı” gibi yaklaşımlarla yabancı
düşmanlığını ortaya koyarken, 1994 tarihli Biz Kimiz? kitabında Samuel
Huntington Avrupalı göçmenleri Amerika’nın “eritmeyi” başardığını ancak
Asya-Amerikalı ve Meksikalıları ne yapacağız şeklindeki ifadesiyle aynı
düşünce sistematiğinin halen var olduğunu ortaya koymaktadır (Portes &
Rumbaut 2006:344) Kuşkusuz bu tavır sadece yabancılara olan düşmanlık ya
da korku olarak değil, aynı zamanda kendi ırkını ya da kültür ve inançlarını
diğerlerine göre üstün olarak görmek olarak da nitelendirilebilir. Huntington’ın
25 yıl önce kitabında naif gözüken bir ifadeyle yansıttığı görüş, 2016 yılında
başkan seçilen Donald Trump’ın gerek seçim kampanyası sırasında, gerekse
başkanlığının ilk yılındaki uygulamalarda fiiliyata dönüştüğünü söylemek
mümkündür. Diğer bir ifadeyle zenofobi kavramı, tıpkı göçmenlik gibi ABD
kimlik ve kültüründe temel olan ve yaşanan olumsuz gelişmelerde kolayca
ortaya çıkabilen bir olgudur.
İncelediğimiz romanda yabancı korkusu ile ilgili en temel olgu aynı zamanda romanın da merkezinde bulunan Pearl Harbor saldırısı sonrası hükümetin aldığı icra kararına bağlı olarak Japon kökenli göçmen ve yurttaşların maruz kaldıkları ayrımcılık konusudur. Daha resmi karar alınmadan
ancak Pearl Harbor saldırısının hemen ardından FBI şüpheli gördüğü Japon kökenli insanları soruşturmaya ve tutuklamaya başlamıştır. Romanda
siyahlara ait ve canlı caz müziği yapılan Black Elks kulübüne düzenlenen
baskında, haklarında herhangi somut bir kanıt ya da suçlama olmadan sadece Japon kökenli oldukları için insanlar tutuklanır. Müzik kulübüne, çok
sevdikleri caz müziği canlı dinleyebilmek için bir yolunu bulup arka kapıdan giren Çinli Henry ve Japon Keiko bir anda arbedenin içinde kalırlar:
Altı Japon adam daha kelepçelendi ve kapıya doğru götürüldüler. Kadınlar burunlarını çekerek ağlıyordu. Tutuklanan
son adamın, sürüklenirken, “Bunu neden yapıyorsunuz. Ben
Amerikalıyım,” diye bağırdığını duydu Henry. Tutuklananlar
arasında Keiko’nun İngilizce öğretmeni de vardı. (Ford 2010:
77)
Babasının güncel siyasi olaylara olan ilgisi ve çevresini bilgilendirmesi
nedeniyle Henry yaşanan bu kargaşanın nedenini anlamıştır. Ancak Keiko
şok içinde kendi ırkından tanıdığı, bildiği hatta bir tanesinin öğretmeni
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olduğu bu insanların kelepçelenmesine tepki göstermiştir. Keiko’nun bir
ajana neden Japonların tutuklandığı sorması üzerine: “İşbirlikçiler evlat.
Donanma sekreterliği Hawai’de çalışan ve ülkeye dağılan Japon keşifçiler
olduğunu rapor etti. Hepsi yerliymiş. Burada çalışmalarına izin veremeyiz”
cevabını alır (79). Kulüpte yaşananların bir başka boyutu daha vardır.
Henry ve Keiko 12 yaşlarında çekik gözlü iki çocuk olması nedeniyle FBI’ın
dikkatini çekmiştir. Hemen bir ajan çocukların yanına gelip başlarında
durmuş ve başka bir yere gitmeleri engellenmiştir. Henry, aslında hiç
hoşlanmadığı ancak babasının sürekli takması için kendisine verdiği “Ben
Çinliyim” yazılı armayı ajanlara göstermiştir. Arma hem Henry’i, hem de
Keiko’yu Çinli olarak tanıtmış olsa da ajanlar çocukları mutfak çalışanları
sanmıştır,, çünkü normalde bu yaş grubunun kulübe girmesi yasaktır. Çinli
çocukların mutfaklarında çalışıyor olması bu dönemde oldukça yaygın
bir durumdur. Nitekim ajanlardan bir tanesi, Henry ve Keiko’nun başında
bekleyen diğer görevliye “Yanlışlıkla iki Çinli almışsın muhtemelen
mutfakta çalışıyor” demesiyle çocukların tutuklanmasını önlemiştir (78).
ABD Başkanı F.D. Roosevelt’in aldığı 9066 numaralı yürütme kararı
uygulanmaya başlamasıyla Washington, Oregon ve California eyaletlerinin
belli bölgeleri Savaş Bakanlığı ve Ordu komutanlarının yetki ve idaresine
vermiştir. Bunu anlamı Ordu güvenlik gerekçesiyle her türlü önlem alınabilecek ve yer değişiklikleri yapılabilecektir. Kararın ardından artan tutuklamalar karşısında çaresiz kalan ve tepki gösterme şansları bulunmayan
Japon kökenli insanlar ilk olarak kendilerini savaşa ya da Japonya’ya bağ
kurabilecek belge, mektup ve hatta aile resimlerini yakarak yok etmeye çalışmışlardır. Kuşkusuz, bir ailenin geçmişini ve kimliğini oluşturan ve sonraki kuşaklara bilgiler taşıyan bu tür belge, fotoğraf ve mektupların bizzat
kendileri tarafından yok edilmesi oldukça hüzünlüdür.
Dün gece bir sürü Japon daha tutukladılar. Bütün şehirde, Puget Sound’da, belki de bütün eyalette. İnsanlar kendilerini Japonlarla olan savaşa bağlayabilecek her şeyi yakıyorlar şimdi.
Kimonoları, Nippon’dan gelen mektupları. Her şey yakılmalı
çünkü durum çok tehlikeli oldu. Eski fotoğraflar bile tehlikeli.
İnsanlar ailelerin albümlerini yakıyorlar (97).
Yürütme kararı uygulanmaya başlanınca, Japon mahallesinin de içinde
bulunduğu geniş bir bölgenin yönetimi ordunun eline bırakılmıştır. Amerikan askerleri Japon mahallesine girmeye başladıkları sırada Henry, Keiko ve ailesiyle birlikte Panama otelinin önündeki restoranda öğlen yemeği
yemekteydiler. Görevli askerlerin bir bölümü mahalledeki evlere doğru
giderken, diğer bir kısmı da otele gelerek el ilan ve broşürleri dağıtmaya
başladılar. İngilizce ve Japonca yazılmış olan bu broşürlerde: “JAPON KÖKENLİ İNSANLAR İÇİN TALİMAT… Japon ailelerin kendi güvenlikleri için bölgeden boşaltılacakları, boşaltım işlemlerinin sadece birkaç gün
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sonra yapılacağı, sadece taşıyabilecekleri kadar eşyayı yanlarına almaları
gerektiği yazıyordu” (161). Artık resmi olarak devletin aldığı karrla zoraki
tahliye ve yer değiştirmeler başlamıştır. Bununla birlikte Seattle’da yaşayan
beyaz toplumun Japonların toplama kamplarına sürülmesine olan tepkisi
Roosevelt’in kararından daha belirgin olmuştur. Henüz bu karar çıkmadan
Henry’nin okuldaki Amerikalı öğrencilerden akran zorbası Chaz, Denny ve
Carl Japon mahallesine gitmiş, Japon-Amerikalıların evlerine, dükkanlarına ve görülebilecek her yere “Evinize dönün Japonlar” yazmışlardır (128).
Bu dönemde Japonların sokağa çıkmaları akşam saatlerinde yasaklanmıştı,
ancak bu çocuklar Japon mahallesinde gezerek ve çevrelerine zarar vererek
Japon kökenlileri taciz etmişlerdir. Kuşkusuz beyaz çocukların bu davranışları ailelerinden ve sosyal ortamda öğrendiklerinden kaynaklanmıştır.
Japon kökenli insanların tahliyesinde önemli noktalardan bir tanesi
şehrin tren garıdır. Japon ailelere ve çocuklarına birer etiket takılarak garda sıraya sokularak vagonlara bindirildiklerindeki sahne üzücüdür. Beyaz
Amerikalıların garda toplanıp bu insanları protesto etmeleri ise ayrımcılığın devlet desteğiyle gerçekleştiğinde toplum tarafından nasıl hızlı bir
biçimde benimsendiğinin göstergesi olmuştur: “Bütün nefretlerini kusarcasına, hayatlarını bavullara sığdırmış giden ailelere bağırıyorlardı. Feribot iskelesine giden köprü ve binaların pencereleri bu gidişi izlerken ıslık
çalan insanlarla doluydu” (167). Japonların şehirden kamplara sürülmesine
tepki göstermeyen tek etnik grup Çinliler olmuştur. Ezeli düşmanları ve
Amerika’daki rakiplerinin toplanıp götürülmesine sevinenler bile olmuştur. Ancak Japonları daha iyi tanıyan ve diğer Çinlilerden farklı düşünen
Henry’e göre Keiko ve diğer Japonlar bu ülkenin kimliğini taşımaktadırlar
ve haksızlığa uğramaktadırlar: “Tutukladıkları bu insanlar Amerikalıydı.
Bunu bir türlü anlamıyordu. Kökleri Japon’du belki ama Amerika’da doğmuşlardı. Amerikan vatandaşıydılar” (122). Yazar bu noktada daha önce
ayrımcılığın ne olduğu iyi bilen ve romanda Henry’nin akıl danıştığı, fikir
aldığı ve zaman zaman ona abilik yapan Sheldon karakterini kullanarak durumu değerlendirmiştir. Siyahi müzisyen Sheldon, caddelerde ve açık alanlarda saksafon ile müzik yapıp hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Küçük
yaşlarda ülkenin güney bölgesinden batıya göç etmiş ve eskisine göre özgür
bir ortam içinde yaşamaktadır. Beyazların yönetim biçimine ve diğer ırklara karşı tutumları konusunda geniş tecrübelere sahip olan Sheldon yaşanan
trajediyi ve üzüntüsünü şu şekilde ifade etmiştir:
“Hepimiz aynı acıyı hissettik evlat. İnsanların eşya gibi toparlanıp götürülmesini hepimiz izledik. Bu bir ömür boyu yetecek kadar hüzün demek bazılarımız için. Sözde Uluslararası
Bölge’deyiz. Sen, ben, Koreliler, Filipinliler, hatta Yahudiler,
İtalyanlar hepimiz o acıyı hissettik” (280).
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Elbette bu tür ayrımcılık ve yabancılara olan karşıtlık sadece hükümetin
kararlarıyla gerçekleşmemiştir. Japonlara, hatta tüm çekik gözlü insanlara
karşı ayrımcı tutumlar kamu alanlarında, alışveriş merkezlerinde ve
okullarda da yaygın olmuştur. Romanda, Henry ve Keiko, caz müzisyeni
Oscar Holden’a ait bir plağını satın almak için mağazaya gitmişlerdir. Plağı
satın almak için kasaya yanaşırlar ve sıra kendilerine gelmesine rağmen
görevli kasiyer iki çocuğu görmezden gelmiş ve arkada bekleyen başka bir
müşterinin işlemini yapmıştır. Ardından, çocuklara dönerek “nefret dolu
bakışlar” ile “neden gidip (plağı) ait olduğunuz yerden almıyorsunuz?”
diyerek ayrımcı bir tavır sergilemiştir (147). Buna gerekçe olarak “burada
sizin gibilere hizmet vermiyoruz. Kocam cephede sizin gibilerle savaşıyor!”
demiş, savaş ile alakası olmayan Amerikan vatandaşı bu iki çocuğu
dışlamıştır. Henry kendisinin Çinli olduğunu ve parasıyla bir malı alma
hakkının bulunduğu konusunda kasiyeri ikna etmiş ve zor olsa da plağı
satın almayı başarmıştır. Henry ödemem ardından plak için fiş vermek
istemeyen kasiyerden bu belgeyi zorla almış çünkü elinde fiş olmazsa plağı
çaldı suçlamasıyla karşılaşabileceğini düşünmüştür. Karşılaştığı zorluk ve
maruz kaldığı ayrımcılığı kafasından geçirirken “buna benzer muamelelerin
Arkansas ya da Alabama gibi güney şehirlerinde yapıldığını duymuştu ama
burada, Kuzeydoğu Pasifik’te asla” olmaması gerekir diye düşünmüştür
(148). Başlangıcından itibaren Batı ve özellikle Henry ve Keiko’nun yaşadığı
ülkenin kuzey batı bölgesi kölelik ve benzeri ayrımcı yasa ve uygulamaların
dışında kalmıştır. Bundan dolayı, mağazada karşılaştıkları tavır Henry’i
endişeye sevk etmiştir. Gerçi okulunda “çekik gözlü” olan bir Japon ve Çinli
öğrenci olarak çok kolay göze çarpıp ve hedef olabiliyorlardı, ancak alış
veriş yerleri ya da bir mağaza gibi herkese açık bir kamu alanında böyle
bir durumla karşılaşmak çok nadir olan bir şeydi (149). Elbette ülkenin en
özgürlükçü bölgesinde bu tür durumların gerçekleşmesinin nedenlerinden
bir tanesi savaşın getirdiği koşullarıyla ilgiliydi.
Romanımızın iki kahramanı Çinli Henry ve Japon Keiko Seattle
kentinde beyaz orta ve üst sınıfın gittiği bir okulda burslu öğrenci olarak
okumaktadırlar. Elbette beyazların baskın olduğu bir okulda öğrenim
görmek Henry ve Keiko için kolay değildi. Okuldaki akranlarının
ayrımcılık ve zorbalıklarına maruz kalmanın yanı sıra, burslu öğrenciler
olarak okulda yemek dağıtımı ve sınıfların temizliği, çöplerin boşaltılması
ve tuvaletlerin paspaslanması gibi o yaş grubu için zor işlerle de ilgilenmek
durumundaydılar (144). Keiko ve ailesinin diğer Japonlar ile birlikte ülke
içlerinde bulunan kamplara sürülmesinin ardından okulda yalnız kalan
Henry, beyaz çocukların baskı ve tacizine daha fazla maruz kalmıştır. Daha
önce Keiko ile beraberken bir dayanışma içinde olabiliyor ve çevresini
daha az umursayabiliyordu. Keiko’suz yemek dağıtım işini yaparken diğer
öğrencilerin Henry’i işaret ederek “Bakın birini almayı unutmuşlar!”, “Biri
hemen orduyu arasın. Biri kaçmayı başarmış!” gibi sözlü tacizler beyazlar
açısından Çinli veya Japon kökenli olmanın fark etmediğini, “çekik gözlü”
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olmanın ayrımcılık için yeterli olduğunu gösteriyordu (193). Aslında bu
dönemde Çin ve Çinliler de Amerika gibi Japonlara karşı savaşmakta ve
hatta ABD ile doğal bir müttefiklik konumundaydılar.
Romanda Japonların sürülmesine kadar olan bölümlerde fazla ön planda
olmayan Bayan Beatty, kendisi okulda öğlen yemeklerini pişiren ve Henry
ile birlikte dağıtımını yapan kişidir, Japonların tahliyesi ardından okuldaki
ilk yemeğin mönüsüne “katsu-retsu” adlı bir Japon yemeğini yaparak
Henry’i şaşırtmıştır. Bayan Beatty “Bakalım bu yemeğe ne diyecekler”
şeklinde bir ifade kullanarak aslında tüm olup bitenlere karşı Henry’nin hiç
beklemediği bir tepki göstermiştir (193). Beyaz bir Amerikalı olan Bayan
Beatty yemek pişirmeyi aşçı olan babasından küçük yaşlarda öğrenmiştir.
O zamanlarda babası Çinliler ile birlikte mutfak işindeydi ve Beatty “çekik
gözlü” insanları tanımıştı. Ancak hiçbir zaman aleni bir biçimde ayrımcılık
konularına girmemeyi tercih etmiştir. Bayan Beatty romanın ilerleyen
bölümlerinde Henry’i de yanına yardımcı olarak alıp, Japonlar için kurulan
geçici bir kampın yemek işlerini yapmaya giderek, Henry’nin Keiko’yu
tekrar görmesini sağlayacaktır.
Ayrımcılık bağlamında son örnekleyeceğimiz konu ise bu kez siyahi
karakter Oscar Sheldon’ın bakış açısıyla yaşanan bir olayla ilgilidir.
Yazar zaman zaman Sheldon karakterini Amerika’nın vicdani sesi olarak
kullanmaktadır. Sheldon, Keiko’nun gidişi ardından oldukça sarsılmış olan
Henry’nin durumuna üzülmüştür. Henry, Keiko ve ailesini geçici Harmony5
kampındayken Bayan Beatty sayesinde yemek işlerinde yardımcı kimliğiyle
görebilmişti. Ancak geçici kampın ardından dağıtımı yapılan Japonlar
daha iç bölgelere sürülmüş ve Keiko Idaho’da bulunan Minidoka kampına
gönderilmiştir. Sheldon, Henry’i ikna ederek Keiko’yu ziyaret için Idaho’ya
doğru birlikte yola çıkarlar. Otobüse ile çıkılan bu yolculukta Henry’nin çok
dert etmediği ama Sheldon’ın kendince yol boyunca şikayetçi olduğu bir
durum gerçekleşir. Otobüs şoförü, Çinli Henry ve siyah Sheldon’ı otobüsün
arkasını işaret ederek en arka bölüme oturmalarını söylemiştir. Sheldon
yolculuk boyunca “durup durup yaşadıkları yerin derin karanlık güney
değil, kuzeybatı olduğuyla ilgili” homurdanmıştır (285). Keza Minidoka
kapına yakın bir yerlerde Henry ve Sheldon yemek için bir restorana
girme konusunda tereddüt yaşamışlardır. Özellik Sheldon, içeri girip
oturmak yerine arka kapıdan pakette yemek ısmarlayalım düşüncesinde
olmuştur. Sheldon otobüs sonrası restoranda da bir ayrımcılık ya da sadece
5 Harmony kampı, Seattle kentine 80km uzaklıkta Tacoma yakınlarında, Puyallup’ta yer
alan bu kamp, Japon aileleri daha sonra gönderilecekleri başka kamplar öncesinde geçici
olarak kalacakları bir yerdir. Daha öncesinde fuar alanı olarak kullanılan ve bölgedeki
çiftçilerin tarım ve hayvancılık ile ilgili ürünlerini teşhir ettiği ve aynı zamanda eğlence
yeri olan bu alan Başkan Roosevelt’in yürütme kararı ile askeri bölge ilan edilerek ordunun
kontrolüne verilmiştir. Dört bölümden oluşan kamp, tahta barakalardan ve çamurlu
yollardan oluşan bir yerdir.
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beyazlar girebilir gibi bir durumla karşılaşıp başlarına bir iş gelmemesini
istemektedir (287). Tam bu sırada Adventist kilisesinden bir görevli gelir
ve içeri girip yemek yiyebileceklerini, kendilerinin bölgeye getirilen Japon
Amerikalılara yardım topladıklarını ve destek verdiklerini söyler (288).
Bu noktada sıra dışı bir süreçle karşılaşmaktayız, toplumun beyaz kesimi
büyük oranda Japonların toplama kamplarına mahkum edilmelerini
onaylarken ve hatta evlerine dükkanlarına “Evine dön Japonlar” yazarken,
daha iç kesimde yer alan kiliseler organize olarak kamplarda gönüllü doktor,
hemşire ve öğretmen olarak bu insanlara destek vermektedirler. Buradan
çıkaracağımız sonuç, alınan siyasi ve savaş koşulları içindeki bu kararın
toplumun farklı kesimlerinde farklı yansımaları olduğudur. Etnik kesim
(Çinliler hariç) Japonların durumuna üzülürken, beyaz kesim alınan kararı
desteklemekte ancak beyazların daha dini kısmını oluşturanlar bir grup ise
savaşa da karşı çıkıp bu insanları kurban olarak gördüklerini söyleyebiliriz.
Romanda özellikle Quakerların Japonların tahliye edilmesiyle ilgili olarak
çok aktif olduğundan söz edilmektedir: “ Evet, ama bunlar (Quakerlar) daha
kapsamlı. Savaşın kesinlikle karşısındalar. Kamplarda gönüllü doktorluk,
öğretmenlik, hemşirelik yapıyorlar. Azınlıkların haklarını savunmak için
çabalıyorlar” (292). Gerçekten de Amerikan toplumu içinde muhafazakar
bir kesimi temsil eden Quakerlar, Japonların tahliye sürecinde insani açıdan
ellerinden geleni yapmışlardır. Ancak şu bilgiyi de aktarmak önemlidir,
Quakerlar hükümete destek olmak ya da onlarla işbirliği yapmak için değil,
tamamen insani nedenlerle bu işlere girişmişlerdir. Hatta Japonların bu
şekilde yerlerinden yurtlarından edilmesine düşünce olarak karşıdırlar
(Wilbur 2009:97-98).

Kimlik, Dil ve Aidiyet
Göçmen olmanın belki de en önemli zorluklarından bir tanesi göçülen
ülkeye uyum sağlamak, aidiyet geliştirmek ve kimlik oluşturabilmek için
o ülkenin dilinin edinilmesi ve kullanılmasıdır. İletişimin ve kendini
ifade edebilmenin temel unsuru olan dil romanda başından sonuna kadar
üzerinde durulan bir konudur. Özellikle dil beceresi zayıf olan ilk kuşak
Çinli ve Japon göçmenler, çocuklarının Amerika’ya uyum sağlayabilmesi
ve kimlik kazanabilmesi için çok emek harcadıkları görülmektedir. Bu
durum zaman zaman dile ve kültürlenmeye bağlı kuşak çatışmaları ortaya
çıkarsa da baskın toplumda yer edinebilmenin vazgeçilmez koşuludur.
Romanın 1940’lı yıllarında geçen bölümlerinde gerek Henry, gerekse
Keiko aileleri tarafından hem İngilizcelerini geliştirmek, hem de topluma
tamamıyla adapte olabilmelerini sağlamak için beyazlara ait olan bir okula
gönderilmişlerdir. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Amerika’da etnik
grupların kendilerine ait okullar da bulunmaktadır. Bu okullarda kendi ana
dillerinde eğitim görürken aynı zamanda yoğun İngilizce dersleriyle baskın
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olan dilin öğrenilmesi de sağlanmaktaydı. Çok az sayıda çekik gözlü Asya
kökenli Amerikalıların beyaz bir okula gidebilmesi söz konusuydu. Dil
edinimi konusunda ailelerinin tutum ve yönlendirmeleri çok önemliydi.
Henry’nin ailesi 12 yaşına kadar sadece Çince öğrenilip konuşulması ve 12
yaşından sonra ise İngilizcenin öğrenilmesi gibi bir yol izlerken, Keiko’nun
ailesi farklı olarak Keiko’ya hiç Japonca öğretmemişlerdir. Henry’nin “On
iki yaşına gelene kadar İngilizce konuşması yasaktı. Babası Henry’yi de,
tıpkı kendisi gibi tam bir Çinli olarak büyütmek istiyordu. On iki yaşına
geldiğinde bu sefer de Çince konuşması yasaklanmıştı” (Ford 2010:158).
Hatta bir keresinde Henry Çince konuştuğu için babasından tokat yiyip
şu sözlerle azarlanmıştı: “Bir daha yok Henry. Konuş bir tek Amerikan
sen” (16). Ancak Henry’nin deyimiyle babasının “Çingilizcesi” kendisiyle
iletişim kurması için yeterli değildi. Üstüne üstlük Çince de konuşması
yasaklanınca babasıyla olan iletişimsizliği daha da artıyordu: “Babası
yalnızca Çince anladığından, ikisi arasındaki sohbet girişimleri, iki ayrı
okyanusun başka kıyılarına vuran dalgalara benziyordu” (62).
Bu noktada Çin ve Japonlar arasında bir farklılığın söz konusu olduğunu
söylemek mümkündür. Henry’nin babası milliyetçi bir kimliğe sahip,
oğlunun da bu değerlere sahip olması için Çinceyi öğrenmesini sağlamış
hatta yukarıda belirtildiği gibi 12 yaşına kadar İngilizce öğrenmesini
istememiştir. Ancak Keiko için durum farklıdır. Romanda Henry Keiko’yu
etkilemek için Sheldon’dan öğrendiği Japonca birkaç kelimeyi “Oh i decky
tay ooh ree she day sue”, yani “bugün nasılsın güzellik” anlamında bir iltifat
eder. Ancak Keiko boş bir ifadeyle bakar çünkü söylenilen sözcüklerden
hiçbir şey anlamamıştır. Henry zaten bu sözcükleri ezberlerken ve
söylerken duygusal olarak çok zorlanmıştı ve üstüne ifadesiz bir yüzle
karşılaşınca hem şaşırmış hem de üzülmüştür. Keiko durumu “Ben Japonca
bilmiyorum…Artık Japon okullarında bile Japonca öğretmiyorlar. Geçen
sonbahar kaldırdılar” şeklinde açıklamış ve ironik bir ifadeyle Japonca tek
bildiği kelimenin “Wakarimasen” yani “anlamıyorum” demek olduğunu
söylemiştir (43). Aradan bir süre geçtikten sonra Keiko, kendisine daha
önce Japonca sözler söyleyen Henry’e jest ve duygularının yansıması olarak
Çince birkaç kelimeyi ezberleyerek “Hou loi mou gin”(bugün nasılsın
güzellik ) demiştir (157). Henry mutlu ama şaşkın bir ifadeyle bu sözcükleri
nereden öğrendiğini sormuş ve Keiko okul kütüphanesine gidip sözlükten
araştırarak bu sözcükleri öğrenip ezberlediğini söylemiştir. Görüldüğü
üzere, yakın coğrafyada komşu olan ülkelerden göç etmiş insanların ikinci
kuşak çocukları, ülkelerinden çok uzak bir coğrafyada duygularını ve
iletişimlerini sadece İngilizce ile gerçekleştirebilmektedirler. Birbirlerini
kendi dilinde etkilemek veya duygularını ifade etmek için öğrendikleri
ya da sözlükten çevirerek söyledikleri kelimeler yetersiz ve anlamsız
olmaktaydı. Diğer taraftan mahkum oldukları İngilizce ile kimliğini
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kazanmaya çalıştıkları Amerikalı olma ülküsü, çekik gözlerinden dolayı
baskın kültür tarafından ötekileşmeye mahkumdur. Yazar dil üzerinden
sadece farklı kültürlerin iletişim bağlamında değil, kendi kültür ve ırkdaş
olan kuşaklar arasında da dil sorunu roman boyunca işlemektedir. Örneğin
Keiko’nun toplama kampına gittikten sonra yaşlı Japonlarla yaşadığı bir
durumu kendisini ziyarete gelen Henry’e şu şekilde aktarır:
Her şey komik aslında. Bizi buraya Japon olduğumuz için tıktılar değil mi ama ben Nissei’yim yani ikinci nesilim. Japonca
konuşmayı bile bilmiyorum. Okuldakiler bir yabancı olduğum
için benimle dalga geçiyorlardı. Buradaki İsseiler yani birinci
nesiller de, yeterince Japon olmadığım için, tek kelime Japonca konuşamadığım için dalga geçiyorlar benimle. (249-250)
İki kere yabancı olma durumu Keiko ve Henry’nin ortak noktalarından
bir tanesidir. Bir taraftan dil nedeniyle kendi grubunda alay konusu olma
durumu söz konusuyken, diğer tarafta köken ve fiziksel görünüş nedeniyle kabul görmeye çalışılan baskın grup tarafından dışlanma ve ayrımcılığa
uğramaktadırlar. Bu aidiyet ya da ait olma sorununun yarattığı zıtlıklar romanın temel örgüsünü oluşturmuştur.
Dil ile birlikte ortaya çıkan kimlik sorunu da göçmenlerin ve ardından gelen ikinci kuşakların sürekli uğraşmak zorunda oldukları bir konudur. Romanda Henry’nin kendini Amerikalı olarak kabul ettirmekten
önce Japonlarla karıştırılmaması gibi bir kimlik sorunu vardır. Japonya’nın
ABD’nin düşmanı olmasının ardından Herny’nin babası oğlunun takması
için üzerinde “Ben Çinliyim” yazılı bir arma vermiştir. Böylece dışarıdan
gelebilecek yanlış tepkiler ve Japonlarla karıştırılmanın engelleneceğini düşünmüştür. Henry bu şekilde etiketlenmekten hoşlanmamıştır ve armayı
olabildiğince takmamıştır. Ancak bazı durumlarda arma ve Çinli olmak işe
yaramıştır. Mesela Black Elks Kulübünde Japonları tutuklamak için giren
FBI ajanlarına armasını göstermiştir. Henry Japonlarla karıştırılmanın bir
avantajını da Keiko’yu toplama kampına yaptığı ziyaret sırasında gizlice
kampa girip hatta bir gece Keiko ve ailesiyle birlikte kalırken görmüştür.
Kampta Japonlara yardımcı olan Quakerların peşine takılarak içeri girmiş
ve “Beyaz insanların bütün Asyalıları aynı sanması hayatında ilk kez işine
yaramıştı. Henry kalabalığın içinde Japon zannedilmişti” (304).
Ancak beyazların olduğu yerlerde örneğin okulda kimlik ile ilgili sorunlar ve kargaşa biraz daha artıyordu. Beyazlara ait bir okulda çekik gözlü
olmak her şekilde ayrımcılığa ve zorbalığa uğramak için yeterliydi “Henry, Çinli olduğu için alay konusu olmasının mı, yoksa Japon olmakla suçlanmasının mı daha kötü olduğuna karar veremedi” (24). Üstüne üstlük
beyazların ve sadece İngilizce eğitim veren bu okula geldiği için, şehirde
Çin okullarına giden Çinli arkadaşları tarafından da zaman zaman eleştiri
ve alay konusu olabiliyordu. Keza savaşın yoğunluğunun azalması duru-
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munda Henry’nin ailesi tarafından eğitiminin bir kısmını Çin’de gerçekleştirmesi söz konusu olunca kimlik sorununun içine Çin’e giderse orada
neler olabileceği konusu giriyordu ki bu Henry için bir kabustu: “Çin’deki
çocuklar onunla yeterince Çinli olmadığı için alay edeceklerdi. Buradakiler
de yeterince Amerikalı olmadığı için alay ediyorlardı. Hangisi daha kötü
karar veremedi” (219). İlerleyen zamanlarda Henry’nin ailesi tarafından
gerçekten Çin’e gönderilmesi gündeme gelince, Henry tavrını sert bir biçimde koymuştu: “Gitmek istemiyorum. Bu benim değil, onun (babasının)
hayali. Ben burada doğdum. Vatanın dediğiniz yerin dilini anlamakta bile
zorlanıyorum. Ben oraya ait değilim. Beni zorla gönderdiği beyaz okuluna
ait olduğum kadar bile ait değilim” (322). Görüldüğü üzere Henry, beyaz
Amerikalılar için düşman Japon olabileceği gibi Çinli dahi olsa çekik gözlü
bir Asyalı göçmendir, kendi yaşadığı Çin Mahallesinde diğer Çin okullarına giden Çinli akranları için alay konusu olabilmektedir, annesi ve babası
kendisiyle Çince konuşmamakta ve yasaklamakta ancak anne ve babanın
İngilizcesi iletişim için yeterli olmamaktadır. Bazen Henry ailesine söylemek istemediklerini hızlı bir şekilde İngilizce konuşarak ifade etmeyi tercih
ediyordu. Örneğin okuldaki zorba Chaz, Henry’i dövmüştü ancak bunu ailesine söyleyip onları üzmek istemeyen Henry merdivenden düştüm şeklinde, ailesinin deyimiyle “Amerikanca” konuşarak anlatmıştır. Henry’nin
tam olarak ne dediğin anlamamışlar ve İngilizceleri yeterli olmadığı için
üstelememişlerdir (61). Bununla birlikte daha önce “Ben Çinliyim” arması
takması konusunda ısrar eden babası bir süre sonra bu kez üzerinde “Ben
Amerikalıyım” yazan yeni bir arma verir. Ancak Henry buna da sinirlenir
ve takmayı reddeder (192). Henry’nin reddetme gerekçesi Amerikalı olmaya karşı değil Amerikan vatandaşı olan Japonları evlerinden toplandığı bir
dönemde babasının bu armayı taktırmak istemesidir. Tüm bu dil ve aidiyet
karmaşası içinde Henry’nin belki de en rahat olduğu kimse siyahi Sheldon’dır zira göçmen olmasa da ayrımcılığın ne olduğunu bilen bir siyahtır
ve Henry’nin de çok sevdiği caz müziği yapmaktadır. Zaten romanda belki
de tüm insanların üzerinde anlaştığı ortak paydanın müzik ve caz olduğunu söylemek mümkündür.
Japon kökenli Keiko için durum biraz daha farklıdır zira Keiko hiç Japonca bilmediği gibi kendisini tanımlarken her fırsatta “Amerikalıyım”
vurgusunu yapmaktadır. Henry’nin ailesinin ona tembihlediği “Ben Çinliyim” ifadesine karşın Keiko’nun ailesi “Ben Amerikalıyım” tanımını öğretmişlerdir. Keiko’nun büyükbabası 1889 yılında Amerika’ya gelmiş ve ülkede oldukça uzun zamandır yaşayan bir ailenin çocuğudur. Keiko gururla
Seattle’da yer alan Colombus hastanesinde doğduğu ve “Japon’um ama önce
Amerikalıyım” ifadesiyle kimliğini tanımlamaktadır. Black Elks Kulübünde
Japon kökenli insanların tutuklandığı sırada “Ama ben Amerikalıyım” diyerek kendini tanımlamış ve tepki göstermiştir (80). Henry, Keiko sayesinde
Japon kökenli insanları daha iyi tanıma fırsatı bulmuştur, ancak babasının

218

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

ve Çinli akrabalarının tepkisinden çekindiği için bunu onlara söyleyememiştir. Henry açısından bırakın Japon bir kız arkadaşı olabileceği, “Nihonmachi” olarak bilinen Japon mahallesine gitmesi ve gezmesi bile Çinliler
adına utanç kaynağıydı (136). Nitekim Henry’nin babası Keiko’yu, yani oğlunun bir Japon kız arkadaşı olduğunu öğrenince tepkisi çok sert olmuştur.
Japonların tahliye kararı ardından Japon aileler geçmişlerine ait belge ve
fotoğraflarını savaşla ilişkilenmemek için yok etmişlerdir. Keiko yakması
gereken ailesine ait resimleri yok edememiş ve gitmeden önce saklaması
için Henry’e emanet etmiştir. Henry evde çekmecenin altına gizlediği bu
fotoğrafları babası bulunca yer yerinden oynamıştır. Baba bütün resimleri yırtıp attıktan sonra Henry’e kızgınlık içinde bağırarak “Okulda başarılı
olmaya çalışmak yerine, Japon bir kızla mı kırıştırdın? Bir Japon’la? Bu kız
benim insanlarımı kasap gibi doğrayanların kızı. Senin insanlarını! Bu kızın üstünde insanlarımızın kanı var. Bu kız kan kokuyor!” demiştir (240).
Henry oldukça sinirlenmiştir, henüz 13 yaşına gelmemiş bir çocuk olarak,
özellikle Çin kültüründe pek rastlanmayan bir tavırla babasına avazı çıktığı kadar bağırarak “Benim doğduğum yılda, benim doğduğum hastanede
doğmuş o da. O bir Amerikalı!” demiştir (240). Henry’nin babası Çin’de
yaşadığı çocukluk döneminde Japonların işgal ve sömürgeciliğine tanıklık
etmesi bu ülkeye ait her türlü konuda nefret ve önyargıyı içinde taşımasına
neden olmuştu. Geldikleri Amerika’da komşu mahallelerde olmalarına ve
ülkenin farklı koşullarına rağmen bu duygularından arınamamıştı. Henry annesiyle olan bir konuşmasında babası için artık Amerika’nın onun
evi olduğunu söylediği zaman, annenin açıklaması şu şekilde olmuştur:
“Burası onun yaşadığı yer Henry ama hiçbir zaman evi olmayacak” (165).
Ancak Henry için durum farklıydı zira bir yandan Çin gelenekleri, diğer
taraftan Amerikalı olmak için dilini geliştirmesi ve Amerikan değerlerine
uyum sağlaması bekleniyordu. Babasının Keiko’nun ailesine ait fotoğrafları
pencereden atmasının ardından “Şimdi gidip bütün fotoğrafları toplayacağım. Ona albümlerini saklayacağıma dair söz verdim ve sözümü tutacağım” dedikten sonra ortam oldukça gerilir ve Henry ile babası arasında bir
daha düzelmeyecek olan ilişkilerindeki en büyük kırılma yaşanır. Babası
Henry’e, eğer kapıdan çıkıp giderse bir daha asla ailenin üyesi olamayacağını hatta bir Çinli olamayacağını söyler. Henry tereddüt etmeden kapıdan
çıkar ve ağzından son olarak “ben senin olmamı istediğin kişiyim baba,
Amerikalıyım” der (242). Henry’nin bahsettiği Amerikalı olma durumu,
babasının söylediği “Çinli olamazsın” sözüne karşı bir tepki olmasının yanı
sıra, Amerikalı olursa, Amerikalı olarak tanımladığı Keiko’ya yakın gözle bakabilecek ve verdiği sözü yerine getirebilecekti, zira babasının yaptığı
“Çinli olmak” tanımıyla bunu gerçekleştirmesi imkansızdı.
Romanda kimlik ve dil bağlamında değinebileceğimiz son bir konu kuşak çatışmasının temsili olabilecek Henry ile babasının arasında yaşanan
olaydır. Roman her ne kadar iki farklı tarihsel dönemin anlatısından oluşsa
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da, bu tür etnik edebiyatın temel paradigmasını oluşturan kuşaklar arası
çatışma ya da farklılıkları üzerine çok fazla odaklanmamıştır. Henry’nin
babasıyla olan ve kuşak çatışmasından dolayı sorunlu ilişkisine yukarıda
değinmiştik. Keiko’nun Henry’e emanet ettiği resimlerin yırtıp atılmasının
ardından geçen üç yıla yakın bir süre baba oğlu neredeyse hiç konuşmamıştır. Bu durum, artık ölüm döşeğinde yatan babanın Henry’e söylediği
“Senin için yaptım” sözüyle son bulmuştur. Babasının Henry için yaptığı
şey aslında Henry için çok yıkıcı olmuştur. Olay Henry ve Keiko arasındaki
mektuplaşmalar ile ilgilidir. Keiko toplama kamplarına götürüldükten sonra Henry ile tek iletişim kaynağı mektup yoluyla gerçekleşmekteydi. Ancak
Keiko’nun Idaho eyaletinde kurulu olan kalıcı kampa yerleştirilmesinden
bir süre sonra mektuplaşmalar azalmış hatta kesilmiştir. Henry her fırsatta
yazmaya devam ederken, bir gün postanede yazdığı mektubun geri döndüğünü görmüştür. Mektubunun üzerinde alıcısının bulunamadığı ibaresi
yazılıydı. Zaten çok uzun süredir Keiko’dan da mektup gelmemişti. Henry
oldukça üzgün ama yapabileceği fazla bir şey yoktu. Bununla birlikte yıllar
içinde postaneye o kadar çok gidip gelmişti ki, orada kendisiyle ilgilenen
Ethel isimli Çinli bir çalışan ile arkadaş olmuştur. Zaman içinde Keiko ile
iletişimin kesilmesine de bağlı olarak Henry, Ethel ile yakınlaşmış ve savaşın bittiği gün kendisine evlenme teklifinde bulunmuştur. Bu gelişmeye en
çok sevinen Henry’nin babası olmuştur çünkü oğlu da kendisi gibi Çinli
olan bir kızla evlenecektir. Ölmeden az önce Henry’i yanına çağıran baba
biraz suçluluk duygusu biraz da arınma adına Henry’e bir itirafta bulunmuştur. Babası Keiko’dan gelen mektupların çeşitli biçimde Henry’e ulaşmasını, bağlı bulunduğu vakıftaki nüfuzunu da kullanarak engellemiştir.
Yani Keiko ile aralarından olan mektuplaşmayı babası engellemiş ve dolaylı
bir şekilde Ethel ile olan ilişkinin yolunu açmıştır. Babasının “senin için
yaptım” sözü Henry’nin tüm hayatını değiştirmiştir. Babası bu sözün hemen ardından ölmüştür. Henry içinde kopan fırtına ama önünden ölmüş
olan babasına bakarken ne yapacağını. Ne diyeceğini bilememiştir. Bu olay
Henry ile babasının başından itibaren yaşadıkları tüm çatışmaların hazin
sonu ve aynı zamanda yaşayacağı hayatın kaderi olmuştur.

SONUÇ
Kurulduğu günden bu yana gerek fırsatlar ülkesi olarak tanımlanan, gerekse Amerikan rüyası ve Amerikan yaşam biçimi gibi ideolojiler ile dünyanın farklı coğrafyalarından göçmenleri yeni kıtaya çeken ABD, Asya gibi
dünyanın en eski kıtasındaki insanlar için gelip yerleşmek ve kabul görmek
kolay olmamıştır. İncelediğimiz romanda görüldüğü üzere beyaz baskın
kültürel değerler karşısında, dili, dini, gelenekleri ve fiziksel özellikleriyle
hemen ayırt edilebilen Japon ve Çinli göçmenler ötekileşme ve ayrımcılığa
maruz kalmışlardır. Bununla birlikte Amerikan kıtasına göç edip yerleş-
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tikten sonra geri dönmek kolay bir süreç değildir, çünkü kalma süreleri
uzadıkça geri dönüşleri daha da zorlaşmaktadır. Romanda hem Çinliler
hem de Japonlar, Seattle kentinde kendilerine ait mahalleler oluşturarak
kendi ırkdaşlarıyla dayanışma içinde oldukları görülmektedir. Ancak bu
iki etnik ve göçmen grup arasında eski kıtalarında var olan savaş ve rekabetin yeni kıtaya da taşındığı görülmektedir. Bu bağlamda her iki grupta
bir yandan kimlik, dil ve aidiyet noktasında beyaz kültüre eklemlenmeye
çalışırken, diğer yandan kendi aralarındaki çekişmeler toplumda var olan
zenofobiye karşı onları daha zayıf bir konuma itmektedir. İşte bu noktada roman geleneksel etnik edebiyatın sınırlarının dışına çıkarak Çinli bir
yazarın kurguladığı Çinli kahraman Henry’nin gözünden hem Çinlilerin
hem de 2.Dünya Savaşına bağlı olarak Amerikalıların gözünde “düşman”
olan Japonları ve yerlerinden sürülerek toplama kamplarına gönderilmesi
sürecini ele almaktadır. Henry bir taraftan babasının milliyetçi muhafazkar
kişiliğinin baskısıyla Çinli bir kimliği içinde barındırırken, diğer taraftan
topluma kabulün ön koşulu olan İngilizceyi iyi öğrenmek ve beyaz kültüre eklemlenerek Amerikan kimliğini kazanmaya çalışmaktadır. Henry gibi
Japon Keiko da Amerika’da doğmuş aynı beyaz okulda okumakta ve kendisini Amerikalı olarak tanımlamaktadır. Ancak ABD Hükümetinin yer
değiştirme kararı ile toplumsal yapıda var olan ayrımcı ve zenofobik yaklaşımlar resmi olarak uygulanmaya başlanıştır. 120 bine yakın Japon göçmen
ve vatandaş ülke içlerinde inşa edilen kamplara sürülerek gözetim altında
tutulmuştur. Bu uygulama ABD tarihinin yakın dönemde kendi vatandaşına karşı en ayrımcı siyasi kararlardan birini oluşturmuştur. Savaş boyunca tecrit edilen bu insanlar, savaşın bitiminde serbest bırakıldıklarında da
hayat kaldığı yerden devam edememişlerdir. Japon kökenli Amerikalıların
“giderken sakladıkları kıymetli eşyalarının yerlerinde yeller esiyordu. Geçmişlerinden kalan her şey yağmalanmış, yok olmuştu. Kimse Japonları arkadaşı olarak görmüyordu artık”(Ford 2009: 353).
Yazar Ford, tarihsel birçok olayı bire bir alarak romanında kullanmış
ve oluşturduğu kurguyu gerçekler üzerine inşa ederek Amerikan toplum
tarihine ait bir zaman dilimini edebi bir anlatımla gün ışığına çıkarmıştır.
Tarihsel roman olarak da tanımlayabileceğimiz eserin İkinci Dünya Savaşı
sırasında Seattle kentinde yaşayan çekik gözlü iki ırkın, hem kendi aralarında
hem de Amerikan toplumu içinde karşılaştığı yabancı düşmanlığı, korkusu
ve ayrımcılık gibi kavramları, kimlik, dil ve aidiyet bağlamında ele alarak
Çinli Amerikalı Henry ile Japon Amerikalı Keiko karakterleri üzerinden
geniş bir okuyucu kitlesine yansıtmayı başarmıştır.
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JAKOBSON’UN “İKILI KARŞITLIK”LAR DIZGESI VE
TÜRKÇE AÇISINDAN BIR TASNIF DENEMESI
THE “BINARY OPPOSITIONS” SYSTEM OF JAKOBSON AND
AN CLASSIFICATION TRIAL FOR TURKISH
Meriç GÜVEN 1
ÖZET
Prag Okulu Dilbilimcilerinden Jakobson’un bütün dilleri kapsayan ve seslerin
bilimsel açıdan sınıflandırılmasını sağlayan on iki “İkili Karşıtlık” anlayışı, ses
bilimde önemli bir değere sahiptir. Evrensel nitelikli bu varsayım, dünya dillerinin
ayırıcı sesbirim (fonem) ögelerini saptamaya ve bu ögeleri kümelendirerek ifade
etmeye çalışır. “İkili Karşıtlık”lardan oluşan bu ögeler, dünyanın bütün dillerinde
kullanılmış ve kullanılan seslerin sınıflandırılmalarını karşılayacak bir içerik taşır.
“İkili Karşıtlık”lar varsayımı, ortaya konduğu dönemde çeşitli tartışmalara yol açmış
ve eleştiriler almış olmakla birlikte, geleneksel ses bilgisi yöntemlerine göre daha
tutarlı bir sınıflandırma yöntemi olduğu ve daha yalın bir çözümleme sunduğu
gerekçesiyle genel bir kabul görmüştür. Bu açıdan “İkili Karşıtlık”lar, bütün dünya
dillerinde, dillerin fonemleri arasında ortak bulunan karmaşık karşıtlıklardan,
daha basit ve çok yönlü bir yöntem olarak önemli değerler iktiza eder. Bununla
birlikte “İkili Karşıtlık”ların bütün dillerde, dillerin bütün sesleri ile birebir ve örten
bir ilişki kurduğu ve bütün seslere denk düşen dizge oluşturduğu hususu yine de
tartışmalıdır. Daha önce üzerinde Türkçe herhangi bir çalışma yapılmamış böyle
bir konu üzerinde fonemlerin özelliklerini belirlemek, onları kümelendirmek ve
niteliklerini ortaya koymak üzere “İkili Karşıtlık”lar, Türkçe açısından da ele alınmış
ve değerlendirilmiştir. Türkçenin fonetik yapısı ve fonolojik özellikleri ile ilgili taslak
mahiyetindeki bu çalışma aracılığıyla, Türkçenin fonem yapısı ve fonemler düzeninin
gösterilmesi ve bir enstantane (anımsamalık) oluşturulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Jakobson, “İkili karşıtlık”lar, fonem, Türkçe, özellik

ABSTRACT
The twelve “Binary Oppositions” of Jakobson, who is one of the linguists of
the Prague School, which covers all languages and enables us to classify voices
in scientific terms, has an important value in phonics. This hypothesis, which is
universal, tries to determine the discriminative phoneme elements of the world
languages and define them by clustering. These elements that consist of “Binary
Oppositions” have a content that will cover the classification of the voices that
1 Dr. Öğretim Üyesi, Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Elmek: meric.guven@usak.edu.tr
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have been used and are being used in all languages of the world. Although the
“Binary Opposition” hypothesis received criticisms and caused various debates
when it was first proposed, it has been accepted widely in forthcoming years
with the justification that it provided a plain analysis and was a more consistent
classification method when compared with traditional phonetics methods. For all
that, “Binary Oppositions” includes important values as a method that is versatile
and simpler when compared with the complex oppositions that are commonly
found among the phonemes of all world languages. On the other hand, the idea
claiming that “Binary Oppositions” establish one-to-one relations that cover all the
voices of languages and is a system that overlaps with all voices is still controversial.
The “Binary Oppositions” were examined and evaluated for Turkish to determine
the features of the phonemes, to classify them and to show their properties, which
was never performed before for the Turkish language. With this study, which is a
trial about the phonetic structure of Turkish and phonological features of it, it was
aimed that the phonemic structure and the system of phonemes in Turkish was
demonstrated and a snapshot was created.
Keywords: Jakobson, Binary Oppositions, Phoneme, Turkish, Feature

1. Amaç: Araştırma ile Türk dilindeki seslerden ve seslerin özelliklerinden yararlanarak Jakopson’un on iki “İkili Karşıtlık Dizgesi” nin Türkçe açısından görüntüsünün nasıl olduğu sorusuna yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Araştırma esnasında elde edilen birincil bilgiler ile, araştırmadan önce
işlenmiş ikincil bilgiler karşılaştırılarak konunun önemi ortaya konacaktır.
2. Kavramsal Çerçeve: Bu çalışma, Jakobson’un “söyleyiş ses bilimi”ne
göre “İkili Karşıtlık”lar oluşturan dizgesinin Türkçe açısından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma inceleme denemesidir. Türkçenin ses yönünden zengin fonetik özellikli bir dil olduğu göz önünde bulundurularak
konu üzerinde bir tasnif denemesi yapılmıştır. Çalışmada konu, eldeki veriler ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.
3. Yöntem: Çalışmada karma yöntem uygulanmış, nicel ve nitel veriler
toplanıp analiz edilmiştir. Verilerin analizi ile konunun Türkçe açısından
uygulanabilirliği sorgulanmış, elde edilen değerler veri yorumlama ve tartışma ile birleştirilmiştir. Bu tasarım, araştırma bulgularını doğrulamaya,
güçlendirmeye faydalı olmuştur.
4. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini (population) fonetik bir
yaklaşım olan Jakobson’un on iki “İkili Karşıtlık”lar dizgesi oluşturmaktadır. Bu dizge, Türkçe açısından da uygulanmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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GIRIŞ
Titreşimle meydana gelen, insan kulağıyla ve hassas aletlerle algılanan
belli bir frekansa, periyoda ve hıza sahip her türlü fiziki hadiseye ses denir.
“Genel ses” olarak da algılanan bu olgu, belirli aralıklarla gerçekleşen ve akışkanın itme kuvveti nispetinde oluşan gürültü kabilinden renksiz, ham ve
kaba bir sestir. İnsan sesi ise genel sesten farklı olarak ses organları tarafından solunum, fonasyon (ses üretme-sesleme), rezonasyon (tınlama-titreme)
ve artikülasyon (ses ve heceleri ayırma) sonucunda sıkışma ve seyrelmeler
şeklinde örgüsel ve örüntüsel biçimde çıkarılan, işlenmiş ve biçimlenmiş bir
ses veya bir seda “ün-ton-yankı”dır. “Dil sesi” veya “Konuşma sesi” diye de
tanımlanabilecek ve gösteren-gösterilen paradigması içinde değerlendirilebilecek bu olgu içeriğini, içlemini ve işlevini “sessel norm”lar içerisinde kazanır,
ifadesini ancak bu “sessel norm”lar sayesinde bulur. Sesler, diğer seslerle bir
etkileşim, bir koartikülasyon içerisine girer ve zincirleme biçimde o seslere
bağlanır, o seslerle bir birlikte işlev görür ve değer kazanır. Bu işlev ya kelimenin anlamını değiştirerek ona yeni bir anlam yüklemek veya kökün anlamına
yön vererek ona yeni bir biçim kazandırmak şeklinde olur.

Konuşma sesi ve Konuşma Sesinin Gelişimi
Ses organları doğuştan sadece şekilsiz sesleri, tabiî sesleri çıkarma
hassasına (özellik ve hasiyetine) sahiptir. Bu sebeple İnsanlar “dil sesi” veya
“konuşma sesi”ni ancak hususi ve sunî bir gayretle çıkarırlar. Dil seslerini
çıkarma, oluşturma ve bunları sesleme, konuşma fiilinin temelini oluşturur
ve ses dizgesiyle ilgili süreçler içerir. Dil gelişimi insanlarda bebeklik
çağından itibaren ses çıkarma (vokalizasyon), cıvıldama (tweet-cheep), tek
kelime (single word) ve iki kelimeli (two wocabulary) algılama ile başlar;
anlama, dikkat, imgeleme, hafıza, akıl yürütme gibi aşamalardan geçerek
tamamlanır (Aydın, 1997: 43).
Fonemik dilcilikte adına “katmanlama” (stratification) denilen ve Prag
dilbilimcilerinden Roman Jakobson ve Morris Halle tarafından geliştirilen
dilin gelişimi ve çözümlenmesi ile ilgili görüş, sesin doğasına uygun ilk ve
en ön safhasının henüz konuşmanın gelişmediği “dudak çağı” (labial stage)
olduğunu, bu itibarla fonemik “ses modellerinin”nin (sound patterns) en
yalının ifadesini bebek dilinde bulduğunu söyler. Bebek dünyaya geldikten
sonra, doğuştan getirdiği tabiî sesleri çıkarır. Bebeklerde ilk sesler, çocuğun
ağzının açık ve dilinin yayık olduğu konumlarda /a, e/ ünlüleri; burun
yolunun açık olduğu durumlarda /m, n/ ünsüzleri olarak çıkarılır. Ağızın
kapanıp açılmasına bağlı olarak dudaklar güçlenir bu güçlenme neticesinde
/b, p/ ünsüzleri ortaya çıkar. Fonetik sürecin akışına uygun olarak kıpırtı
seslerinin ağızda oluşanları, ünlülerle palazlanma ve kök heceden çoğalma
biçiminde gelişim gösterir (Çığ, 2007: 6).
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Çalışmalarını erken dönem sesleri üzerinde yoğunlaştıran Jakobson,
bebeklerin ses edinimleri ile ilgili çok farklı, ayrıntılı ve aynı zamanda sistemli bir şema sunar. Jakobson’a göre bebeklerde konuşma, morgem (tek
kelime) ile başlar, “dudak aşaması” adı verilen dilin çözümlenmesi ile sona
erer. Konuşmanın ilk evresi bebekler için seslilerden oluşan bir seslendirme
dönemidir. Bu safha boyunca bebek sadece, /pa/ olarak gösterilen bir tip
kelime üretebilir. Bebek bu dönemde ses telleri ve gırtlak yapısı gelişimini
sağlayacak ünlü sesleri çıkarır ve tüm ünlüleri kendisi üretir. Bebeğin bir
yaşına kadar ürettiği seslerde giderek daha yüksek frekanslar çıkarma ve
bunları ayırma gözlenir. Bebeklerde boğumlama açısından kelimenin iki
bileşeni ses aygıtının iki kutupsal görünümünü sunar: /p/’de ses organı sonuna kadar kapalıdır. Buna karşın /a/’da öne doğru olabildiğine açık ve arkaya doğru daralmıştır. /pa/ ve /a/ veya /pa/ ve /ap/ arasındaki seçim bebek
dilinin ilk aşamalarında anlamlandırmanın ilk örneği olarak kabul edilir.
Bu dönemde bebeğin ilk kazanımları, genizsi ve ağızsı ünsüzlerin karşıtlığı,
patlayıcı /t/ sesinin iki karşıt sese yani diş ve dudak seslerine bölünmesi
olarak ortaya çıkar (Kara, 2004: 299). Kendi aralarında birbirlerine karşıt
olan bu sesler konuşmanın “çekirdek hece1eri” nden yararlanarak p/ a \t ilk
ses üçgenini meydana getirir, böylece “apt” üçgeni elde edilir. Ses üçgenindeki sesler de yine ikiye bölünerek sıralı dizilişlerle p/ t \k ve a/ u \i şeklinde
ünsüz ve ünlü üçgenlerini ortaya çıkarır (Dilaçar, 1971: 92).
Bebek süreç içerisinde henüz farklılaştırılmamış olan ünsüzleri tizliğine
göre ayrıştırır-düşük frekanslı (pes) öge /p/ ve yüksek frekanslı (tiz) öge /t/
Daha sonra, yüksek enerjili (kapalı) damaksıl /k/ ünsüzü, ayrıştırılmamış
yüksek enerjili (kapalı) /a/ ünlüsü ile düşük enerjili (açık) /p, t/ ünsüzlerini kendilerine denk düşen düşük enerjili (açık) ünlülerle (/u/-pes, /i/-tiz)
birleştirir (Parladır, 2002:65). Zamanla, muhitinden duya duya, ses organları vasıtasıyla şekilli seda (ün-ton--yankı)lar çıkarma alışkanlığını kazanır. Aralarında karşılık ilişkisi kuruldukça sesleri birbirleriyle karıştırır ve
uyumlu hale getirir. Zamanla sesin şiddetinde ayrım yaparak temel ünlüünsüz karşıtlığını geliştirir, konuşmanın “çekirdek hece1eri”ni (nuclear
syllable) oluşturur. Bebekler bu seslerin yinelenerek karışmasından doğan
“ana, ene, mama, meme, nene, apa, aba, baba, papa, bebe, pepe” gibi İlk
kelimelerini geçkili, ve değişkenli olarak kullanır, kendi dilinin söz dağarcığını ve kelime dünyasını oluşturur. Duyduklarını taklit etmek suretiyle ses
organlarına kazandırdığı bu alışkanlık, bebeğin gelişimine uygun periyotta
sürer ve gittikçe kuvvetlenerek kısa zamanda tabiî hâle gelir ve konuşma
seslerini oluşturur.

Dillerde Sesler
Konuşma sesindeki gelişim ve çeşitlenmelere rağmen İnsanoğlunun
çıkarabileceği sesler sınırlıdır ve bütün dillerdeki sesler dillerin çeşitliliğine
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uygun düşecek kadar çok ve çeşitli değildir. Bunun için insan alıştığı
seslerden başka sesleri ve kendi dilinde bulunmayan sesleri çıkarmakta
zorlanır. Bu sesler, hemen bütün dillerde kullanılan /a, i, u, k, t, s/ gibi ortak
sesler olabileceği gibi; münhasıran sadece o dile özgü sesler de olabilir.
Söz gelimi ñ, Türkçeye, ayın ‘ ve hemze ’ Arapçaya, tsch /ç/ Almancaya
mahsus sesler olarak kendi dillerinde yer alır. Aynı şekilde bir dildeki
herhangi bir ses, sözgelimi Türkçedeki /ş/, İtalyancada sc(i), Fransızcada ch,
İngilizcede sh, Almancada sch gibi farklı bir dizilişle söylenir. Bu farklı
fonemik dizilişlerden ötürü sesler diller için ayırt edici bir özellik ve
özgünlük taşır. Bu itibarla normatif bu özellikler, bir dili başka bir dilden
ayırdığı gibi aynı dili kendisi içinde anlamlı kılar ve o dile konuşulduğu
toplumun kimliğini temsil gibi bir işlev kazandırır. Bu sebeple dillerin diğer
dillere nispetle ayrımlanması mimarileri kadar belki ondan daha fazla
seslerine göre yapılır.

Türkçede Sesler
Dünyanın gelişmiş ve kullanılışlı dillerinden olan Türkçe, mimarisi gibi
“sessel özellikleri” de zengin ve “alternanslı” bir dildir. Öyleki Türkçede ne
İtalyancanın birbirini takip eden y’leri, Ne Rumcanın yılan fışıltısını andıran sin tetâbuları ve peltek s ve z’leri vardır. Onda kulağı yoracak tab’a
nâhoş gelecek hiçbir hal yoktur. Türkçe dilin gelişim ve değişim süreci
içinde, bilhassa İstanbul’a girildikten sonra tedricen incelip fevkalâde bir
nezâket ve letâfet peydâ etmiş, tebdile dahî uğrayıp ḫ’ ların, sağır ‘kef ’lerin
telaffuzunu unutturmuş ve giderek cengâver ve haşin bir aşiret lisanı olmaktan çıkıp eski huşûnetinden eser kalmayacak derecede latif ve şirin bir
lisan olmuştur (Sami, 1898: 89).
Bu cümleden asırlar içinde gelişen ve yeni coğrafyalarda yeni söyleyişlerle incelip şekillenen ve halavetli (tatlı, hoş) söyleyişler kazanan Türkçede
tasnifi, terkibi ve temsili yönlerden çeşitli ses bağıntıları oluşturmak; ses
denklikleri yazıp farklı tasnifler yapmak mümkün olmuştur. Zengin çğrışımlar yaratacak bu tasnifler, Türkçedeki seslerin kategorik olarak kendi
fonolojik özellikleri ve sessel değerlerine bağlı kalmak kaydıyla klasik dil
bilgisinin yöntemlerine göre olacağı gibi modern dilbilimin ikili düzlemindeki karşılaştırma ilkelerine göre de yapılır. Kelimelerdeki ses ilişkileri karşılık esasında ve karşıtlık bağlamında kurulur, kelimeleri oluşturan sesler
ise işlevlerini ve ayrılıklarını ikili düzlemdeki bu kullanılışları ile kazanır.
Sesler arasındaki anlamsal ayrıntı ise sessel birleşenin özelliğine ve her bir
kullanımda bünyesinde meydana gelen değişkenlerine göre belirlenir.
Seslerin genel özelliklerinden hareketle yapılacak bu kabil eşleştirmelerde karşılık bağlamındaki karşıtlık-karşınlık ya da benzerlik-aynılık bağıntısı ayırt edici bir işlev görür. Farklı eşleştirmeler, ses biçimbirimciğin
sessel değerini belirlediği gibi ses düzeyindeki en küçük ayırıcı özelliğinden
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yararlanarak kelimenin evrenini düzenler, farkını ve ayırtısını ortaya koyar. Jakobson’un bütün dilleri kapsayan ve evrensel değer taşıyan “İkicilik”
varsayımı böyle bir bağıntı üzerine kurulmuştur. Bu bağıntıya göre çeşitli
dillerde sesbirimler arasındaki ilişkiler, ayırıcı ikili karşıtlıklara göre düzenlenir. Bir başka deyişle söz konusu ilişkiler, ayırıcı özelliklerin varlığına
ya da yokluğuna göre saptanır. Jakobson, sesbirimlerin (niceliklerin) farklı
kimliklerini belirleyen bu karşıt niteliklere “özgün nitelikler” (distinctive
features) adını verir ve bir niteliğin, söz gelimi “kalın”ın varolma nedenini
“ince” olmayışı, ardından “düz” ya da “yuvarlak” olmayışına, onun ardından da “arkada” ya da “önde” olmayışına bağlar. Bunun sonucunda, bir sesbirimin, örneğin A’nın A olmasına neden, özgün nitelikleriyle belirlenen
konumunu A’yı A yapan “kalın, düz ve arkada oluşu”, yani “ince, yuvarlak
ve önde olmayışı”na bağlar. Bu bağlamda, sesbirimi bir “özgün nitelikler
demeti” (bundle of distinctive features) olarak tanımlar (Fırıncıoğlu, 2018:
1) ve bütün dillerdeki ayırıcı özelliklerin bu şekilde “İkili Karşıtlık”lara dayandığını ileri sürer. Dillerin ise bunlar arasında seçme yaparak karşıtlıklar
kümesi oluşturduğunu savunur. Dil bilimleri arasındaki bağıntıları, özellikle de çeşitli dillerdeki sesbirimlerin içerdiği ayırıcı özellikleri dil içi karşılaştırmalarda “İkili Karşıtlık” halinde bir ölçüt olarak kullanır.
Türk dilinde “zıt anlamlılık” ya da “ters anlamlılık” olarak ele alınan ve yakın zamana kadar karşıtlık (opposite) terimiyle yan yana ve anlamdaş olarak
kullanılan antonimi (antonymy), bilhassa fonolojide yerini zamanla karşıtlık
(opposite) terimine bırakmıştır. Bu itibarla ses bilgisinde fonolojik sistemdeki herhangi iki fonem arasındaki ilişkiyi kapsayan “karşıtlık” terimi dil biliminde antonim teriminden daha genel ve geniş bir kullanım alanına sahip
olmuştur. Roman Jakobson, fonemin bayağı bir ses (sound) ya da herhangi
bir insan sesi (voice) değil, konuşanın bilincinde tek bir ses duygusu uyandıran koşula bağlı bir ses parçası, yani fonik öge olmasından hareketle, Gunnar
Fant ve Morris Halle ile birlikte dil içindeki “segmental fonem”lerin on iki
ayırt edici özellikli olarak nitelendirilebileceği sonucuna varmış, birlikte 1952
‘da yayımladıkları “Preliminaries to Speech Analysis” adlı eserde “Karşıtlık
Görüşü” ne dayanarak dillerin sesbilimsel açıdan sınıflandırılmasını sağlayan ve sesbilimsel ayırıcı özelliklerini gösteren on iki “İkili Karşıtlık” dizgesi”
oluşturmuştur. Jakobson karşıtlığı oluşturan ayırıcı özellikleri parçalar üstü
(bürünsel) özellikler ve içsel (mündemiç) özellikler olarak önce ikiye ayırmış,
daha sonra içsel özellikleri de titreşimlilik ve titreşimsizlik diye ikiye ayırarak
sözü edilen on iki “İkili Karşıtlık”ı, bağlam içinde ve karşıtlık bağlantısı kuran
ögelerin oluşturduğu dizge halinde incelemiştir.

On İki “İkili Karşıtlık”a Göre Türkçedeki Seslerin Tasnifi
Yapısalcı çözümlemeci R. Jakobson’a göre dil birimleri arasındaki
bağıntılar, özellikle çeşitli dillerdeki ses birimlerin içerdiği ayırıcı nitelikler, iki
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öğeli karşıtlıklara dayanır. Adına “İkili Karşıtlık” (binary opposition) denilen
bu kurama göre, bütün dillerde sesbilimsel dizgelerdeki ayırıcı özellikler, on
iki karşıtlığa indirgenerek özelliğin varlığı veya yokluğuna göre belirlenir.

1. Ünlü / Ünlü olmayan
Ünlü (vowel): Teşekküllerinde ses geçidi açık bulunan; ses organları
tarafından herhangi bir takıntıya uğratılmayan; sedalarını yalnız ses
tellerinin titreşmesinden alan; dil, alt çene ve dudakların çeşitli hareketleriyle
farklılık kazanan seslere “ünlü” denir (Ercilasun 2009: 78). Akciğerlerden
gelen havanın ses yolunda herhangi bir engelle karşılaşmadan akışı ve ses
tellerinin titreşmesi sonucu oluşan biçimlendiricilerin çok belirgin bir yapı
ortaya koyduğu /a/, /e/, /ı/, /i/,o/, /ö/, /u/, /ü/ ünlüleri dönemsel ve müziksel
seslerdir. Ünlüler tek başlarına hece, kelime, kök ve ek olabilirler. Böylece
bir taraftan bir ses, diğer taraftan manası veya vazifesi olan bir gramer birliği
olarak çifte kimliğe sahip bulunurlar. Ünlülerin, teşekküllerinde diğer
seslerden farklı olarak uzunluk kısalık özellikleri bulunur. Açık bir geçitte
rahat bir şekilde teşekkül ettikleri için istenilen uzunlukta söylenebilirler.
Onun için bir ünlünün uzunluk ve kısalık itibariyle bazı dillerde birden fazla
şekli vardır. (Ergin, 1989: 199) Bu bağlamda Bugünkü Türkiye Türkçesinde
iyiden iyiye kısalmış olan Ana Türkçede, Eski Anadolu Türkçesinde ve
Bugünkü Türkmen Türkçesinde asli uzun ünlüler olarak bilinen ve eş sesli
kelimeler arasında anlam farkı yaratan uzun ünlüler “ot: ot/ oot: ateş; açaçmak / aaç: aç” bulunur. Diğer taraftan dilde anlam ayırıcı en küçük ögeler
olan fonem (sesbirim)ler kelimelerin anlamlarını birbirinden ayırırlar.
/a/ ve /e/ ünlülerini birbirinden ayıran fark her ikisinin de açık ve düz
ünlüler olmasıdır. “ ek, ak” kelimelerini ayıran özellik ise, önlük-artlıktır.
Aynı şekilde “üç” ve “uç” kelimeleri arasındaki anlam ayırıcı özellik, her
iki ünlünün de yuvarlak ve dar olmasından kaynaklanan önlük-artlıktır
(Demir, 2011: 12). Teşekküllerinde ses geçidi açık bulunan düz-genişkalın-ince ünlülerden /a, e/, düz-geniş /e/ sesbirimi için kapalı hecede “belbal”, sonda “eve-ava”, /y/ den önce “şey-bay” ve uzun “değ-dağ” kullanımı
“İkili Karşıtlık”tır.
Ünlü olmayan (non-vocalic/): Kapanma ya da engelin türüne göre
titreşimsizleri dönemsel olmayan, gürültü niteliği taşıyan /ğ, w, y, h/
sesleridir. “Ünlü olmayan” da denir. Tek başlarına kelime olamadıkları gibi
hece de olamazlar. Kelime içinde ancak yarım hece taşıyabilir, tek ünlülü
bir kelimeye bir buçuk hecelik bir kıymet kazandırabilirler. Ünlü dışında
kalan seslerin bir hece içinde yan yana gelmeleri de güçtür ve sınırlıdır. Bu
seslerden “Grafem” sayılan /ğ/, kelime başında kullanılamaz. Organların
temas derecesi tam olmadığı ayırıcı özellikler ölçeğinde kayan yarı ünlü
-damak /ğ, w, y, h/ ünsüzlerinden, ön damak-akıcı /y/ sesbirimi için
başta “yen-yan”, ortada “ eye-aya” sonda “ey-ay” “İkili Karşıtlık” olarak
gösterilebilir.
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2. Ünsüz / Ünsüz olmayan
Ünsüz 1. (consonant): Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda bir kapanma, daralma ya da engelle karşılaşması sonucu oluşan seslerdir. Ses yolundaki boğumlanma noktalarına göre dudak, diş-dişeti, damak ve gırtlak
ünsüzleri; boğumlanma sırasında ses yolunun kapanma veya daralma durumuna göre patlayıcı, sızıcı ünsüzler; ses tellerinin ton verip vermemesine
göre de tonlu (ötümlü) ve tonsuz (ötümsüz) olarak ayrlırlar. Ünsüzlerden
teşekkül noktaları aynı olan fakat tonluluk (ötümlülük) tonsuzluk (ötümsüzlük) bakımından birbirinden ayrılan /b-p, c-ç, d-t, g-k, ğ-h, j-ş, v-f, z-s/
ünsüzleri, sessel karşılık içerisinde bulunur. Özelliklerine bağlı olarak tonsuzlaşma, benzeşmezlik iç ses düşmesi ve tekleşme gibi çeşitli ses olaylarına
sebep olurlar. Fonemlerin ortak özelliklerini (alofonlarını-fonetik değişkelerini) temsil eden ve tonlu tonsuz karşılıkları bulunan fonetik değişkeleri
t/d, k/g/ farklı seslerin aynı işaretleyici ile gösterilen biçimleri olarak kullanılırlar. Bugünkü Türkiye Türkçesinde tonluluk- tonsuzluk özelliğine bağlı olarak ünsüz- ünsüz ses uyumunu gerçekleştirirler. Teşekküllerinde ses
geçidi kapalı bulunan süreksiz ünsüzlerden /b, c, ç.../, diş-ağız /t/ sesbirimi
için başta “toy-doy”, ortada “ata-ada” sonda “at-ad” şeklindeki kullanım
“İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.
Ünsüz olmayan (non-consonantat): Ünsüz akıcı sesler, ünsüzleri nitelendiren özellikler taşımakla birlikte ünlüler gibi özellikler de gösterirler.
İşitim bilim ölçütlerine göre hem ünlü, hem de ünsüz sayılırlar. Bu sebeple
akıcı seslere “ünsüz olmayan” da denir. Ünsüz olmayan sesler, yan ünsüzlerde açılma ve kapanma; süremdeş titreklerdeyse ardışık olarak gerçekleşirler (Vardar, 2002: 15). Boğumlanma sırasında ciğerlerden gelen havanın
ağızın daralan yerlerinden veya burun alt yolundan akarak çıkarılmasıyla
oluşan /ľ, l, m, n, r, y/ gibi “ akıcı ünsüzlerden /l, r, y/ aynı zamanda fonolojik özelliklerine göre “yarı ünlü” ve kategorik ayrımlamaya göre “zayıf
ünsüz” sayılırlar. Bu zayıflık ve yarı ünlülüğe bağlı olarak hem kendileri
ses olaylarına maruz kalır hem de daralma, düşme, yer değiştirme gibi ses
olaylarına sebep olurlar. “Yarı ünlü konumunda “ünsüz olmayan” /r, y, l/
seslerinin ortalama süreleri diğer ünsüzlerinkine göre kısadır. Süreleri kısa
olduğu için formant frekans değerleri de yüksektir. Formant frekans değerlerinin yüksekliğine bağlı olarak ses yolundaki daralmanın akustik (yankılanım) karşılığı, ses şiddetinin azalması ve F1 frekans değerinin düşmesi;
F2 frekansındaki değişiklik ise ön ünlü ortamında yükselme ve arka ünlü
ortamında düşme şeklinde ortaya çıkar (Kılıç, Erdem 2008: 2817). Seslerin
birbiriyle karşılaşması durumunda, özellikle, açıklıkça büyük olan yani ünsüz olmayan /y, r, l/sesleri açıklıkça daha küçük olan seslerden önce gelme
eğilimi gösterir ve göçüşme (metatez)’ye yol açar, hece kaynaşmasına sebep
olurlar. Ayırıcı özellikler ölçeğine göre yapılan bir başka tasnifte /ğ, w, h, y/
ünsüzleri -ünsüz, -ünlü olarak işaretlenmiş ve ancak sonda kayıcı ünsüz
olarak sayılmışlardır (Demircan, 2001: 58). Ayırıcı özellikler ölçeğinde ün-
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süz-ünlü /r, l/, çarpmalı ünsüzlerinden, ön-damak-akıcı-ağız /r/ sesbirimi
için başta “ray-rey”, ortada “dara-dere, sonda “yar-yer” “İkili Karşıtlık” olarak gösterilebilir

3. Yoğun / Dağınık
Yoğun (compact): İki biçimlendiricinin birbirine çok yakın olduğu
sesbirimlerin niteliği yoğun olarak ifade edilir. Türkçedeki artdamaksıl
/k/ ve /g/, damaksıl /y/ yarı ünlüsü ve /a/ ünlüsü yoğun özelliği taşır. Açık
ünlülerde (/a/, /e/, /o/, /ö/) dil aşağı konumda bulunur ve ağız açılır. İşitimsel
bakımdan açık (alçak) ünlüler daha yoğun niteliklidir (Vardar, 2002: 16).
Ses kaynaklarının hızı arttıkça ses titreşimleri de artar ve ses daha yoğun
olur. Bu bakımdan Türkçede iki dudağın bir birine değmesi ile oluşan /b/,
/m/, /p dudak ve dilin art damağa değmesi ile oluşan /ḳ, /ñ/, /ġ/, /ḫ/, /ğ /art
damak ünsüzleri yoğundur. Dilin art damağa değmesi ile meydana gelen
/ḳ, ġ, ğ/ art damak-ağız ünsüzlerinden /ğ/ sesbirimi için kapalı hecede “eğağ”, ortada “eğe-ağa” ve sonda “döğ-doğ” kullanımı yoğunlaşma ile ilgili
“İkili Karşıtlık” örneği olarak gösterilebilir.
Dağınık (diffuse): Başlıca iki biçimlendiricinin birbirinden uzakta
kaldığı sesbirimlerin niteliğini belirtir. Türkçe’de /t/, /d/ dişsilleri, /f/, /v/
dudaksıl-dişsilleri, /i/, /u/, /ü/ gibi kapalı ünlüler dağınık özelliği taşır
(Vardar, 2002: 65). Dilde seslerin açıklık derecesi ile de ilgili olan bu durum,
Türkçede açıklık derecesi artan sesler arasında, temas derecesi daha zayıf
olan sesin çeşitli ses olaylarına maruz kalması biçiminde “yavralmakyalvarmak: göçüşme; “pek+iyi > peki: kontraksiyon”görülür. Alt dudağın üst
dişlere /f, v/ veya dil ucunun dişlere değmesi ile oluşan diş-dudak, sızıcı
ünsüzlerinden /f/ sesbirimi için kapalı hecede “öf-of ”, ortada “kefe-kafa”
ve sonda “kef-kaf ” kullanımları yoğunlaşma ile ilgili “İkili Karşıtlık” olarak
gösterilebilir.

4. Gergin / Gevşek
Gergin (tense): Ağız kaslarının büyük bir gerilme konumuna girmesi
ve biçimlendiricilerin belirgin olmasıyla tanımlanan seslerin niteliği. Ağzın
açıklık derecesine göre kapalı ya da dar /ü, u, ı, i/ ünlüler (İmer, 2011: 274)
ve kaslar gergin durumda iken hava basıncının artması ve sesin ancak
çarpma ile sağlanması durumunda oluşan süreksiz sert ünsüzler /b, c, d,
g, p, ç, t, k, / Türkçede gergin ses sayılır. Sesin gergin olması ses yolunun
çok kapalı olması, hava akımı için rahat olmayan bir geçidin bulunması ve
ses geçidindeki organların normal durumlarından az veya çok farklı hale
geçmesidir. Gergin Seslerin teşekkülünde hava ve seda akımı ses geçidinde
belirli bir takıntıya uğrar, ses yolunda belirli bir darlık, gergin bir kapantı
olur. Gergin özelliği daralma ve kapanma sürtünme ve çarpma ile seslenen
“tonsuzlarda” hava akımı kuvvetli, organların teması gergin ve sıkı olur
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(Ergin, 1989: 41). Süreksiz veya patlayıcı da denen ve gergin özelik gösteren
tonsuz-süreksiz-ağız /t/ sesbirimi için başta “tat-tut”, ortada “atım-satım”
sonda “kat-kıt” şeklindeki kullanım gerginlikle ilgili “İkili Karşıtlık” örneği
olarak verilebilir.
Gevşek (lax): Ağız kaslarının çok az gerilmesiyle ve biçimlendiricilerin (ünlülerin fonetik özelliğini belirleyen frekansların) belirgin özellik
taşımamasıyla tanımlanan ses. Oluşumları ve seslemdeki dağılımları bakımından ünlülerle ünsüzler arasında yer alan, seslemin yanlarında gerçekleşen ve gergin seslerle karşılaştırıldığında daha az kas gücü ile çıkarılan
oldukça kısa ve belirsiz sesler gevşek ses olarak nitelendirilirler (İmer, 2011:
137). Ses bilimin ayırıcı özellikler kuramında yan ünsüz ve yarı ünlü olarak tanımlanan /y/, gevşek özelliği taşır. Farsça: çehar+yek > çeøar+yek >
çeøør+yek > ≈ çeyrek kelimesinde titrek ve zayıf /r/, yanındaki yarı ünlü /y/
ve öncesindeki kayıcı /h/ sesi ile birlikte kalın /a/ ünlüsünü inceltir ve yek
kelimesindeki /e/ gibi ince ses haline getirirerek yeni bir ses dizisi oluşturur
ve enklizi (sığınım) gerçekleştirir. Yine bu seslerden yarı ünlü olarak kabul
edilen ve /i/ nin dar şekli olan /y/ ile /ı/ nın dar şekli olan /ğ/ , dizilişleri
sırasında fonetik açıdan ikili ünlü (diphtong) gibi işlev görür. /k/, tonlulaşınca /g/ olur, /g/ temas derecesi benzeşmesi ile açık ünsüz haline gelir yani
yumuşayınca /ğ/ olur. /ğ/de tonsuzlaşınca /y/ olur. /y/ sesi bazı hallerde
ön damaksı /g/ gibi gevşer ve kendisinden önceki sesliyi uzatıp kaybolur:
“bu+ile > böø+øle > böy+øle > ≈ böyle ≈ bö:le” gibi (Güven, 2015: 698).
Ayırıcı özellikler ölçeğinde yarı ünlü-ünsüzler /ğ, w, y/’den dil ardı- yumuşak damak yarı ünlüsü /ğ/ sesbirimi için kapalı hecede “iğ-yuğ”, ortada
“yeğen-yağan” sonda “boğ-koğ” “İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.

5. Titreşimli / Titreşimsiz
Titreşimli (voiced): Teşeküllerinde ses telleri titreşen veya ses tellerinin
titreşimiyle nitelenen ve tonlu-ötümlü-sedalı da denen /b/, /c/, /d/, /g/, /ġ/,
/ğ/, /j/, /v/, /z/ seslerdir. Titreşimli sesler titreşimsiz seslerden daha kısa olduğu ve titreşimli seslerde seda (ün-ton-yankı) ses tellerinin titreşmesiyle
sağlandığı için seslerin teşekkülü sırasında boğumlanma noktası zorlanmaz. Titreşimli sesler, ses organları arasındaki çoklu ve kapsamlı ilişkiyle
ortaya çıkar, dolayısıyla daha fazla enerjiye gereksinim gösterirler. Sesin
bulunduğu konuma göre ilk sesten son sese doğru gittkçe titreşim düzeyleri
azalır. Titreşimsiz seslerle sessel karşıtlık içinde bulunurlar. Ses tellerini titreştiren tonlu /b, c, d, g, v, ğ, z, j/ ünsüzlerinden dişseti-damakönü ünsüzü
/c/ sesbirimi için başta “can-çan”, ortada “acı-açı” sonda “sac-saç” şeklindeki kullanımlar “İkili Karşıtlık”a örnek olabilir.
Titreşimsiz (voiceless): Ses tellerini titreştirmeden oluşan seslerdir.
Tonlu-ötümsüz-sedalı da denilen /p/, /ç/, /t/, /k/, /ḳ/, /h/, /f/, /ş/, /s/
sesleridir. Titreşimsiz sesler de ses, sadece teşekkül noktasındaki çarpma

Türk Dili Çalışmaları

235

ile sağlandığı için boğumlanma noktası zorlanır, ses yolundaki daralma
ve kapantı daha sıkı olur. Türkçede titreşimli ünsüzlerin kelime sonunda
giderek titreşimsizleştikleri, kelimeler arası güçlü ulamlamanın ve bitişik
seslerin, ünsüzlerin titreşim örüntülerini değiştirdikleri /n/ ve /g/’nin
kendilerine bitişik ünsüzlerin titreşim örüntülerini arttırdıkları, /c/ ve /j/
nin kendilerine özgü titreşim örüntüsü gösterdikleri, sonraki dar ünlülerin
titreşim düzeylerini düşürürken, geniş ünlülerin yükselttiği ve iki ünlü
arasında kalan ünsüzün titreşim düzeyinin arttığı belirlenmiştir (Yüksel
2010: X). Ses tellerini titreştirmeyen tonsuz /p, ç, t, k, f, h, s, ş/ ünsüzlerinden,
sızmalı- dil ucu-diş eti ünsüzü /s/ sesbirimi için başta “sar-zar”, ortada “
asık-azık” sonda “yas-yaz” “İkili Karşıtlık”a örnek gösterilebilir.

6. Genizsil / Ağızsıl
Genizsil (nasal): Gırtlaktan çıkan hava akımının bir bölümünün (ünlüler) ya da tümünün (ünsüzler) genizden geçmesini sağlayan damak eteğinin açılmasıyla gerçekleşen seslere denir. Geniz yoluyla çıkarılan (genizsil,
genzel, nazal) /ñ/, /n/, /m/ seslerini karşılar. Geniz ünsüzlerinin benzeştirme yolu ile yakınındaki ünsüzleri kendi boğumlanma noktasına çekmesi
genizsilleşme olarak adlandırılır. Geniz sesi /ñ/ Türkçenin karekteristik seslerinden olup birkaç yüzyıl öncesine kadar bütün Türk lehçelerinde kullanılmıştır. Şimdi de pek çok Anadolu ağzında ve Türk yazı dilinde (Azerice,
Türkmence) mevcuttur. Yeni Lisan Hareketi ile birlikte İstanbul Türkçesinde
terkedilmiş; Doğu Anadolu ağızlarında, Azerbaycan yazı dilinde ve Tebriz
ağzında yerini ölçünlü /n/’ye bırakmıştır. Türk Dilinin eski metinlerinde,
bugünkü lehçelerde ve Anadolu ağızlarında: bin > min “bin”, beñgü>meñgü “ebedi”, “diñlemek > diñnemek “dinlemek” biçiminde geçer (Korkmaz,
1992: 71). Tonlu-ağız-geniz /m, n/ ünsüzlerinden, akıcı-dudak-geniz sesbirimi /m/ sesbirimi için başta “balak-malak”, ortada “yele-yama” ve sonda
“dal-dem” kullanımı genizsil ile ilgili “İkili Karşıtlık” sayılabilir.
Ağızsıl (oral): Teşekkülleri sırasında damak eteğinin yukarı doğru kalkarak geniz boşluklarını kapaması ve havanın ağız boşluğundan akması sonucu ortaya çıkan seslerdir. Boğumlanma özelliği bakımından birer geniz
sesi niteliği taşıyan /n/ ve /ñ/ ünsüzleri ile, benzeşme yolu ile sonradan genizsileşmiş olan bazı ünsüzler, doğrudan doğruya veya yeni ses değişmeleri
ile ayrışıma uğrayarak /ñ, n/ > /g, ğ, y/ şekillerinde bir ağız sesine dönüşmüşlerdir. Bu dönüşme bugünkü yazı dilimizden çok, Anadolu ağızlarında
ve tarihi devir yazı dillerinde görülmektedir. Köktürk metinlerindeki /n/ >
/g/ değişimi: bardıñ > bardıg (vardın), Anadolu ağızlarında: soñra> sonna
> soğna, “sonra” bunun tipik örneğidir (Korkmaz, 1992: 4). Geniz yolunun
kapalı olduğu, hava akımının ağızdan çıktığı tonlu- süreksiz-ağız /g, y/ ünsüzlerinden süreksiz-ağız /g/ sesbirimi için kapalı hecede “ön-ög”, ortada
“ana-aga” kelimede “angı-algı” şeklindeki kullanımlar, ağızsıl sesler açısından “İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.
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7. Kesintili / Kesintisiz
Kesintili (discontinuous): Tek başlarına söylenemeyen ve herhangi
bir ünlü olmadan hece teşkil edemeyen, tek başlarına söylenince başlarına veya sonlarına daima bir ünlü getirilen engeller ve kapantılardan
doğan seslerdir. Takıntılı teşekkülleri yüzünden ünlülerden daha sert bir
söylenişe sahiptirler. Bu özellikleri kelime içinde açıkça hissedildiği için
arka arkaya gelmeleri kulağı tırmalar ve ses uyuşmazlığı kakofoni yaratır.
Ünlüler gibi çeşitli uzunlukları olmadığı için kelime bünyesinde sürekli
şekilleri ile değil, bir defada çıkan süreksiz şekilleri ile kullanılırlar. /b,
c, ç, d, g, ġ, k, q, p/ sesleri kesintili seslerdir ve fonetik özelliklerini belirleyen frekansları alçaktır. Türkçede kelime sonunda yer alan süreksiz
sert ünsüzler /p, ç, t, k /’nin kelime ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında
yumuşayarak /b, c, d, g, ğ/ ye dönüşmelerinin sebebi, titreşim frekansı alçak
süreksiz sert ünsüzlerin, titreşim frekansı yüksek ünlülere en uzak sesler
olmalarıdır. Bu sebeple süreksiz sert ünsüzle biten kelime ünlüyle başlayan
bir ek aldığında kelime sonunda ünlü-ünsüz çatışması yaşanır ve telaffuz
zorluğu (tenafür-kakofoni) oluşur. İşte bu zorluğu gidermek için dil yumuşama olayını devreye sokar. Gerçi f, s, ş, h gibi ünsüzler de titreşimsizdir,
ama bunlar aynı zamanda sızıcı olduklarından nispeten ünlülerle uyuşur
ve yumuşamazlar (çarşafa gibi) (Efendioğlu & İşcan 2010: 132). Türkçede
kesintililiğin kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık bakımından sıra değiştirme “idi+siz > ısı+sız > ısø+sız = ıssız”, ünlülerin birbiriyle benzeşmesi ve
eklemede ünlü uyumu “ma’ûne- mavna, can aver- canavar” gibi sebepleri
vardır. Kesintili özelliğe sahip süreksiz- diş- damak-ağız ünsüzlerinden dil
önü-sert damak /ç/ sesbirimi için, kapalı hecede “üç-üş”, ortada “uç- ucu”
kelimede “içten-iş(t)den, geçti-geş(t)di” şeklindeki kullanımlar “İkili Karşıtlık” olarak gösterilebilir.
Kesintisiz (continuant): Akciğerlerden gelerek gırtlaktan geçen havanın kesintisiz akışıyla oluşan seslerdir. Boğumlanma sırasında organların
temas derecesi tam olmaz ve hava akımı için az veya çok bir aralık bırakılırsa meydana gelen sesler kesintisiz olur. Ünlüler, yan ünlüler, sürtüşmeli
ünsüzler kesintili seslerdir. Genizsillerle, avurt ünsüzlerini de aynı özellik
belirler (Vardar, 2002: 186). Türkçede /l/, /m/, /n/, /r/, /y/ ünsüzleri kesintisiz (sürekli) akıcı ünsüzleri /f/, /ğ/, /h/, /j/, /s/, /ş/, /v/, /z/ ise kesintisiz
(sürekli) sızıcı ünsüzleri oluşturur. Kesintisiz akıcı seslerin temas dereceleri
kendilerinden sonra gelen kesintisiz sızıcı seslerin ve kesintili seslerin temas derecesinden daha azdır. Bu sebeple Türkçede hece ve kelime sonunda ancak birincisinin temas derecesi ikincisinden daha az olan belli ünsüz
çiftleri bulunur (Ergin, 1989: 76). “Alp, alt, sert, Türk, …” kelimeleri dikkate
alındığında sonda bulunan çift ünsüzlerin müşterek ve belirli vasıflarının
birincilerin ikincilerden daha az temas derecesine sahip olmalarıdır. Diğer
bir ifadeyle /ľ, l, n, r, y/ kendilerinden daha sonra gelen /ç, k, p, t/ seslerinden daha açık bir yola sahiptir. Bu kullanımlar Türkçede Temas derecesi
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zayıf olan kesintisiz akıcı seslerle, temas derecesi kuvvetli olan kesintili sesler arasında ters orantı biçiminde gelişen bir ilişki olduğunu ortaya koyar.
Bu ilişkiye göre kesintisiz akıcı ve kesintili sesler arasında temas derecesi
arttıkça, sesler arasındaki açıklık derecesi (aperture) azalmakta ve ünsüzün
ünsüz üzerindeki koartikülasyonu (ortak sesletim-eklemleme) artmakta, temas derecesi azaldıkça sesler arasındaki açıklık derecesi (aperture)
artmakta böylece ünsüzün ünsüz üzerindeki koartikülasyonu (ortak sesletim-eklemleme) azalmaktadır. Türkçede dil ucunun dişlere değmesi ile
oluşan tonsuz- diş ünsüzlerinden, diş-süreksiz /t/ sesbirimi için kapalı hecede “ast-üst”, ortada “pasta-hasta”, sonda “süst (gevşek)-büst” kullanımları
kesintisizlikle ilgili “İkili Karşıtlık”a örnek gösterilebilir.

8. Keskin / Boğuk
Keskin (strident): Keskin ses, büyük yeğinlik (şiddetlilik) gösteren bir gürültünün yanı sıra ses dalgasının düzensizliğiyle ortaya çıkan ve sesin duyu
organları ile ölçülebilen ve algılanabilen haşırtı veya fısırtı kabilinden devamlılık gösteren halidir (İmer, 2011: 172). Türkçe’de süreksiz sızmalı bir ses olan
/f/ sesinin ortalama süresi aynı grup dışında kalan diğer ünsüzlere nazaran
uzun, /f/ ve sürekli sızmalı /v/ sesinin süresi diğer ünsüzlere nazaran kısadır.
/v/ diş-dudak ünsüzü keskin (strident) bir sestir. Öğmek > övmek, güyegü >
güveyi misallerinde olduğu gibi yuvarlak ünlüler, bazı kelimelerde diş-dudak
ünsüzlerinin (v) meydana gelmesine ve sesin keskinleşmesine sebep olmaktadır (Ergin, 1989: 115). Keskin sesler aeasında yer alan ve alt dudağın üst
dişlere değmesi ve yaklaşması ile meydana gelen diş-dudak ünsüzlerinden
/f, v/, alt dudak-üst diş /f/ için başta “fiş-fış”, ortada “üfle-püfle” ve sonda “öfpüf ” şeklindeki kullanımı ile “İkili Karşıtlık”a örnek sayılabilir.
Boğuk (mellow): Keskin nitelikli seslere oranla yeğinliği(şiddeti) daha az,
ses dalgası daha düzenli olan seslerdir. Türkçedeki /p/, /b/ çift dudaksılları
boğuk ses özelliğini taşır (Vardar, 2002: 49). Boğuk sesler, ayırıcı özellikler
ölçeğinde akustik seslerin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü ile boğuk
seslerin niteliği olarak söylenir. Boğuk selerde ses dağılımı ve ses düzenlemesi
(yankılanım), daralma, daha az çaba, sıklık ve yeğinlikle söylenme biçiminde ortaya çıkar (İmer, 2011: 61) boğuk sesler, Ronkus ve ral sesi de denilen
hışırtı ve hırıltı halinde duyulan akciğerlerdeki 1000 frekanstan çoğu zaman
daha büyük 1000-5000 hz arasında olan seslerdir. Organların temas derecesi
tam olan ve hava akımı bırakılmadan çıkarılan süreksiz-dudak ağız seslerinden /b, p/, patlamalı-çift dudak /p/ sesbirimi için, başta “pöf-puf ”, ortada “tepe-tapa” sonda “tep-top” kullanımı boğuk seslerle ilgili “İkili Karşıtlık” olarak
örneklendirilebilir.

9. Engelli / Engelsiz
Engelli (checked): Ses yolunda engellenme ile oluşturulan ve kısa
sürede yüksek oranda enerji boşalımıyla belirlenen patlamalı, sürtünmeli
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ve patlamalı-sürtünmeli ünsüzlerdir. Engelli ünsüzler, Sesleme bakımından
gırtlaksıl özellik taşırlar (İmer, 2011: 117). Patlayıcı ve süreksiz ünsüz
de denilen bu sesler, Türkçede /b, c, ç, d, g, ġ/, /k, ḳ/ ve /p, t/ olarak
kümelendirilirler. Havanın, önündeki kapantıya (ses yolunu kapatan
organlara) çarpması ve onu açması ile çarpma ve patlama kabilinden
duyulan sestir. Temasın derecesi ve hava akımı, tonlularda zayıf,
tonsuzlarda kuvvetli olur Bu sebeple patlama, ünsüzlerin tonlularında açık
surette işitilmez; fakat tonsuzlarda açık surette işitilir (Ergin, 1989: 60).
Boğumlanma sırasında hava akımı için boşluk bırakılmayan bu sebeple
seslerin sürekli şekilde çıkarılamadığı engelli ünsüzlerden tonlu- dudak /b/
için başta “bol-boy”, ortada “abartı-kabartı” ve uzun “boğ-doğ” şeklindeki
kullanımlar “İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.
Engelsiz (unchecked): Teşekkülleri sırasında hava, birbiri ile temas
eden organların arasından kolaylıkla geçer ve sesler, bu geçiş sırasında gerçekleşen akma ve kayma ile teşekkül ederler. /l, ľ, m, n, ñ, r, y/ Engelsizler
kümesinden akıcı, /f, ğ, h, h, j, s, ş, v, z/ sızıcı seslerdir. Engelsiz ünsüzler
içerisinde dokunma ve değinti (temas) derecesi en az olan akıcı ünsüzlerdir. Akıcılardan daha az temas derecesine sahip olan sesler ise ünlülerdir.
Temas derecelerinin ünlülere yakın olmasından ötürü akıcı ünsüzlere ünlü-ünsüz adı da verilir. En yumuşak ve en kolay şekilde söylenen akıcı ünsüzler, bu yönleri ile bazı dillerde heceyi de taşıyabilecek özelik gösterir.
Akıcı ünlülere en yakın olanı ünsüz /y/‘dir. /y/‘nin teşekkülünde organların
temas durumu /i/’ninkine çok yaklaşır /y/ sesi dar ünlülerin ve bazen de
geniş ünlülerin önünde düşer ya da /y sesi düz-dar-kalın ünlüyü inceltir.
Genel Türkçe için bir eğilim olan bu husus, Azeri Türkçesinde bir kaide ve
Anadolu ağızlarında çok yansımalı bir özellik haline gelmiştir (Ergin, 1989:
60). /y/’nin daraltıcı, inceltici düz dar seslerini düşürücü özelliği ile Eski
Türkçede yinçü > inci; Azeri Türkçesinde ve Anadolu ağızlarında “yıl > il;
yıldırım > ildırım” kelimeleri oluşmuştur. Dilin kendi doğal gelişimi içinde bir ünsüzünün diğer bir ünsüze dönüşmesi (akıcılaşma, sızıcılaşma) de
“Eski Türkçe badram > bayram = bayram; tabışgan > tawışgan > tavøşøan
= tavşan” engelsiz seslerle ilgili değişimlerdir. Ses yolunun kapanması ile
hava akımı için aralık bırakılmadan oluşan tonlu-süreksiz /c, d, g/ ünsüzlerinden, ön dömak-patlamalı engelsiz /g/ sesbirimi için başta “göl-gör”,
ortada “bulgu-burgu” ve tonlulaşmış “telek(g)i-yeleg(k)i” şeklindeki kullanımlar “İkili Karşıtlık” sayılabilir.

10. Pes / Piz
Pes (grave): Hafif ve yavaş sesle söylenen düşük frekanslı (titreşimli) kalın (bas) ses demektir. Seslerin ince veya kalın olarak algılanması seslerin
titreşimindeki farklılıklardandır. Düşük titreşimli sesler kalın (pes), yüksek
titreşimli sesler ince (tiz) algılanır. Sesin kalınlığına ya da inceliğine “per-
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de” dendiğinden düşük frekanslı sesler aynı zamanda düşük perdeli seslerdir. Pes ses 20-40 hz. alt Kalın-(deep bass)dan başlar, 1280-2560 hz. alt
tiz-(lower treble)’e kadar sürer. Ses kaynaklarının frekansı yani titreşim hızı
azaldıkça sesin yüksekliği azalır ve ses kalın (pes) çıkar. 1300 hz’ye kadar
olan sesler pes, 1300 hz üstü sesler, tiz olarak kabul edilir. 1300 hz. sınır olmak üzere pes ve tiz sesler arasında ters orantılı işleyen bir ilişki söz konusudur. Sesin hz’si arttıkça, sesin tizliği artmakta; sesin hz’si düştükçe, sesin
pesliği artmaktadır. Sesin tizliği veya pesliği dilde seslemlerin sesletiminin
ton olarak yansımasını etkiler. Bir seslemin alçalan veya yükselen bir titreşim perdesiyle söylenişi anlam farkını yaratır. Bu yönüyle seslerin niteliği
bakımından diller iki sınıf oluşturur: Aynı sesbirimcikleri içeren seslemlerin kelimeler arasında anlam farkına yol açtığı diller, ton dilleridir. Türkçe
buna örnek gösterilir. Türkçe’de tümceler ve Evet-Hayır soruları alçalan
tonla söylenir. (İmer, 2011: 21). Ağzın açıldığı ve ağız boşluğunun geniş
olduğu ünlülerden /a, e, o, ö/, kalın-yuvarlak /o/ sesbirimi için ilk hecede
“öğür-oğur”, ortada “söbe-soba” ve uzun “döğ-oğ” şeklindeki kullanımı pes
ses için “İkili Karşıtlık” olarak gösterilebilir.
Tiz (Acute): Frekansı (ses kaynağının saniyedeki titreşim syısı) 1.300
hz’den fazla olan yüksek frekanslı, ince ses demektir. Tiz ses, sesin titreşim
sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı niteliği gösterir. 12802560 hz alt tiz-(lower treble)’den başlar, 10240-20480 hz tepe aralığına kadar devam eder. Tiz sesler, frekansı (titreşkesi) büyük yüksekliği fazla olan
seslerdir. Ses kaynaklarının frekansı yani titreşim hızı arttığı zaman sesin
yüksekliği artar ve ses ince tiz çıkar. Tiz sesler titreşim sıklığı ve titreşim
süresine bağlı olarak yüksek sıklıkta ses dağılımı ve yankılanım enerjisiyle
çıkarılır. Türkçede dilin öne sürülmesiyle ağızın ön kısmında teşekkül eden
/e, i, ö, ü/ ön ünlüleri, /d, t, n, s, z/ diş yuvasıl; /t, d/ diş yuvasıl patlamalı-durak ; /s, z/ diş yuvasıl-sürtünmeli ve dilin ön damağa değmesi ile oluşan /g,
k, l, r, y/ akıcı ünsüzleri tiz sesleri oluşturur. Ses ölçümlemelerinde birim
sesin formant frekansdeğerinin 8/9 ile çarpımı o sesin bir ton tizini verir.
Tiz sesleri için, d, t, n, s, z diş yuvasıl-tonsuz ünsüzlerinden dil ucu- diş seti
ünsüzü /z/ sesbiriminin başta “zam-zem”, ortada “azık-ezik”, sonda “az-ez”
şeklindeki kullanım “İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.

11. Bemolleşmiş / Bemolleşmemiş
Bemolleşmiş (flat): Sesin titreşim sıklığının düşmesiyle ölçülebilir büyüklüğünün ve yeğinliğinin azalması buna bağlı olarak artan yoğunluk
dolayısıyla duyu organları ile algılanır olamaması; bemolleşmedir. Fonetik
olarak /ü/, bemolleşmemiş denilen /i/’ye göre bemolleşmiş bir sesbirimidir. Bemolleşmenin başlıca sebepleri, dudaksıllaşma, boğazsıllaşmadır. Boğazsıl ünsüzlerin kalınlaştırma etkilerine bağlı olarak veya kelime içinden
gelen başka sebeplerle ince ünlülerin kalın sıraya geçmesi olayı üstdamaksıllaşma “kör > kor, güçcük > guçcuk küçük” bemolleşme hadisesidir
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(Vardar, 2002: 38). Bemolleşme çıkıcı özelliği olmayan inici özelliği (kalınlaşma eğilimi-pes) olan seslerin durumunu karşılar. Tarihi Türkiye Türkçesinde “men ve sen”, Bugünkü Türkiye Türkçesinde “ben ve sen” şahıs zamirlerinin /-e/ hal ekini alarak çekim sırasında kök değiştirmeleri ve anolojik
olarak üçüncü şahsa benzemeleri, dolayısıyla “maña, saña “ ve “bana, sana”
biçimlerini kazanmaları bemolleşme kabul edilebilir. Tarihi Oğuzcada ve
Bugünkü Türkiye Türkçesinde görülen /g~v/ dudaksıllaşması “tipik” bemolleşme durumudur. /g~v/ değişikliğinde /g/ ler doğrudan /v/ olmamış,
yumuşayıp /ğ (y)/’e sonra v şekline geçmiştir. Türkçede dudak ve dudak-diş
ünsüzleri ile yuvarlak ünlülerin birbirlerini çektiği ve dudak ve dudak-diş
ünsüzlerinin bazı kelimelerde düz ünlüleri yuvarlaklaştırdığı rastlanılan bir
hadisesidir (Ergin, 1989: 115). Aynı şekilde biri ince ünlülü, diğeri kalın
ünlülü iki kelimenin birleşerek tek ve kalın ünlülü bir kelime olması böylece enkliz oluşturması “iç + kur > uçkur / uşgur / uhcur…(büzme ve bağlama
ipi, bağ), ne+asıl = nasıl” da bir bemolleşmedir. Bunun yanında dilimize
Arapçadan geçmiş kelimelerde ü < i ünlü değişimine bağlı olarak “ rüşvet
(< rişvet), tecrübe (< tecribe)” bemolleşme görülür. Ağız boşluğunun dar
olduğu ince-dar /ü, i/ ünlülerinden yuvarlak ünlü- /ü/ sesbirimi için başta
“it-üt”, y’ den önce“ø-büyü” sonda “kili- külü” şeklindeki kullanımı ise bemolleşme ile ilgili “İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.
Bemolleşmemiş (non flat): Bemolleşmiş sesbirimlerin karşıtlarının niteliğini belirtir. Türkçe’deki /i/ sesbirimi /ü/ ve /u/ ye nispetle bemolleşmemiş özelliği taşır (Vardar, 2002: 38). Çıkıcı özelliğe sahip diyezleşmiş
seslerle inici özelliğe sahip bemolleşmiş anormanik sesler arasında tersine
işleyen bir ilişki vardır. Belli özellikler taşıyan çoklu seslerin birbirleriyle
kaynaşıp uyumlu hale gelmesinde, ünlüler arasında bütünlüğü sağlayan
yatay kontrpuan(sese karşı ses denkliği) oluşur. Bu kontupan, arşılaşılan
seslerden formant frekansı büyük olan sesin formant frekansı küçük olan
sesi kendisine benzetmesi biçiminde gerçekleşir. Türkçe, Ötümlü(tonlu)
ünsüzler bakımından zenginleştikçe uzun ünlülerini yerleştirme ve vurgusuz orta hecelerindeki geniş ünlülerini daraltma, dar ünlülerini düşürme;
ünlüleri kalınlık– incelik düzlük–yuvarlaklık ve darlık–genişlik bakımından benzeştirme; karşılaşan ünsüzlerden sızıcı ve akıcı olanlarını patlayıcı
ve katı ünsüzlere tercih etme ve önce getirmek için göçüşmelere yer verme
biçiminde ses olaylarına uğrar. Bu sebeple bünyesinde bazı değişim ve değişiklikler geçirir. Ünlü ve ünsüz olma özelliği birbirine yakın olan seslerin ya
da kendisinden daha çok bilgi taşıyan seslerin baskın ses özelliklerini diğer
baskın olmayan seslerin özellikleri yerine geçirme biçiminde (Gemalmaz,
1992: 171) bemolleşme ve diyezleşme ile ilgili değişimler gösterir. Ağız
boşluğunun dar olduğu ince-dar /ü, i/, yuvarlak ünlü- /ü/ sesbirimi için
başta “üt-it”, y’ den önce“büyü-iyi ” sonda “ütü- iti” şeklindeki kullanım ise
“bemolleşmemiş”le ile ilgili “İkili Karşıtlık” olarak örneklendirilebilir.
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12. Diyezleşmiş / Diyezleşmemiş
Diyezleşmiş (sharp): Diyezleşme, bir sesin birim değerinden yarım ton
inceltilmesi demektir. Ses dağılımı, ses düzenlemesi (yankılanım) ayırıcı
özellikler kuramında, görüntüsü (tayfı) ikinci oluşturucunun (ünlüler) ya
da yüksek frekanslı birleşenlerin (ünsüzler) üstüne doğru yer değiştirmesiyle belirgin nitelik kazanan ses birime denir. Diyezleşen sesler, ikinci biçimlendiricinin yüksek (frekanslara) Titreşkelere yönelmesi, ağzın daralması,
boğazın gevşemesiyle ortaya çıkar ( Vardar, 2002: 78). Bu durum, dilin sert
damağa doğru yükselmesi ve ağız boşluğunun art girişinin genişlemesiyle
elde edilir. Böylelikle, diyezleşmemiş /n/ dişyuvasıl- genizsille karşıtlaşır.
Tarihi Türkiye Türkçesinde rastlanılan ve art süremli olarak incelendiğinde
Köktürkçede 2. teklik kişi için -gıl, -gil, Karahanlıcada -gıl; ve –Ø; Kıpçakçada “-ıng, -ing(bar-Ø, bar-ıng; bil-Ø, bil-ing)” ve bugünkü Türkiye Türkçesinde “var-” ve “bil-” biçiminde görülen değişme ses hadisesi format frekansların yükselmesine bağlı çıkıcı özelliğe sahip diyezleşme örneği olarak
gösterilebilir. Farsça çeyrek, “çehar+yek > çeøar+yek > çeøør+yek > ≈ çeyrek
(Bugünkü Türkiye Türkçesi)” ve Kıpçak Türkçesi/ Oğuz Türkçesi yozilrük
“yoz + ilrük//yoz+ eldrük > yüz+ ilørük > yüz + irlük > ≈ üzerlik, yüzerlik
(Bugünkü Türkiye Türkçesi)” kelimelerinde dilin gelişim evre ve aşamaları
ile ortaya çıkan ve kendisi içinde bütünsellik gösteren kuantize (yekpare)
değişim, tartım ve dizeme göre düzenli biçimde sıralanan farklı seslerin
birbiriyle kaynaşması ve en az iki sesin senkronize (eşlemeli) biçimde birleşmesi ile gerçekleşir. Adına “enkliz” denilen ve ünlüler arasında bütünlük
sağlayarak bir yatay kontrpuan (sese karşı ses denkliği) oluşturan bu ses
hadisesi (Güven, 2015: 694, 707) bir diyezleşme örneğidir. Ağzın daralması
ile ortaya çıkan düz-dar-ön /i/ sesbirimi için, kapalı hecede “üç-iç”, sonda
“ünü-ini”, /y/ den önce “ø-giy” ve uzun “ø-çiğ” şeklindeki kullanım ise “diyezleşmiş” ile ilgili“İkili Karşıtlık” olarak gösterilebilir.
Diyezleşmemiş (sharp): Keskin olmayan dudaksıllaşma ve boğazsıllaşmayla yeğinliği azalan sesbirimlerin niteliğini belirtir, diyezleşmiş sesbirimlerin karşıtlarının niteliğini gösterir. Solunum hareketiyle güç kaynağında oluşturulan soluğun, ağzın geniş ve açık olmasına karşın boğazın
gevşememesisnden ötürü ağız geniz ve dudak gibi ses organları tarafından
çıkarılmasıyla oluşan seslerdir. Diyezleşmeme, ses yolundaki tınlatıcıların
etkisiyle karmaşık sesin, yeğinliğinin üst noktaya ulaşamamış biçimidir.
Ağzın açıldığı ve ağız boşluğunun geniş olduğu tonlu /a, e, o, ö/ ünlülerinden, kalın-yuvarlak /o/ sesbirimi için kapalı hecede “kör-kor”, /y/ den önce
“köy-koy” ve uzun “döğ-oğ” şeklindeki kullanımlar “Diyezleşmemiş”likle
ilgili “İkili Karşıtlık” olarak gösterilebilir.
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SONUÇ
Üzerinde birçok tartışma ve eleştirinin yapıldığı “İkili Karşıtlık”lar
dizgesinin, sesbilimle ilgili tasnif ve çözümlemelere yeni ve özgün bir
bakış açısı getirdiği söylenebilir. Ancak on iki “İkili Karşıtlık”ın tamamının
Türkçenin ses özelliklerine uyduğu veya Türkçenin ses özellikleri ile izah
edebileceği tereddütlüdür. “İkili Karşıtlık” lardan (+)’lı olanların daha açık,
buna karşın birbiri ile ilişki ve ilintilerinden dolayı bazı (-)’li karşılıkların
daha kapalı ifade taşıdığı söylenebilir. Müzikle ilgili olan diyezleşmişdiyezleşmemiş, bemolleşmiş-bemolleşmememiş ve pes-tiz’ kavramlarının
fonetik uyarlamaları birbiri içine geçmiş bazı özellikler taşımaktadır. Bu
itibarla, bu kavramların Türk fonetiği açısından tereddütlü veya ikircikli kimi
özelliklerinin, disiplinler arası çalışılmalar yapılmadan karşılıklarının tam
olarak gösterilmesinin olanaklı olmadığını düşünüyoruz. Fonetik imlaya
sahip Türkçede, ses geçkilerine bağlı olarak gerçekleşen değişimlerden
ötürü, bundan sonra yapılacak çalışmaların disiplinler arası ve art süremli
ve eş süremli yapılmasının uygun olacağını bir fikir ve kanaat olarak dile
getiriyoruz. Kıymet hükmü öznel olmak ve kendi çerçevesinde kalmak
kaydıyla Jakobson’un “İkili Karşıtlık” lar dizgesinin fonetik bilimi için
yadsınamaz bir kolaylık ve önemli bir tasarruf sağladığını düşünüyoruz.
Kendisi ve aynı dil ailesi içinde yapılacak karşılaştırmalı çalışmaların ise
fonetik dünyasında yeni enstantaneler oluşturacağına ve fonetik anlayışlara
ve çözümlemelere farklı bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.
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DìVÁNU LUáÁTİ ’T-TURK’TE SESTEŞ SÖZCÜKLER
HOMONYMOUS WORDS IN DìVÁNU LUáÁTİ ’T-TURK
[=COMPANDIUM OF TURKIC DIALECTS]
Faruk ÖZTÜRK1
ÖZET
Karahanlı dönemi eserlerinden ansiklopedik bir sözlük olan DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk
[=Türk Dilleri Sözlüğü] Kâşgarlı tarafından 1072 Ocak 25’te yazılmağa başlanmış,
yazımı bittikten sonra incelemeler yapılarak eser dört defa düzeltilip yeniden
yazılmış 1074 Şubat 10 Pazartesi tamamlanmıştır.
DLT sadece ansiklopedik bir sözlük olmakla kalmayıp aynı zamanda bir dil bilgisi
kitabı, Türk dünyasının söz varlığını içeren bir sözlük; kişi boy ve yer adları kaynağıdır.
Eserin anadili Arapça madde başları Türkçedir.
DLT’de karşımıza çıkan iki edebi ağız vardır. Birincisi hâlâ bugün Kâşgar’da
kullanılan Doğu (Hakaniye) Türkçesi, ötekisi de Batı (Oğuz) Türkçesidir.
Yazılışları aynı, anlam ve fonksiyonları farklı sözcükler sesteş sözcüklerdir.
Bir gövdeden oluşan sesteş sözcüklerin özellikleri göz önünde bulundurularak
onları iki türe ayırmak mümkündür: Birincil sesteş sözcükler ve çok anlamlı
sözcüklerden oluşan sesteş sözcükler.
Bu çalışmada DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te geçen sesteş sözcüklerin sınıflandırılması
amaçlanmış ve úap, úa, aġ, yut, sÀp, um, teg, bölük, bulun, úurut, tΣgür-, aĢrış,
toúuş, bilik, çıbıúan, öp, úız, burun, tΣbiz, ulÀġ, tawar, yel, kümüş, yinçgΣ, úaçaç,
Ày, ot, yıġaç sözcükleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: DLT, sesteş sözcükler, Karahanlı Türkçesi, Kâşgar.

ABSTRACT
DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk [=Compandium of Turkic Dialects] is an encyclopedic
dictionary emerged in Karakhanid period started and to be written by Kashgarli
Mahmud on 25th January 1072, after the writing was over it was analyzed, edited
four times, rewritten and on Monday on 10th February 1074 it was done.
DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk is not only an encyclopedic dictionary, but also is a
grammar book which has the Turkish world’s vocabulary in it; it is the source of
persons, sizes and place names.
1

Dr. Öğretim Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü.
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The original language of the work is Arabic, the entries are in Turkish.
There are two kinds of literary dialects in DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk. The first one
is East (Hakaniye) Turkish which is still being used in Kashgar today, the other one
is West (Ghuzz) Turkish.
Homonymous words have the same spelling but they are different in the
meaning and in their functions. Claiming that the homonymous words have one
trunk, by taking into consideration their aspects it is possible to divide them into
two different types.
The first homonymous word type is composed of words which have multiple
meanings.
In this work it was targeted to categorize the homonymous words which are
mentioned in DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk and the words úap, úa, aġ, yut, sÀp, um, teg,
bölük, bulun, úurut, tΣgür-, aĢrış, toúuş, bilik, çıbıúan, öp, úız, burun, tΣbiz, ulÀġ,
tawar, yel, kümüş, yinçgΣ, úaçaç, Ày, ot, yıġaç were analyzed.
Keywords: DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk, homonymous words, Karakhanid Turkish,
Kashgar.

I. GIRIŞ
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslamî, Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresi Karahanlı Türkçesidir. 11.-13. yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin
merkezi Doğu Türkistan’da Kâşgardı. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı
olan bu dönem Türkçesi için Hakaniye Türkçesi terimi de kullanılmaktadır.
Orta Asya’daki bu yazı dilinin, İslamî Dönem Doğu Türk edebiyatının başlangıç döneminin devamını Harezm-Altınordu Türkçesi [XIII- XIV. yüzyıl] ve Çağatay Türkçesi [XIV-XVI. yüzyıl] ile yazılmış eserler oluşturur.
[Kaçalin & Ölmez, 2011: 3]
XI. yüzyılda Orta Asya’da ortaya çıkan Karahanlılar devletinin toprakları batıda Buhara ve Sırderya’nın aşağı kesiminden doğuda Cetisu ve
Kâşgar’a kadar uzanmakta idi. Bu merkezîleştirilmiş Türk devletinde sanat,
ticaret ve bilimin gelişmesinin olağanüstü arttığı görülmüştür. Sosyal hayatta meydana gelen değişmeler Orta Asya’da yaşayan halkların kültürünü
de etkilemiştir.
Karahanlılar devletinin ortaya çıkmasında Isık Köl ve Taraza bölgesinde
yaşayan Çigil kabileleriyle Tyan Şan’ın güney bölgesinde yaşayan, medenîlerden sayılan ve Çüy ovasına yerleşen Çigil kabileleri büyük rol oynamıştır. (Bartold, 1928:11)
XI. yüzyıla ait iki mükemmel Türk eseri Yusuf Has Hacib’in didaktik eseri
Kutadgu Bilig ve ilk Türkolog ansiklopedici ÚÀşàarlı Mahmud’un DìvÀnu LuàÀti
’t-Turk’üdür.
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Bu çalışmada DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te geçen sesteş sözcüklerin sınıflandırılması amaçlanmıştır.
Karahanlıca döneminin önemli bir diğer eseri olan DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’ü yazan ÚÀşàarlı Mahmut, Karahanlı yazı dilini, yani o günkü
adıyla Türk dilini temel almışsa da, 11. yüzyılda konuşulan Türk lehçeleri
(Oğuz, Kıpçak, Uygur, Argu, Çiğil vs.) hakkında da son derece değerli bilgiler vermiştir (Gülsevin, 2016: 270)
Bir gövdeden oluşan sesteş sözcüklerin özelliklerini göz önünde bulundurarak onları iki türe ayırmak mümkündür: Birincil sesteş sözcükler ve
çok anlamlı sözcüklerden oluşan sesteş sözcükler.
Kelimelerin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan sesteş sözcüklere birincil
sesteş sözcükler denir. Bu tür sözcükler Sevortyan (1962: 365) tarafından
fiil ve isim birincil sesteş sözcükleri, Kazak dilcisi K. Ahanov (1958: 110)
tarafından ise kökteş sesteş sözcükler olarak adlandırılmıştır. Bazı dilciler
ise bu sesteş sözcüklerin dönüşüm sırasında ortaya çıktığı görüşündedir.
XI. yüzyılda yaşayan sesteş sözcükler Türk Dillerinde kökteş sesteş sözcüklerin esasını oluşturmaktadır. Yunusaliyev’e göre (1955: 63) günümüz
Türk Dillerinde sesteş sözcüklerin ortaya çıkması ve gelişmesi doğrudan
doğruya birincil sesteş sözcüklere bağlıdır.
Birincil sesteş sözcüklerin ortaya çıkma sorunu konusunda Türkologların hâlâ ortak bir görüşü bulunmamaktadır. Bazı yabancı Türkologlar
bir kelimenin içinde isim ve fiil çakışmasını dile getirmektedir. Grönbech’e
göre bu durum ya fonetik seslerin daralması sonucu başlangıçta farklı kelimelerin tesadüfen çakışması ya da iki tamamen farklı ekin tesadüfen özdeşleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır Grönbech’in bu varsayımlarını Ahanov
fonetik açıdan incelemiştir. (Ahanov, 1956: 24, 30)
Farklı dillerin kelime köklerinin incelenmesi bazı kelimelerin bugüne
kadar doğru açıklanmayan etimolojisini netleştirmeğe imkân sağlamaktadır.
Ansiklopedik bir sözlük olan DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk, içerik olarak bize o
dönemdeki Türk boyları, bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları
ve en önemlisi de sözcükleri hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. DìvÀnu LuàÀti
’t-Turk’ün temel sözvarlığını ÚÀşàarlı’nın kendisinin de mensubu olduğu dönemin
ve ülkesinin yazı dili olan Karahanlı [Hakaniye] Türkçesinin oluşturmasının yanı
sıra Hakaniye Türkçesinin yayılma alanına yakın Çigil, Yagma, Karluk, Yemek,
Oğuz, Bulgar, Suvar, Argu, Kençek, Basmıl boylarının dilleri de oluşturmaktadır.
(Kaçalin & Ölmez, 2011: 7) ÚÀşàarlı, eserinde her lehçeye aynı derecede ağırlık
vermemiştir. Örneğin eserde Kırgızların diliyle ilgili hiç bir bilgi yer almamaktadır.
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II. DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te sesteş sözcükler C+V+C yapısına sahiptir.
Sadece birkaçının yapısı C+V’dir.

 ﻗﭗúap
1. úap- ‘kapmak, ele geçirmek, kaçırmak, yenmek, kapılmak, almak’
 اغالنغ ﻳﻴﻞ قبدىoġlanıġ yēl kapdı ‘çocuğa cin yeli dokundu’ [265 133a10];
2. úap ‘kap, körük, tulum, çuval’  يالنكوق ارولمش قب ال اغز يزلب القنرyalŋuú
urulmış úap-ol aġzı yazlup alúınur ‘insanoğlu şişirilmiş tulum gibidir, ağzı
açıldığında söner’ [106 053b17]
3. úap ‘Anası karnında çocuğun içerisinde bulunduğu torba’ [508

254b3]

 اقúa
1. úa- ‘bir yana koymak; alıkoymak, ayırmak, beraber koymak, sırasına
göre koymak’  ال اشجكا اتنك قادىol eşiçke otuŋ úÀdı ‘o tencerenin etrafına,
ocağa odun kaydı’ [554 277a11]
2. úÀ ‘kap, kap kaçak’ [550 275b3]
Bununla birlikte DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te C+V yapısı olan fiiller sık sık
karşımıza çıkar.
Örneğin;
ba-‘ باbağlamak’  ال اتغ بادىol atıġ badı ‘o atı bağladı’ [553 277a17]
sana- ‘ سناsaymak’  اول قوين سنادىol kïyın sanÀdı ‘O koyununu saydı’
[565 283a3]
Birçok Türkolog tarafından fiillerin en eski yapısı olarak C+V ve CV+C
yapıları kabul edilmektedir. (Baskakov, 1955: 339; Zajacskowski, 1961: 28
) İkinci yapının son ünsüz sesi gövde yapma eki olarak ele alınmaktadır.
[Radloff § Sevortyan: 1956: 94] Bu sebeple ikinci ünsüz dışında benzer
sesleri olan CV+C yapısındaki fiil ve öbür söz bölükleri bir gövde anlamına
aittir. úı- // -úıy- köküyle başlayan fiil ve öbür söz bölükleri temelinde
‘kesmek, kısaltmak, sıkmak, azaltmak’ anlamı vardır.
Örneğin; úır- ‘kazımak’; úıs- ‘sıkmak’ [321 161a2]; úıs- ‘kısaltmak,
azaltmak’ [376 188b9]; úış ‘kış’ [566 283b11; 048 095a4]; úız ‘pahalı, güzel’
[164 082b5]; úız ‘kız’ [143 072a4; 151 076a13; 316 158b2, 17; 503 252a14;
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541 271a9, 10; 164 082b6; 222 111b6; 358 179b6; 520 260b8]; úız ‘cimri,
pinti’ [164 082b10]; úız- ‘kızarmak’ [307 154a16]; úızım ‘korku, panik’ [421
211a13]; úıyın ‘ceza, eziyet, işkence’; úıyma ‘bir çeşit erişte’ [521 261a4];
úıl ‘kıl’ [169 85a17]; úımız ‘kımız’ [184 092b5]; úıçı ‘hardal’ [550 225b4];
úıĢıġ ‘deniz, ırmak, dere gibi şeylerin yanı, kıyısı’ [188 094b14; Dts: 440];
úıġ ‘toprağı kabartmak için kullanılan gübre’ [499 250a11]; úıy- ‘kesmek,
sözünden dönmek’ [553 277a12,13]; úıya ‘küçültme edatı’;  اغل قياoġul
úıya ‘oğulcuk’ [519 260a14];  قز قياúız úıya ‘kızcağız’ [519 260a14]; úayaú
‘kaymak’ [úanaú:193 097a3; 458 229b2; 518 259b6,7].
Bu fiillerin biçim göstergesi -ı, -z, -s, -ş, -n, -r, -m ekleridir. Bu sebeple
her hangi birincil sesteş sözcüğün etimolojisi C+V yapısı olan fiilin
anlamına kadar getirilmektedir. Bu durumu aşağıdaki sesteş sözcükler
üzerine izlemek mümkündür.
اغaġ
1. aġ- ‘çıkmak’  ال تاغ قا ااغدىol taġúa aġsÀdı2 ‘o dağa çıkmak istedi’ [141
071a12]; بلت ااغدىbulut aġdı ‘bulut yükseldi’3 [114 057b7; Dts: 16-7].
2. aġ- ‘rengi bozulmak, değişmek [yüz]’  الم كرب يزى اغدىölüm kĀrüp yüzi
aġdı ‘ölüm görüp yüzü bozuldu’. [587 294a17]
3. aġ ‘bacak’  يوز ات منك اغدن كجتىyüz at mΣnig Àġdın kΣçti ‘bacaklarımın
arasından yüz at geçti’ [053 027a5].
Bu kelimelerin esas anlamı ‘koruma, duvarla çevirmedir. Sevortyan’a
(1966: 85) göre aġıl ~ avul ~ ayıl kelimeleri de bu anlamı taşımaktadır.
Öbür kaynaklarda Àġ kelimesinin yukarıda belirtilen anlamlardan başka
‘kapan, tuzak, ağ’ anlamında da kullanıldığına dair bilgi verilmektedir.
aġ kelimesi Eski kaynaklarda fiil anlamında kullanılmaktadır. (Malov,
1951: 355; Batmanov, 1971: 40; Mutallibov, 1968: 164; Şçerbak, 1970: 56)
Bu kelimenin XI. yüzyıldaki anlamıyla günümüz Özbekçesindeki ve
Uygurcadaki anlamı aynıdır. Kırgızcada bu kelime ‘bir tarafa karışmak’
anlamında kullanılmaktadır. ‘Bacak’ anlamında ise san kelimesi
kullanılmaktadır. (Yudahin: 571)
Yazmada bu fiil agısadı agısar agısamak imlasında ise de bu da ıdısamak gibi
yanlış olmalıdır. /g/ harfinin /ı/ ünlüsü kırmızı mürekkeple olduğu gibi, babın
gereğince de harf sakin olmalıdır. B. Atalay.
3 TAYMAS, Abdullah [Battal]: “Divanü Lûgat-it-Türk Tercemesi”, Türkiyat
Mecmuası: İstanbul 1942, VII-VIII. c. 221. s. 34. madde.
2

250

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

 ﻳوتyut
1. yut- ‘yutmak’  ال بمرتغانى بتىol yumurtàanı yuttı ‘o yumurtayı yuttu’
[422 211b6].
2. yūt ‘kışın soğukta hayvanların ölümüne sebep olan felaket’. [505
253a16]
Moğolcada da bu anlamda zud kelimesi kullanılmaktadır. (Sıdıkov,
1966: 210) Baskakov’a (1962: 72) göre bu kelimeler emir olarak kullanılan
yut- // zut- // zud- ‘yutmak’ fiilinden gelmektedir.
Mirtaciyev yut ‘buzcuk’ kelimesinin Farsça òÿd ‘şubat’ kelimesinden
geldiği görüşündedir (1962: 452).

 سابsÀp
1. sap- ‘sarmak; iğneye iplik geçirmek’  ال قش قنتن سبدىol úuş úanatın
sapdı ‘o kuşun kanadını sardı’ [265 133a7].
2. sÀp ‘sap, kabza, kol’ اغالن اشى اش بلماس اغالق منكزى ساب بلماسoġlan ìşi
ìş bolmas, oġlaú müŋzi sÀp bolmas ‘çocuk işi iş olmaz, oğlak boynuzu sap
olmaz’ [507 254a10, 11].
XI. yüzyılda aynı anlamda  تقراقاtoúurúa ‘İbrik ve benzeri şeylerin
emziği’ [245 123a11] kelimesi de kullanılmıştır. تقراقاtoúuraúa toúu- + r
-úa <  تقىtoúı-: a) toúı- ‘vurmak’, b) toúı- ‘dokumak’  ار بز تقدىΣr bĀz toúıdı
‘adam bez dokudu’ [562 281b12]
3. sÀp ‘sıra, nöbet’  سنك ساب كلدىsΣnig sÀp kΣldi ‘senin sıran, senin nöbetin,
senin gezeğin geldi’ [507 254a13].

DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te ‘sıra, dizi’ anlamında eş anlamlı  تزمtizim,تزك
tizik kelimeleri kullanılmaktadır. Bunlar تزtiz- ‘dizmek’ fiilinden
gelmektedir:  بير تزك ينجوbir tizig yinçü ‘bir dizi inci’ [194 097b16].
Günümüzde Özbekçe ve Uygurcada tizim ve tizma, Kırgızcada ise tizim
~ tizek kullanılmaktadır. (KYu: 732; ÖRuS: 428; UyS: 351; KS: 594.) Türk
Dillerinde bu kelimeler yaygın olarak kullanılan kelimelerdir. Bu sebeple
bütün Türk kaynaklarında karşımıza çıkmaktadır.(Radloff, IV: 401; Dts:
485; Mut: 207; UyS: 568; ÖRuS: 569). sap- sözcüğü tarihî kaynaklara göre
incelenmiş değildir. Bu sebeple ‘sıra, dizi’ anlamında Özbekçedeki sa,
Kırgızcadaki sap ve Uygurcadaki sĆp Arapçaya dayandırılmaktadır (KYu:
634; ÖRuS: 358; UyS: 492-504)
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Budagov Türk ve Tatar Dillerinin Karşılaştırmalı Sözlüğünde sap ‘sıra,
dizi’ kelimesinin eski kökenli olduğunu ve sap- ‘birleştirmek, bir araya
getirmek, düzenlemek, dizmek, sıkıştırmak’ fiilinden geldiğini belirtmektedir.
(Budagov, I: 618)

 امum
1. um- ‘ummak, beklemek’  ال مندن نانك امدىol mΣndin nΣŋ umdı ‘o benden
bir şey umdu’ [094 047b12].

DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te  امدوumdu,  امنجumunç ve  امغumuġ kelimeleri
karşımıza çıkar: امتج تنكريكا تتumunç tΣŋrikΣ ‘umut Allah’tan’ [637 319a14;
Dts: 611]. um kelimesi ‘karın şişkinliği, kursak bozukluğu’ anlamında da
kullanılmakadır:  ار ام بولدىer ïm boldı ‘adam kursak bozukluğuna uğradı,
midesi bozuldu, bulandı’ [036 018b8].
Budagov Türkçedeki  اوموتumut ‘ümit’ kelimesinin  اومقumaú fiilinden
geldiğini.  اميدumid ‘ümit’ kelimesinin ise Arapça olduğunu belirtir.
(Budagov, I: 159)
Bir kök olarak ifade edilen sesteş kelimeler [isim+fiil, sıfat+fiil, zarf+fiil]
kaynaklarda farklı olarak adlandırılmıştır: Fiilden isim birincil sesteş
sözcükler, dönüşüm sırasında ortaya çıkan sesteş sözcükler, kökteş sesteş
sözcükler birincil sesteş sözcükler.
Birincil sesteş sözcüklerin C+V+C yapısı tarihî akış içerisinde birincil
fiil kökünün -n, -r, -p, -ç, -n, -ŋ, -m ekleri alan C+V yapısına bağlıdır.
Bu sebeple birincil sesteş sözcükler incelenirken kelime köklerinden fiil
kökünün ayırt edilmesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde aġ, bat, il, yap,
yaú, yut, kes, sıú, toġ, tuz, tik, çile, çıġ, úoç, mun, ipk, um, ula, sap vb.
sesteş kelimeler doğru anlamlandırılabilir.

 ﺗﮏteg
1. tΣg- ‘değmek, donup kalmak’ [183 092a2, 3].
2. tΣg ‘Her şeyin sonu, bitimi’. [183 092a5].
Bu kelimeye paralel olarak  ﺗﮑﺶtegiş kelimesi kullanılıyordu.
I. -ik, -ıú, -ük, -uú…
Sesteşlik özelliğini taşıyan bu ek, bir takım sözcükbilimlik ve morfolojik
sesteş sözcükler yapar.
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 ﺑﻠﮏbölük
1. bölük- ‘bölüğe, iki gruba ayrılmak [hayvanlar için]’  قوى بلكتىúïy
bölükti ‘koyun bölüklere ayrıldı’ [327 164a12; Dts: 117-8].
2. bölük ‘gurup, sürü’  بير ﺑﻠﮏ قوىbir bölük úoy ‘bir bölük koyun sürüsü’
[193 097a17].
II. -in, -ın, -ün, -un, -gin, -ġın, -kin, -úun…

 بلنbulun
1. bulun- ‘bulunmak’ 4 ﻴﺘﮏ بلندىyitük bulundı ‘yitik bulundu’ [339 170a8].
2. bulun ‘tutsak, esir’  بلن بولب بشى تغدىbulun bïlup5 başı tıġdı ‘Kaygı ve
sıkıntıdan başını önüne eğdi’ [155 078a11; Dts: 123].
III. -it, -ıt, -üt, -ut, -ir, -ır, -dür, -dur…
Bu ek az kullanılan ve az türetme yapılan bir ektir. İsimden fiil ve fiilden
isim yapar. Bu eklere -t ettirgenlik eki ilave edilebilir. (Sevortyan, 1962: 338)

 قرتúurut
1. úurut- ‘kurutmak’  تونغ قرتى كونkün tïnuà úuruttı ‘Güneş elbiseyi
kuruttu’ [418 209b2; Dts: 470].
2. úurut ‘Keş, yağı alınmış yoğurttan yapılan lor peyniri, çökelek’ [179
090a17].

 ﺗﮐﺮtΣgür1. tΣgür- ‘bulmak, ermek’ ال منكا ﺑﮑﺪﻥ سوز ﺗﮑﺮﺩﻯol maŋa bekdin söz
tΣgürdi ‘o bana beyden söz getirdi’ [311 156a2; Dts: 548].
2. tΣgir ‘değer’  ال ات ﺗﮑﺮﻧﺪﻥ بقردىol at tΣgirindΣ boúırdı ‘o atın değerinden
indirdi’ [310 155b10]. Bu anlam DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’ün Özbekçe
tercümesinde ve indeksinde bulunmamaktadır.
4 Yazmada  تِيُكtiyük.
5 bïlup: BROCKELMANN bölüp, ATALAY bölüp. TEKİN, T.: XI. Yüzyıl Türk
Şiiri: 168.
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IV. -iş, -ış, -üş, -uş…

DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’teki en yaygın ektir. Bu ekin kökeni ve gelişmesi
ÚÀşàarlı Mahmud’dan başlayarak birçok Türkologun dikkatini çekmiştir.
XI. yüzyılda bu eke paralel olarak -ik ve -ıġ ekleri de yaygın olarak
kullanılmıştır. XI. yüzyıla ait olan kaynaklarda fiil köklerinden -iş, ve -ik,
-ıġ ekleriyle eşanlamlı isimler yapıldığını görmekteyiz.
Örneğin;  ﮐﺠﮏkeçik ~  كجشkeçiş ‘Irmağın, derenin geçidi, köprü’ [186
93b1];  بقغbaúıġ ~  بقشbaúış ‘gözle bakış’ [184 092b14];  ايتشaytış ~  ايتغaytıġ
‘sağlık, esenlik ve buna benzer şeyler sormak için kullanılan bir söz’ [069
035a12];  الشülüş ~  ﺍﻟﭻülüç ~  اﻟﮏülüg ‘pay, hisse’ [043 022a6].
-ş ekine nazaran -ik, -ıġ eklerinin kullanılışı daha sınırlıdır ve sesteş
sözcükler türetmemektedir. -ş eki ise sesteş ekidir. Fiile gelerek hem isim
hem de işteş fiil yapar. Buna örnek şu kelimeler gösterilebilir:

 اﺫﺭﺵaĢrış
1. aĢrış- ‘ayrılmak’  االر ايكى اﺫﺭﺷﺪﻯolar ēki aĢrışdı6 ‘o, iki arkadaş
birbirinden ayrıldı’ [123 062a15; Dts: 15].
2. aĢrış ‘ikiye ayrılan yolun başı [061 031a3];  ﺴﭭﻜﻠﮏ اﺫﺭﺵ كنى بلكلرsewglik
aĢrış küni belgürär ‘Sevgiyi gizli tutar, ayrılık günü belirir’ [353 177a2]

 تقشtoúuş
1. toúuş- ‘savaşmak, vuruşmak’  قش ياى بال تقشتىúış yÀy bilΣ toúıştı7 ‘kış
yaz ile vuruştu’ [095 048a4]; toúuş- ‘yaygınlaşmak’  ﺍﺫﺯ تقشتىuĢuz yuúuşdı8
‘uyuz bedende yayıldı’ [476 238b1; Dts: 577].
2. toúuş ‘savaş, cenk’  تقش اجرا ارشتمtoúuş içrΣ uruştım ‘savaşta dövüştüm’
[185 093a2].
Bir kökten ortaya çıkan sesteş sözcüklerin ikinci grubuna çokanlamlılık
sonucunda oluşan sesteş sözcükler girer.

DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’teki sesteş sözcükler buna göre aşağıdaki gruplara
ayrılır:
I. Benzerlik çağrışımının esasında anlamları bir nesneden öbürüne
geçen kelimeler:
a) Maddî ve madde anlamlarının benzerliğine göre yeni anlam
kazandırılan kelimeler.
6 Yazmada  اﺫﺭﺷﺪﻯsözcüğünde  ﺫharfinin üstündeki hareke hem ُ  ـhem de ْـ
biçiminde görünmekte. Bu da el yazısından kaynaklanmaktadır.
7 Yazmada  تُقـُـشْتىtoúuştı.
8 Yazmada  تُقـُـشْدىtuúuşdı.
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1. yi ‘dikiş’  جيكى يىcigi yi ‘sağlam dikiş, iki dikiş’ [546 273b15]
2. yì yıġaç ‘ يى ﻳﻐﺎﭺdalları birbirine girmiş sık ve büyük ağaç’. [455 228a1;
540 270b1]
3. yì ‘dağda küçük yol’. [539 270a17]
XI. yüzyılda bu kökten, dikişle ilgili birçok kelime ortaya çıkarılmıştır:
 يجىyìçi ‘terzi’ [539 270a17];  ﻳﻴﮏyìg ‘çiğ’ [170 085b8];  يكناyìgnä ‘iğne’ [459
230a11];  يبyip ‘ip, iplik’ [090 045b7].

 بلكbilik
1. bilik ‘Yara yoklamak için kullanılan mil’ [194 97b3].
2. bilik9 ‘kandil fitili’  ال انكر ﺑﻠﮏ ايتردىol aŋar bilik ittürdi ‘o, ona fitil
büktürdü’ [137 069a15; Dts: 94-95].
Radloff ’un sözlüğünde (IV: 337) bu kelimenin sadece ikinci anlamı
vardır. Günümüzde Kırgızcada, Özbekçede bilik kelimesi ‘fitil’ anlamında
kullanılmaktadır.
b) Renk ve tat benzerliğine dayanarak ortaya çıkan sesteş sözcükler.

 جبقانçıbıúan
1. çıbıúan ‘hünnap’10. [225 113a12]
2. çıbıúan ‘sivilce, çıban’ [225 113a12].
Budagov’a göre [I: 502, 506] bu kelimenin ilk anlamı ‘sivilce, çıban’dır.
Bu sebeple onun kökünü çıú- ‘çıkmak’ fiiline bağlamaktadır. Bu sesteşin
kökenini ‘sivilce, çıban’ anlamına değil ‘hünnap, zizyphus vulgaris’ anlamına
bağlamak gerekir. Sesteş sözcüğün kökeninin bu şekilde açıklanması daha
doğrudur. W. W. Radloff bu durumu farketmiş, sözlüğünde bir açıklama
yazmıştır: ‘Görüntüsüyle innap bitkisinin meyvesini andıran çıban’. İkincisi,
n sesinin k sesine dönüşmesi Türk Dillerine özgü bir dönüşme değildir. Türk
Dillerinin hiç birinde çıpúan ‘çıban’ çıúúan şeklinde kullanılmamaktadır.
Kıpçak lehçelerinde bu kelime çuvan, Oğuzlarda ise çuwan şeklinde
kullanılır. (Abullayev, 1965: 64) Tarihî kaynaklarda farklı şekilleriyle
karşımıza çıkar: çıpıúan // çıpúan // çyuúan. Kırgızcada çıyúandır.
c) Eylem benzerliğine dayanarak ortaya çıkan sesteş sözcükler.
9 Yazmada  بَلِكbΣlik.
10 HAUENSCHILD, 45.
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 ابöp
1. öp- ‘öpmek’  تشغ اسروماسا ابمش كراﮎtÀşıġ ısrÿmasa öpmiş kΣrΣk ‘taşı
ısıramayan öpmeli’ [092 046b1].
2. öp- ‘içmek, yutmak’  مون ابدىmān öpdi ‘çorba içti’ [092 046b3].
ç) Durum benzerliğine dayanarak ortaya çıkan sesteş sözcükler.
XI. yüzyıl Türk Dillerinde sesteş sözcüklerin bu şekilde ortaya çıkma
yöntemi en yaygın olanıdır. Öbür çok anlamlı sesteş sözcüklere nazaran bu
sesteş sözcüklerin yeni anlamları daha soyuttur. Bu yeni anlamlar çağrışım
bağlantısı sonucunda ortaya çıkmaktadır; dolayısıyla bu tür sözcüklerin
kullanılışı sınırlıdır.

 قزúız
1. úız ‘kız’. [05 03a7; Dts: 449]
2. úız ‘cariye, kız hizmetçi’. [157 079a12].
3. úız ‘pahalı nesne’  ﺁﺕ قز الدمat úız aldım ‘bu atı pahalıya aldım’ [164
82b4].

 برنburun
1. burun ‘burun; çıkıntı’  ﻗﭭال برنúıwal burun ‘çekme, düzgün burun’ [208
104b2];  تاغ برنىtaġ burnı ‘dağın ileriye doğru çıkıntısı’ [201 101a4].
2. burun ‘eskiden, önce’ ال مندن برن بردىol mΣndin burun bardı ‘o, benden
önce vardı’ [201 101a5].
Öbür kaynaklarda da bu kelime ‘burun’ ve ‘eskiden, önce’, bazen de ‘gaga’
anlamında kullanılmaktadır (Dts: 79, 449; Budagov, I: 227, 228).

 تبزtΣbiz
1. tΣbiz ‘çorak yer’ [88 44b17; Dts: 553].
2. tΣbiz ‘gıpta, kıskançlık, haset’  تبز كشىtΣbiz kişi ‘hasetçi kişi’. [Tekin,
1989: 178]
Özbekçede temiz ‘akıl, us; akıllı, anlayışlı’ anlamında kullanılırken
Uygurca sözlükte temiz ‘çıkar gözetmeyen’ anlamındadır.
d) Kullanılış benzerliğine dayanarak ortaya çıkan sesteş sözcükler.
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 االغulÀġ
1. ulÀġ ‘yama, elbise yaması’ [073 037a15]. XI. yüzyılda bu kelimeye
eşanlamlı olarak günümüz Türk Dillerinde yaygın olan yamÀġ kelimesi
kullanılmıştır: برجن يماغ برجنقا قرش يماغى قرشقاbarçın yamaġı barçınúa úars
yamaġı úarsúa11 ‘ipekli yaması ipekliye, yünlü yaması yaması yünlüye’ [456
228b9].  االغ االulÀġ ula- ‘bağlamak’.
2. ulaġ ‘ulak, beyin emriyle koşa koşa giden postacının -başka bir ata
erişip bininceye değin-, bindiği at’ [073 037a14].

 ﺗﭭﺎﺭtawar
1. tawar ‘canlı, cansız mal’. [182 091b12]: االر اكى ﺗﭭﺎﺭ ستشغان الشغانالرolar
ekki tawar satışġan alışġanlar ‘onlar birbiriyle mal alıp satmaktadırlar’ [258
129b15].
2. tawar ‘rüşvet’ تمو قبغن اجار ﺗﭭﺎﺭtamu úapġın12 açÀr tawÀr ‘cehennemin
kapısını rüşvet açar’ [548 274b12].
XI. yüzyılda yaygın olarak kullanılan arkaik olarak kabul edilen bazı
sesteş sözcükler:

 يلyel
1. yel ‘rüzgâr, yel’  اركج اتى ام بلور اجكو اتى يل بلورΣrkΣç Σti Σm bolur, Σçkü
Σti yel bolur ‘erkeç eti şifa olur, keçi eti yel olur.’ [060 030b9].
2. yelpik ‘cin, cin çarpması’ [464 239b10];  يتى بشلغ يل بكاyetti başlıġ yel
bökΣ ‘yedi başlı ejderha’ [545 273a14].

 كمشkümüş
1. kümüş ‘gümüş’ [186 093b10].
2. kümüş ‘kadın adlarından’ [186 093b14].

 ينجكاyinçgΣ
1. yinçgΣ ‘ince’  ينجكا ترقوyinçgΣ torúu ‘ince ipek kumaş’ [610 305b10].
2. yinçgΣ ‘Allah’a ibadet eden, tapan’  ينجكا كشىyinçgΣ kişi [610 305b11],
 ينجكا قزyinçkΣ úız ‘odalık kız’. [610 305b10]
11
12

Yazmada  قَـ ِرشقـَاúarısúa.
Yazmada  قـَبُ ِغنúapuġın.
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 قجاجúaçaç13
1. úaçaç ‘kir, pas, bulaşık’  تون ققاج بلدىton úaçaç boldı ‘Elbise kirlendi’
[408 204b12; úakaç: 180 090b14].
2. úaçaç ‘İpekli bir Sìn kumaşı’. [408 204b10]
II. Her hangi bir olay sonucu, nesneye anlam yüklemesiyle ortaya
çıkan sesteş sözcükler.

 ااىÀy14
1. Ày ‘ay’  تولن ااىtïlun Ày ‘ayın on dördü’ [054 027b2].
2. Ày ‘ay [zaman ölçüsü]’ تن كن كجا القنور اﺫﻟﮏ بال ااىtün kün kΣçΣ alúınur
öĢlΣg15 bilΣ Ày16 ‘gece gündüz geçerek ay ile zaman tükenir’ [054 027b3, Dts:
25].

 اتot
1. ot ‘Bitki, ot’ ات تندىot ündi ‘ot bitti, ot çıktı’ [029 015a13].
2. ot ‘ilaç’  بو ات ال قرن بشتغانbu ot ol úarın boşutġÀn ‘bu, çok yumuşaklık,
ishal veren ilaçtır’ [256 128b12].
 الم اتن اجردمĀlām ïtın içürdüm ‘ölüm ilacını içirdim’ [035 018a10].

 يغاجyıġaç
1. yıġÀç ‘ağaç’  يغاج يمشلندىyıġÀç yemişlΣndi ‘ağaç meyvelendi’ [401
201a12; Dts: 265].
2. yıġaç ‘fersah, eski bir çeşit yer ölçüsü’ بير يغاج ييرbir yıġaç yēr ‘bir fersah
yer’ [448 224b3].

13 Clauson 610a.
14 Yazmada اي
ْ َ ااaÀy.
15 Tekin öĢlΣk. Tekin, T.: XI. Yüzyıl Türk Şiiri: 201.
16 Kelime çift elifle yazılmıştır. /a/ ünlüsü aslında da uzundur. Tekin, T.: XI.
Yüzyıl Türk Şiiri: 201.
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SONUÇ
XI. yüzyıl Türk dilleri için en temel kaynak durumunda olan DLT, edebî
yazı dilinin haricinde birçok lehçe hakkında da bilgi vermiştir.
XI. yüzyıl Türk Dilleri içinde kelime köklerinin anlam gelişmesi, sözcük
bilimi gelişmesinin asıl yollarından biridir. Bir kaynaktan ortaya çıkan
sesteş kelimelerin bu şekilde incelenmesi devrin sözcük hazinesi gelişimini
göstermesi açısından önemlidir.
Çokanlamlılık ile çokanlamlı sesteş sözcükleri birbirinden ayırmak
epey güçtür. Aralarında etimolojik açıdan bağ olan ve aynı öğelerden gelen,
fakat birbirinden ayrı bir şekilde ortaya çıkan, yaşayan kelimeleri ayırt
etmek sesteş sözcüklerin köklerini tespitinden daha zor ve ince bir iştir.

DìvÀnu LuàÀti ’t-Turk’te bulunan sesteş sözcüklerin, anlamlarının

incelenmesi günümüzde asıl anlamı ile bağlantısını kaybeden sözcüklerin
doğru etimolojisini bulmağa imkân vermektedir.

KAYNAKLAR
Abdurrahmanov, R.: Russko-uzbekskiy slovar’: Moskva 1954.
Abullayev, F.: “Kıpçak-Oğuz Denklikleri p // b, b // m, b // v (Özbekçenin
Harezm Ağzı Malzemeleri Üzerine)”: Dil Bilimi Sorunları: Taşkent 1965, s.
64.Ahanov, K.: Kazakçadaki Sesteşler: Almatı 1958.
Atay, Hüseyin - İbrahim ATAY - Mustafa ATAY: Arapça-Türkçe Büyük Lûgat:
Ankara 1964, I, 1. cüz. XXXII+192 s.; 1965, 2. cüz. 193-384. s.; 1966, 3. cüz.
385-510. s.; 1968, II, 1. cüz. 511-670. s.; 1969, 2. cüz. 671-862. s.; 1970, 3.
cüz. 863-1022. s.; 1970, 4. cüz. 1023-1166. s.; 1981, III, 530 s.
Barthold, W.: [1869-1930] Türk ve Moğol Halklarının Tarihi: Taşkent, 1928.
Barthold, W. [1869-1930]: “Burtas”, İslâm Ansiklopedisi: İstanbul 1944, II, 20. cüz
820b-821a. ss.
Barthold, W. [1869-1930]: “Farsça “ark” “erk” ve kale “sitadel””, Belleten: Ankara
1949, XIII, 327-330. ss. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Baskakov, N. A. - A. Zajâczkowskı - S. M. Szapszal: Karaimsko-russko-pol’skiy
slovar’: Moskva 1974, 688. s.
Baskakov, N. A.: “Karakalpakça Kelime Hazinesi ve Kelime Yapısı”: Türk Dillerinin
Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Üzerine Araştırmalar: IV. Bölüm: Kelime Hazinesi:
Moskova 1962.

Türk Dili Çalışmaları

259

Baskakov, N. A.: “Türk Dillerinde Kelime Yapısı”: Türk Dillerinin Karşılaştırmalı
Dil Bilgisi Üzerine Araştırmalar: I. Bölüm: Ses Bilgisi: Moskova 1955.
Baskakov, N. A.: Türk Dillerinin İncelenmesine Giriş: Moskova 1968.
Bilge, Muallim Rifat [Kilisli] [1876-1953]: “Divanü Lugat it Türk Tercümesi
Münasebetiyle”, Yeni Sabah: İstanbul 1940, (Mayıs 9-10)
Bilge, Muallim Rifat [Kilisli] [1876-1953]: “Divanü Lûgat-it Türk’e Ait Hatıra
Notları”, Yeni Sabah: İstanbul 1945, (Ekim 4, 7, 11, 14, 18)
Budagov, Lazar’: Sravnitel’nıy Slovar’ Turetsko-Tatarskih’ Nareçiy: Tom’ I A-F
Sanktpeter’burg’ 1869, X+810+6+4 s.; Tom’ II K-Y Sanktpeter’burg’ 1871,
1+415+2 s.
Clauson, Sir Gerard: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century
Turkish: London 1972, 6b. Oxford University Press.
Çagatay, Saadet Ş.: Türk Lehçeleri Örnekleri VIII. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar
yazı dili: Ankara 31977, [I], XII+376 s. Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Yayımları No. 67. Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü No. 9.
Dankoff, Robert: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Okuma Sözlüğü: Katkılarla
İngilizceden Çeviren Semih Tezcan, İstanbul 2008 (Ağustos), 291 s. Yapı
Kredi Yayınları - 2742.
Dilçin, Ali Dehri: Arap alfabesine göre Divanü Lûgat-it-Türk Dizini: Ankara, 1957,
448 s. TDK.
Drevnetyurkskiy Slovar’: (Akademiya Nauk SSSR) - Redaktorı: V. M. Nadyelyayev,
D. M. Nasilov, E. R. Tenişev, A. M. Şcerbak, Leningrad 1969,
XXXVIII+[II]+676 s. İzdatyel’stvo «Nauka».
Eraslan, Kemal: “Divanu Lugati’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler”: TDAYBelleten 1991: Ankara 1994, 113-117. ss. TDK.
Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi: İstanbul 31972, XXVIII+407 s. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 785.
al-Firuzabadi, Macdu ‘d-din Abu Tahir Muhammad b. Yackub [1329-1413]: alukyanusu ‘l-basit fi tarcamati ‘l-kamusi ‘l-muhit: Çeviren: Cenanioglu
Ahmed cAsım [1755-1819], [Çeviri: İstanbul 1805-1810], İstanbul I: ‘-r
21268 [=1852], [II]+943 s. II: r-k 21269 [=1853], [II]+939 s. III: k-v 21272
[=1855], [II]+975 s.
GÜLSEVİN, Gürer: “11. Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri vardı?”: Bilig: Ankara
2016 (Kış), 76. sy. 269-300. ss.
GÜNER, Galip: “Divânü Lugâti’t-Türk’te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler
Üzerine Düşünceler”: Bilig: Ankara 2009 (Kış), 48. sy. 75-90. ss.

260

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

HAUENSCHILD, Ingeborg: “Botanica in Dīwān luġāt at-turk” Journal of Turkology,
Hungary 1994, Volume 2, Number 1, Molnar&Kelemen Oriental Publishers,
ss. 25-100.
İshakov, F. G.: “Günümüz Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Sözlüğünün Denemesi”:
Türk Dilleri Karşılaştırmalı Dil Bilgisi Araştırmaları: IV: Kelime Hazinesi:
Moskova 1962.
Kaçalin, Mustafa S.: “Abdullah Sabri Karter’in Dîvânu Lugâti ’t-Türk Çevirisi
Üstüne”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları
Dergisi: İstanbul 1998, 8. sy. 249-252. ss.
Kaçalin, Mustafa S.: “Dede Korkut Kitabı’nda Okuma Önerileri”, Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1998/I: Ankara 2004, 93-100. ss. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 793.
Kaçalin, Mustafa S.: Divanü Lügati ’t-Türk Çevirisi: Yayınlanmamış.
Kaçalin, Mustafa S.: “Divanü Lügati ’t-Türk Üzerine Birkaç Söz”: Türk Dili:Ankara
2008, 536-549. ss.
Kaçalin, Mustafa S.: “Divânü Lügati’t-Türk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi: Ankara 1990, c. 9. 446-449. ss.
Kaçalin, Mustafa S.: “Ekmek”, Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları:
Ankara 2006 (Mayıs), I, 90-105. ss. Pagem A Yayıncılık. Not: V. Uluslar
Arası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu 24-25 Haziran 2005, İstanbul.
Kaçalin, Mustafa S.: “Ekmek”, Yemek ve Kültür: İstanbul 2006 (Ocak), 4. sy. 61-70.
ss.
Kaçalin, Mustafa S.: “Korkut Ata Kitabının Vatikan Yazması Üzerine”, Uluslar
Arası Dede Korkut Bilgi Şöleni: Ankara 2000, 221-227. ss. Atatürk Yüksek
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
Kaçalin, Mustafa S.: “Tevrat, Zebur ve İncil’de Bilgelikler”, İlmî Araştırmalar 6:
İstanbul 1998, 147-169. ss.
Kaçalin, Mustafa S.: Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi -metin ve
açıklamalar-: İstanbul 2006 (Ocak), 406 s., Kitabevi 288.
Kaçalin, Mustafa S.: Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı Kitâb-ı Dedem
Korkud èalÀ lisÀn-ı tÀéife-i OğuzÀn: İstanbul 2006 (Kasım), 202 s. Kitabevi
305.
al-Kaşgari, Mahmud: Compendium of The Turkic Dialects (Dıwan Lugat at-Turk):
Edited and Translated with Introduction and Indices Robert Dankoff
in collaboration with James Kelly / al-Kaşgari, Mahmud: Türk Şiveleri
Lügatı (Divanü Lugat-it-Türk) İnceleme • Tenkidli Metin • İngilizce Tercüme
• Dizinler: Harvard I. Kısım 1982, XI+416 s. II. Kısım 1984, III+381 s. III.
Kısım 1985, 337 s. Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları 7. Türkçe
Kaynaklar VII.

Türk Dili Çalışmaları

261

[Kâşgarlı Mahmud]: Dîvânu Lugâti ’t-Turk: İstanbul 1333, I, 436 s.; 1333, II, 319
s.; 1335, III, 452 s.
Kâşgarlı Mahmud [1008-1105]: Dîvânü Lûgati’t-Türk: [Millet Ktp. Arabî Kit.
4189. sy.’dan] Tıpkıbasım/Facsimile: Ankara 1990, 1a-319b yr. Kültür
Bakanlığı Yayınları/1205. Klâsik Eserler Dizisi/11.
[Kâşgarlı Mahmud] [1008-1105]: Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi: Çeviren:
Besim Atalay, Ankara 1939, I, XXXVI+530 s.; 1940, II, 366 s.; 1941, III,
452 s. T. D. K. [Yayın sayısı 43, 46, 60]
Úeşúerî, Mehmut: Türki Tillar Divani: [Yay.: Abdusalam Abbas, Abdürahim
Ötkür, Abdurahim Habibullah, Damulla Abdulhamit Yusufi, Halimi
Salih, Hacı Nurhacı, Osman Mehmed Niyaz, Sabir Ruzi, İbrahim Muti,
Emin Tursun, Mir Sultan Osmanov] Şincan Halk Neşriyatı, Ürümçi, 1. c.
1981, 62 + 687 s, 2. c. 1983, 533 s., 3. c, 1984, 612 s.
[Кoşgariy Маhmud]: Тurkiy Sözler Devoni Perevyol: Salih М. Мutallibov:
Toşkent c. I: 1960, 500 s.; c. II: 1961, 428 s.; c. III: 1963, 463 s.; c. IV: 1967,
550 s. Uzbekistan SSR Fenler Akademiyası Naşriyeti. [Кошгарий Махмуд:
Туркий сузлар девони перевёл: Салих М. Муталлибов: Тошкент т. I: 1960
500 c., т. II: 1961 428 c., т. III: 1963 463 s., т. IV: 1967 550 c., Ўзбекистон
ССР Фанлар Академияси Нашриети.]
Kenesbayoğlu, İ. K. - F. Ş. Ahmedoğlu - E. Bolganbayoğlu - T. Canuzakoğlu
- G. Çerkeş - E. Cubanoğlu - A. İmambayoğlu - A. Mahmudoğlu - E.
Musaldayoğlu - D. Nurgaziyma - A. Tacimuratoğlu: Kazak Tiliniñ
Sözdügi / Kazak Türkçesi Sözlüğü: İstanbul 1984 (Haziran), [VIII]+328 s.
(Türk Dünyası Araştırmaları: 30. sy.)
Kononov, A. N.: “Etymologiya slova dä□il «ne est,» «ne»”, Sovyetskoye
Vostokovyedyeniye: Moskva 1949, 6, 98-101. ss.
Kononov, A. N.: “Türk Dillerinde Morfem Birleşmesi Hakkında”: Türk Dillerinin
Yapısı ve Tarihi: Moskova 1971.
Kononov, A. N.: Günümüz Türkçe Dil Bilgisi: Moskova - Leningrad 1956.
Kormuşin, İ. V.: “Altay Dillerinde “ka” Kökünün Kelime Hazinesi ve Anlam
Gelişmesi”: Türk Sözcük Bilimi ve Sözlükçülüğü: Moskova 1971.
[Mahmud al-Kâşgarî]: Divan Lugat at-Turk: Perevod i predisloviye: Z.-A. M.
Auezovoy, indeksı: R. Ermersa: Kazahstan Almatı 2005: Dayk-Press, 1288
s.+2 s. vkl. İnstitut Vostokovedeniya İmeni R. B. Suleymenova Ministerstva
Obrazovaniya i Nauki Respubliki. [Махмуд aл-Кашгари: Диван Лугат
ат-Турк: Перевод и предисловие: З.-А. М. Ауезовой, индексы: Р.
Эрмерса: Казахстан Алматы 2005: Дайк-Пресс, 1288 с.+2 с. вкл.
Институт Востоковедения Имени Р. Б. Сулейменова Министерства
Образования и Науки Республики.]

262

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Malov, S. E.: Eski Türk Yazıtları Pamyatniki Drevnetyurkskoy Pismennosti: MoskvaLeningrad, 1951, 305-315. ss. [Малов, С. Е. Памятники древнетюркской
письменности. Тексты и исследования. М.-Л. 1951, 452 стр., 305-315. стр]
Menınskı, Franciscus à Mesginen [1620-1698]: Thesaurus Linguarum Orientalium
Turcicæ, Arabicæ, Persicæ / Lexicon Turco-Arabico-Persicum: Viennæ M.DC.
LXXX [=1680], I, 1992 s.; II, 1993-4220. s.; III, 4221-6008+2 s.; IV, VI+216 s.;
Complementum Thesauri Linfuarum Orientalum Sev Onomasticum LatinoTurco-Arabico-Persium Simul Idem Index verbiorum Lexici Turco-ArabicoPersici: Viennæ M.DC.LXXXII [=1682], V, 5+1998 s.; VI, 96 s. İstanbul
2000, I-VI. c. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 27-32. Simurg Yayıncılık.
Mirtaciyev, M.: “Daslabki Omonimlarniŋ Vucudga Kelişi”: Adabiyotşunoslik va
Tilşunaslik Masalalari: 4. Kitob: Toşkent 1962, 452. s.
Nalbant, Mehmet Vefa: Divanü Lügati’t-Türk Grameri I: İstanbul 2008, 298 s.
Bilge Oğuz Yayınları.
Necip, Emir Necipoviç [1899-1991]: Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü: Rusçadan
çeviren İklil Kurban, Ankara 1995, [VIII]+480 s. Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 615. Sözlük Bilim ve
Uygulama Kolu Yayınları: 2.
Nişanyan, Sevan: Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü:
İstanbul 2002 (Ekim), 543 s. Adam Yayınları.
Ölmez, Mehmet: “Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine”, Dil ve Edebiyat
Araştırmaları Sempozyumu 2003 Mustafa Canpolat Armağanı: Ankara
2003, 135-142. ss.
Ölmez, Mehmet: “Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2)”, Türk Dilleri
Araştırmaları: İstanbul 1997, C. 7, 175-186. ss.
Ölmez, Mehmet: “Kâşgarlı Mahmut’un Kabri ve Yurdu”, TDA: İstanbul 2004, 14.
c. 207-239. ss.
Özbek tilining izåhlı lugäti: Moskva 1981.
Öztürk, Faruk: DivÀnu luàÀti ’t-Turk’ün Arap Sözlükçülüğüne Göre İncelenmesi:
Bişkek, 2010, XX+30+676 s. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türkoloji Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktorluk
Tezi.
Öztürk, Faruk: “Kutadgu Bilig’de Bitki Adları”: Ege Üniversitesi Türk Dünyası
İncelemeleri Dergisi: İzmir 2006 (Yaz), VI/1, 201-208. ss.
Radloff, W. § Sevortyan, E. V.: Azericede Fiil Yapma Ekleri: Moskova 1962.
Radloff, W.: Obraztsı narodnoy literaturı tyurkoskix’ Plemen’, jivuşçix v yujnoy
Sibiri i Dzungarskoy stepi: Sanktpeter’burg’ 1868, II, XXI+712 s. Almancası:
RADLOFF, W.: Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme SüdSibiriens: St. Petersburg 1868, II, I+720 s.

Türk Dili Çalışmaları

263

Radloff, W. [1837-1918]: Uigurishche Sprachdenkmäler: Materialen nach
dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. MALOV, Leningrad
1928, [IV]+VIII+305 s. Akademie der Wissenschaften der Union der
Sozialistischen Soviet Republiken.
Radloff, W.: Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte: Sanktpeter’burg’ 1893,
I, XVIII+1914+66 s.; St. Pétersbourg 1899, II, 1814+64 s.; 1905, III, 2203+98
s.; 1911, IV, 2230+107 s. Tıpkıçekim baskı: Omeljan PRITSAK, Mouton
1960.Ramstedt, G. İ.: Altay Dil Bilimine Giriş, Şekil Bilgisi: Moskova 1957.
Ramstedt, G. İ.: Altay Dil Bilimine Giriş: Moskova 1957.
Räsänen, M.: Türk Dillerinin Tarihî Ses Bilgisi Üzerine Malzemeler: Moskova 1955.
Redhouse, Sir James W.: A Turkish and English Lexicon / Kitâb-ı Ma‘ânî-i Lehce:
Constantinople 1890, XVI+2224 s.
Sevortyan, E. V. [ö. 1978]: Etimologiçeskiy Slovar’ Tyurkskih Yazıkov
(Obşetyuretskiye i mejtyurkskiye osnovı na glasnıye): Moskova I, 1974,
768+II s. «b» II, 1978, 352 s. «v», «g», «d» III, 1980, 396 s. … osnovı na
bukvı ”c”, ”ç”, ”y” IV, 1989, 292+III s. ”k”, ”k” V, 1997, 363+V s. «k» VI, 2000,
259+V s. L ° M ° N ° P ° S VII, 2003, 448 s.
Sevortyan, E. V.: Azericede Fiil Yapma Ekleri: Moskova 1962, s. 338.
Sevortyan, E. V.: Türk Dillerinin Etimolojik Sözlüğüne Dair Deneme Maddeleri:
Moskova 1966.
Seydakmatov, K.: Kırgız Tilinin Kıskaça Etimologiyalık Sözdügü: Frunze 1988, 335 s.
«İlim» Basması.Sevortyan, E. V.: Azericede Fiil Yapma Ekleri: Moskova 1962.
Sıdıkov, S.: “Türkçe-Moğolca Paraleller”: Orta Asya ve Güney Sibirya’daki Türk
Dillerinin Ortay Çıkma Kaynakları: Frunze 1966, 210-230. ss.
Sovetskaya Tyurkologiya: Baku 1972 (Yanvar-Fevral), № 1 (Nomer posvyaşçen
900-letiyu “Divanu Lugat-it-Turk” Mahmuda Kaşgari) 159 s. Akademiya
Nauk SSSR, Akademiya Nauk Azerbaydjanskoy SSR. [Советская
Тюркология: Баку 1972 (Январь-Февраль), № 1 (Номер посвящен
900-летию «Дивану Лугат-ит-Турк» Махмуда Кашгари) 159 c.
Академия Наук СССР, Академия Наук Азербайджанской ССР.]
Şçerbak, A. M.: Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi: Leningrad 1970.
Taymas, Abdullah [Battal]: “Divanü Lûgat-it-Türk Tercemesi”, Türkiyat Mecmuası:
İstanbul 1942, VII-VIII. c. 212-252. ss.
Taymas, Abdullah [Battal]: “Divanü Lûgati ’t-Türk Tercümesi”, Türkiyat Mecmuası:
İstanbul 1954, XI. c. 75-100. ss.
Tekin, Şinasi: “Eski Türkçe”, Türk Dünyası El Kitabı: Ankara 1976, 142-192. ss.
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 45 Seri: I - Sayı: A5.

264

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Tekin, Talât: “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”, Türk Dili: Türk Şiiri Özel Sayısı I (Eski
Türk Şiiri): Ankara Ocak 1986 LI, 409. sy. 107-108. ss.
Tekin, Talât: XI. Yüzyıl Türk Şiiri Divanu Lugati’t-Turk’teki Manzum Parçalar:
Ankara 1989, XI+272 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk
Dil Kurumu Yayınları: 541.
Tekin, Talat - Mehmet ÖLMEZ - Emine CEYLAN - Zuhal ÖLMEZ - Süer
EKER: Türkmence-Türkçe Sözlük: Ankara 1995, 725 s. Simurg Türk Dilleri
Araştırmaları Dizisi: 18.
Tursunov, U; Radjabayev N. R.: “Özbek Edebî Dilinde Sesteşlerin İncelenme
Tarihinden”: Türk Sözcük Bilimi ve Sözlükçülüğü: Moskova 1971.
Ülkütaşır, M. Şakir: “Büyük Türk Dilcisi Kâşgarlı Mahmut -Divanü Lûgat’ı Yazıp
Bitirişinin 873 üncü Yıldönümü Münasebetiyle”, TD-Belleten: İstanbul 1946
(Mart) seri: III, sy. 6-7, 625-631 ss.
Ülkütaşır, M. Şakir: Büyük Türk Dilcisi: Kâşgarlı Mahmut: Ankara 1972, 222 s.+
harita. TDK Yayınları: 336.
Vasmer, Maks: Etymologiçeskiy Slovar’ Russkogo Yıazıka: Prevod s nemetskogoi
dopolneniye çlena-korrespondenta AN SSSR O. N. Turbaçeva, Pod
redaktsiey i s predislovenım prof. B. A. Larina, Izdaniye vtore stereotipnoye
V çetireh tomah Tom I (A-D), Moskva 1986, 576 s. || Tom II (E-Muj):
Moskva 1986, 576 s. || Tom III (Muza-Syat): Moskva 1987, 832 s. || Tom IV
(T-Yaşur): Moskva 1987, 864 s. ”Progress”.
Yudahin, K. K.: Kırgız Sözlüğü (A-J): Türkçeye Çeviren: Abdullah Taymas, Ankara
1945, I, XVI+376 s. T. D. K. C. III. 5. [Yayın sayısı 93].
Yudahin, K. K.: Kırgız Sözlüğü (K-Z): Türkçeye çeviren: Abdullah Taymas,
İstanbul 1948, II, [IV]+377-809+XVII+XXIII+[I] s. T. D. K. C. III. 6. [Yayın
sayısı 121].
[Yusuf Has Hâcib] [1017-1069]: Kutadgu Bilig I Metin: [İşleyen:] Reşid Rahmeti
ARAT, İstanbul 1947, I, LIX+656 s. T. D. K. C. II. 29 [Yayın nu. 118].
[Yusuf Has Hâcib] [1017-1069]: Kutadgu Bilig II Çeviri: Reşid Rahmeti Arat,
İstanbul 1959, XXVI+477 s. Türk Tarih Kurumu.
[Yusuf Has Hâcib] [1017-1069]: Kutadgu Bilig III İndeks: Reşid Rahmeti Arat
(İndeksi neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan - Osman F. Sertkaya Nuri Yüce - Ön Söz: Muharrem Ergin), İstanbul 1979, XV+565 s. Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 47, Seri: IV - Sayı: A 12.

Türk Dili Çalışmaları

265

Ez-Zamahşari = N. N. Poppe: Mongol’skiy slovar’ Mukaddimat al-adab çast I-II:
Moskva-Leningrad 1938, 451 s. Akademiya Nauk SSSR. Trudı İnstituta
Vostokovedeniya XIV. || Zemahşerî: Mukaddimetü’l-Edeb -MoğolcaÇağatayca Çevirinin Sözlüğü-: Hazırlayan: N. N. Poppe, Çeviren: Mustafa
S. Kaçalin, Ankara 2009 (Kasım), 191 s. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 976.
Zajaczkowski, A.: “Türk Dillerinde Kök Yapısı Sorununa Dair”: Dil Bilimi
Sorunları: № 2: 1961.
Yunusaliyev, B. M.: Kırgız Sözcük Bilimi: I. Bölüm: Frunze 1955.

Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları

Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları

269

HÜSEYİN CAVİD VE TÜRK EDEBİYATI ETKİSİ
HUSEYİN CAVİD AND HIS EFFECT ON TURKISH
LITERATURE
Nergiz GAHRAMANLI1*
ÖZET
Hüseyin Cavid Rasizade, Azerbaycan edebiyatında romantizmin önemli
temsilcilerinden biridir. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde yapan şair, eserlerinde Türkiye Türkçesine yakın bir dil kullanır.
İstanbul hayatı Hüseyin Cavid’in hayatında bir dönüm noktasıdır. Buradaki edebi
çevre, sosyal ve siyasi hayat, onun görüşlerinin ve sanatının, felsefi düşüncelerinin
oluşmasında, şair ve dram yazarı gibi yetişmesinde önemli rol oynar.
Cavid, hem aruz hem hece vezninde yazar. Nesir eserleri de vardır. Bazıları
nazım-nesir karışık yazılmıştır. İstanbul’da aldığı eğitim ve yaşadığı çevrenin
kültürel etkisiyle, Tanzimat ve Servet-i Fünûn şair ve yazarlarının, dönemin siyasi
çevresinin etkisinde kalır. Onun eserlerinde Türkiye’nin sosyal, siyasi, tarihi,
kültürel hayatı ile ilgili çok sayıda izler var. Kullandığı tema, konu, dil, ifade ve
tamlamalar, Türk şair ve yazarlarıyla benzerdir. Hüseyin Cavid’in hayat görüşünün
ve sanatının gelişmesinde N.Kemal, A.Hâmid, T.Fikret vb. yazarların kuvvetli tesiri
vardır.
Hüseyin Cavid’in tiyatro eserlerde toplumsal fayda, sahne tekniği, mesaj verme
gibi özellikler N.Kemal’den gelir. Tarihe yönelmesi, tarihi olayları ve kahramanları
işlemesi bu etkileşimi gösterir. Eserlerinde ağırlıklı olarak insanı ve toplumsal
sorunları işler.
Servet-i Fünûncular’da görülen hayal hakikat çatışması, tabiat sevgisi, sosyal
konular, Cavid’de de yer alır. Şiirlerinde kullandığı dil, duygu, düşünce ve
hayalleri şiir ile anlatma tarzı Tevfik Fikret’ten etkilendiğini gösterir. Toplumdaki
haksızlıkların yanında kadınlara karşı yapılan kötü muameleden, kadının
toplumdaki yerinden Cavid de söz eder. Böylece Türk romantiklerinden aldığı
fikirleri Azerbaycan edebiyatına yansıtır ve birçok yeniliğin öncüsü olur.
Çalışmamızda önce, Hüseyin Cavid Rasizade’nin hayatı ve edebi faaliyeti
üzerinde duruldu. Daha sonra Türk edebiyatı şair ve yazarlarının Cavid üzerindeki
etkisi çeşitli başlık ve örneklerle incelenmeye çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Cavid, İstanbul, edebiyat, şair, şiir, tarih, tabiat.

1 Dr. Öğr. Üyesi, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
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ABSTRACT
Huseyin Cavid Rasizade is one of the important representatives of romanticism
in Azerbaijan literature. Having completed his higher education at Istanbul
University Faculty of Letters, the poet uses a language which is near Turkey’s
Turkish language in his works. Huseyin Cavid’s life in Istanbul is a turning point
in his life. The literary community, social and political life there plays a significant
role in the formation of his ideas and art, philosophical thoughts, his background
as a poet and drama writer.
Cavid wrote both aruz prosody and syllabic meter. He also has prose works.
Some of them were written i n prose and verse mixture. Along with the influence of
the education he received in Istanbul and the cultural influence of the environment
where he lived, he is influenced by the poets and authors of the Reform and Wealth
of Sciences, political environment of the period. His works involve many traces
in relation to Turkey’s social, political, cultural life. The themes, subject matters,
language, expressions and phrases he used are similar to those of Turkish poets
and authors. N.Kemal, A.Hâmid, T.Fikret etc. had a strong influence on the
improvement of Hüseyin Cavid’s world view and art.
The social benefit; stage technique, messages in Huseyin Cavid’s works are
influenced by N.Kemal. His reference towards the history, discussion of historical
events and heroes demonstrate that interaction. He mostly discusses the human
being and social problems in his works.
The dream-fact conflict; love of nature, social issues observed in those from
Wealth of Sciences appear in Cavid as well. The language, feelings, thoughts and
imagination used in his poetry prove his being influenced by Tevfik Fikret. Cavid
mentions the injustices in the society as well as the abuse of women, the place of
women in the society. Thus, his opinions influenced by Turkish romantics are
reflected in his literature and pioneer many innovations.
Our study primarily focused on Huseyin Cavid Rasizade’s life and literary
activities. And then, the effect of Turkish literature poets and authors on Cavid
was tried to be examined under several headings and examples.
Keywords: Cavid, Istanbul, literature, poet, poem, history, nature.

GIRIŞ
XX. yüzyılın ilk çeyreği Azerbaycan ile Türkiye arasında ilişkilerin en
kuvvetli olduğu dönemdir. 1905’te Rusya’da yapılan ihtilalden sonra Kafkasya ve Azerbaycan’da eskiye nazaran daha serbest siyasi, edebî çalışmalar
yapılmaya başlanır. Bu tarihten sonra Azerbaycan’da fikir hareketleri yanında matbuat da gelişir. Türk gençleri Azerbaycan’da öğretmenlik yapar,
Azerbaycanlı yazar ve gazeteciler Türkiye’ye gelerek burada eğitim alırlar.
Bu ilişkiler sonucunda Azerbaycan Türkçesi Türkiye Türkçesine yaklaşır.
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Azerbaycan’daki ders kitaplarında N.Kemal, Şemsedin Sami, A.Hâmid, T.
Fikret, R.M.Ekrem, Muallim Naci, M.Akif, M.E.Yurdakul’un eserleri okutulur. (Akpınar, 1994:280-281)
Yüzyılın başlarında Celil Memmedguluzade’nin çıkardığı Molla Nasreddin dergisi kültür tarihinde büyük öneme sahiptir. Celil, Mirza Alekber
Sabir vb. yazarlar realist akımın etkisiyle realist eserler kaleme alırlar. Bu
yıllarda realizmle birlikte romantik akımın da etkisi görülür. Edebiyatta lirik, epik, dramatik eserler, romantik hikâyeler yazılmaya başlanır. Hüseyin
Cavid Azerbaycan edebiyatında romantik akımın temsilcisi, ilk manzum
dramın yazarıdır.
1905 yılındaki hadiseler, 1917 yılında Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilali, Bakü’de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 1920’de Azerbaycan’ın Bolşevikler tarafından işgali, sosyal, siyasi ve kültürel hayatı farklı
yönde değiştirir. Yeni yönetim, kendi görüşünü benimsemeyenlere yaşam
hakkı tanımaz. 1937’de Stalin terörü başlar. Yazarlar, gazeteciler, öğretmenler, kurşuna dizilir, ya da Sibirya’ya sürülürler. Resmi ideolojik görüşe uygun yazılar yazma mecburiyeti getirilir. Bu dönemde yazarların bir kısmı
susar, bir kısmı çocuk edebiyatına, tarihe yönelir, bir kısmı yeni rejime ayak
uydurmaya çalışır. Bir kısmı ise kendi bildiği yoldan ilerlediği ve yeni yönetimin istediği konuları işlemediği için tutuklanır. Hüseyin Cavid, Mikayıl
Müşfik vb. yazarlar Stalin terörünün kurbanı oldular. İşte Cavid böyle bir
dönemde yazıp yarattı. İstanbul’da Türk yazarlarından dersler alan felsefi
bilgileri edinen şair, Sovyet döneminde tüm tenkitlere ve baskılara rağmen
sanat ve hayat görüşünden vazgeçmedi. Azerbaycan edebiyatında romantik
şiirin, manzum dramın, felsefi düşüncelerin güzel örneklerini verdi.

1.Hüseyin Cavid’in Hayatı ve Edebî Faaliyeti
XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının en önemli isimlerinden Hüseyin
Cavid Rasizade 24 Ekim 1882 yılında Nahçıvan’ın Şahtahtı köyünde doğar.
İlk tahsilini “mollahana”da alır. Daha sonra Mehemmed Tağı Sidgi’nın şehirde yeni açtığı okula Mekteb-i Terbiye’ye kaydolur.
Mekteb-i Terbiye Hüseyin’in hayatında bir dönüm noktasıdır. Öğretmeni Sidgi’den aldığı “talim ve terbiye” onun belleğinde derin izler bırakır ve
sanat hayatını ciddi şekilde etkiler. İlk şiirlerinde Gülçin mahlasını kullanan Hüseyin, sonra Arif ve daha çok Salik mahlasıyla yazar.
Hüseyin, Mekteb-i Terbiye’yi başarıyla bitirir. Bu yıllarda bütün hayatı
boyu onu huzursuz eden göz ağrısı başlar. Babası onu tedavi için Tebriz’e
gönderir. Burada hem gözlerini tedavi ettirecek hem de eğitimine devam
edecekti. Tebriz’de “Farsça ve Arapça lisanlarını ilerletmiş, aynı zamanda şark edebiyatı ve felsefesini öğrenmekle meşgul olmuştur.” (Türkekul,
1963:8)

272

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Şairin Tebriz ve Urmiya hayatına dair bilgileri hocası Mehemmed Tağı
Sidgi’ye yazdığı mektuplardan ediniyoruz. Burada kendi geçimini, tahsilini, meşguliyetini anlatır, bulunduğu yerin sosyal ve siyasi durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verir. (Cavid, 2005:246-249)
Yüksek tahsil yapmak isteyen Hüseyin, bu isteğini Kurbanali Şerifov’a
söyler. O da tahsiline İstanbul’da devam etmesini önerir. Hüseyin Cavid’in
İstanbul’a hangi yıl gittiği tartışmalıdır. Memmed Cefer’in verdiği bilgiye
göre, 1903 ve 1905 (Cefer, 1960:27), Gulam Memmedli 1906 yılında gittiğini bildirir (Memmedli, 1982:29), Aziz Şerif ve Azer Turan 1906 yılında
gittiğini kaydeder. (Şerif, 1977:35; Turan, 2010:14) Cavid, Sovyetler döneminde tutuklandığı zaman, İç İşleri Komiserliği’nin sorgusunda savcının
sorularını cevaplarken 1905 yılında gittiğini söyler. (İsmayıl, 1988:11)
İstanbul hayatı onu birkaç ayda etkisi altına alır. Osmanlı Türkçesini,
tarihini, edebiyatını, Türk tarihini öğrenmeye çalışır. 1906 yılında Rıza Tevfik’in izni ile İstanbul Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi’ne misafir öğrenci
olarak kabul edilir. İstanbul Üniversitesi’nde dönemin profesörleri, yazar ve
şairleri ile tanışır. Rıza Tevfik’ten, Cenab Şahabeddin’den, Halid Ziya’dan ve
Mehmet Akif Ersoy’dan vb. dönemin ileri gelen önemli isimlerden dersler
alır.
İstanbul’da eğitim aldığı yıllarda başyazarlığını Mehmet Akif Ersoy’un
yaptığı Sırât-ı Müstakîm dergisinde üç şiiri yayımlanır. Şair bu şiirlerde
toplumsal olaylarla ilgili düşüncelerini anlatır. Ayrıca, İstanbul’da yazdığı
“Veremli Kız” şiiri için bir gazetenin ödülünü alır. (Atilla, 2009:178) Bu
şiir, şairin sosyal konulu birkaç şiirinden biridir. Konu ve tema bakımından
Mehmet Akif Ersoy’un etkisi görülür. İleride, Türk edebiyatı şairlerinin şiirleri ve manzumeleriyle olan benzerlikler gösterilecektir.
1910 yılında Hüseyin Cavid’in İstanbul hayatı sona erer. Memlekete
döndükten sonra (Nahçıvan, Tiflis, Bakü) öğretmenlik yapmaya başlar. Bir
süre memleketinde yaşar, daha sonra Tiflis’e gider.
Tiflis hayatı edebî açıdan olumlu olur. Cavid’in hem şair, hem dram
yazarı gibi yetişmesinde Tiflis muhitinin önemi büyüktür. Çünkü burada Azerbaycan tiyatrosu ve Azerbaycan matbuatı vardı. Molla Nasreddin
dergisi burada neşredilirdi. Yazar “Ana” dramını da burada Gürcü şirketinin matbaasında yayımlatır. “Maral” adlı mansur piyesini burada yazar.
Azerbaycan dram tarihinde klasik manzum facianın ilk örneği olan meşhur “Şeyh Senan” manzum faciasını Tiflis’te kaleme alır. İsmayıl Hakkı’nın
“Şark” matbaasında Keçmiş Günler adlı şiir kitabını yayımlar. Tiflis’te Hüseyin Cavid’in ilerlemesi için uygun ortam yaranır. Burada Celil Memmedguluzade, Üzeyir Hacıbeyov, Aligulu Gamkûsar, Ömer Faik Numanzade
vb. dönemin ileri gelen simaları ile tanışır.
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Hüseyin Cavid 1918 yılının Ağustos ayında Mişkinaz Hanım’la evlenir.
Artık Bakü’de yaşamaya başlar. 22 Ekim 1919 yılında oğlu Ertoğrul doğar.
23 Ağustos 1921 yılında Tumrus adlı bir kızı doğmuş, ancak bebek iken
ölmüştür. 2 Ekim 1923 yılında Mişkinaz Hanım bir kız çocuğu doğurur.
Babası ona Turan adını verir. (Şerif, 1977:125-126)
Bakü devri edebi açıdan verimli olur. Şair yazmaktan kendini alamaz.
“Afet”, “İblis”, “Peygamber”, “Topal Timur”, “Knyaz”, “Seyavüş”, “Şehla”, “Telli Saz”, “Hayyam”, “Çingiz [Cengiz]”, “Atilla”, “İblisin İntikamı” dramlarını
ve “Azer” eserini bu dönemde yazar.
1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulur. Ancak
ömrü kısa olur. 1920 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti devrilir. Bolşevikler başa geçer. Ülkede iç savaş başlar. Cavid büyük sıkıntılar yaşar. Halk
Cumhuriyeti’nin kurucularından kimisi Türkiye’ye, kimisi İran’a, kimisi
yurt dışına kaçmak zorunda kalır. Kimileri de kurşuna dizilir.
Hüseyin Cavid, 1926 yılında tedavi olmak için Almaniya’ya gider. Burada üç ay kalır. 1937 yılında savcının sorularına verdiği cevaplardan Almaniya’da Berlin’i ve Baden Bade’yi gezdiğini öğreniyoruz. “Azer”in bazı parçalarını (“Gerbe Seyahat”, “Kömür Medeninde”, “Azad Esirler”, “Ressamın
Kızı”, “Nil Yavrusu”) Almaniya’da yazmıştır. (Turan, 2010:77-78)
Almaniya’dan döndükten sonra olayların bir kısmı orada cereyan eden
“Knyaz” adlı manzum dramını yazar. (Türkekul, 1963:25)
Yeni kurulan Sovyet hükumeti yeni kurallar getirir. Yazarların eserleri
mahkemeye verilir. Tenkitçiler, Cavid’in Sovyet hükûmeti hakkında bir şeyler yazmasını, faaliyetlerini bu yönde göstermesini isterler, ancak şair kendi
bildiği yoldan ilerler. Birçok Azerbaycan yazarı Ekim Devrimi’nin on altıncı
yılını kutlamak için “güzel” eserler verirken, Cavid, konusu eski İran ve Turan
tarihlerinden alınan “Seyavüş” adlı manzum dramını yazar. (Atilla, 2009:258)
Parti, yazarlar üzerinde kontrolünü sıklaştırır. İstedikleri yoldan yürümeyenler düşman addedilir. Bu karardan sonra Azerbaycan tarihinin kara
sayfalarından biri 1937 yılı başlar.
Şair 1937 yılında, İstanbul’da bulunması, İstanbul’daki ilişkileri, eserlerinde Türkiye Türkçesini kullanması sebebiyle, “Pantürkist”, “Panislamist”,
“Antikomünist” suçlamalarla tutuklanır ve sekiz yıl hapis cezası verilir.
1938-1940 yıllarında geçmiş Sovyetler Birliği’nin uzak ve soğuk bir yeri
olan Magadan şehrine götürülür. 5 Aralık 1941 yılında Sibirya’daki Tayşet
rayonunun Şevçenko kasabasında hapishanede vefat eder.
Hüseyin Cavid’e 6 Mart 1956 yılında beraat verilir. Haydar Aliyev’in yardımı ile Cavid’in cenazesi 1982 yılında Sibirya’dan memleketi Nahçıvan’a getirilir. Bakü’de heykeli, 1996 yılında Nahçıvan’da mezarında türbesi, ev müzesi yapılır.
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2.Türk Edebiyatı Etkisi
Tanzimat Fermanı’ndan sonra (3 Kasım 1839) devletin bütün kurumları
Batı esaslarına göre yeni baştan düzenlenir. Toplum yaşamındaki değişiklikler bir süre sonra edebiyat üzerinde de etkisini gösterir. Batı kültürüyle yetişen yeni kuşaklar eski edebiyatın yeni hayatı anlatmaya elverişsiz olduğunu
görür ve Batı edebiyatı yolunda yeni bir edebiyat oluşturmaya başlarlar.
Tanzimat edebiyatının özellikle ilk devirlerinde yetişen sanatçıların
çoğu (Ziya Paşa, Namık Kemal vb.) vatan, millet, hürriyet, adalet gibi kavramları ülkede yaymaya çalışırlar, “toplum için sanat” anlayışını benimserler. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde yetişen sanatçılar ise (Recâizâde Mahmud Ekrem, Abdülhak Hâmit) toplum işlerine daha az karışırlar,
“sanat için sanat” anlayışını benimserler. Çoğu Fransız edebiyatını örnek
alan bu sanatçıların bir kısmı Klasisizm (Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Ali Bey
vb.), bir kısmı Romantizm (Namık Kemal, Ahmet Mithat, Abdülhak Hâmit
vb.), bir kısmı da Realizm (Recâizâde Mahmud Ekrem, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım vb.) akımların etkisi altında eserler verirler.
XIX. yüzyılın sonu XX. yüzyılın “ilk çeyreğinde” Azerbaycan Türk edebiyatıyla Türkiye arasındaki edebi, sosyal, kültürel bağlar dikkat çeker. İki
Türk coğrafyasında yaşanan sosyal ve siyasi olaylar dönemin aydınları üzerinde derin izler bırakır. Bu olayların etkisi yazılan eserlere de yansır. (Akpınar, 1994:70)
“1920’ye kadarki edebiyatın en büyük temsilcilerinden biri, tek başına
bir mektep olan Hüseyin Cavid’dir.” (Akpınar, 1994:70) İstanbul hayatı, dönemin önemli şair ve yazarlarından aldığı eğitim, onun ufkunu genişletmiş,
yolunu aydınlatmıştır. Tanzimat edebiyatı ve Servet-i Fünûn edebiyatı yazarlarının etkisi yazdığı eserlerde açıkça görülür. Bu etki onun sanatının ve
hayat görüşünün şekillenmesinde önemli rol oynar.
2.1. Ziya Paşa Etkisi: Ziya Paşa, Hüseyin Cavid’in etkilendiği Tanzimat
yazarlarından biridir. O, hak, adalet, ilerleme gibi siyasi ve sosyal düşünce
ve kavramları savunan şiirleri (“Terkib-i Bend”), halk dilinin yazı dili olmasını, halk şiirimizin değerlendirilmesini isteyen makalesi (Şiir ve İnşa)
ile Tanzimat yazarlarının ortak görüşlerine katılır.
Tanzimat Fermanı ile başlayan yenileşme hareketleri askeri alandan,
toplumsal kültürel hayata kadar her alanda kendini gösterdi. Toplumda görülen bu yenileşme “yanlış batılılaşma”yı da beraberinde getirdi. Ziya Paşa’nın en ünlü şiirlerinden olan “Terkib-i Bend”de toplumun Batı’dan aldığı
bir takım değerlerin yanlışlığı ve aşırılılığı aşağıdaki şu mısralarla anlatılır:
“Milliyeti nisyân ederek her işimizde
Efkâr-ı Freng’e tebâ‘iyyet yeni çıktı...” (Göçgün, 2001:282)
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Aynı anlatım, yani gençlerin batıdaki kültür değerlerini almada aşırıya
gitmesi konusunu Hüseyin Cavid de işler. “Uçurum” adlı dramda yazdıkları
Ziya Paşa’nın anlattığı konuyla benzerlik taşımaktadır.
“O gün ki İstanbul’da		

Zehirlendi gittikçe

Gençlik fransızlaştı,		

Memleketin her yeri.

Gittikçe Türk evladı		

Kahraman Oğuzların,

Uçuruma yaklaştı.		

Büyük Ertoğrulların

Yurdumuzu sardıkça		

Sarsılmaz halefleri

Düşkün Paris modası,		

Şimdi hep sapkın, azgın…

Herkesçe örnek oldu		

Avrupa’dan fazilet,

Sersem frenk edası.		

Himmet, ciddiyet, vakar

Sarhoşluk, iffetsizlik		

Dururken yalnız çürük

Sardı bütün gençleri		

Bir züppelik aldılar…”

					(Cavid, 2013:841-842)
İki yazarın da aynı konuya değinmesi, aralarındaki etkileşimi göstermesi bakımından önemlidir.
2.2. Namık Kemal Etkisi: Tanzimat devrinin en önemli düşünce ve sanat adamı olan Namık Kemal, “ilkin Divan edebiyatı yolunda şiirler yazmış”, Şinasi ile tanışlıktan, özellikle Avrupa’ya gittikten sonra, memlekette
Batı uygarlığı çevresindeki yeni edebiyatın gelişmesi ve yayılması uğrunda
“çetin” bir mücadeleye girişmiştir. (Uğurlu, 1980:110) Yazar, “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şamildir” adlı makalesinde
edebiyat ve dil konusunu geniş bir şekilde ele alır. Tiyatro hakkındaki düşüncelerini “Celâl Mukaddimesi”nde dile getirir.
“Celâleddin Harzemşah” onun eserleri arasında önemli bir yere sahiptir.
Dramda Celâleddin Harzemşah’ın Moğollara karşı Türk – İslâm dünyasını
korumak için giriştiği mücadele anlatılır. Cavid’in “Topal Timur” dramı
Namık Kemal’in “Celâleddin Harzemşah” dramına benzemektedir. İki Türk
kahramanın karşı karşıya gelmesi Cavid’de de görülür. Eserde iki kardeşin
(Timur’un hırsı ve Yıldırım Beyazıt’ın gururu nedeniyle) birbirinin kanını
nasıl döktükleri anlatılır. İki eserde de tarihi olaylar ve tarihi şahsiyetler
işlenir. İki eserde de Millî ve İslamî değerler savunulur.
2.3. Abdülhak Hâmid Etkisi: Türk şair ve yazarlar arasında en çok
dikkatini çeken Abdülhak Hâmid’dir. “Abdülhak Hâmid Tanzimat’ın en
orijinal şairidir. Onda üstadı Namık Kemal’in büyük tesiri yanında, başka
üstadların da tesirleri bulunmaktadır.” (Enginün, 1991:325) Cavid, Hâmid’e
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hayrandır. Hâmid’de en çok dikkatini çeken felsefi motifler ve Türk dramına getirdiği yeniliklerdir. Hâmid’in eserlerinden etkilenen şair, çeşitli vezinlerde ve türlerde manzum dramın güzel örneklerini yaratmıştır.
Hüseyin Cavid’in dünyagörüşünün ve sanatının oluşmasında Hâmid’in
büyük etkisi vardır. Cavid’in eserlerinde duygu ön plandadır. Duygusal ifadelerin dile getirilişinde Hâmid’in etkisi büyüktür. Hâmid bireysel sorunlara,
Cavid ise toplumsal sorunlara yer verir. Bu bakımdan Hâmid’den ayrılır. Türk
edebiyatında toplumsal konuları işleyen Namık Kemal’in etkisi ağır basar.
Refik Zeka Handan’a göre, Cavid’in hecesi Hâmid’in hecesini hatırlatır.
İkisi de manzum ve mansur piyesler yazmış. Tek fark şudur: Hâmid piyeslerini okumak için, Cavid oynamak için yazmıştır. (Handan, 1981:4-14;
aktaran Atilla, 2011:216)
Hâmid’in piyeslerindeki konular ve kişiler genellikle “İslâm (Müslüman
Arap ve Endülüs tarihinden), Türk (Osmanlı ve Orta Asya Türk tarihinden), Yunan tarihlerinden ve Eski Şark’tan” alınmıştır. “Abdülhak Hâmid
Tarhan’da, hükümdarlar ve hükümdarlık meselesi önemli bir yer tutmaktadır. Tiyatro eserlerindeki ana kahramanların çoğu hükümdarlardır. (Sâfi,
2009:1907)
Hüseyin Cavid de tarihi piyesler kaleme alır. Tarihi eserlerde işlediği
kahramanlar, tarihi şahsiyetlerdir. “Topal Timur” dramında 1402 yılında
Timur’la Yıldırım Beyazıt arasında yaşanan Ankara Savaşı’nı anlatır. Eserin
sonunda Timur’un Yıldırım Beyazıt’a verdiği cevap dikkat çekmektedir:
“Timur: - Acaba, mağrur Yıldırım ne düşünüyor?
Yıldırım: - Düşünecek bir şey yok. Evet, sen galipsin. Lakin bu galebe
Türk akvamını [kavimler] değil, yalnız fırsat bekleyen komşu hükumetleri
memnun etti. (Acı bir göğüs geçirdikten sonra, çok müteessir ve şiddetli).
Ah, daha doğrusu, İslam âlemini başsız koydu.
Timur: (iki üç adım aksayarak Yıldırım’a doğru yürür, mağrur ve gür bir
sesle)- Hiç merak etme hakanım! Sen kör bir abdal, ben de deli bir topal!
Eğer dünyanın zerre kadar değeri olsaydı, yığın yığın insanlara, ucu bucağı
yok memleketlere… senin gibi bir kör, benim gibi bir topal musallat olmazdı.” (Cavid, 2013:418-419)
Timur’un bu sözleri bir yenilgidir. Çünkü Ankara Savaşı iki kardeşin,
iki komutanın savaşıdır. Bu yenilgide kazanan yalnız düşmanlar olacaktır.
Burada Hâmid’in etkisi açık bir şekilde hissedilmektedir. Çünkü Hâmid,
“Tayflar Geçidi” adlı eserinde Timur’la olan Ankara Savaşı’ndan dolayı Sultan Yıldırım Beyazıt’a yer verir.
Bir diğer benzerlik Hâmid’in “Finten” piyesinde görülmektedir. “Finten”de kaleme alınan,

Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları

277

“Melek mi; yoksa insan mı diyordun, belki şeytandır?
Melek de şimdi insandır, kızım, şeytan da insandır!” mısraların benzerini
Hüseyin Cavid’in “İblis” dramında görüyoruz.
“İblis nedir?
– Cümle ihanetlere bais…
Ya herkese hain olan insan nedir?
-İblis!” (Cavid, 2013:259)
Hüseyin Cavid bu eserinde toplumda gördüğü yanlışlıkları, soyut bir
karakter olan “İblis” vasıtasıyla dile getirmiştir. İblis’in dünyadaki görevi
kötü işler yaparak insanları birbirine düşürmesidir.
2.4. Servet-i Fünûn Etkisi: “Servet-i Fünûn yahut Edebiyat-ı Cedîde
Devri, Türk Edebiyatında 1860’tan beri devam eden Doğu Batı mücadelesinin kesin sonucunu – Batı edebiyatının lehine olarak – tayin eden sonuncu safhadır. Türk edebiyatının bu devrine Servet-i Fünûn Devri denilmesi,
bu edebî hareketin Servet-i Fünûn dergisinde gerçekleşmesi ile ilgilidir ve
Tevfik Fikret’in bu derginin yazı işlerini üzerine alması ile başlar. (7 Şubat
1896, sayı:26)” (Akyüz, 1995:88)
“Servet-i Fünun şair ve yazarlarında ortak bir duyuş ve tabiat görüşü
vardır. Bu ortak duyuş tarzı, içinde yaşadıkları devir ve çevre ile ve okudukları kitaplarla yakından ilgilidir. Bu duyuş tarzı kendisini umumî olarak iki
tem altında gösterir: I- Gerçekten nefret: II- Hülyâdan hoşlanmak; daha
kısa olarak hakikat ve hayal tezadı. Bu temi, muhtelif şekiller altında bütün
Servet-i Fünun şair ve yazarlarında görebiliyoruz.”(Kaplan, 1997:57)
Servet-i Fünûn yazarlarının eserlerinde hayal-hakikat çatışması geniş
yer tutar. Aşkta, hayatta, dostlukta hayal kırıklığı Servet-i Fünûncular’ın en
karakteristik özelliklerinden biridir. Özellikle yaşanan siyasi olaylar dönemin yazarlarının kendi içlerine kapanmalarına sebep olmuştur.
1909 yılına kadar sadece şiir yazan Hüseyin Cavid, bu dönemde Servet-i
Fünûn yazarlarının etkisi altındadır. Kaleme aldığı şiirlerde Servet-i Fünûn
tema ve üslubu karşımıza çıkar.
2.5. Tevfik Fikret Etkisi: Servet-i Fünûn yazarlarının birçok eserinde görülen hayal ve hakikat çatışmasının en güzel örneği, Tevfik Fikret’in
“Sühâ ve Pervîn” adlı şiiridir. “Sühâ ile Pervîn arasında tam bir tezat vardır.
Şair bu iki tipin temsil ettikleri tavrını şu iki kelime ile özetlemiştir: Hayâl
ve Hakîkat! Sühâ hayâli, Pervîn hakîkati temsil eder.” (Kaplan, 1997:103)
Hüseyin Cavid de hayal hakikat temini “Bakı’da” şiirinde işler. Konu ve
izlek yönüyle benzerlik gösteren şiirler aynı zamanda vezin birlikteliğine de
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sahiptir. İki şairin hayal hakikat karşıtlığını işledikleri iki şiir de (“Sühâ ve
Pervîn” ve “Bakı’da”) Aruzun mefâilün feilâtün mefâilün feilâtün kalıbıyla
yazılmıştır.
Tevfik Fikret, şiirdeki hayal hakikat çatışmasını Sühâ ve Pervîn arasındaki diyaloglarla verir.
Hüseyin Cavid de “Bakı’da” adlı şiirinde bu çatışmayı Mesud ve Şefika
arasında geçen konuşmalarla anlatır. (Tiken, 2014:233-234)
Hüseyin Cavid’in “Bakı’da” adlı şiiri, onun İstanbul’da bulunduğu yıllarda, dönemin “egemen” edebiyat “algısından” etkilendiğini gösterir. Şair
burada hayal hakikat dışında yoksulluğu da anlatır. Cavid’in şiiri bu yönüyle, hayal hakikat çatışması ekseninde “izleksel” bir farklılık taşır. (Tiken,
2014:234)
“Fikret ‘Vagonda’ adlı manzumesinde trende rastladığı veremli bir âşığı
tasvir eder.” (Kaplan, 1997:140)
“Solgun, çökük yanaklarının ısfırârına
Âid lebinde şübheli, dalgın bir ibtisâm…” (Fikret, 2001:321)

Cavid de, “Veremli Kız” şiirinde Tevfik Fikret’in kullandığı kelime ve
tamlamalarla veremli bir kızı anlatır.
“Sarı gül! Ey şikeste, solğun nur!
Niçin âlûde-yi heyâl oldun!?
Çeşm-i nâzında başga remz ogunur,
Söyle, bir söyle, sen niçin soldun!?” (Cavid, 2005:71)
Fikret’in yazdığı en güzel tabiat şiirlerinden biri, “Mâî Deniz”dir. “1899
yılında yayımlanan şiirde, deniz ve gök, sadece seyredilen bir dekor veya
manzaradan ibaret değildir. Şair ilk defa tabiatı bu kadar içten, yakından ve
derinden duymuş, bu duyuş sayesinde denizi, kalbinin acılarına katılan, öz
duygularına karşılık veren duyarlı ve müşfik bir varlık olarak göstermiştir.”
(Akay, 2015:56)
“…Müteşekkî, lâ‘im,
Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim…” (Fikret, 2001:409)
Servet-i Fünûn yazarlarından Tevfik Fikret’in etkisinde kalan Hüseyin
Cavid de “Deniz Tamaşası” ve “Deniz Perisi” şiirlerinde deniz mevzusunu
işlemiştir.
“Güneş gurub ediyor; gök… feza, deniz gömgök…
Uzakta, yalnız ufuklarda var bir âlem-i nur.
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Guruba karşı deniz sahne-i letafet olur,
Guruba karşı deniz başka bir kıyâmet [çok güzel] olur.” (Cavid,
2005:101)
“Krizantem” şiirinde Fikret, bu çiçeği “…hande-i safa/ Münkalib bir
girye-i yetîm-i hazân…” gibi hissetmektedir. “Nâf-ı zerrini serper etrafa/ Acı
bir nefha, bir şemîm-i hazan.” (Fikret, 2001:370)
Bu intiba Krizantem’in şairde sadece bir sonbahar çiçeği olmasından
değil, aynı zamanda sevgiliyi de hatırlatmasından kaynaklanır. Çiçekle
sevgili arasında bir bağ kurar. (Kaplan, 1997:120-121)
Cavid “Solgun Benövşeler” [Menekşeler] şiirinde “menekşe” ile
“sevgili” arasında ilişki kurar, menekşenin sevgilinin iç dünyasında yaptığı
etkiyi, hüznü canlandırır. Menekşeler çabuk sararıp solmuş, eski neşeleri
kalmamış, “boynu bükük”, “öksüz” perişan olmuşlar.
“Boynu bükük, ey öksüz menekşeler!
Ah ne çabug sarardınız, soldunuz?” (Cavid, 2005:139)
“Rübab-ı Şikeste’nin “Eski Şeyler” kısmına alınan “Nakş-ı Nazenin”,
bir saadet ülkesinin hayalini ihtiva eder. Burası, çamlar arasında bir kısmı
görünen pencereleri mâi tülle örtülü bir köşktür.” (Kaplan,1997:110)
“Bir köşk idi âşiyân-ı aşkım.
Çamlar zümrüdlü şeh-periydi…” (Fikret, 2001:246)
“[Ş]air içinde bulunduğu ülkede yaşamaktan memnun değildir”,
bulunduğu yerden uzaklara “mesela Ayastefanos’a (Yeşilköy’e) taşınmak
ister.” İnsanların yanında kendini yalnız hisseden yazar, ülkede bulunan
istibdat ortamından kaçmak istemektedir. “Hayal edilen ülkeler çoğu kez
Avustralya ve Zelanda gibi çok uzak, kolay kolay ulaşılamayacak ülkeler
olmuş, bazen de memleketin uzak köşeleri kaçış mekânları olarak hayalleri
süslemiştir. Oralarda toplumun, memleketin ya da özel hayatın insana
yüklediği ağır, taşınması acı veren sorumluluk ve sorunlardan kurtulacağı
ümidi beslemiştir hep…” (Burçoğlu, 2007:157)
Tür ve biçim yönünden iki şairin şiirleri karşılaştırıldığında Servet-i
Fünûn şiirdeki yeniliklerin Cavid’in şiirine de yansıdığını görüyoruz.
“Tarih-i Kadîm” şiirinde Fikret, kendi kafasında maziyi silmeye çalışır.
II. Meşrutiyet devrinden bugüne kadar Türk edebiyatında, hatta daha geniş
olarak bütün fikir hayatında “derin akisler” uyandıran bu şiir, Fikret’in
geleneğe ait bütün kıymet ve inançlarıyla şuurlu olarak, ilgisini kestiğini
gösterir. Şiir genel olarak bütün insanlık tarihine “teşmil” edilebilecek bir
mâna taşımakla beraber, Fikret’in bu eserini yazarken Osmanlı tarihi ile
İslâmiyet’i göz önünde bulundurduğu muhakkaktır.
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Tarih baştan sona savaşlardan ibarettir. Savaşlara kahramanlık, şan
ve şeref duyguları eşlik eder. Fikret, Türklerin büyük değer verdikleri
kahramanlığı küçümser.
“Kahramanlık… Esası, kan, vahşet.
Beldeler çiğne, ordular mahvet;
Kes, kopar, kır, sürükle, ez, yak, yık:
Ne “Aman!” bil, ne “Ah!” işit, ne “Yazık!” (Fikret, 2001:641)
Tarih, yalnız Osmanlı tarihi değil, bütün insanlık tarihi hiç şüphesiz,
kanlı savaşlar, hükümdarlar ve serdarlarla doludur. Fakat yine aynı tarih,
yüzyıllar boyunca Türklerin ve diğer milletlerin güzel, iyi ve doğru şeyler
yaptığına şahit olmuştur. Fikret, mutlak bir barış ve adaletin hâkim olduğu
bir dünyayı özler.” (Kaplan, 1997:154-157)
Bu şiirle ilgili “eleştirilerin en şiddetlisini o dönemde Mehmet Akif
yapmış; bu iki güçlü şairin yazışmaları Fikret’e ‘Tarih-i Kadîm’e Zeyl’i
yazdırmıştır.” (Parlatır, 2006:75)
Cavid’in Hz.Muhammed’den ve mücadelesinden bahseden “Peygamber”
dramı ile Tevfik Fikret’in “Tarih-i Kadim” şiiri arasında paralelliği gören
Zeynallı, fikrini iki şairden getirdiği örneklerle açıklar. (Atilla, 2011:202)
“Dinlemez kimse kalbi, vicdanı
Mahv eden haklı, mahv eden haksız…
Başçıdır halka bir yığın cani,
Hep münafık, şerefsiz, ahlaksız.” (Cavid, 2013:265)
Yukarıda gösterilen dörtlükler Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim’de yazdığı
şu mısralarla karşılaştırılabilir.
“…Çiğneyen haklı, çiğnenen ma‘yûb;
Kahra alkış, gururâ secde; kerem
Za‘f ü zilletle dâimâ tev‘em;
Doğruluk dilde yok, dudaklarda;
Hayr ayaklarda, şer kucaklarda.” (Fikret, 2001:640)
Hanefi Zeynallı, “Tarih-i Kadim”de tasvir edilen hadiselerle
“Peygamber”de Hz. Muhammed’in hayatının tasvir edildiği sahneler
arasında benzerlik aramıştır. (Atilla, 2011:20)
Cavid’in “Peygamber” dramında Peygamber’in İskelet’e:
“– Sen nesin? Söyle!
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İSKELET
– Ben mi? Pir-i nedim,
Remz-i tarih, o feylesof-i kadim.
Kucağım oldu her dehâya beşik;
Seni ben etmek isterim tebrik.” (Cavid, 2013:266-267) sözlerinden
sonra Tevfik Fikret’in “Tarih-i Kadim”deki:
“Serı mâzîye, yâni rü‘yâya
Pâyı âtî denen heyûlâya
Sürünen heykel-i kadîd…” (Fikret, 2001:639) parçasını okuduğumuzda
kadîdin–iskeletin bir “remz-i tarih” olduğunu Fikret’ten öğreniyoruz.
Hanefi Zeynallı bu iki parçayı mukayese ederek Cavid’in Fikret’ten
etkilendiğini göstermiştir. Bunu doğrulamak için:
“……………………. onu gâh
Durdurup manzarımda, bî-ikrâh
Sorarım eski hâtırâtından;
O biraz feylesof, biraz sırtlan,
Ve bütün gılzetiyle bir hortlak” (Fikret, 2001:639) mısralarını gördüğümüzde, “remz-i tarih o feylezof-i kadim”in nereden geldiği anlaşılmış olur.
(Zeynallı, 2012:83)
Hüseyin Cavid’e göre, kadın anadır. Sanatına başladığı günden, ömrünün sonuna kadar, kadınların özgür olması, toplum hayatına karışması ve
erkeklerle aynı haklara sahip olması gerektiğini vurgular. Erkeklerin esareti
altında bulunan ve hiçbir hakları olmayan kadınlara seslenir: (Türkekul,
1963:35-36)
“Kadın! Ey sevgili, şefkatli melek!
Bu kadar sabr ü tahammül ne demek?…” (Cavid, 2013:859)
Şaire göre, kadın, kendi fazileti, ahlâkı ve bilgisi ile toplumun
yükselmesinde başlıca rol oynar. Kadınsız ülkenin mahvolacağını, dünyanın
kadın eliyle çiçekleneceğini, kadın gülerse tüm dünyanın güleceğini belirtir.
“Niçin ezilsin o, bilmem niçin sürüklensin?!
Kadın – güneş, çocuk – ay.. nuru ay güneşten alır.
Kadınsız ülke çabuk mahvolur, zavallı kalır.…” (Cavid, 2013:131-132)
“Ressam şair Fikret, bazı şiirlerinde kelimelerle nasıl tabiat manzaralarını, günlük hayat sahnelerini tasvir etmişse, hakiki veya hayalî şahısların
(tiplerin) portrelerini de çizmiştir.” (Kaplan, 1997:131)
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Hüseyin Cavid de portre şiir örnekleri kaleme almıştır. Kelimelerle insan
portreleri ve karakterler çizmiştir. Şair, İsmayıl Gaspıralı’yı ilk mısradan
itibaren yüceltir ve bıraktığı etkiyi şöyle anlatır:
“İsmayıl Bey, o büyük Türk idi.
Bir güneşti, Kırım ufuklarından
(…)
“İşte birlik; dilde, fikirde birlik
İş, fikir, dil birliği olmayınca,
Evet, pek çetindir cihanda dirlik.” (Cavid, 2013:906)
Hüseyin Cavid, “Hacı Zeynelabidin Tağıyevin Yardımı Münasibetile”
şiirinde Azerbaycanlı milyoncu Hacı Zeynelabidin’i ve onun yaptığı hayır
işlerini dile getirir. İlme verdiği önemi, açtığı okulları sıralar:
“Budur o sehavetli Hacı Zeynelabidin,
Soyadı Tağıyevdir, hemin ünvane yazdı.
Min manat bahşiş verib, böyük bir yardım ile,
Yerlerde ve göylerde bir parla gaye yazdı.
Gızların tehsiliyçün bir çoh mektebler açdı,” (Cavid, 2005:117)
2.6. Rıza Tevfik Etkisi: “Edebiyat ve düşünce tarihimizde daha çok
‘feylesof ’ lâkabıyla tanınan Rıza Tevfik’in adı bugün anılınca hatıra ilk
gelen, onun şairliği ve bir devirde çok sevilen şiirleridir. Şiire Abdülhak
Hâmid tesiriyle başlamasına rağmen mizaç itibariyle hiçbir edebî akımın
dar kalıplarına giremeyen Rıza Tevfik, özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra
yayımladığı divan, koşma ve nefesleriyle o dönemin en güzel şiir örneklerini
ortaya koymuştur. Bir yönüyle âşık tarzı geleneğini sürdürdüğü ve bir şair
olarak gelenekten rahatça yararlanabildiği için onun şiirleri, devrinde çok
farklı okuyucu kitleleri arasında büyük ilgi görmüştür.” (Uçman, 1996:7-8)
Hüseyin Cavid’in yazdığı eserlerde “feylesof ”un etkisi hissedilmektedir.
Özellikle de batı ve doğu filozofları, sanat, estetik ve güzellik hakkındaki
görüşler belleğinde derin izler bırakmıştır.
Rıza Tevfik’in “Kalenderî”dəki bir parçada sufilik ruhu açık bir şekilde
görülür: (Zeynallı, 2012:84)
“Tevecüh kılmadık, bâb-ı niyâza:
İrfanla eriştik rütbe-i nâza!..
Âşinâ çıkmışız şa‘bede-bâza ,
Perdenin ardını görenlerdeniz!..” (Tevfik, 1986:88)
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Hüseyin Cavid’in kaleme aldığı “Peygamber” dramında da sufi ruhunun
örneklerini bulabiliriz:
“Anlamam bir şu ölçüsüz, şu derin,
Şu karanlık, çiçekli perde niçin?
(…)
Dinle hep kâinatı, seyreyle,
Her güneş ondan işte bir şule…
Her ufak zerre, her küçük yaprak.
Sana söyler bu remzi pek parlak.
(…)
Bence dünyada en sevimli dilek
O’na koşmak, onunla birleşmek” (Cavid, 2013:264)
2.7. Mehmet Akif Ersoy Etkisi: Mehmet Akif Ersoy, fikir hayatımızı
derinden etkileyen yazıları, şiirleri, tercümeleri, dergisi ve Milli Mücadele
yıllarındaki hizmetleriyle birlikte “İstiklal Marşı”mızın yazarıdır.
Cavid’in, İstanbul’da eğitim aldığı yıllarda başyazarlığını Mehmet Akif
Ersoy’un yaptığı Sırât-ı Müstakîm dergisinde “İlm-i Beşer”, “Yâd-ı Mâzi”,
“Son Bahar” şiirleri yayımlanır. Şairin yazdığı sosyal konulu şiirlerde, Mehmet Akif ’in etkisi açık olarak görülür. “Öksüz Enver”, “Küçük Serseri”, “Geceydi”, “Bir Kızın Son Feryadı”, Veremli Kız” gibi eserleri tasvir, üslup, tema
ve konu bakımından benzemektedir. Cavid’in bu şiirlerinin esin kaynağı
Mehmet Akif ’in “Hasta”, “Meyhane”, “Küfe”, “Seyfi Baba”, “Bebek”, “Köse
İmam” gibi şiirler olduğu düşünülmektedir. (Babashova, 2014:384-385)
Mehmet Akif ’in “Seyfi Baba” şiirinde sokakların tasviri yapılır, hayat
şartları yüzünden çalışmak zorunda kalan, kapılarını çok az kişinin açtığı
yaşlı insanların karşılaştıkları zorluklar anlatılır.
“Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde;
Boşanan yağmur iliklerde çamur tâ belde.” (Ersoy, 1966:68)
Cavid de “Küçük Serseri” şiirinde genç birinin fakirlik içinde sokaklarda
tehlike dolu yaşantısını anlatır.
“Uyuyor… camehabı toz, toprak;
Ne bir ümmidi var, ne kimsesi var.
O bir öksüz, o bir solug yaprag;
Ne de mahzun göğüs keçirmesi var!?” (Cavid, 2005:45)
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Bu iki şiirde de sosyal konu işlenmiş, halkın çektiği acılar gösterilmiştir.
Batı medeniyetine hayran olan ve gençliğe marifet diye orayı gösteren
Akif, sömürgeci milletlere ve mazlum milletleri ezmek için kullanılan
saldırgan medeniyeti eleştirmektedir.
“Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar!
(…)
Medeniyet denilen maskara mahlûku görün,
Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün!” (Ersoy, 1966:522)
Şair burada “medeniyet denilen” bizi kahretmeye gelen, silahlı, zulümlü
emperyalizmi yermiş ve Avrupalı’ya yakışmayan vahşi davranışları
lanetlemiştir.
Mehmet Akif gibi Hüseyin Cavid de toplumun yanlış batılılaşmasını
da eleştirmiştir. “Harb ve Felaket”, “Harb İlahı Karşısında”, “Gruba Karşı”
şiirlerinde, emperyalizmle mücadeleye değinir.
“…O top, tüfek, o kılıçlar, zehirli kumbaralar
Ne ister, ah, niçin böyle gürleyip parlar!?
(…)
Ne dehşet, ah!.. Düşündükçe çıldırır insan
Temeddünün [medenileşme] sonu vahşet midir, nedir acaba?..”
(Cavid, 2013:863)
Akif ’in isteği “milletin cevherine uygun” bir medeniyettir. Bu sentezin olması için fertler teker teker “ahlâklı ve faziletli” olmalıdır. Çünkü bu
durumda toplum da “faziletli ve ileri” olacaktır. Kur‘an doğru anlaşıldığı
zamanlarda “İbni Sina, Farabî, Gazalî gibi eşsiz bilginler, filozoflar, hukukçular yetişmiştir. Müslümanlar üç kıtaya hükmetmişler, büyük keşif ve icatlarda bulunmuşlar, sosyal adalet hissini tüm insanlara yaymışlardır.” (Öztürkmen, 1969:38)
“Dini, tetkik edeceksek, dönelim haydi geri;
Alalım neşet-i İslâm’a yakın devri:
O ne dehşetli terakki, o ne müthiş sür‘at!
Öyle bir harika gösterdi insaniyyet?” (Ersoy, 1966:185)
Cavid de kurtuluşu ilimde, irfanda, çalışmada görür. Bu konudaki
görüşlerini “İblis”te dile getirir:
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“Turan’a kılıçtan daha keskin üçlü kuvvet,
Yalnız medeniyet, medeniyet, medeniyet…” (Cavid, 2013:182)
Şair “Azer” eserinde kahramanın (Azer) diliyle şunları söylemektedir:
“Mabetler kütüphane ve mektep olursa ‘fezl-ü marifet güneşi’ bütün dünyayı
aydınlatacaktır.” Türk halkının ilim ve irfanla terakki edeceğini belirten
Cavid, “kanlı, kinli kuvvetlerin” zulmünden kurtulup, şeref ve benliklerini
çiğnetmeyeceklerini söyler.

SONUÇ
Hüseyin Cavid Azerbaycan edebiyatında en önemli şair ve dram yazarlarından biridir. Sanatının ilk yıllarında klasik edebiyatın etkisi altındadır.
Farsça ve Türkçe gazeller yazmıştır. Üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde alması, onun hayat görüşünü değiştirmiştir. Ziya
Paşa, N.Kemal, A.Hâmid ve T.Fikret’i örnek almış ve ömrünün sonuna kadar bu etkiyi devam ettirmiştir. Bu yazarların sosyal, siyasi ve edebî görüşleri Cavid’in sanat görüşünü değiştirmiş ve derinden etkilemiştir.
Edebiyatımıza Ziya Paşa ve N.Kemal’le giren “vatan”, “hürriyet” vb.
kavramları, toplumsal sorunları, tarihi konuları Cavid de eserlerinde bu
etkileşim sonucu kullanır. Manzum tiyatroda Hâmid’in tecrübelerinden
faydalanır, tarihi eserleri, felsefi konuları işler.
Şiirlerinde ağırlıklı olarak Servet-i Fünûn tesiri görülür. Tevfik Fikret
ve onun şiirlerinin etkisiyle benzer konuları kaleme alır. Şiirlerde görülen
hayal ve hakikat çatışması, mutsuz ve hüzünlü ruh hali, kadın konusu ile
ilgili düşünceler Fikret’ten etkilendiğini gösterir.
İstanbul Darülfünun’da ders aldığı hocası Rıza Tevfik sayesinde Türk
edebiyatını, batı edebiyatını tanır. Edindiği felsefi bilgilerle önemli eserler
ortaya çıkarır. Mehmet Akif ’in dini düşüncelerinin ve sosyal konularının
Cavid üzerindeki etkisini de görmek mümkündür.
Görüldüğü gibi, Cavid sanatında ve düşünce anlayışında Türk şair ve
yazarlarının önemi büyüktür. Şair, onlardan edindiği bilgileri Azerbaycan
edebiyatına yansıtmıştır. Bu etkileşim seçilen ortak konu, duygu, tema, dil
ve üsluptan eserlerinde yer alan kahramanlara kadar geniş bir alanda kendini göstermiştir.
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TÜRK EDEBİYATINDA SERVET- İ FÜNUN DÖNEMİNE
GELENE KADAR EDEBÎ AKIMLAR (ROMANTİZM REALİZM NATÜRALİZM )
LITERARY MOVEMENTS IN TURKISH LITERATURE
(ROMANTISM, REALISM NATURALISM) UNTIL THE
SERVET-I FÜNÛN (WEALTH OF SCIENCES) PERIOD
Hacer GÜLŞEN1
ÖZET
Batı ortak değerleri ölçüsünde gelişimini gösterirken, 14. Yüzyılda eski Yunan
ve Latin eserlerini yeniden canlandırmak ve insan sevgisi anlayışıyla hareket etmek
isteyen Hümanizm akımını ve 16. Yüzyılda ise “yeniden doğuş” anlamını taşıyan
Rönesans’ı yaşar. Böylece yeni bir insan ve edebiyat anlayışına doğru da yönelmiş
olur. Edebiyat akımları birbiri ardınca gelmeye başlar. İlk akım Klasik akımdır. 1660
akımı olarak da bilinir. 19. Yüzyılın ilk döneminde romantizm, ikinci yarısında
ise realizm saltanatına kurar. Aslında her edebiyat akımı bir diğerine tepki olarak
ortaya çıkar. Batı tesirinde gelişen Türk edebiyatının tercümeler yoluyla öğrettiği
batılı akımlar ve onun ürünleri edebiyatımıza yeni bir istikamet gösterir. Klasik
akımı batıda tesirinin sona erdiği bir zamanda ucundan yakalamaya çalışan Şinasi
ve Ahmet Vefik gibi sanatçılarımıza rağmen romantik akımı tümüyle benimseyen
ve savunan sanatçılarımız da vardır. Öte yandan en uzun yüzyıl olarak tabir edilen
19. Yüzyılın ikinci yarısı bilimin verilerine dayanacak pozitivizmin edebiyata
yansıması olan realizme ve natüralizme ayrı bir önem verecektir. Bu iki akımın
temsilcileri arasında da tartışmalar yaşanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akım, Edebi akımlar, Türk edebiyatı, Ara nesil

ABSTRACT
While it manifests its development corresponding to the common values of
 the
West, it lives the Renaissance which means the movement of Humanism that revives
old Greek and Latin works in the 14th century and acts with the understanding of
human love and the “rebirth” in the 16th century. Thus, it is directed towards a new
human and literary understanding. Literary movements follow one after the other.
The first movement is the Classical movement, also known as the 1660 movement.
It establishes the reign of romanticism in the first period of the 19th century and
the reign of realism in the second half. In fact, each literary movement emerges
1
Doç. Dr. İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
h.gulsen@iku.edu.tr.
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as a reaction to the other. Western movements and their products the westerninfluenced developing Turkish literature introduced through translations point
to a new direction in our literature. Despite our artists such as Şinasi and Ahmet
Vefik who tried to catch the tail end of the classical movement as it came to a close
in the west, we also have artists that fully embraced and defended the romantic
movement. On the other hand, the second half of the 19th century known as
the longest century will have a special significance to realism and naturalism
dependent on the reflection of scientific data of positivism on literature. There will
also be debates amongst representatives of these two movements.
Keywords: Movement, Literary Movements, Turkish Literature, Intermediate
Generation

GİRİŞ

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğüne göre akım: “sanatta, siyasette,
düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan,
tarzın adıdır.” (2005 53) Edebiyat akımı da, “edebiyatta görüş, duyuş, anlayış bakımlarından başkalık gösterme, bu başkalıklardan hareket ederek açılan çığırlar anlamına gelmektedir. Buna edebiyatta ekol, çığır, okul, mektep,
meslek de denilmektedir” (Karaalioğlu 8). Aynı zamanda edebiyat akımı,
“bir sanatkâr grubunun belli bir dönemde, ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi; bu
anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebî eserlerin oluşturduğu
bütündür” (Çetişli 33). Ahmet Kabaklı’ nın Türk Edebiyatı adlı eserinde
ise edebiyat akımı şu şekilde tarif edilir: “Belli bir çağda, ortak bir estetik,
düşünce ve sanat amacı etrafında toplanan yazıcı ve şairlerin üslûp, duygu
ve fikir bakımlarından birbirlerini az çok andıran eserler vermeleri ile ortaya çıkar. Bunlar iyice kökleşmiş bir edebiyat ve sanat anlayışını yıkacak
görüşler ileri sürer ve kendi getirdikleri ‘idea’ya uygun eserler yazarlar. Çok
defa bir edebiyat çığırını açanlar, iki, üç büyük sanatçıdan ibarettir. Ancak
bunlar, dehâlarının gölgesinde bütün bir edebiyat zümresini toplar ve yaşadıkları çağı temsil etmiş olurlar. Edebiyat akımı, esasen biraz yeni çeşni
getirmek ve toplumla birlikte değişmek ihtiyacından doğar. Üslûp ve estetikteki bu değişmenin sebebi, sonradan gelen kuşakların, duygu, düşünce
ve isteklerinin bir öncekine uymamasıdır” (Kabaklı 313.) Bilindiği gibi, her
edebî akım bir önceki akımın prensiplerini ortadan kaldırıp, estetik anlayışını yıkmayı amaçlar. Bu anlamda her akım, bir diğerinin anlayışını yıkarak, yerine bir yenisini oluşturur.
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EDEBÎ AKIMLAR (ROMANTİZM - REALİZM NATÜRALİZM
ÜZERİNE)
Batı ortak değerleri ölçüsünde gelişimini gösterirken, 14. Yüzyılda eski
Yunan ve Latin eserlerini yeniden canlandırmak ve insan sevgisi anlayışıyla
hareket etmek isteyen Hümanizm akımını ve 16. Yüzyılda ise “yeniden doğuş” anlamını taşıyan Rönesans’ı yaşar. Böylece yeni bir insan ve edebiyat
anlayışına doğru da yönelmiş olur. 17. Yüzyıla geldiğimizde klasik edebiyat
anlayışıyla karşılaşırız. Batı Edebiyatında ortaya çıkan edebî akımlar içinde
en önemlilerinden biri kuşkusuz klasik akımdır: “Klasisizm okulunun gayesi; tabiatı akla uygun bir şekilde taklit etmektir. Klasisizme göre sanatın
üç temeli vardır: akıl, sağduyu, tabiat. Bir eser güzelliğini, değerini akıldan alır. Sağduyuya uymayan hiçbir anlatımın estetik değeri yoktur” (Karaalioğlu 35). Türk edebiyatında klasik akım, romantik akım kadar etkili
olamamıştır. Zirâ, klasik akımı batıda sona erdiği bir zamanda yakalayan
sanatkârlar daha çok romantik akımda eserler vermişlerdir. Her edebî akım
bir diğerine tepki olarak meydana gelir. Romantik akım da klasik akıma
tepki olarak ortaya çıkar. Buna göre romantizm: “on sekizinci yüzyıl sonunda başlayan, klasik edebiyatın yerine geçen, duygu ve hayale fazla yer
veren edebiyat çığırıdır. Romantizmin babası J. J Rousseau’dur. Kant, Fichte, Schelling romantizmin felsefi hazırlayıcılarıdır. Klasisizme tepki olarak
doğmuş bulunan bu edebiyat okulu Fransa’da Victor Hugo ile sistemli bir
şekil aldıktan sonra bütün Avrupa ve İngiltere’de çok gelişmiş, o zamana
kadar süre gelen Grek ve Latin taklitçiliği bırakılarak Shakespeare, Goethe,
Schiller hayranlığı başlamıştır. Romantizm; 18. Yüzyılın sonlarına doğru
İngiltere’de başladıktan sonra, Almanya’da gelişir. 1830 yıllarına doğru bir
edebiyat çığırı olarak ortaya çıkar. Romantizm, bir bakıma, uluslararası
kültür ve edebiyatların da kendilerini buluşudur. Romantizm; edebî hürriyetin, kişiliğin ta kendisidir. Romantizmin ana koşulu; sanatın sanat için
oluşudur. Romantik yapıtlarda halkın ana diline, dilin sadeliğine önem verilmez; dil ağır, söz sanatlarıyla yüklüdür. Romantik yapıtta duygu, klasik
yapıtta irade üstündür. Romantik yapıtların konusu; genellikle, aşk, doğa ve
ölümdür. Kişiler, içinden geldiği gibi konuşur; bireyin duyguları, düşünceleri temeldir. Bu akım hakkında Victor Hugo şunları söyler: ‘Romantizm;
klasisizme karşı, değişmez ruhsal durumlarını kaldırarak, edebiyat türlerine, güzel sanatların diğer kollarına özgürlük, kişisellik kazandırmıştır.
Romantizm; edebiyatta liberalizmden başka bir şey değildir. Paul Valery’e
göre de, ‘romantikle klasik arasındaki fark pek sabittir. Bu fark, herhangi bir
işi hiç bilmeyenle, onu öğrenmiş olanın arasında bulunan farktır. Sanatını
öğrenmiş olan romantik, klasik olur. Romantizmin parnasla bitmesinin sebebi budur’ ( Karaalioğlu 59).
Realizm (gerçekçilik) akımı ise romantizme bir tepki olarak meydana
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gelmiştir. Bu akım kavram olarak, “gerçek anlamına gelen Fransızca realite
(gerçek, gerçekçilik) kelimesinden türetilmiştir. Realizmin genel kavram
anlamı; ‘hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma, aktarma endişesi çevresinde teşekkül etmiş anlayış’; realist (gerçekçi) ise ‘hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma, aktarma iddiasında olan sanatkâr
veya eser’ demektir” (Çetişli 80). “Realizm yani gerçekçilik, tabiatı olduğu
gibi, görünüşte sanıldığı gibi çirkinlikleri ve bayağılıklarıyla birlikte anlatmaya çalışan bir sanat çığırıdır. Başlangıç yılları 19. Yüzyılın ilk yarısına
rastlayan realizm, romantizmin duygulu, şahsî hayal yüklü yönüne zıt bir
yolda gelişmiş, sanatta insanın ve insan topluluklarının hayatını, oluşlarını bütün gerçek çizgileriyle ve nedenleriyle görmek ve göstermek çabasını
gütmüştür. Realizm; Auguste Comte (1798 – 1857) un kurduğu, Hippolyte
Taine (1828 – 1893) nin uyguladığı Pozitivizmin etkisi altında gelişmiştir. Realizm, hayal âleminden gerçek âleme dönüştür. Gustave Flaubert,
akımın en önemli temsilcilerinden biridir. Madame Bovary adlı eserinin
kahramanının kendisi olduğunu söyleyerek, kahramanının canlı, yaşayan
bir kimliği olduğunu vurgulamaya çalışan yazar, bu konuda şunları söyler:
İnan ki sanatçının yarattığı her şey gerçektir. Benim zavallı Bovary’m şimdi
şu saatte Fransa’nın yirmi şehrinde birden acı çekiyor, gözyaşı döküyor” (
Karaalioğlu 87). Gerçek şudur ki: “Realist roman hakiki manasıyla ancak
1857’de Madame Bovary’nin intişarı üzerine doğar ve o zamana kadar tanınmayan bir ismi, Gustave Flaubert ismini derhal meşhur eder… Artık
1860’dan itibaren bu çığır genişlemiştir ve bu eserlerle yeni menziller ve zaferler elde edilir. Bu zaferler: 1865’de Goncourt’ların Germinie Lacerteux’sü,
1866’da Zola’nın Thérese Raquin’i ve 1871’de yine Zola’nın Rougon Macquart serisinin başlamasıdır (Ozansoy 89).
Natüralizm akımı ise çoğu zaman realizm akımının ileri bir şekli olarak
kabul edilir: “Natüralizm, realizmin daha kuvvetli ve daha saf bir şeklinden
başka bir şey değildir” ( Mornet - Yürür 240). Her iki akımı birbirine karıştırmamak, birbirinden ayırmak gerektiğini düşünenler de vardır: “Her
ne kadar birinden ötekine geçiş pek hissedilir derecede değilse de, realizm
(1857- 1880) ile natüralizm (1880- 1890) birbirine karıştırılmamalıdır. Realizm, sadece sanatı gerçeğin sadık ve tam bir taklidi, bir istisnahı haline
getirmek istemişti. Bu suretle gerçeğin tam bir aynası olacak, onu gösterecekti. Bunun neticesinde vesikalı romanı (roman documentaire) yaratmıştı. Halbuki natüralizm ilme dayanıyordu ve deneysel romanı yaratıyordu…
Aynı zamanda her iki roman tarzı arasında şu fark da vardır: realizm, çağdaş hayatın tasviri arasına bazen geçmiş zamanların ve uzak memleketlerin
tasvirini de karıştırır. Natüralizm ise sadece kendi zamanındaki realiteyi
– diğer bir tabirle hâli hazır realitesini – göstermek gayesine bağlanmıştır.
Romanın şekline gelince realistler daima kompozisyona ve umûmiyetle üslûba çok ehemmiyet vermektedirler. Okuyucularına hayat parçaları takdim
etmek arzusu besleyen natüralistler ise kompozisyonu mükemmel roman-
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lar yazmayı umursamamışlar ve romancının kendi üslûbu içinde şahsiyetini göstermemesi lâzım geldiği kanaatini beslemişlerdir” (Ozansoy 90, 91).
Buna göre natüralist akım: “Sanat, tabiatın kopyası olmalıdır fikrini güden
nazariye”; “tabiatın safiyâne bir şekilde taklidi”; “sanatın gerçek konusunun
doğa olduğunu, sanatçıyı ilgilendiren tek şeyin fiziksel çevrenin özelliklerini ve davranışını gözlemlemek ve kaydetmekten ibaret bulunduğunu savunan görüş”; “bilimsel zorunluluk prensibi ve deney metodunu esas alan
sanat felsefesi ve edebiyat akımı” şeklinde tarif edilebilir. Natüralizm, batı
edebiyatlarında 1880 - 1900 yılları arasındaki dönemde hâkim akım durumundadır. Bildirisi (Le Roman Experimental / Tecrübî Roman) Emile Zola
tarafından 1880’de kaleme alınmıştır” (Çetişli 92). Akımın gayesi üzerinde
duracak olursak: “olayları, kişileri bir bilim adamı gözüyle incelemek; hayatın çirkin, iğrenç, sahnelerini anlatmaktan çekinmemek; insanın mizacını, hareketlerini ifadelendirebilmek için ırsiyetini, içinde yetiştiği çevreyi
olduğu gibi belirtebilmektir. Doğacılık, tabiatçılık aynı anlamdadır. Natüralist karşılığı olarak doğacı kelimesi kullanılmaktadır. Genellikle realizmin daha ileri, mübalağalı bir şekli olarak kabul edilen natüralizm, sanatta
tabiatın bütün gerçeklerini ortaya koyan biyolojiden, fizyolojiden, bütün
bilim sonuçlarından, deneylerden geniş ölçüde faydalanmaya çalışır. Natüralist edebiyatta, bu bakımdan, roman türü büyük bir gelişme göstermiştir.
Emile Zola’ ya göre: ‘romancı bir gözlemciden ve bir deneyciden meydana
gelmiştir. Onun gözlemci niteliği olayları nasıl görüyorsa öyle vermekte,
hareket noktalarını koymakta, üzerinde kişilerin yürüyecekleri ve olayların
gelişeceği sağlam toprağı kurmaktadır. Doğaya dönüş, içinde bulunduğumuz yüzyılı sürükleyen natüralist evrim, insan kafasının bütün belirimlerini yavaş yavaş hep bir bilim yoluna doğru götürmektedir.’ (Karaalioğlu
173) Türk edebiyatında özellikle iki isim, romantizmin ustası Victor Hugo
(1802-1885) ile Emile Zola (1840-1902) temsilcisi oldukları akımlar dolayısıyla en çok tartışılan isimler olmuştur. Konuyla ilgili olarak romantik akımın temsilcisi Victor Hugo ile realist, natüralist akımının temsilcisi Emile
Zola hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Victor Hugo (1802
-1885), edebiyatta romantik akımın en önemli temsilcisi sayılır. Cromwell
ve Hernani adlı dramlarıyla ve özellikle Hernani adlı dramının başlattığı
klasik ve romantik akım tartışmalarıyla dikkat çeken bir sanatkârdır. Hernani savaşı romantiklerin klasik akım taraftarlarına karşı kazandığı zaferle
sona erer. Besançon’ da doğar. General olan babasıyla İtalya ve İspanya’yı
dolaşır. Genç yaşta Paris’e gelerek şiirler yazmaya başlar. Harika çocuk olarak tanınır. Kral, şiir başarıları üzerine, Hugo’ya maaş bağlar. Şair, bu sayede evlenir. Siyasetle ilgisi gittikçe artar. Üçüncü Napolyon tarafından Jersey ve Guernesay adalarına sürgün olarak sığınmak zorunda kalır. 1870’de
Fransa’ya döner, milletvekili seçilir. Ölümü bütün Fransa’da millî matem
olur. Fransız dilinin, Fransız şiirinin en büyük ustalarındandır. Yapıtları,
özellikle şiirleri, biçim, üslup, tasvir, bakımlarından çok parlaktır. Çağının
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bütün şairlerini etkilediği gibi Padişah Abdülhamit’in ölümünden sonra
taziye mektubu göndermesine bakılırsa devlet yöneticilerini de etkilemiştir. Başlıca yapıtları şunlardır: Les Feuilles d’automne (Sonbahar Yaprakları,1831), Les Contemplations (Düşünceler, 1856), Les Châtiments (Cezalar,
1853), La Légende des siècles ( Yüzyılların Efsanesi, 1853), Hernani (1830;
Hernani), Ruy Blas (1838; Ruy Blas), Notre - Dame de Paris (Notre Dame’ın
Kamburu, 1831), Les Misérables (Sefiller,1862) ( Karaalioğlu 80). Victor
Hugo’nun en beğenilen eseri Sefiller, Türk edebiyatında Hikâye - i Mağdurin adıyla Münif Paşa tarafından çevrilmiştir (1862). Daha sonra Şemsettin
Sami, bu eseri Sefiller adıyla tercüme eder (1880). Victor Hugo özellikle bu
eserin bizde bıraktığı tesirle çok beğenilmiştir. Yazar, Sefiller adlı eserinin
önsözünde kendi edebiyat akımının hakikat anlayışına da değinir: “Medeniyetin tamamıyla hakim olduğu bir devirde, yapay olarak cehennemler
oluşturan ve ilahi olan yazgıyı insanî bir uğursuzlukla karıştıran toplumsal
bir lanetlenmişlik …Dünyada cehalet ve sefalet mevcut bulundukça bu tür
kitaplar faydalı olabilirler” (Hugo 1862).
Natüralist akımın en önemli temsilcilerinden biri olan Emil Zola (1840
– 1902) ise, Türk edebiyatında özellikle Tanzimat, Ara Nesil ve Servet- i
Fünûn neslinin Victor Hugo’dan sonra en beğendiği ve tartıştığı isimlerden
biri olmuştur. Paris’te dünyaya gelir “İtalyan asıllı bir mühendisin oğludur.
Babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte tekrar Paris’e gelir. Öğrenimini burada tamamlayarak yazı hayatına başlar. Romancılığının yanı sıra,
Dreyfus davasının ateşli bir savaşçısı olur. Bu yüzden hapse girer. Haklı
olduğu anlaşılır. Bir sabah odasında havagazından zehirlenmiş olarak bulunur. Romanlarında, içinde yaşadığı toplumu bütün genişliği ve iç yüzü
ile göstermek istemiştir. Fransa’da, yabancı birçok memleketlerde hiçbir
romancı Zola kadar okunmamıştır. Üslûbunun sistemli aşırılıkları, tasvirlerinin çapkınca çıplaklığı dolayısıyla çok defa hücûmlara, eleştirilere uğrayan Zola, buna rağmen Fransız roman tarihinde geniş bir yer tutar. Şair
ruhlu, içli bir yaradılışa sahiptir. Bu yüzden yapıtları kuruluktan uzaktır;
konularını bir bilgin titizliği ile işler. En önemli yapıtları: L’Assomoir (1877),
Bir Aşk Sayfası (1879); Nana (1880); Germinal (1885); Eser (1886); Toprak
(1888); La Débâcle (1892); Doktor Pascal (1893); Hakikat (1901) (Karaalioğlu 1980: 177).
Emile Zola, başlangıçta realizm akımına mensup bir sanatkârken, zamanla natüralizme doğru yönelir. Bu değişim eserlerine de yansır: “İlk
eserlerinde sadece realizmden ilham alan Zola, yavaş yavaş natüralizme
doğru kayar. 1878’de Paris civarında Médan köşkünü satın alır ve her Pazar
günü dostlarını orada toplar. Bu sûretle altı müelliften teşekkül eden “Médan grubu” vücuda gelir: Zola, Huysman, Guy de Maupassant, Paul Alexis,
Henri Cérard, Leon Hennique. Bunlar 1880’de Medan Akşamları isimli bir
askerlik hikâyeleri cildi neşrederler. Kitapta hepsinin bu konuda hikâyeleri
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vardır ve ayrıca çok cüretli, mutaarrızâne bir önsözü ihtiva eder. Bu sebepten çok gürültüye sebep oldu. Yine aynı yıl içinde, Zola, Le roman Expérimental (Deneysel Roman = Tecrübî roman) isimli kitabında natüralizm
nazariyesini formülleştirir (Ozansoy 90, 91). Emile Zola, eserlerinde natüralizmin prensiplerini uygulama alanına koyar. Ancak bu yeni bir tarzdır:
“Emile Zola’nın Rougon – Macquart başlığı altında yazdığı romanlardan
biri olan La Terre (Toprak) in 1887’de yayımlanması büyük bir hâdise olur.
Natüralist mektebin en ileri gelenlerinden J. – H. Rosny, Lucien Descaves
ve Paul Margueritte gibi muharrirler, Zola’dan ayrılırlar. Zaten, bir hayli zamandan beri, bilhassa Germinal’in 1885’te yayımlanmasından sonra, fırsat
kollamaktadırlar. Zirâ natüralist ekolün kurucusu artık aşırı gitmektedir;
romancıyı – Le Roman Expérimental (Tecrübî roman) adlı kitabında izâh
ettiği gibi – bir laboratuvar adamı haline getirmek istemektedir. Zola, artık eski Zola değildir. İlk zamanlardaki lirik, hatta yer – yer romantik üslûbu şöyle dursun, Germinal’deki epik üslûbundan bile eser kalmamıştır.
Onun bu durmadan duygusuzlaşan, yıllarca yeşil vadilerden akan coşkun
sanatının, şimdi çorak bir ovada kaybolduğunu görenler korkmuşlardır…
Natüralist mektep dağılır (Perin 11). Emile Zola’nın roman ve hikâyeleri
Türkçeye 1886 yılından itibaren çevrilir” (Bkz. Enginün- Kerman 243).

2 - TÜRK EDEBİYATINDA SERVET- İ FÜNÛN DÖNEMİNE
GELENE KADAR EDEBİ AKIMLAR
(ROMANTİZM- REALİZM NATÜRALİZM )
Türk edebiyatında batılı edebî akımlardan önce, 15 ve 16. Yüzyıllarda
görülen Türkî - i Basit, 17 ve 18. Yüzyılda görülen Sebk - i Hindî ( Hint
Tarzı), 18. Yüzyılda en önemli örneklerinin görüldüğü Yerlileşme (Mahallileşme) akımı gibi akımlar dikkat çeker. Daha sonra özellikle Tanzimat’ın
ilanından sonra edebiyatımıza edebî türler ve edebî akımlar hep tercüme
faaliyetleriyle girerler: “Edebiyatımıza 1860’lı yıllarda tercüme faaliyetleri
ile giren akımlar, mektep, meslek, cereyan gibi isimlerle adlandırılmıştır.
Yeni Edebiyat’ da Namık Kemal ve Abdülhak Hamit üzerinde batının klasik sanatçılarının tesiri olsa da, klasisizm edebiyatımızda bir akım olarak
etkili olamamıştır. Çünkü bu akım edebiyatımıza girmeden çok önce Avrupa’da sona ermiştir. Diğer bir sebep de Yeni Türk edebiyatının ilk neslinin,
klasik edebiyatta var olan sabit ve belirli kurallara bağlı Divan şiirini yıkmak istemeleridir. Özellikle Namık Kemal, Abdülhak Hamit ve Recaizâde
Mahmut Ekrem, klasisizmin kaideciliğine karşı olan ve Ben’in hürriyetini
ilân eden romantizmi benimsemişlerdir” (Babacan 162). Prof. Dr. Mehmet
Kaplan’ın da izâh ettiği gibi, “Tanzimat’tan sonra Avrupa’dan Türk edebiyatına birçok edebiyat akımı gelmiştir. Bunlardan başlıcaları klasisizm,
romantizm, realizm, parnasizm, sembolizm, sürrealizm’dir. Klasisizm, akıl
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ve ölçüye; romantizm, duygu ve hayale; realizm, dış gerçeğe, insanoğlunun
içgüdüleri ile maddî şartlara; parnasizm şiirde resim gibi tasvirler yapmaya; sembolizm, şiirde ve nesirde duygu ve düşünceleri sembolle anlatmaya;
sürrealizm, rüyalara ve insanın iç karışıklığına önem verir. Türkiye’ye giren yabancı edebiyat akımları, batıdakilerin tıpatıp benzeri değildirler. Her
nesil ve şahıs onlardan kendisine uygun olan unsurları almış ve değiştirmiştir” (Kaplan 416, 417). Bu tespite göre, edebiyat akımlarını kendimize
mâl etmeye çalışarak, bize göre bir edebiyat anlayışı geliştirmeye çalışmışız. Aslında kavramlara verdiğimiz anlamlar pek çok meselenin çözüme
ulaşmasını da sağlamaktadır. Tanzimat’tan önceki dönemde kavramların
büyük bir bölümünü Arapçadan alan Türk münevverleri, Tanzimat’la birlikte yabancı kavramlara da kapılarını açmış ve bu kavramları tanımlamaya
çalışmıştır. Şemsettin Sami, Kamûs- ı Fransevi’ sinde klasik, romantik ve
realist, natüralist akımlara şu karşılıkları vermektedir: “Classique: Edebiyatta numûne ittihâz olunacak kitap ve böyle kitaplar muharriri / Fransa’da
edebiyat-ı atîka tarzına yani on yedinci asır muharrirlerinin yaptıkları gibi
Roma ve Yunan âsâr – ı kadîmesini taklîd fikrine tâbi’ muharrir / Edebiyatta usûl-i kadîme taraftarı. (Zıddı Romantique)” (Sami 517). Romantique
akım ise: “Fransa’nın kudemâ – yı üdebâsı tarafından tesis edilen usûl-i
inşâ ve tahrîri terk veya ta’dîl ile yeni bir çığır açan muharrirlere ve bunların
usûl – i inşâsına ıtlâk olunur. (Zıddı: Classique)” dir. Romantizm’in de bu
tanıma yakın bir tanımı vardır: “Fransa’nın kudemâ-yı üdebâsı tarafından
ittihâz olunan usûl-i inşâ ve tahrîre mugayyir olan usûl” dür ( Sami 1926).
Romantik akım eski tarza karşı meydana gelmiş yeni bir çığır olarak
tanımlanmaktadır. Şemsettin Sami’nin ve diğer birçok Tanzimat dönemi
sanatkârlarının tercih ettiği akım romantik akım olmuştur. Türk insanının
mizacı ve yaşadığı iklimin (coğrafya) özelliklerinin de bu beğenide etkisi
olmuş olabilir. Realizm akımı, romantik akıma tepki olarak ortaya çıkan
bir akımdır. Şemsettin Sami’ye göre de realizm akımı: “ahvâl-i maneviyyeyi
mevâdd – ı sahîheden addetmekten ibaret bir felsefe – i tarîki. Ahvâl – i
tabiate nazar – ı hakiki ve tabîiyyesiyle bakan müteahhirîn – i hükemânın
fikir ve mesleği, meslek –i hakikıyyûn” dur (Sami 1835).
Şemsettin Sami, naturalizm akımını da şu sözlerle tanımlar: “tabîi olma,
hâlet – i tabîiyye. (Fels. ) Mezhep-i tabîiyyûn, tarîk-i dehriyyûn. Natüralizm.
Naturaliste ise: Tarih – i tabîi ile yani hayvanat ve maden âlemleriyle tevaggul eden âlem, tabîîyyûndan âdem” (Sami 1517) dir. Meslek-i hakikıyun
kavramını, Beşir Fuat’ın Victor Hugo adlı eserinde ilk defa kullandığı görülür: “Balzac’ı romantik meyanında tadat edişimiz klasiklere tebaiyet eylemediğindendir, yoksa hakikat - i halde Balzac hakikiyundandır, meslek-i
hakikiyun Emile Zola’nın iltizam eylediği tariktir ki edebiyatı fenne tatbik
etmekten ibarettir” (Fuat - İnci 64). Meslek - i hakikıyun kavramından
önce kullanılan kavram, ‘Fırka-i burhaniye’dir. İlk defa Ebüzziya Tevfik ta-
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rafından kullanılmıştır: “İnci Enginün ve Zeynep Kerman’ın Türkçe’de Emile Zola Tercümeleri ve Emile Zola hakkında Yazılar Bibliyografyası (18851973) başlıklı makalelerinde 16 Şubat 1885 tarihli Mecmua-i Ebüzziya’nın
45. Sayısında Zola’dan yapılan bir tercüme yazının, Ebüzziya Tevfik tarafından “bu makale realist denilen ve lisanımıza fırka-i burhaniye namıyla tercüme edilebilen meslek-i meşhur erbabının nokta - i nazarından yazılmıştır” ibaresiyle tanıtılmıştır. Buna göre gerek Osmanlı basınında Emile Zola’
dan ilk bahis, gerekse realizm adının daha farklı bir karşılığı Beşir Fuat’tan
altı ay kadar önceki bir tarihe rastlamaktadır. “ Klasik akımı sonunda yakalayabilmiş olan edebiyatçılarımız özellikle romantik akımı çok sevmişler ve
eserlerinde bu akımın ilkelerini uygulamaya çalışmışlardır.
Romantik akımın edebiyatımızdaki en ateşli taraftarı Namık Kemal, İntibah’ın önsözünde romantik akımı şu sözlerle tarif eder: “Edebiyatın ise
vüs’at-ı hayâl ve garâbet – i tasavvur cihetini hâiz olan âsâra romantik tabir
olunur ki “Shakespeare” gibi “Walter Scott” gibi “Schiller” gibi Bayron” gibi
“Victor Hugo” gibi “Alfred de Musset” gibi her kitapları iki, üç yılda bir kere
iki – üç yüz bin nüsha basılmakta olan e’âzım – ı üdebânın kendi lisanlarınca ihtira’ ettikleri, ilerlettikleri tarz- ı hâsdır” (Yetiş 109).
Tanzimat’ın ikinci nesli ise sosyal faydayı amaçlayan ilk nesilden farklı
olarak ‘sanat sanat içindir’ düşüncesiyle hareket eden bir nesildir. Onların
da en sevdiği akım, romantik akım olmakla birlikte realist akım da tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. İkinci nesilden sonra gelen Ara Nesil ise
Türk edebiyatında Tanzimat’ın ikinci nesliyle, Servet-i Fünûn dönemi arasında bir “ara dönem nesli” olarak nitelendirebileceğimiz, canlı, bir o kadar
verimli bir dönemdir. Bu dönem ilk kez Mehmet Kaplan tarafından incelenmiştir” (Kaplan 9 – 13.) Tartışmaların yaşandığı dönemi ve edebî zemini
bilmek açısından Ara Nesil hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır: “Bu
devre mensupları 1860’dan sonra açılmış yeni eğitim ve öğretim kurumlarında yetişirler. Düzenli ve disiplinli eğitim imkânı bulurlar. Okullarda
yabancı dil öğrenirler. Böylece batı edebiyatını, özellikle Fransız edebiyatını
bizzat Fransızcadan okurlar. Batı edebiyatına yön veren akımları yakından
takip etme imkânı bulurlar. Pek çok edebî eseri Türkçeye tercüme ederler.
Böylece edebiyatta genişleme ve yenilenme yolunda kendilerine hem tür,
hem şekil ve hem de konu bakımından örnek seçme imkânı bulurlar. Ara
Nesil mensupları, bir dergi veya gazete etrafında toplanmış mütecanis bir
topluluk değildir. Bütün faaliyetlerini Tercüman- ı Hakikat ve Saadet gibi
iki gazete veya çoğunlukla kendi imkânlarıyla çıkardıkları ve çoğu ancak
bir veya iki yıl yaşama imkânı bulabilmiş, başlıcaları Âfak, Âsâr, Berk, Envâr- ı Zekâ, Gayret, Gülşen, Güneş, Hâver, Hazine-i Fünun, Hizmet, Maarif,
Malumat, Manzara, Mekteb, Mir’ât- ı Âlem, Mirsad, Muhit, Mürüvvet, Nilüfer, Nokta, Resimli Gazete, Risâle-i Hâfi, Sa’y, Sebat, Şafak, Şûle, Terakki
olan ve sayılarını daha da arttırabileceğimiz dergilerde yürütürler. Hemen
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hemen aynı sosyal, siyasi ve ekonomik şartlar içinde yetişmiş, çoğu aynı
okullardan aynı eğitimi almış, aynı sosyal, siyasî, ekonomik görüşleri paylaşmış, ancak görüşlerini benimsedikleri batılı edebiyat akımlarına göre
kültür, sanat ve edebiyat değerlerinde ayrılıklar oluşmuş, bu anlayışlara
göre, duygu, düşünce, fikir ve zevk anlayışına sahip, dilin ve edebiyatın
gelişmesi için derin endişeler taşıyan ve gayret içinde olan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan, sayılarını tam olarak kestirmenin zor olduğu….
A. Nazım, Abdülhalim Memduh, Ali Ferruh, Ali Kemal, Andelib, Ayın
Nadir, Besim Ömer, Beşir Fuat, Fazlı Necip, Hüseyin Daniş, İsmail Safa,
Mehmet Celal, Menemenlizâde Mehmet Tahir, Nabizâde Nâzım bu nesle
mensup sanatkârlardır. Bugün Ara Nesle yeni bir başlangıç tarihi ararken,
bu nesil mensuplarının önde gelenlerinin en az iki yıl birlikte yazdıkları
Hâver, Güneş, Berk gibi dergilerin çıkış tarihi olan 1884, 1885 yıllarını bu
neslin edebiyat dünyasına doğuş tarihi olarak kabul edebiliriz... Bu dönem
sanatçılarından bazıları özellikle Ahmet Rasim, hem kendilerini ve hem de
nesillerini ifade edebilmek için “mutavassıtîn” tabirini kullanmışlar ancak
bu isimlendirme yaygınlaşmamıştır… Mecmuacılığın gelişmesi ile gençler
eserlerini ve düşüncelerini yayımlayacak yayın organları buldular. Böylece
edebiyat ve meseleleri daha kolay tartışılır hâle geldi. Yeni edebiyat taraftarları ile eskiyi devam ettirmek isteyenler, romantiklerle (hayaliyun) natüralistler (hakikıyun) arasında en önemli münakaşalar bu devrede meydana
geldi. Bu münakaşalar sanat, edebiyat ve özellikle şiirin çeşitli meseleleri
üzerinde düşünme yolları açtı. Edebiyatın, şiirin ne olduğu, kime şair denebileceği tartışıldı. Şiirin başta vezin, kafiye, dil, üslup olmak üzere çeşitli
yönleri üzerinde duruldu. Yeni bir şiir dili ve şiir cümlesi arandı. Batılı nazım şekillerinin kullanılışı yaygınlaştı. Resim altı şiir türü edebiyatımıza
girdi. “Nesr- i muhayyel” denilen mensur şiirin ilk örnekleri verildi ve giderek yaygınlaştı. Roman üzerine yazılar yazıldı. Tercüme çalışmaları genişlik
kazandı. Batılı edebiyat akımları tanındı, özellikleri belirtildi. Yeni bir duyuş, düşünüş ve ifade ediş şekli doğdu” (Birinci 89, 90, 91).
Ara Nesil, batılı edebiyat akımlarına ve bu akımların sanatçılarına ilgi
duymaktadır. Bu durumu faaliyetlerinden anlamak mümkündür: “Söz konusu çeviri ve yazı faaliyeti, onların Avrupa edebiyat ve basınını yakından
takip ettiklerini gösterdiği gibi, edebiyatta batıya yönelişin artık dönüşsüz, vazgeçilmez ve engelsiz bir hız kazanmış olduğunu da açıkça ortaya
koyar…. Başta Victor Hugo, Emile Zola ve Shakespeare olmak üzere birçok batılı şahsiyet hakkında kaleme alınan makalelerde ise genellikle “hayat – şahsiyet - eser” bütünlüğüne dikkat edilmiştir. Bu inceleme ve değerlendirme tarzı zamanına göre dikkate değer bir yöntemdir. Ara Nesil,
batıdan yaptıkları çevirilerle, eser tanıtımına yönelik ve biyografik mahiyetteki makalelerle aynı zamanda edebiyatımızda romantizm, realizm ve
natüralizm gibi akımların tanınmasına yol açmıştır. Ayrıca edebiyatımızda
etkisi ve varlığı görülen bu gibi akımlar hakkındaki teorik görüş, eleştiri
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ve tartışmalar bu dönem yayımlanan dergilerde sıkça rastlanır. Bilindiği
gibi, edebiyat akımları üzerindeki yazı ve tartışmalar, Beşir Fuat’ın Victor
Hugo isimli eserini yayımlaması üzerine yoğunluk kazanmıştır. Bu eserden
itibaren hayaliyun tabiriyle karşılanan romantizm ile hakikıyun denilen realizm karşılaştırılarak “akım eleştirisi” nin bizdeki ilk örnekleri verilir. Ara
Nesil mensupları, gerek romantizm, gerekse realizm ve natüralizm hakkında kaleme aldıkları yazılarda belli ölçüleri göz önünde bulundurmuşlardır
(Babacan 78,79).
Ara Nesil sanatçıları, Servet-i Fünûn nesline tesir etmiş, onların fikrî ve
edebî gelişmelerine katkıda bulunmuşlardır. 1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem’in öncülüğünde bir araya gelecek olan nesil, realizmin güzel örneklerini vereceklerdir. Bu realizmin şiire yansıması parnas akımın ortaya
çıkmasını sağlayacaktır.

SONUÇ

Edebiyat akımı sanatkâr bir grubun ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve
edebiyat anlayışı çerçevesinde meydana getirdikleri harekettir. Bu hareket
çerçevesinde meydana getirdikleri edebî eserler bir bütün oluşturur. Edebi
akımların başlangıç noktası olarak batı edebiyatı gösterilir. Ortaçağı
karanlık bir dönem olarak hatırlamak bile istemeyen batı, 14. Yüzyıldan
başlamak üzere hızlı bir gelişim gösterir. Hümanizm bu manada eski Yunan
ve Latin eserlerini yeniden canlandırmak ve insan sevgisi anlamlarıyla
dikkat çeker. 16. Yüzyılda ise Rönesans yeniden doğuş anlamıyla batının
bir çeşit yeniden doğuşunu müjdeler. Böylece edebî akımlar birbiri ardınca
gelmeye başlar. İlk akım klasik akımdır. Bu akımda akıl, sağduyu ve insan
tabiatına bağlı olarak hareket eden sanatkâr söyleyişte de üstün bir ifade
tarzının peşindedir. Bu akım 19. Yüzyılın neredeyse ilk yarısına kadar
etkisini gösterir. Türk edebiyatında ise 15 ve 16. Yüzyıllarda Türkî-i Basit ve
17. Yüzyıl ile 18. Yüzyıllarda Sebk-i Hindî yine 18. Yüzyılda Mahallileşme
akımları görülecektir.
Batıda 19. Yüzyılın ilk yarısında romantizm akımı, ikinci yarısında
da realizm etkili olur. Türk edebiyatında ise batılı edebi akımlarla ilk
çeviriler vasıtasıyla ancak Tanzimat dönemi olarak adlandırdığımız
Edebiyat-ı Cedîde (Yeni Edebiyat ) döneminde tanışmaya başlarız. Türk
edebiyatında klasik akımı Avrupa’da etkisinin sona erdiği bir dönemde
yakalamış olan Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa temsil edecektir. Akımlar içinde
en çok romantizm (hayaliyun) ve realizm (hakikiyun) akımları ve onların
temsilcisi olan Victor Hugo ve Emile Zola sevilir. Tanzimat döneminin 1.
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ve 2. Neslinin büyük bir bölümü romantiktir. Bunda iklimin (coğrafya)
ve insanımızın mizacının etkisi olabilir. Namık Kemal’in Türklerin
Hugo’su olarak adlandırılması boşuna değildir. Namık Kemal, Hugo’yu çok
sevdiğini gizlememiştir. Tanzimatın 2. Neslinden sonra gelen Ara Nesil ise
Fransız dilini ve edebiyatını yakından takip edecek kadar bir dil bilgisine ve
kültürüne sahiptir. Çok sayıda dergi çıkarırlar. Yayımladıkları makalelerde
edebî akımları ve onların temsilcilerini tanıtırlar. Beşir Fuat Victor Hugo
monografisiyle Hugo- Zola isimleri etrafında hayaliyun - hakikiyun
tartışmalarını başlatır. Bu tartışma batıdakiyle aynı zamanda gerçekleşen
ilk tartışmadır. Ara Nesil sanatçıları daha sonra gelecek olan Servet-i Fünûn
neslini etkileyecek ve onların nesirde realist- natüralist, şiirde realizmin bir
yansıması olacak olan parnas akımı tercih etmelerine sebep olacaklardır.
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BIR KENTSEL MEKANIN GÖSTERGELERARASI ÇEVIRISI:
ÜSKÜDAR’IN ESTETIK DÖNÜŞÜMÜ
INTERSEMIOTIC TRANSLATION Of An URBAN SPACE:
THe AESTHETIC TRANSFORMATION Of ÜSKÜDAR
Fundagül APAK1
ÖZET
Evrendeki her oluşum (mekan) birer göstergedir; kent de bu oluşumlardan
biridir ve bu nedenle o da bir göstergedir. Yazınsal açıdan her göstergenin “açık
metin” olarak okunabileceği düşüncesi göz önüne alındığında, kent de bir açık
metin örneği olarak çıkar karşımıza.
Kenti okuyan herkes, onu her okuyuşta, kendine göre yeniden anlamlandırır. Bu
bağlamda, beş duyu ve sezgiyle duyduğumuz bir gösterge olarak kent, onu duyan
her özne tarafından bir başka nesneye dönüştürülür; bir başka deyişle, farklı bir
göstergeye çevrilmiş olur. Bu çeviriler; resim, öykü, heykel, sinema filmi ya da bir
ozanın dizeleri şeklinde çıkabilir karşımıza. Çevrilen her nesne, çeviri eylemi sona
erdiğinde, onunla etkileşime giren özne(ler) tarafından hem öznel hem de nesnel
değerlendirmeler taşıyan bir ürüne dönüştürülür. Böylece, hem kaynak hem de
açık metin olarak, her kentsel gösterge; taşıdığı nesnel anlamlara özne tarafından
yüklenmiş başka anlamlarla dolu bir estetik nesne olur. Bu da onun artık, bir çeviri
olduğunu, farklı bilgi ve(ya) anlamlandırma düzeylerinden geçirilip bir erek metne
dönüştürüldüğünü gösterir. Bir kentsel göstergeyi estetik nesneye çeviren estetik
bakış, onunla etkileşime giren özneyi de estetik özne yapar. Estetik öznenin, beş
duyu ve sezgisiyle duyabildiği her kentsel oluşum; “tasarlanan, algılanan, yaşanan”
bir gösterge olarak, yine o öznenin seçimine göre anlamlandırılıp çevrilir. Bu
süreçte, estetik etkileşimin içinde olup birbiriyle konuşan unsurlar, o kent ve o
kenti duyanlardır. Her açık metin gibi her kentsel gösterge de onu duyanlarla
farklı dillerde konuşur. O nedenle, her kentsel göstergenin, sayısız göstergelerarası
çevirisi çıkar karşımıza.
Açık bir kaynak metin olarak, Üsküdar da İstanbul’un bir parçasıdır ve
onunla etkileşime giren her okur (çevirmen, yazar, ressam, doktor, mimar,
ozan…) tarafından, farklı estetik süreçler sonunda, bambaşka erek metinlere
dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, bir kentsel gösterge olarak Üsküdar’ın onu duyan
çağdaş ozanlar tarafından nasıl çevrildiğini, neyi temsil ettiğini ve(ya) nelerle
temsil edildiğini gerek estetikbilim gerek çeviribilim gerekse göstergebilimdeki
yaklaşımlar ışığında incelemek; bu çalışmadaki amaçtır.
Anahtar Kelimeler: Modern Türk nazmı, Estetikbilim, göstergelerarası çeviri,
kentsel mekan, Üsküdar
1 Dr. Öğr. Üyesi, heatherrose13@gmail.com
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ABSTRACT
Each formation (mekan) in the universe is a sign and a city is one of these
formations, that’s why it is a sign as well. Taking into account the idea that in
literary terms, every sign can be read as an “open text”, we are confronted with the
city as an example of the open text.
Everybody reading the city, attributes new subjective meanings to it in each
interpretation. In this regard, the city as a sign perceived by our five senses and
our insight is transformed into another object by the subject sensing it. In other
words, it is translated into another sign. These translations may reveal themselves
in the form of a painting, story, sculpture, film or the verses of a poet. Once the act
of translation is completed, each object translated is converted by the subject(s)
interacting with it into a product bearing both subjective and objective judgements.
Thus, each urban sign -may it be a source or an open text- becomes an aesthetic
object equipped with other meanings attributed to it by the subject in addition to its
already present objective meanings. This indicates that it is a translation now, going
through divergent knowledge and/or interpretation levels, it has been transformed
into a target text. The aesthetic perspective translating an urban sign into an
aesthetic object, also transforms the subject interacting with it, into an aesthetic
subject. Each urban formation sensed by the five senses and insight of the aesthetic
subject, as a “conceived, perceived, lived” sign, is again interpreted and translated
according to the selection of that subject. In this process, elements talking to each
other within the aesthetic interaction, are those constituting and sensing the city.
As in each open text, each urban sign talks in different languages to those sensing
it. Therefore, we can come across numerous intersemiotic translations of each
urban sign.
Üsküdar as an open text, is a part of İstanbul as well and at the end of different
aesthetic processes, has been transformed into utterly different target texts by
each reader (be it a translator, writer, painter, doctor, architect or poet) interacting
with it. Hence, the purpose of this study, is to analyze in the light of approaches
in aesthetics, translation studies and semiotics, how as an urban sign Üsküdar is
translated by contemporary poets sensing it, what it represents and/or with what
it is represented.
Keywords: Modern Turkish poetry, Aesthetics, intersemiotic translation,
urban space, Üsküdar
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I. GIRIŞ
Bu çalışmaya şu sorularla başlandı:
1. Üsküdar, modern Türk edebiyatındaki ozanlarca hangi maddî ve(ya)
manevî “temsil”lerle yansıtılmıştır dizelere?
2. İstanbul’un parçalarından olan Üsküdar, bir kentsel gösterge olarak
bir başka göstergeye ya da mekana (oluşuma), yani ki “nazım”a nasıl
çevrilmiştir?
3. Üsküdar’ın bir “açık metin” olduğu düşünüldüğünde, acaba bu
“estetik” nesne nasıl okunmuş ve ne şekilde “dil”lendirilmiştir
ozanlar tarafından?
“Aslında asıl İstanbul, Üsküdar’dan başlar. Çünkü bu semt kadar İstanbul’u kucaklayan, ona bakabildiğince zengin açılar sunan neresi vardır?”
diyen Ömer Erdem (2003: 292) açısından “eğer şehrin adı İstanbul değil de
Üsküdar olsaydı, sanırım fazla yadırgamazdık bunu. Çünkü onda da çağrışım zengin, temsil kabiliyeti yüksek, hemen pek çok dünya dilinde barınabilecek bir tad var.” Bu anlamda Üsküdar; her din ve dilden toplulukları
içinde barındıran bir yerleşke olarak İstanbul’daki bütün kültürel mirasa
neredeyse tek başına sahip gibidir: Sinagog, kilise ve caminin birlikteliğiyle
Kuzguncuk; geçmişteki bostanlarıyla bir üretici yerleşkesi olan Çengelköy;
hem bağları ve çilek bahçeleri hem de Musevî, Hristiyan ve Karacaahmet
mezarlıklarıyla Bağlarbaşı; sarayı, camisi ve sürekli göç alan Kirazlıtepesi’yle Beylerbeyi; eskiden Balkan göçmenlerinin yoğun olarak yerleştirildiği,
şimdilerdeyse Karadeniz’den sürekli göç alan Talimhane semtinin bilim
yuvası, Kandilli Rasathanesi-Deprem Araştırma Enstitüsü ve Kuleli Askerî
Lisesi’yle Kandilli; Osmanlı döneminden günümüze mesire, piknik ve eğlence alanlarıyla toplumun biraraya geldiği yerlerden olan Göksu ve adıyla
anılan bir kasra sahip Küçüksu; Rumeli Hisarı’nın karşısında yükselen hisarıyla Anadolu Hisarı ve Kadıköy’e doğru giderken, cami, çeşme, türbe, dergah, kervansaray, Kız Kulesi gibi bize geçmişi anımsatan pek çok mimarî
yapının birlikteliğine sahip olan ilçe merkezi, Üsküdar sınırları içindedir.
Burhan Felek (2003: 146) de bir yazısında der ki “Bence, Üsküdar deyince, bütün Anadolu yakası anlaşılmalıdır. Çünkü o yakanın baş şehri, odur.
Osmanlı devletinde Üsküdar bir mutasarrıflık idi.” Çok geniş bir alanı kapsayan ilçe sınırlarının yanı sıra, bu açıklama da dikkate alındığında, Üsküdar’ın neden bazı dizelerde “ilçe” olarak değil de “bir ulu rüyayı görenler
şehri” (Beyatlı 2003: 126), “ezanlar şehri” (Durman 2000: 180) veya “serviler
şehri” (Beyatlı 2003: 122) örneklerinde görüldüğü gibi “şehir” olarak nitelendirildiği daha iyi anlaşılır. O nedenle, Üsküdar’ı “temsil eden” unsurlar
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kadar Üsküdar’ın “temsil ettiği” unsurların sayısı da çoktur. Bu noktada,
Nihat Öztoprak (2006) tarafından yapılan ve Üsküdar’ın, Türk nazmındaki
“motif ”lerden biri olarak ele alınıp incelendiği bir başka araştırmada ortaya çıkan çeşitlilik de dikkat çekicidir.
Üsküdar’ın tarih içinde edindiği “Türk-Müslüman-Doğulu” kimliği,
Fatih ve Eyüp ilçelerinden çok daha gerilere gider. Üsküdar, Orhan Gazi
(1281-1362) tarafından 1352’de ele geçirildiğinde, henüz Fatih ve Eyüp
adındaki yerleşkeler kurulmamıştır. Fatih ilçesi, 1453 yılında, Fatih Sultan
Mehmed (1432-1481) İstanbul’u ele geçirdiğinde çıkar tarih sahnesine.
Eyüp ilçesinin kuruluşuysa yakın tarihte, 1936’da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, stratejik açıdan bakıldığında, Asya’nın batıdaki ucu olan Üsküdar;
Anadolu’dan Avrupa kıtasına açılan bir kapı olarak Müslüman Türklerin
elinde olmasaydı, bu tarihsel döngü içinde, Fatih ve Eyüp ilçelerinin varlığı
da belki mümkün olmayacaktı. O nedenle, gerek geçmişi gerekse Müslüman Türk kimliğinin Anadolu’dan Avrupa’ya yayıldığı kapı ya da çıkış noktası olarak Üsküdar; bugün de stratejik önemini korumaktadır ve belki de
bu yüzden, Eyüp ve Fatih’ten daha çok konu olmuştur dizelere.
Bu çalışmanın başında sorulan sorulara yanıt verebilmek için “mekan”
kavramının “dil, edebiyat, estetikbilim, göstergebilim ve çeviribilim” alanlarında ortaya koyulan bilgiyle birlikte değerlendirildiği bir bakış açısı gerekiyor. Yanı sıra, çalışmada kullanılacak manzume örnekleri “modern Türk
edebiyatı”na aittir. Bu dizeler, Üsküdar göstergesiyle ilgili “temsil” açısının
geniş olduğu düşünülen örnekler arasından seçilmiş ve göstergebilim gibi
felsefenin içinden çıkıp zamanla ayrı bir disipline dönüşen estetikbilimdeki
“ontolojik” yaklaşımla ele alınmıştır.

I.1. Mekan, Gösterge, Estetik, Edebiyat ve Çeviri İlişkisi
Günümüzde, bilim çevrelerinin de kabul ettiği gibi “çevirinin yalnızca dilsel ve metinsel bir aktarım olarak algılandığı dönemler geride kaldı. Süreç ve
ürün olarak çeviri, 1970’lerden bu yana dünyada farklı alanlar tarafından inceleniyor ve edebiyat, kültürel çalışmalar, tarih gibi disiplinler için önemli bir
kaynak olarak ilgi görüyor” (Tahir-Gürçağlar 2005: 9). Bu noktada kaynak
metin, erek metin, çeviri süreci ve çevirmene yönelen bakış açıları da farklı
disiplinlerin yaklaşımıyla çeşitlilik kazanıyor. Dilbilimin önemli düşünürlerinden biri olan “Jakobson, dilsel göstergeler söz konusu olduğunda, üç çeşit
çeviriden bahseder: İlki ‘diliçi’ çeviridir; ikincisi ‘dillerarası’ ve üçüncüsü de
‘göstergelerarası’ çeviridir” (Eco ve Nergaard 1998: 220).
Çeviri eylemi “göstergelerarası” bir etkinliğin karşılığı olarak kabul edilmeye başlayınca, çevirmenin iletişimde başat rol üstlendiği gerçeği de
yadsınamaz oldu. Kaynak kültürdeki metnin, erek kültürde yeniden üretilen yeni bir bilgi, ama bu yeniden üretiminden önce, bilgi yüklü bir başka
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ileti olarak var olduğu bir gerçek. Bilginin farklı ortamlarda almış olduğu
yeni biçimler, göstergelerarası bir alanın varlığını imler. Dolayısıyla, her
metin, her şeyden önce ve her gösterge gibi bilginin taşıyıcısıdır, çevirmen
de öyle. Herhangi bir çevirmen –okur, yazar, ozan, öğrenci gibi– bu bilgi
demeti içinden amacına uygun olanı seçmek ve bu veriye kendinden olanı
katıp erek kültüre aktarmak durumundadır:
Her metin gibi çeviri eyleminde kullanılan kaynak metin de bir “bilgi
önerisi” [offer of information] olarak düşünülebilir. Böyle bir öneriyle
karşılaşıldığında, her alıcı –çevirmen dahil– içinden ilginç, faydalı
ve amacına uygun olan veriyi seçer. Çeviri aşamasında, bilgi taşıyıcı
veriler arasından seçilenler çevirmenin amaca uygun bulduğu bir
sunuşla erek kültüre aktarılır. Vermeer’in terminolojisinde, çeviri;
kaynak kültür ve dilde önerilen bilginin, erek kültürde yeni bir bilgi
önerisi olmasıdır. (Nord 1997: 26)

Çeviri eyleminde “uzman bir iletişimci olarak, çevirmen; iletinin ilk vericisi ile en üst düzeydeki alıcısı arasında bulunan, uzun iletişim zincirinde,
en yaşamsal noktada yer alır ve bu nedenle, geniş bir toplumsal bağlamda
konuşlanır.” (Schäffner 1998: 4) Göstergenin niteliği ne olursa olsun, erek
kültüre çevrilecek olan bu bilgi bütünlüğünün, hem nesnel (göstergeye ait)
hem de öznel (çevirmene ait) olacağı, hem göstergenin kendinden hem de
çevirmenden ve içinde bulunduğu toplumdan gelen bir bilgi ağıyla donanmış, çok katmanlı bir yapı sergileyeceği açıktır. Bu yönüyle gösterge, hem
nesnel hem öznel hem de toplumsal bir kurgu olarak çıkar karşımıza ve
sürekli olarak, çevresinden etkilenip onu etkiler.
Dolayısıyla bizler, estetik nesne ve de özneleriz; hem mekanı (oluşum)
algılayanlar hem de birer mekan, yani ki algılananlar olarak varız. Hepimiz,
birer toplumsal ürün olarak, içinde yaşadığımız yerle (bahçe, ev, kent, köy,
mahalle, okul, toplum…) biçimlenirken, bu süreçte, onu da biçimlendiririz. Başka türlü söylersek, içinde yaşadığımız yeri “çevir”irken, o yer tarafından da bir başka “özne/nesne”ye çevriliriz. Henri Lefebvre (1901-1991)
için de mekan; toplumsal bir ürün olarak “insanın eğilimleri doğrultusunda yeniden üretilip durur.” (Molotch 1993: 887) ve “mekan”ın türleri şunlardır: “tasarlanan, algılanan, yaşanan”
Tasarlanan (conceived) mekan, “hayal”e ait olan “içsel/tinsel” ortamı ve
daha çok, sezgiye dayalı duyuşu; algılanan (perceived) mekan da “madde”ye ait olan “dışsal/tensel” ortamı, dolayısıyla, beş duyuya bağlı duyuşu imler. “Yaşanan” (lived) mekan (Zhang 2006: 221) ise hem tasarlanan hem de
algılanan ortamlardan pay alan, ara yüzey gibidir; her iki mekanı da içerir.
Görüldüğü gibi mekan, sayısız oluşumu kapsayan, karma bir yapı sergiler.
Duyulur bilginin bilimi olan “estetikbilim”de de her göstergenin, çok
katmanlı bir bütün olduğu düşünülür. Gösterge olarak doğada kendiliğinden varolan bir nesne (kuş, ağaç, bulut, akarsu…) özdeksel bir varlıkken,
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zihinden bağımsızdır; öte yandan, bireyin yapıp etmeleriyle ortaya çıkan
her nesne (öykü, beste, çeşme, manzume, resim…) düş evreninden pay alır.
Bu bağlamda, her bir göstergenin ön yapısı nesnel (somut), arka yapısı
da öznel (soyut) bir nitelik taşır. Dolayısıyla, düşsel bir nesneyi özdeksel
nesneye dönüştüren/çeviren bir mimarın kaynak metni “soyut” evrendedir
ve zihnindeki “düşsel” nesneyi “somut” bir nesneye, örneğin bir “çeşme”ye
çevirir. Bu durum, “ozan” için de böyledir: Zihnindeki “imge”yi “simge”ye
dönüştürürken mimarın kullandığı “madde”den farklı olarak “ses” ve “sözcük”lerden yararlanır; “düşsel” olan “soyut” varlığı, kağıt ve mürekkeple
“somut”laştırır. Ancak, mimar; yapıtını oluşturduktan sonra, o yapıtın izleyicisi ya da kullanıcısı durumundaki estetik özne, estetik iletişime girdiği
bu estetik nesnenin daha çok “ön yapı”sıyla, yani ki “madde”siyle ilgilenir.
Diğer yandan “manzume” okuyan bir estetik özne için etkileşime girdiği
bu estetik nesne, ön yapıdan daha çok “arka yapı”sıyla, bir başka deyişle
“anlam”ıyla vardır. Anı yazarlarıysa özdeksel alanda var olan bir nesne, olay,
olgu ya da bireyden yola çıkarken algıladıklarını, olduğu gibi verme çabasına girerler; düşsel bir nesne değildir anlattıkları. Ele aldıkları nesne,
özdekseldir; yazdıkları anılar da. Bu noktada, yapılan çeviri; somut alandaki bir nesnenin yine somut olarak aktarılmasıdır. Oysa ki ozan, özdeksel
bir varlığı düşsel bir varlığa dönüştürür; somutu, soyut yapar; kimi ozan
da soyut olanı, somutlaştırıverir. Böylece, birer okuyucu olarak bizler de
kendimizi, sürekli bir şekilde “yaşanan, tasarlanan, algılanan” oluşumların
içinde buluruz; (s)imgelerle dolar çevremiz birdenbire.
İşte, bu çalışmada, bir kentsel gösterge olarak Üsküdar’ın edebî bir gösterge olan manzumeye nasıl çevrildiğini “temsil” olgusu etrafında ele alırken, öncelikle, bir nesne olarak nasıl anlamlandırıldığını, yani nasıl olup
da estetik nesneye dönüştüğünü betimleyebilmek için “doğal (özdeksel)
- yapay (düşsel), somut - soyut, ön yapı - arka yapı” gibi estetikbilime ait
kavramlar üzerinde duracağım. Çalışmanın sonuçtan önceki son bölümü,
Üsküdar manzumelerinden oluşan bir bütüncenin verilerine dayanarak
yaptığım analizi içermektedir.

I.2. Mekan ve Temsil
Derler ki bir insanın kimliği, yaşadığı yerde biçimlenir; onun ruhuna
bürünür; ondan olur; üstelik, bu durum karşılıklıdır. İstanbul’u en geniş
açıyla gösteren Üsküdar’dan “karşı” kıyıya bakarken, bu “görüntü”nün bendeki anlamının yanı sıra, taşıdığı anlam üzerinde düşünüyorum: Acaba,
İstanbul’u İstanbul yapan ne(ler)dir? Bugün, İstanbul sözcüğüyle karşımıza çıkan bu kavramı bir bütün olarak anlayabilen var mıdır? İstanbul
benim için, burada benden önce yaşayanlar ve benden sonra yaşayacaklar
için neyin temsilcisi olabilir? İstanbul nasıl bir “ruh”a sahip? Bugüne kadar,
bağrında biriktirdiği on(lar)ca kültür; birçok uygarlığın ve de yıkımın üst
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üste yığılmış görüntüsü değil midir? İçinden akıp giden Boğaziçi, Asya’yla
Avrupa’yı birbirinden ayırırken, İstanbul hangisinin temsilcisi; Asya’nın mı
Avrupa’nın mı; Doğu’nun mu Batı’nın mı; her ikisinin mi; hiçbirinin mi?...
İstanbul neresi: Taksim mi, Üsküdar mı, Eminönü mü, Eyüp mü, Ümraniye
mi, Beşiktaş mı, Beylerbeyi mi, Çengelköy mü, Rumeli Hisarı mı, Kanlıca mı, Emirgan mı, Sarıyer mi... hepsi mi? İstanbullu olmanın bir ölçüsü
var mı? İstanbul’dan mıyız, İstanbullu muyuz? İstanbul’un Emirgan’ında
oturunca nasıl bir İstanbul(lu) oluyoruz ve(ya) Üsküdar’da yaşayınca da
İstanbullu oluyor muyuz?... Üsküdar, İstanbul’u nasıl temsil ediyor ve ben,
Üsküdar’ı ne kadar tanıyorum? İçinde yaşadığım bu ortamı, hangi sözcüklerle ya da görüntülerle çevirebilirim? Geçmişten günümüze, Üsküdar hakkında yazanlar, onu resmedenler ve besteleyenler, acaba nasıl çevirmişler
Üsküdar’ı? Onu, Batı’ya mı Doğu’ya mı atfetmişler? Batılı ve(ya) Doğulu
olmanın ölçüsü nedir? Uygarlık sahibi olmak mı? Eğer öyleyse uygarlığın
ölçüsü nedir? Kendi bilimini üretebiliyor olmak mı? Bu durumda, uygar
olan, Doğulu mu Batılı mıdır? Hangi yüz yıla göre?...
Ya Üsküdar?... Her gün ona bakıyorum; içinde yaşıyorum ve her gün ona
ait pek çok “görüntü”yü sayısız “fotoğraf karesi” olarak belleğime yerleştiriyorum. Yaşadığım her zaman dilimine ait, sayılamayacak kadar çok Üsküdar fotoğrafı var belleğimde. Her biri, farklı bir “çeviri”yle anlam kazanıyor
bende. Üstelik, benim gibi milyonlarca insanın belleğinde, yine benimkine
benzer ve benimkinden farklı, sayısız Üsküdar (s)imgesi var. Demek ki bir
tek Üsküdar söz konusu değil; sonsuz sayıda Üsküdar var insanlığın “ortak
bilinci”nde. Sürekli değişen ve artıp azalan sayıda, hem somut hem de soyut
anlamlarla yüklü bir Üsküdar bu. Yalnızca fotoğraf kareleri olarak ele alındığında “kodu olmayan mesaj”lar yığını durumunda.
Maria Tymoczko (2000: 24) için “Metindeki anlam, aşkındır ve bilgi de
öyle, bu yüzden bir kaynak metnin anlamı, her zaman bir çevirinin aktaracağının ötesindedir […] Bunun için çevirmenler, üzerinde durup iletecekleri metnin parçalarını ya da görüntülerini seçmek zorundadırlar. Bu
gibi tercihler, yeri geldiğinde, kaynak metinlerinin temsillerini oluşturmaya yarar; o temsiller, aynı zamanda birer parçadırlar.” İstanbul hakkında
yazanlar ya da İstanbul’u çevirenler, bu kenti bütünüyle yansıtmak olanaklı
olmadığı için onun bazı parçalarını seçmişlerdir; kimileri Emirgan’ı, Kanlıca’yı; kimileriyse Kadıköy’ü ya da Galata’yı; bazıları da Üsküdar’ı…
Yanı sıra, bir mekanı uzaktan algılayan ve(ya) tasarlayanlar için çeviri eylemi söz konusu olduğunda “var olan imgeyle örtüşen ve yabancı okurun
beklentilerini karşılayan yazarlarla kitapların çevrilmesi tercih edilir. Bununla birlikte, ülkelerindeki yerleşik imgeye uymayanlar ya çevrilmez ya da nadiren çevrilir.” (Soenen 1997: 128) Bu noktada, çeviri sürecinde, beş duyu ve
sezgi aracılığıyla, yani ki birebir iletişime geçilen mekanların, içinde yaşanan
mekanlar olduğunu fark ederiz. Bununla birlikte, (s)imgelerin üretimi ve(ya)
tüketimi, daha çok ya algılanan ya da tasarlanan mekanlarda gerçekleşir.
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Bu bağlamda, Lefebvre (1991: 33, 38-39); algılanan oluşumlarda mekansal
“pratikler”in, içinde yaşanan oluşumlardaysa “temsilî” mekanların odakta olduğuna değinir. Herhangi bir mekanın “temsilleri” söz konusu olduğundaysa
yaşanan, algılanan ve tasarlanan oluşumların tümü işlevsellik kazanır. İşte,
Üsküdar da içinde yaşanan mekanlardan biri olarak, bağrında beslediklerine
ses verir; her gün konuşur onlarla, bizimle… Ona uzaktan bakanlar için algılanan, onu düşlerinde giydirenler içinse tasarlanan bir mekan olur Üsküdar.

I.3. Mekanın Dil(ler)i
Albert Einstein (1879-1955) tarafından 1905’te oluşturulan “görelilik
kuramı”nın ardından bilimsel disiplinler, evreni ve insanın çevresiyle ilişkisini yeniden değerlendirmeye başlar. Bu bağlamda, Umberto Eco’nun
(1932-2016) “açık yapıt” (open work) kavramını ortaya atıp geliştirdiği
1970’lerin sonundan bugüne kadar geçen süreçte, sadece kağıt üzerindeki yazılar değil, evrendeki her nesne ve(ya) özne, birer metin olarak kabul
görmeye başlar. Böylece, sesten sözcüğe, besteden fotoğrafa, köyden kente,
atomaltı parçacıklardan galaksilere ve(ya) bir kuşun tüyünden insana kadar kartezyen uzaydaki her oluşum, birer mekanın karşılığı olur.
Zamanın, mekandan daha çok öne çıkarıldığı bilimsel araştırmalar; 21.
yüz yıla geldiğimizde yerlerini, mekan ve zamanın ayrılmaz bir bütün olduğunu imleyen çalışmalara bırakır. Sonuçta, nesne ve(ya) özneye yönelik bakış
açıları “göreli” bir çeşitlilik kazanır. Bu yaklaşım, gündelik yaşama yöneltilen
eleştirilerden sanat yapıtlarıyla ilgili yorumlara kadar uzanır. Buna göre, her
“bir sanat yapıtı, biricikliği çerçevesinde, dengeli bir organik bütün olarak
tamam ve kapalı; aynı zamanda da özgünlüğünü zedelemeden pek çok farklı
biçimde algılanıp, yorumlanmaya elverişli olmasıyla açık yapıdadır. Böylece
bir yapıtın her algılanışı onun hem bir yorumu hem de bir performansıdır,
çünkü yapıt her algılanışında yepyeni bir perspektife kavuşur.” (Eco 2001: 10)
Dolayısıyla, kentsel bir mekan olarak Üsküdar, kendini, kapalı ve(ya)
açık bir “metin”miş gibi sayısız ses ya da sözcükle “okutur” ve işte bu yüzden, her insanın aktarımında, farklı bir Üsküdar “çevirisi” yani ki farklı bir
“dil” saklıdır... yanı sıra, bu çevirilerin her birinde, yalnızca görüntü yoktur:
Ses vardır; koku vardır; tat vardır; dokunma vardır; sezgi vardır; yani ki her
bir çeviride “estetik” vardır; “yaşam” vardır!
Roland Barthes’a (1999: 268) göre de “Şehir bir söylemdir; bu söylem de
gerçekten bir dildir: Şehir, sakinleriyle konuşur; biz, içinde bulunduğumuz
kenti konuşuruz; bunu da orada yaşayarak, orada dolaşarak, ona bakarak yaparız.”
Yahya Kemal Beyatlı’nın (2003: 126) Üsküdar’ı ve de diğer mekanları
kişileştirerek birbiriyle konuşturduğu dizeler; modern Türk yazınında, estetik hazzın en üst düzeyde yaşandığı örneklerdendir ve bu dizeler, hem
görme hem de işitme duyularının odağa alındığı sözcüklerle kurulmuştur:
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Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri!
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,
Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü!”
[…]
Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,
Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,
Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu;
Saklamış durmuş, asırlarca, hayalinde bunu.

Bizler; içinde yaşayalım ya da yaşamayalım bir “yerleşke”nin geçmişi ve
şimdisi hakkında, ancak o yer hakkında söylenip yazılanlar ile arkeolojik
bulgular sayesinde bilgi sahibi oluyoruz. Bu bağlamda, Üsküdar’da yaşamış
ve(ya) yaşamakta olup onun hakkında yazanların Üsküdar’ı nasıl çevirdiği
büyük önem taşıyor. Üsküdar’ın geçmişinde yaşayanların içinde bulunduğu
“şimdi”den “gelecek”e, yani ki bizim “şimdi”mize bakışları nasıldı ve Üsküdar’ın şimdisinde yaşayanlar, bugün onu nasıl “çeviriyor”? Geçmişte, her gün
farklı bakış açılarıyla “yeniden yazılan” Üsküdar’ı, acaba bugün nasıl yazıyor ve(ya) okuyorlar? Tymoczko’nun (1999: 41) da belirttiği gibi “Her anlatı,
yeni bir anlatıdır.” Dolayısıyla, zaman içinde kendini anlatan yerlerin, hem o
zamana hem gerisine hem de ötesine uzanan sayısız çeşitlilikte dilleri vardır.
Tarihteki her maddî ve manevî katman, Üsküdar’ın bugünkü “ontik” bütünlüğüne dahil; “bugünkü” Üsküdar “geçmişle gelecek arasında” duruyor;
bugünün Üsküdar’ındayken, geçmişin Üsküdar’ı ile geleceğin Üsküdar’ı
arasında yaşıyoruz. Üsküdar her an “sonsuz” sayıda bellek tarafından “yeniden yazılıyor” ve(ya) “yeniden okunuyor”. Bu noktada, Barthes’ın (1999:
276) sözlerine kulak verelim:
Bir şehir göstergebilimine girişmek istiyorsak, bana göre en iyi yaklaşım okurun belli bir saflık içinde bulunmasıdır. İçinde bulunduğumuz şehri, gerektiğinde kişisel bir bağıntıdan hareketle çözmeye
çalışanlar olarak sayımız çok yüksek olmalı. Değişik okur kategorilerinin bu okumalarına egemen olunarak şehrin dilini hazırlayabiliriz. Bu nedenle en önemli şey, şehirle ilgili anketleri ya da işlevsel
incelemeleri bu kadar çoğaltmak değil, şehirle ilgili okumaların sayısını artırmaktır. Bugüne kadar ne yazık ki, yalnızca yazarlar şehir
okumalarının birkaç örneğini vermişlerdir.

Tıpkı insan ve diğer yaratıklar gibi Tanrı’nın yarattığı bir başka “metin”
olan Üsküdar üzerinde yapılan her bireysel ve(ya) toplumsal “okuma”, ayrı
bir “çeviri” etkinliğinin karşılığıdır. Bu çalışmada okuyacağımız metin de
Üsküdar olacak. Dolayısıyla, Üsküdar “kimliği”nin Üsküdar’ın içinden geçen “ozanlar”ın yazılarında nasıl çevrildiğini anlamaya çalışacağız. Acaba,
Üsküdar’ı yaşayanlar, onu nasıl çevirmişlerdir? Bu bağlamda, İstanbul’un
Üsküdar’ı neyin ya da nelerin temsilcisidir?
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II. MEKANIN ÇEVIRISINE ESTETIK YAKLAŞIM
Bir mekan olarak Üsküdar’ın yine birer mekan olan ozan(lar) tarafından
nasıl çevrildiği, her şeyden önce ozan(lar)ın, Üsküdar’ı estetik açıdan nasıl
duyduğuyla ilgilidir. Bu çalışmadaki örneklerde, Üsküdar’ı Üsküdar yapan
unsurların her ozan için farklı ve(ya) kendine “göre” olduğunu görüyoruz.
Kimileri için bir çeşme, kimi için bir dükkan, kimi için de bir sokak; Üsküdar’ı bir mekan olarak ozana duyuran unsurlardır. Yani ki Üsküdar; bir ozanın dizesinde “Çamlıca”da bir başka ozandaysa “Karacaahmet”te duyulur.
Böylece, her ozanda farklı karşılıkları olan, değişik çevirileriyle çıkar karşımıza Üsküdar. İlerleyen sayfalarda, kaynak metin olarak Üsküdar’ın her
ozan tarafından nasıl çevrildiği, estetik duyuş (öznel) ve oluş (nesnel-öznel)
süreçleri ortaya koyularak irdelenecektir.

II.1. Somut ve Soyut Gerçeklik Arasında Bir Belde: Üsküdar
Ağaç, kuş, insan, çiçek, dağ gibi doğada kendiliğinden var olan (özdeksel,
doğal) bir nesnenin “gerçek” (real) olduğunu kabul ettiğimizde öykü, roman,
çeşme gibi, bir özne tarafından üretilmiş nesneleri de “gerçeklikten pay alan”
(Tunalı 2001: 66-72) nesneler olarak düşünebiliriz. Bir öykü, üzerine yazıldığı sayfa, sayfanın üzerindeki mürekkep ve yüksek sesle okunduğunda işitilen
ses düşünüldüğünde, beş duyuyla algılanabildiği için “gerçek”; henüz sayfalara geçirilmediği süreçte, yani ki yazarın düşüncelerindeyken, yazarın dışında
bir başka özne tarafından algılanamadığı için “gerçek-dışı”dır. Bunun yanı sıra,
yazar; bu öyküyü kurgularken, gerçek yaşamda etkileşime girdiği örneğin bir
insandan yola çıkarak, onu, öyküsünün kahramanı yapabilir; bu kahramanın
öyküdeki varlığı, öyküyü “gerçek”liğe, öyküdeki kahramanın gerçek yaşamda
başına gelenlerden farklı bir olay örgüsü içinde var oluşu da bu öyküyü “gerçek-dışı”na yaklaştırır. Doğadaki bir ağaçtan etkilenerek, onu farklı bir kurguyla resmeden ressamın durumu ile yine, doğadaki herhangi bir nesneden, örneğin Üsküdar’dan etkilenip onu dizelerinde anlatan ozanın durumu da böyledir.
Sonuç olarak, gerek yazarın gerekse ressam ve ozanın ortaya koyduğu yapıt;
gerçeklikten pay alan, çok katmanlı bir bütün olarak çıkar karşımıza.
Bu bağlamda, iki kavramla karşılaşırız: “nesneleşme” (objection) ve “nesnelleşme” (objectivation).. Doğada, insan bilincinden bağımsız bir “nesne” olarak,
kendiliğinden var olan bir kumru, onu izleyen bir özne için “nesnelleşme” sürecindedir. Öte yandan, doğada kendiliğinden var olmayıp bir estetik özne tarafından üretilen herhangi bir nesne de “nesneleşme” sürecindedir. İsmail Tunalı
(2001: 53); Nikolai Hartmann’dan yola çıkarak, bu iki kavramı şöyle açıklar:
Biz, herhangi real olan bir var olan’ı algılayabiliriz. Bir taş, var olan
bir şey olarak bizim süje’mizden tamamiyle bağımsız olarak var olan
bir şeydir. Bu, bizim süje’mizden bağımsız olan şeyi algılayabilir,
onun üzerine eğilebiliriz. İşte, böyle bir algılama içinde var olan taş,
ağaç, vb. bilincimiz için bir obje olmuş olur. Var olan’ın böyle bir

Disiplinlerarası Çalışmalar

315

obje haline gelişi ise, bir objection sürecini dile getirir […] “Buna
karşılık, objektivation, her şeyden önce objectivation’dan önce var
olmayan bir şeyin meydana getirilmesidir. Objektion’da canlı tin
(Geist), sadece alıcıdır, objektivation’da ise yaratıcıdır.”

Burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta vardır: Aslında, doğada
kendiliğinden var olan bir nesne, nesnelleşmeden önce bir nesneleşme süreci geçirip “yok”tan “var” edilmiştir; yaratılmıştır. O hâlde, her doğal nesne,
onunla estetik etkileşime giren bir özne için tıpkı bir öykü gibi üretilmiştir;
bu bağlamda, hem doğaldır hem de yapaydır; onu hayranlıkla izleyen insan
için doğal, onu Tanrı’nın ürettiğini düşünenler için yapaydır. Bunun yanı
sıra, doğadaki bir nesneyi Tanrı’nın yapıtı olarak algılayan her özne için bu
nesne, artık yalnızca bir doğal nesne değil, bir estetik nesne olur. Bu nesneyi
Tanrısal bir ürün olarak, bir yapıt olarak algılayan özne de bu estetik etkileşim sonucu bir başka yapıt koyar ortaya. Böylece, gerçekle gerçek-dışının
birlikteliğinden doğan, yeni bir nesne çıkar ortaya. Kimileri bu ürüne “doğal” der; kimileri de “yapay”… kimileri “gerçek” der kimileri “gerçek-dışı”…
kimileri “kaynak” der; kimileriyse “çeviri”.
“Her objektivation, bir üçüncü varlığa, objektivation’un dışında kalan bir
varlığa ihtiyaç gösteriyor […] Bütün objektivation’lar için, kavrayıcı, anlayan,
estetik kavrayış ve algıya sahip bir süje’nin varlığı şarttır. Ama, böyle bir süje’nin ya da bilincin varlığı her zaman var değildir. Çoğu zaman onu bulmak
güçtür.” (Tunalı 2001: 57) Dolayısıyla, bu çalışmada, (estetik) nesne olarak
ele alacağımız gösterge, Üsküdar’dır. O nedenle, burada, Üsküdar’ı algılayan
özne (ozan, okur, yazar, çevirmen…) ilk varlık tabakasını; onun ürettiği estetik nesne, ikinci tabakayı ve bu (estetik) nesneden etkilenen diğer özne (çevirmen, ozan, okur, yazar…) de üçüncü varlık tabakasını oluşturur.
Tarihsel süreçte Üsküdar, sahip olduğu yersel (coğrafî) konumu, içinde
yaşayanları, yaşananları, mimarî dokusu ve iklimiyle kimileri tarafından
“doğal” kimilerince de “yapay” bir nesne olarak algılanmıştır. Tanrı tarafından yaratılan bir karanın parçası olup günümüzde Üsküdar olarak bilinen
bu yer; ona bu gözle bakanlar için, yapaydır; Tanrısal bir yapıttır; tıpkı insanlar gibi, bir ruh taşır. Böylece Üsküdar, ruhsal açıdan anlamlandırılır; ruhsal
yönüyle betimlenir Üsküdar’a ait her nesne ve özne. Öte yandan, Üsküdar’ı
kendi başına var olan, doğal bir nesne olarak duyumsayan özneler için onun
görünen yüzü odaktadır; böylece iklimi, yersel konumu, bitki örtüsü, insanları, hayvanları, mimarisiyle betimlenir Üsküdar. Kimi özneler içinse Üsküdar, bir gösterge olarak, ontik bir yapıdır; hem maddî hem de manevî yönü
olan, çok katmanlı bir bütündür. Bir estetik nesne olan Üsküdar, böylece,
gerçekten pay alan “gerçek-dışı” bir nesnedir ya da gerçek-dışından pay alan
“gerçek” bir nesne. Her durumda, Kartezyen uzaydakiler için Üsküdar’ın
bir somut (gerçek) bir de soyut (gerçek-dışı) yönü olduğu ortadadır. Böyle
özneler tarafından, estetik nesne olarak algılanan Üsküdar’ın somut yüzü,
onun “ön yapı”sına; soyut tarafı da “arka” yapısına gönderme yapar.
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Hartmann, ister doğal isterse yapay olsun herhangi bir yapıtın, “ön” ve
“arka” yapısına değinirken, şu açıklamayı yapar:
O halde, her objektivation’da bir ön yapı ve bir arka yapı’dan söz
açılabilir. Ve her bir halde ön yapı, açık olarak bilinen bir tabakadır,
bağımsız, ontik bakımdan kendi başına var olan real tabakadır; arka
yapı ise, asıl tinsel içeriktir, objektivation’da asıl söz konusu olan
şeydir, ama, o, bağımsız bir varlık tarzına sahip değildir, tersine,
daima tekrar tanıyan bir canlı tin için vardır. (Tunalı 2001: 58)

Bu noktada, Üsküdar’ı “anı”larına başvurarak anlatan bir yazar, Üsküdar’ın daha çok “ön” yapısı üzerinde yoğunlaşırken, onu, yazdığı dizelerle
anlatan bir ozan, Üsküdar’ın “arka” yapısını odağa alır.
Madde evreninde yaşayanlar için herhangi bir göstergede bulunan
“arka” yapının algısal olabilmesi, “ön” yapının varlığını gerekli kılar. Bir
başka deyişle, arka yapının somut evrende var olabilmesi ya da bir özne
için algılanabilmesi, ön yapının var olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, bir estetik nesnede bulunan arka yapıyı algılayıp algısal kılabilmek için bir ozanın,
ön yapıdan bahsetmesi şarttır; burada, ön yapı, ozanın arka yapıya geçiş
yapabilmesi ya da yaptırabilmesi için gerekli olan bir atlama taşıdır. Diğer
yandan, Üsküdar’ı anılarına dayanarak anlatan bir yazar için ön yapı, ulaşılmak istenendir; ön yapıya ulaşmak için bir atlama taşına gerek yoktur;
çünkü, gerek yazar gerekse ön yapı, somut evrendedir. Buna karşılık, somut
evrendeki ozanın ulaşmak ve algılatmak istediği evren, daha çok, soyuttur.
Tam da bu aşamada, şu sorular geliyor akla: Acaba, ozan(lar), Üsküdar’ı
anlatırken, onun hangi yönünden etkilenmiştir? Üsküdar’ın arka yapısını bir
üçüncü varlık için algısal kılmaya çalışırken ya da Üsküdar’ı çevirirken, acaba onun ön yapısında yer alan hangi unsur(lar)dan yola çıkmışlardır? Bu ön
yapı unsurlarından yararlanarak, arka yapıda hangi anlam katman(lar)ına
ulaşmışlardır?
Dolayısıyla, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, bir kentte var olduğu
düşünülen aşağıdaki “ön yapı” unsurları dikkate alınacaktır:
1. Bitki örtüsü (ağaçlar, bitkiler…)
2. Yersel konum (tepeler, Boğaziçi…)
3. Toplanma yerleri (park, bahçe, çaybahçesi, mezarlık, saray, meydan,
iskele, yol…)
4. Mimarî yapı (köşk, yalı, apartman; cami, çeşme, türbe, dergah; Kız
kulesi...)
5. Ulaşım araçları (otobüs, vapur, sandal, araba…)
6. İnsanlar (âşıklar; seyyar satıcı, simitçi, hamal, kaptan, yolcu, balıkçı,
şoför, çingene…)
7. Hayvanlar (martı, yelkovan, karabatak; balık; yunus; kedi, köpek…)
8. Mahalle, sokak (Mimar Sinan, Şemsipaşa, Selimiye, Selamsız, Sultantepe, Toygar Hamza…)
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9. Olay (kavga, konuşma, yangın, deprem, ölüm…)
10. Olgu (ses, koku; yemek, içki; sigara; taş…)
11. Durum (soğuk, sıcak; dalgınlık, endişe; neşe, hüzün; kargaşa…)
Dikkate alınacak “arka yapı” unsurlarıysa şunlardır: pişmanlık, özlem,
acıma, yücelik, huzur, hüzün, arada kalmışlık, mutluluk…
Bu bölümde sorduğum yukarıdaki sorulara yanıt bulabilmek için doğal
(özdeksel) bir nesnenin, bir özne tarafından nasıl olup da estetik nesneye
çevrildiğini, estetik etkileşim sırasında, öznenin hangi aşamalardan geçtiğini
de anlamamız gerekiyor.

II. 2. Doğal Bir Nesnenin Estetik Nesneye Çevrilişi: Üsküdar
Özdeksel ya da düşsel bir nesneden haz almak, onunla estetik etkileşime girmenin doğal sonucudur. Bu etkileşimde, özdeksel ve(ya) düşsel
nesnenin özne tarafından “estetik” bir nesneye çevrilmesi, çeşitli aşamaların birlikteliğini gerektirir. Bunlar, şöyle sıralanabilir: estetik tavır ve ereği
kendinde olma, seyir, kavram, duyum, algı, duygu, özdeşleyim, estetik haz..
Doğadaki ya da sanattaki herhangi bir nesne olarak Üsküdar, bir özne
tarafından algılandığında, estetik bir nesne olarak “nesnel”leşir. Bir estetik
etkinlikte, öznenin nesne karşısında aldığı tavır da estetik olup ereği kendindedir. Eğer Üsküdar’a, Üsküdar’daki herhangi bir nesneye, örneğin bir
çeşmeye bakıp ondan haz duyuyorsam ve bu hazzın dışındaki her türlü
maddesel ya da dışsal ilgiden (ekonomik, tarihsel, dinsel, etik…) soyutlanmışsam, o nesneyi ereği kendinde olan, estetik bir ilgi içinde seyretmiş
olurum. Seyir aşamasında önemli olan; nesneden ziyade, bu nesnenin onu
estetik olarak algılayan öznede uyandırdığı duygudur.
Bu bağlamda, Üsküdar’daki çeşmenin ekonomik ya da tarihsel değeri,
onun seyredilme amacı olmaktan çıkar; özne, ereği kendinde olan bir tavırla, yalnızca o nesneden haz aldığı için onu seyreder. Böyle bir estetik etkinlikte hoşlanarak bakılan çeşmeye, o bir çeşme olduğu ya da estetikleştiği
için bakılır; o artık, yalnızca bir nesne değildir; özne tarafından nesnelleştirilmiş bir varlıktır ve çeşme olma durumu, bu noktada, onun bilgisel-düşünsel yapısını verir. Her estetik nesne, böyle bir yapıya sahiptir. “Johannes
Volkelt, bu yapıya ‘anlam tasavvuru’ adını verir.” (Tunalı 2001: 30) Buna
göre, bir estetik özne olan ozan, Üsküdar’da görüp etkilendiği bir çeşmeyi
kavrayıp dizelere döktüğünde, onu öncelikle bilgisel-düşünsel açıdan ele
almış olur. Bu şekilde kavranan çeşme; ozanın gerçekliğinden pay alarak
o dizelerde somutlaştığında, yalnızca bilgisel-düşünsel bir nesne olmaktan çıkıp estetik bir nesneye dönüşür. Çeşmenin ozan tarafından estetik
bir nesneye çevrildiği bu aşama, öznenin nesneyi kavrama sürecidir ve bu
süreçte, nesnenin hem bilgisel-düşünsel hem de sezgisel açıdan bilinmesi
söz konusudur. Estetik etkinlik içindeki ozan, bu süreçte, çeşmenin her iki
yönüyle de bağlantı kurar.
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Tanımı gereği estetik tavır, duyusal bir nitelik taşır. Nesnenin özne tarafından kavrandığı estetik etkinlikte, öznenin duyumları iş başındadır ve bu
duyumlar olmadan herhangi bir özdeksel nesnenin algılanması, olanaklı
değildir. Bir estetik etkinlikte görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma,
ısı, ağrı, kas hareketi ve denge duyumları içinde, en çok görme ve işitme
duyularına iş düşerken, ağrı duyusunun hiçbir işlevi yoktur. Herhangi bir
organımız örneğin başımız ağrırken, dinlediğimiz bir şarkıdan haz duymamız olanaklı değildir. Bununla birlikte, bir ozanın dizelerini okurken,
o metnin kurgusundaki dengeden haz duyarız. Yanı sıra, bir vapurda giderken, parmaklıklara âniden konan martıyla irkilip kaslardaki bu irkilişin üzerimizde yarattığı etkiyi, bir estetik metne çevirebiliriz. Kaldırımda
yürürken, birinin sürdüğü parfüm kokusu, bizde güzel duygular uyandırabilir; deniz kıyısındaki bir lokantada yediğimiz yemeğin tadı, bizi mutlu
edebilir. Ancak ne duyduğumuz kokunun ne de tadını aldığımız yemeğin
üzerimizde yarattığı etki, süreklidir; bu bağlamda, tad alma ve koku duyuları bize geçici ya da anlık hazlar yaşatırken, görme ve işitme duyuları,
üzerimizde kalıcı etkiler oluşmasına neden olur. Okuduğumuz bir roman
ya da dinlediğimiz bir besteden duyduğumuz haz, bazen karakterimizi değiştirecek kadar büyük etkiler yaratabilir üzerimizde.
Ayrıca ısı, dokunma, tat alma ve koklama duyularının bir “duyum” oluşturabilmesi, bir nesneyle doğrudan etkileşime girmeyi gerektirirken, görme ve işitme duyumları, nesneden bağımsız olarak işlev görür. Bir roman
okurken, gözümüzün sayfaya değmesi gerekmediği gibi müzik dinlerken
kulağımızı piyanoya dayamayız. Dolayısıyla, göz ve kulak; duyu organlarımız içinde, en gelişmiş olanlarıdır. Bu iki organın sağladığı bağımsız duyum düzeni ve biçimleriyle estetik nesneleri en yetkin düzeyde algılayıp bir
tavır alma durumu içine gireriz.
Bu bağlamda, doğal bir nesneyi estetik nesneye dönüştürmek demek,
onun ön ve arka yapısını ereği kendinde olan bir estetik tavır içine girerek,
duyular yardımıyla kavrayıp algılamak demektir. Öncelikle, bir bilgisel-düşünsel nesne olarak duyular yoluyla kavradığımız yapı, algılama aşamasında anlam kazanır ve ön yapıdan arka yapıya, somuttan soyuta geçiş başlar.
Dolayısıyla, algı “bir bütünün kavranması” (Tunalı 2001: 34) olarak çıkar
karşımıza. Tek tek duyumlar, algı aşamasında bir bütün oluşturmak üzere bellekte birleşir. Dış dünyada beş duyu yoluyla duyumsadığımız veriler, iç dünyamızda karşılık bulduğunda anlam oluşur. O hâlde, bir estetik
etkinlikteki her algılama aşaması, öznenin nesneye yaklaşımında ikili bir
kavrayışı gerekli kılar. İlki, duyularla edindiğimiz duyuma bağlı kavrayıştır
ve nesnenin somut yönünü verir; diğeriyse nesnenin soyutluğunu bildiren
duygusal kavrayıştır ve bu noktada, nesnellikten ziyade, öznellik söz konusudur. Bu durum, algıdaki gerçek ile gerçek-dışının birlikteliğini imler.
Demek ki algı, hem gerçekten hem de gerçek-dışı olandan pay almakla yetinmez; her ikisini de kapsar; duyusal olanla sezgisel olan, algılama sürecinde
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bir bütün olarak kavranır. Burada önemli olan bir diğer nokta; ikinci kavrayışla beliren öznel arka yapının, birinci kavrayışla bilinen ön yapıya bağlı
oluşudur. Yani ki arka yapının kavranabilmesi için ön yapının varlığı şarttır.
Ancak, özne tarafından ön ve arka yapının kavranışı, ayrı ayrı değil, birlikte
olur; arka yapı, ön yapıyla taşınır. O nedenle, Üsküdar’daki çeşmeye hayranlıkla bakan biri, aynı zamanda, o çeşmeyi hem beş duyusuyla kavrar hem de
ona güzellik ya da görkem atfeder. Bu algılama sürecinde, önce çeşmenin tek
tek taşlarını, üzerindeki yazıları ya da kurnayı değil, bunların birlikteliğiyle
karşımızda duran çeşmeyi algılarız. Özne tarafından estetik bir bütün olarak
algılanan çeşme; bu süreçte artık, yalnızca bir çeşme değil, aynı zamanda güzel ve(ya) görkemli bir çeşmedir. İşte, nesneyle özne arasında kurulan böyle
bir bağ, iki karşıt evrenin, gerçek ile gerçek-dışının, bir başka deyişle, dışsal
olanla içsel olanın birlikteliğini kapsadığından, büyülüdür.
Estetik etkileşimde nesnenin algılanmasıyla açılmaya başlayan bu büyülü evrenin kapısı, her öznede farklı duyguların oluşmasına neden olabilir.
Bu bağlamda, fiziksel açıdan engelsiz her öznenin, herhangi bir nesneden
duyusal olarak edindiği veriler değişmezken, bu verilere bağlı olarak ortaya
çıkan duygu(lar), değişebilir. Bu durum, hem kişisel birikimin çeşitliliği
hem de estetik yaşantının çok katmanlı oluşuyla ilgilidir. Örneğin, bir ozanın dizelerindeki acı çeken çocuğun duyguları, o manzumeye ait “nesnel”
duygulardır. Bunun yanı sıra, manzumedeki çocuğun çektiği acıdan etkilenen okurun duyguları da “pay alma” duyguları olarak, estetik etkinlikteki
yerini alır. Dizelerin sonunda okurun duyumsadığı her duygu, okuduklarından duyduğu hazzı ortaya koyar; okuma eylemi sonucunda, okurun
içinde bulunduğu durumu anlatan bu duygular “durum” duyguları olarak
çıkar karşımıza. Dolayısıyla, bir estetik etkileşimde, hem nesnel hem de öznel duygular bulunur.
Estetik etkileşimde, öznenin kendisi dışında bulunan bir nesne ve(ya)
özneyi duyularıyla algılayıp ona kendi duygularını yüklemesi sonucu oluşan tinsel-duygusal etkinliğe özdeşleyim denir. Estetik etkileşime girdiği
nesne ve(ya) özneye, özgür ve bağımsız olarak yönelen estetik öznenin içinde bulunduğu bu durum, öznenin kendi dışında bulunan özne ve(ya) nesneden etkilenip ondan hoşlanmasıyla sonuçlanır. Bu süreçte, estetik özne;
kendinde bulunan duyguları bir başka nesne ve(ya) öznede yaşantılamış,
kendi duygularını bir başka nesne ve(ya) özneye yüklemiş olur. Bu noktada
Volkelt’e göre, iki tür özdeşleyim söz konusudur (Tunalı 2001: 42): Duygusal ortaklığın yaşantılandığı “ruhsal-duygusal” özdeşleyimde, estetik bir
öznenin kendi dışındaki özne ve(ya) nesnede algıladığı ile o nesne ve(ya)
öznede bulunan nitelik arasındaki örtüşme, birebirdir. Bu tür özdeşleyim
söz konusu olduğunda, bir manzumede aşk acısı çeken kahramanın duyumsadığı ile o dizeleri okuyanların algıladığı arasında, bir tinsel (ruhsal)
boşluk ya da uzaklık bulunmaz. Bir başka deyişle, manzumenin kahramanı
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tarafından duyumsanan aşk acısı ile bu acının o dizeleri okuyanlarca algılanması, birebirdir. Öte yandan “ruhsal-sembolik” özdeşleyimde, estetik
öznenin algılayıp kavradığı nesne ve(ya) özne ile kendisi arasında, kapanmayan bir boşluk vardır. Bir kente bakıp ona “büyü” atfeden estetik özne
ile kent arasındaki estetik etkileşim, böyle bir özdeşleyimi imler. Theodor
Lipps böyle bir durum için şu açıklamayı yapar:
Yalnız bu özdeşleyim var olduğu sürece biçimler güzeldir. Biçimlerin
güzelliği, biçimlerde kendi ideal, özgür yaşamımı yaşayarak onlardan
haz duymamdır. Ama, bunu yapamadığım zaman, biçimde ya da
biçime bakarken içimden özgür olmadığımı, kendimi engellenmiş,
bir zora yenilmiş duyduğum zaman, bu biçim çirkindir. (Tunalı
2001: 44)

Dolayısıyla, özdeşleyim sonucu, estetik öznede oluşan duyguların niteliği; ya bir beğeninin ya da beğenmeyişin temeli olur. Böyle bir etkileşimde,
estetik öznenin duyumuyla başlayan ve duyguya çevrilen herhangi bir nesnel
ve(ya) öznel bilgi; bir değerlendirme sürecinden geçerek estetik hazza dönüştüğünde, duyusal hazzın verebileceğinden çok daha büyük ve kalıcı bir
etki alanına gireriz. Duyusal haz, dış etkenin varlığına bağlıdır; bu etken, ortadan kalktığında duyusal haz da sona erer. Tadını ve kokusunu beğenerek
yediğimiz bir yemeğin etkisi, yemek sona erene kadardır. Oysa ki okurken
haz duyduğumuz bir manzumenin etkisi, yıllarca sürebilir; kimi dizeler, bireyin kişiliğini bile değiştirebilir. Bunun yanı sıra, duyusal haz, acının başladığı yerde sona ererken, estetik haz, acıyı da kuşatır. Bir manzumede, ölüm
acısıyla sarsılan kahramanın içinde bulunduğu durum, okur için acı verici
olsa da estetik haz duymasına engel değildir; hatta bu kederli durum, okuru,
kendi keder ve(ya) kaygılarından kurtarıp arındırabilir. Böyle bir ruhsal arınma (katharsis) yaşayan estetik özne için estetik haz, duyusal hazla başlasa da
ön yapının çok ötesine, arka yapıya geçişle olgunlaşıp anlama ulaşıldığında
sonlanır. İşte, göstergenin bu ön yapısından arka yapısına geçiş; sıradan bir
öznenin estetik özneye, yine sıradan bir nesnenin estetik nesneye çevrildiği
sürecin karşılığıdır ve estetik özne, her türlü çıkar ilişkisinden uzakta, özgür
ve bağımsız bir başka gerçeklik içinde bulur kendini.
“Üsküdar” adındaki göstergeyle estetik etkileşime giren ozanların Üsküdar’ı nasıl çevirdiği incelenirken, bu imgeden simgeye ya da simgeden imgeye geçişler, yukarıda açıklanan sekiz aşama dikkate alınarak irdelenecektir.

III. TEMSIL EDENLERIYLE DIZELENEN ÜSKÜDAR
Modern Türk edebiyatında Üsküdar’ın konu edildiği manzumelerin
sayısı, İstanbul’un diğer beldeleriyle kıyaslandığında oldukça fazladır. Bu
çalışma için oluşturulan bütüncede, 27 ozanın Üsküdar’ı “temsil” ettiği düşünülen 32 manzumesine yer verilmiş ve Üsküdar’ın bu ozanlarca “nasıl”
çevrildiği, önceki bölümlerde yapılan açıklamalar ışığında ele alınmıştır.
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Dolayısıyla bu bölüm, kendi içinde ikiye ayrılmıştır: Birinci kısımda,
Üsküdar göstergesinin ön yapı unsurlarından yola çıkarak arka yapıya ulaşan ve bu süreçte, maddesel unsurları odağa yerleştiren ozanların dizeleri
ele alınmış; ozanın somut ve soyut evrenler arasında kalışı “serap” olarak
nitelendirilmiştir; çünkü serap, fiziksel nedenlere bağlı olarak oluşan bir
yanılsamadır; fiziksel şartlar normale dönünce, serap ortadan kalkar ve
ozan, hâlâ fiziksel evrende olduğunu anlar. İkinci bölümdeyse, Üsküdar
göstergesinin ön yapısından hareketle manaya ulaşan ozanların, her iki yapıyı aynı anda algısal kılması sonucu, “büyü”lü bir gerçeklik olarak çevrilir
Üsküdar; gerçekle gerçek-dışı iç içedir. Kimileri de arka yapıyı ön yapıya
çevirip soyutu somutlaştırarak, büyüyü sürekli kılar.

III.1. Estetik Çevirinin Sınırları: Üsküdar Serabı
Üsküdar’la estetik etkileşim içine giren her ozan, Üsküdar karşısında
estetik tavır almış olur. Bu estetik tavır içinde Üsküdar göstergesine yönelen ozan, bilgi düzeyine göre, ya ön yapıda ya da arka yapıda yoğunlaşır.
Üsküdar’ın ön yapısında yoğunlaşan ozanların seyir aşamasında etkileşime
girdiği nesneler, kimi zaman birbirinden farklı kimi kez de aynı olmuştur.
Ancak, aynı estetik nesneyi seyreden ozanların her biri, öznel bir yaklaşımla farklı noktalara odaklandıklarından, farklı çeviriler çıkmıştır ortaya.

III.1.1. Çeşme
Nurullah Can (2000: 183) için “Üsküdar Çeşmesi”; fiziksel evrenle arasındaki nesnel ilişki azaldığı için dalgınlığın arttığı anları sevgilisiyle beraber olduğu en mutlu anlara dönüştüren nesnel bir sürecin odağındadır.
Dokunma duyusunun neden olduğu duyguyla hem aşkı hem de mutluluğu
keşfeder ozan; o andan itibaren, göz ve dudak gibi sevgiliye ait olan her
unsur, bir serap gibi bambaşka görünmeye başlar:
Orda Üsküdar Çeşmesi’nin yanında
Yüzüme ışık vuruyordu dalgındım o gün
Kaçamak bakışlarla süzüyordu beni
Eli elime değmişti. Ilık bir rüzgâr esmişti
Bunlar göz değildi artık dudak değildi
Gün geceye dönüyor hep sevdiğimi söylüyordum
O gün dalgındım ben kadın nedir bilmiyordum

Oktay Rıfat Horozcu, Üsküdar’a giderken, gözüne “iskele, kayıklar, balıklar, paraşollar, taksiler, bulutlar” ve bir de “Avni Baba” ile “aynalı çeşme”
takılır. Çağrışım dolu bu nesnelerden Avni Baba; bir kişi, restoran, mahalle
ve(ya) sokak adı olabilir. Dolayısıyla, karşıdan gördüğü “aynalı çeşme” de
Üsküdar iskelesine bakan III. Ahmet çeşmesi olabilir. Söz konusu çeşme
Üsküdar’dakiyse iskelede, denize karşı duran bu çeşme, aynasıyla dikkat
çeker. Fakat, bu ayna da serap gibidir; gerçekte yoktur. Horozcu (2000: 62)
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bu dizelerde, Arapça’da “göz” anlamına gelen “ayn” sözcüğünden türetilmiş
“ayna” ile Farsça’da da “göz” anlamında kullanılan “çeşm”enin denize bakan
tarafında bulunan ve ayna gibi olan “ser-levha”daki balık istifine benzeyen
yazılara gönderme yapar gibidir; denizdeki balıklar o aynaya yansıdığı için
serap gibi gelip geçici bir görüntüden ibarettir tüm görülenler. Nitekim,
sonraki dizelerde de bu gelip geçicilik anlatılmak istenir; ozanın ve Üsküdar meydanının geçmişine ait paraşollarla Avni Baba da yoktur artık; aynadaki görüntü gibi kaybolup gitmiştir hepsi:
Karşıda aynalı çeşme
Önünde derya deniz balıklar
Yaramı deşme
Şurada paraşollar dururdu eskiden
Şimdi taksiler dolmuşlar
Avni Baba sırada

Talat Sait Halman (2003: 239) ise Üsküdar çeşmesini kişileştirirken, onu
Üsküdar’ın tarihiyle ele alır; çeşmenin yapıldığı 18. yüz yılda yaşanan sürekli toprak kayıpları ve bozulan ekonomik koşullar nedeniyle halkın ve
ordunun yaşadığı acılar, verilen insan kayıpları, bu çeşmenin yapıldığı tarihin, dolayısıyla, temellendiği toprağın içinde bir sır gibi durur. Üsküdar
çeşmesi, tüm İstanbul semtleri içinde sahip olduğu en güzel içme suyuyla
acı çekenlere deva olmak için suyunu verse de ölülerinin canı yani ruhları
için, onların sırrını vermez. Ozanın duygu, düşünce ve istekleri, Üsküdar
çeşmesine böylece yansıtılıp özdeşleyim gerçekleşince, okurun da bir yanılsama içine girmesi doğaldır; ama, tıpkı çeşmenin yanından geçen kamyonun çıkardığı sesle kendine gelen, madde evrenine geri dönen ozan gibi bu
dizeleri okuyan okur da kamyon sesiyle birlikte, gördüğü seraptan kurtulup
zihninde tasarladığı mekandan içinde yaşadığı mekana döner:
Üsküdar çeşmesi candan su verir yaslılara,
Ama ölmüşlerinin canı için sır vermez.
Kamyonlar ağıldar deli, Allaha emanet

III.1.2. Cami
Necat Çavuş’un (2000: 211) dizelerinde, bir insan olarak Mimar Sinan’ın
bir kente, yani Konstantiniyye’ye âşık olmasıyla, bir sevgiliymişçesine kişileştirilen ve Hristiyan bir çehreye sahip olan bu kent, Sinan’ın bu kentte
yaptığı eserlerle bir Müslüman kentine dönüşür; bu dönüşüm, başlı başına bir çeviridir; Konstantiniyye’nin İstanbul’a çevrilişidir. Sinan’ın her bir
“eser”ini onun “öpücük”leri olarak algılayıp algılatan ozan için bu öpücüklerin neden olduğu değişim, öyle bir dönüşümdür ki çınarın rüzgara karşı
olan direncini, simya yoluyla maddenin bir başka maddeye dönüşmesini,
bir noktadan yayılan notaların gül gibi her yöne yayılışını ve denizin içindeki ses gibi dalga boyunda hızla gidişini içerir. Üsküdar’da deniz kıyısında

Disiplinlerarası Çalışmalar

323

bulunan Şemsipaşa ise hem yersel konumuyla hem de camisiyle bu öpücükler içinde en etkili olandır.
Son dizeden önce kullandığı “belki de” sözcüğüyle oyun yaparak, okuru yanıltan ozan, yalnızca Şemsipaşa sözcüğünü kullanıp “cami” sözcüğünü
kullanmadığından, hem İstanbul’da Sinan’a ait en ustaişi yapıtın Şemsipaşa camisi olduğunu hem de Üsküdar’daki bu camiye adı verilen kişi olarak
Şemsi paşanın yaşamadığını söylemiş olur. Böylece, bir taraftan Şemsipaşa
camisine gönderme yaparak varlığı, öte yandan, geçmişte yaşayıp şimdi var
olmayan Şemsi paşaya gönderme yapıp yokluğu çağrıştırır; böylece, okuru,
gerçekle gerçek-dışı arasında tutarak bir şüphe yaratır; ama, Üsküdar’ı ve bu
camiyi bilenler için böyle bir yanılsama ya da serap söz konusu değildir; çünkü, Şemsi paşa bir insan olarak artık yaşamıyor olsa da onun adının verildiği
cami, bütün maddesiyle Üsküdar’dadır:
Mimar Sinan Kostantiniyye’yi en güzel yerinden
Tutup öpmüş öpmüş İstanbul yapmıştır
Belki bir Şehzadebaşı’nda belki Süleymaniye’de
Bir öpüş rüzgara karşı çınar
Bir öpüş çağlara karşı simya
Bir öpüş müziğin gül açımı
Bir öpüş denizin içindeki ses
Ya Üsküdar’daki Şemsipaşa
Tanrım! O ne öpücüktür, belki de
İstanbul hiç böyle öpülmemiştir.

Nurettin Durman (2000: 181) ise Mihrimah Sultan camisi ile Gülnuş Valide Sultan camisini (Yeni Valide) Divan edebiyatında “şairlerin sultanı” olarak
bilinen Bakî (1526-1600) ile anarak, bu eserlerdeki ustalık ile Bakî’nin ustalığını bir tutar; ama, bu bir tutuş bir tarihî yanılsamayı ya da serabı beraberinde
getirir; çünkü, Gülnuş Valide Sultan’dan (1647-1715) önce yaşayan Bakî’nin
kendinden sonra yaşayan bir güzelliği ya da onun adını taşıyan bir camiyi dizelere dökmesi olanaklı değildir. Böylece, aslında bir anokranizm gibi görünen
bu yanlış, bir oyun alanı oluşturmak isteyen ozanın bilinçli seçimi olarak çıkar
karşımıza; son iki dizede, her şeyi bir yana bırakıp Üsküdar’daki camilerin her
birinden karşılıklı olarak ve farklı makamlarda yükselen ezan seslerinin gerçekliğine gönderme yaptığında, bu yanılgı veya serap da kendiliğinden kaybolur; gözün ozan(l)a oynadığı oyunu, kulak bozmuş olur böylece:
Mihrimah Sultan ile Gülnüş Valide Sultan
Baki’den kalma birer mısra gibi duruyorlar.
Rabbim her şey bir yana
ezanlar bir başka okunuyor

Erdem (2000: 237) de Üsküdar’daki Şemsipaşa camisinden bahsettiği
dizelerde “şemsipaşa” sözcüğünü ilk dizede yalnız bırakarak, onu, hem bir
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mimarî eser olarak hem de bahçe demirinden yan gözle karşı kıyıdaki Cihangir semtine ya da Cihangir adlı kişiye bakan biriymiş gibi algılamamızı sağlar; kişileştirme yönteminden yararlanarak bir yanılsama oluşturur.
Böylece, hem ozan olarak kendisi hem de okur, şüpheye düşerek “Şemsipaşa”yı camiden insana, insandan da camiye dönüşen bir varlık olarak algılar.
Bununla birlikte, bu algı, ikinci dizede kullanılan virgül ve “ceviz bir cami”
sözcükleriyle bir serap olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşü sağlar. Bu noktada
göz, hem yanılsamanın hem de gerçeğe ulaşmanın nedenidir:
şemsipaşa
ceviz bir cami, demirinden
yan gözle cihangire bakar

III.1.3. Kız Kulesi
Ali Asker Barut (1996: 21) da Üsküdar’ı seyrederken, beş duyusuyla
algıladığı nesneleri kişileştirerek, cansız nesneleri canlılara ait özelliklerle, gerçeğin içinde ve gerçek-dışında var eder. Sonraki dizelerde, geçmişte
yaşayıp Galata kulesinden Üsküdar’a kanat takarak uçan Hezarfen Ahmet
Çelebi’yi Galata kulesi tarafından Kız kulesinin ilgisini çekmek üzere Üsküdar’a gönderilen bir varlık gibi sunar. Bu noktada, Kız kulesindeki Hero ile
Avrupa yakasından her gece ona yüzerek gelen ve fırtınalı bir gecede yine
Hero’ya ulaşmak için çabalarken denizde boğulan Leandros arasındaki aşkı
da hatırlarız. Manzume boyunca kulelerin kişileştirilmesiyle oluşan bu serap, son dizelere doğru, yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar ve Üsküdar’ın
betonarme yapılarından bahsedilirken, gerçeğe yaklaşılır:
Karaköy’den kalkan vapurlar bilir
Yıllardır nasıl yangın Galata Kulesi
Kızkulesine

Barut (1996: 40); bir diğer manzumesinde, Kız kulesinin dolayısıyla Hero’nun denizin ortasındaki yalnızlığıyla, pencereden sarkan kadının yalnızlığı
arasında bağ kurarken, karanlık gökte yine yapayalnız olan bir yıldızı da ortak
eder bu resme. Yerde, denizde ve gökte yalnız olan bu kadınlar arasında ortaklık bağını kuransa hem yerde hem denizde hem de gökte varlık gösterebilen,
kuştur. Sonraki dizelerde bu yalnızlık resmine “yoksul semtler”le yılların yorgunu bir “işçi”yi de koyan ozan, Üsküdar’daki bu seyrini pencereden bakan
kadının seyriyle birleştirip özdeşleyim kurar ve sonunda, gözlerinin önünden
geçip giden arabaya bakarken “Onun da bunlar mı geçiyor aklından” diyerek,
dizeler boyu oluşturduğu yanılsamayı ortadan kaldırır; serabın kurulduğu ve
ortadan kaldırıldığı bu süreçte etkili olan duyu organı, yine gözdür:
Pencereden Üsküdar’a sarkıyor bir kadın;
İlerde, sisler içinde Kızkulesi –
Büyük bir deniz olarak hatırlıyor yalnızlığını,
Gözgöze gelir gelmez, o kuleyle.
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Bir kuş, kanatlarını yayarak geçiyor üstümüzden
Gökyüzünün aydınlanmamış, tenha bir yerinde
Islak, üzgün bir yıldız.

Mürsel Sönmez’in (2000: 225) dizelerinde deniz, akıp giden bir nesne olarak, ulaşım işlevi görür; bir masalın kahramanı olarak Kız kulesinde tutsak olan Hero’nun çaresiz bakışlarından çıkan ışık denize vurunca,
oradan Üsküdar sahilinde gezen diğer hemcinslerinin dudaklarına yansır.
Bu noktada, masalla gerçek arasında, geçmişle şimdi arasında, Hero’yla sahildeki kadınlar arasında bir aracı konumundadır deniz; hem zamandaki
akışı anlatır hem de Hero’nun gönlündeki dilekleri, sahildeki kadınların
dillendirmesi için onların dudaklarına taşır. Aslında, o kadınların birbirlerine anlattığı yalnızlık da Hero’nunkidir. Bu dizelerde kurulan gerçekle gerçek-dışının birlikteliği başka dizelere geçildiğinde, değişen içerikle birlikte
ortadan kalkar; böylece, bu serap da sona ermiş olur:
Üsküdar’dan hangi denize bakılır
çaresiz genç kız gözlerinin şavkı vurur kız kulesinden
sahilde gezinen kadınların sır taşımayan dudaklarına

III.1.4. Karacaahmet
Dizelerinde sözcüklerle hayal oyunu kuran Faruk Nafiz Çamlıbel (2003:
173), sevgilisiyle Karacaahmet mezarlığına gidişini anlatırken, gerçekçi bir
kurguyla başlayıp gerçek-dışına uzanır; tıpkı yaşamdan ölüme geçer gibi
mezarlığın kapısından içeriye girince, Üsküdar’ı ardında bırakır. Mezarlıkta, yalnız değildir; sevgilinin yanı sıra, onları hiçbir şekilde duymaması
gereken nesneler de vardır orada: mezar taşları.. Ozanın ve sevgilisinin oradan geçtiğini algılayan taşlar, düştükleri yerden kalkıp ozanın sevgilisine
bakarlar hayran hayran. Bu öyle bir güzelliktir ki taşa bile yaşam verir; ruh
verir. Bu noktada, mezar taşıyla kendi varlığı arasında bir özdeşleyim kuran
ozan, kişileştirdiği mezar taşında atan kalbi de kendi kalbiyle özdeşleştirir.
Dizeler boyunca ozanın yaptığı, sevgilinin güzelliği karşısında ona iltifat
etmektir aslında. Bu bağlamda, ozanın kurduğu gerçekle gerçek-dışının
birlikteliğini imleyen serap, manzumenin girişinde olduğu gibi gerçeğe dönüşle birlikte yok olur:
Bizimle oradan geçti bir rüzgar,
Ürperdi bir alın gibi her kabir,
O burma sütunlar, o taş kavuklar
Düştükleri yerden doğruldu bir bir..
Eliyle her mezar iki serviyi
İterek iki dal gibi bir yana,
Sevgilim, gördüm ki iyiden iyi
Ardınca hasretle baktılar sana!
Bu bakış bir gönül sırrından ince.
Sandım, bu bakışta biraz ben varım:
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Bir mermer altına kalbim girince
Ben de sen geçerken böyle bakarım.

Hasan İzzettin Dinamo’nun aşağıdaki dizelerde yapmış olduğu çeviri, somuttan soyuta değil, soyuttan somuta doğrudur; yani ozan, göstergenin ön
yapısından değil arka yapısından hareket ederek, yaşamla ölüm arasındaki
zıtlık gibi huzur duyulmaması gereken bir yerde duyduğu huzuru ve yakınlık
duygusunun tuhaflığını aktarmaya çalışır. Bu yüzden, şu ana kadar örneklediğimiz diğer çevirilerden ayrılır. Dinamo (2000: 45), Karacaahmet’e girdiğinde duyduğu yakınlığı ve bu anlamda şaşkınlığı, hiçkimsenin ona “kış”
dememesiyle anlatıyor. Bu öyle bir duyuştur ki soyut bir kavram olan “acı”,
demirleri ve taşları yiyen bir canlı olarak somutlaşır; üzüntü, kaygı ve tasalar
da insanların alnına oturup onlarla eğlenmez; kanser de onlar gibidir; taştan
memeleri emmez. Bu mezarlık o kadar huzur vericidir ki yaşama ait her türlü
kötülük ve hüzün kaynağı, orada yok olmuştur. Ozan, bu imgelerle oluşturduğu serabı, diğer dizelerde kurguladığı farklı imgelerle ortadan kaldırır:
Girdim Karacaahmet’e kendi bahçem gibi
Hiçbir taştan kavuk bana “kış” demiyor
Serviler “kış” demiyor.
Taştan Bektaşiler, Nakşibendiler, Mevleviler
“kış” demiyor.
Baktım, hiçbir acı bu yerde
Hırsından demirleri, taşları yemiyor.
Burda üzüntüler, kaygular, tasalar
Oturmuş insan alınlarına gönül eğlemiyor.
Ne de oturmuş burda kanser
Rahat rahat taştan memeler emiyor.

Ömer Öztürkmen (2003: 231), Karacaahmet’e İslam mistisizminde erenlerin rengi olan lacivertle gönderme yaparken, en az bu renk kadar huzur veren
anneleri de sokar dizelere; çünkü anne, tıpkı toprak gibi hem rahminde hem de
oradan kopunca besleyip büyüten, koruyup gözetendir; kapalı saksıya benzetilen mezardaki toprak gibi sevgiyle sarıp sarmalayandır. Yanı sıra, yaşamla ölüm
arasında geçiş yapılan yerdir mezarlık. En çok dua edilen yerlerden biridir ve
yine, başörtüsünün en çok takıldığı yerdir Asya kıtasında olduğu gibi. İlk dizeyle
birlikte Karacaahmet’e seslendiği andan itibaren, onu kişileştiren ozan, son dizelerde (Bkz. s. 350) kendi içine dönüş yapınca, kurduğu serap da ortadan kalkar:
Lacivert annelerimin içi düşmüş sana şaka değil
Kapalı saksılar içinde lacivert
Beş yüz yaşında ölülerin en İstanbul’u
En İstanbullusu duaların Karaca Ahmet
Lacivert görürüm annelerimi seni düşündükçe
Kapalı saksılar içinde beni doğuranlara açılan
Başörtülerle yürüyen bir Asya

Şemsi Belli’nin (2000: 138) dizelerine gelince, ilk dizeden son dizeye kadar olan her yerde, yaşamla ölümün iç içe verildiği bir kurguyla karşılaşı-
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rız. Bu bağlamda, ozanın Karacahmet’i anlatırken, çınar ağacından leylağa,
çingenelerden martılara, Bağlarbaşı’ndan Kısıklı’ya, sahilden Çamlıca’ya,
Üsküdar vapuruyla Çengelköy’e, Beşiktaş’tan Hisarlara kadar yaşam, ölüm
ve acıyla iç içe aktardığı, ikilik dolu her unsur, gerçekte var olup olmadığı
anlaşılmayan bir serap gibidir. Gerçekle gerçek-dışı ve yaşamla ölüm arasında kurgulanmış olan bu manzumenin her aşamasında, işitme, görme
ve dokunma duyusuna ait pek çok ses, görüntü ve acı türüyle karşılaşırız.
Manzumedeki “Üsküdarlı”nın yaşayıp yaşamadığıysa son dizede geçen,
varlıkla yokluk arasındaki “hey” hıçkırığına gizlenmiştir:
Bin bir dilek gizli bir tek niyette.
Sarmaşıklar açmış, duvarda, setde.
Bir hey hıçkırıyor Karacaahmet’te.

III.1.5. Dergah
Mürsel Sönmez (2000: 225), sevgiliden ayrı oluşunu, ona ulaşamamış olmanın acısıyla yanan yüreğini kişileştirerek anlatır. Kalbinden ayrılık yüzünden çıkan ateşli ah ile dervişlerin Tanrı’ya ulaşmak için geçtikleri yollarda
mola verdikleri dergahlara selam iletir. Bu dergahlardan biri Üsküdar’daki
Aziz Mahmud Hüdaî’ye (1541-1598) diğeri de Beşiktaş’taki Yahya Efendi’ye
(1495-1591) aittir; sanki her iki evliya da yaşıyormuş gibi anlatır ozan içindekileri. Bu iki dergahın arasında bir deniz vardır gönüldeki yangını söndürsün
diye; sevgiliye ulaşmak için gidilmesi gereken yol gibidir deniz ya da sevgiliye
ulaştıran bir akış; o nedenle, kendi gönlü gibi karanlık olan denize bırakır dileğini ozan, bir selama dönüşüp ulaşsın diye sevgiliye. Medet umar İstanbul’u
koruduğu düşünülen iki evliyadan. Ozanın kişileştirme ve özdeşleyim yoluyla oluşturduğu bu serap, ilerleyen dizelerde (Bkz. s. 345) bir başka imgenin
kullanımıyla kaybolur:
denize neden gece bakılır üsküdar’da ibrahim
kara dantellerine gözler takılır
çarpar karşı sahilin sahte kıyılarına
yorgun yürek
aziz mahmud hüdai’den yahya efendi dergahına
diz çöker selam getirir

Nurettin Durman’ın (2000: 180) dizelerinde Boğaz’daki rüzgarın, ezan sesinin, Aziz Mahmud Hüdaî’nin nefesiyle birlikte Üsküdar’da dolaşan ve her yıl
Mekke’deki Kabe’ye, yani ki Tanrı’ya selam ileten bir at olarak (s)imgeleştiği görülür. Dolayısıyla, Kız kulesinde tutsak olan kralın kızı Hero da korkmamalıdır
artık; çünkü bu at, mutlaka ona da ulaşıp dileğini yerine getirecek, gönlünü
ferahlatacaktır. Bu serap da diğer dizelerde (Bkz. s. 346) ortadan kalkar:
Boğazdan esen rüzgarla
minarelerden yükselen ezan
beş vaktin vuslatını yaşıyorlar
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asırlardır bu ateşli buluşma
Aziz Mahmut Hüdai’den nefes alarak
dalga dalga dolaşıyor Üsküdar’ı
dört nala kalkmış bir küheylan
her yıl selam götürüyor Mekke’ye
Kabe’nin kapısıdır Üsküdar diyerek,
Kralın kızına müjdeler olsun

III.1.6. Evler
Ozanların dizelerinde Üsküdar’ın evleri, genellikle, iki-üç katlı ahşap
binalar şeklinde çıkar karşımıza. Bu evler, daha çok yoksul ve(ya) mütevazi
olarak betimlenen Üsküdar halkının sığınağıdır. Orhan Murat Arıburnu
(2000: 89), Üsküdar’ın bu küçük evlerindeki büyük ataerkil ailelerde
yaşanan yoksulluğu şöyle dillendirir:
Heey Üsküdar
Canım Üsküdar
Ocağın geniş, tenceren dar

Dikkat edilirse Üsküdar’ı adeta kişileştiren Arıburnu, ona seslenerek,
onunla konuşur. Mekansal bir gerçekliği alaylı bir dille aktaran Arıburnu’na
göre, Üsküdar’ın yoksulluğu, yağmur yağdığında da görünür olur; çünkü,
yoksul Üsküdar’ı sel basar; bu durumu “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” deyimindeki yüklemi olumsuzlayarak betimler ozan:
Atı aldı Üsküdar’ı geçemedi
Üsküdar’da yağmur selledi
Yağmurdan kaçan doluya tutuldu
Ho ho Üsküdar’da sabah oldu

Kendini Üsküdar’la özdeşleyim içine sokan Refik Durbaş (2000: 177)
ise aşkın neden olduğu çelişkili duygu durumlarını, umut ve acı gibi birbirine zıt olan sözcüklerle dillendirirken, kalbindeki çarpıntıları da kuşların
çırpınışına benzetir. Sevgilinin yokluğu yüzünden büyük bir yoksunluğa
düşen ozan, içine çöken sıkıntıyı, karanlık sözcüğüyle algısal kılar; her sabah bu yüzden döktüğü gözyaşları, Üsküdar’ın da gözyaşı olmuş, böylece
ozan kendini, bir kentsel mekan olan Üsküdar’la özdeşleştirmiştir:
Her sabah böyle ağlar mı Üsküdar
yoksul karanlığında kuşların
aşkın ve umudun bir de acının
rüzgarıyla uçarken bulutlar

Durbaş gibi Şükran Kurdakul (2000: 122) da kendini Üsküdar’la özdeşleyim içine sokup onu kişileştirir. Kendi içinde, ozan kimliğinin kurduğu
büyülü atmosferden yoksun kalan Kurdakul “şairi çoktan gitmiş” bir Üsküdar betimlemesi oluşturur. Akşamla birlikte, memleketinden ya da yaşadığı
mekandan uzak olmanın verdiği “gurbet”lik duygusunu “yetim kalan” bir

Disiplinlerarası Çalışmalar

329

“kumru” gibi içinde duyar. Duyduğu acı ve(ya) özlemle içindeki kumru
da dillenir; böylece, bir kentsel mekan olarak Üsküdar, bu mekanda varlık
gösteren bir başka mekana, yani ki ozanın kumru gibi çırpınan kalbine ses
verip onu konuşturur. Daha çok işitme duyusunun odağa alındığı bu dizelerde iki mekan birbiriyle konuşur; birbirine ses verir:
Yetim kalan kumrulara ses verir
Kendi gurbetinde kendini sorar.
Akşam olur, eskilerden esinlenir.
Şairi çoktan gitmiş bir Üsküdar.

Orhan Veli Kanık’ın (2008: 263) da pek çok durumda düşüncelere daldığı mekanlardan biridir Üsküdar:
Mektup alır, efkârlanırım;
Rakı içer, efkârlanırım;
Yola çıkar, efkârlanırım.
Ne olacak bunun sonu, bilmem.
“Kazım’ım” türküsünü söylerler,
Üsküdar’da;
Efkârlanırım.

Üsküdar’daki bir mekanda bulunan anılarla dolu nesnelere bakıp hüzünlenen bir diğer ozansa gönlü sıkıntıyla daralan Enis Batur’dur (2000:
201) ve bu dizlerde de görme duyusu odaktadır:
Üsküdar’da hazin aksesuvar saltanatı.
Sedef düğmeler, hasırlı radyoların iç
organları içre Florida’da bir otelden
hatıra pirinç sigara tablası, kimindi
bu gözlük, bu sabrı artık dinmiş elin
çevirdiği kehribar tesbihte durmuş saat?

Yukarıdaki dizeler boyunca görüldüğü üzere, Üsküdar’ın evleri, umut
ve umutsuzluk gibi sayısız karşıtlığı içinde barındıran mekanları kapsar.
Öyle ki Üsküdar, hem varsıllığın hem yoksulluğun, hem yaşamın hem de
ölümün göstergeleriyle dopdoludur. Kurdakul (2000: 122), zıtlıklarla yüklü
olan bu kentsel mekanı şöyle betimler:
Oradan bakarsan saraylar ve deniz
Buradan bakarsan serviler ve çağrışımları.
Evler birilerine sitem eder akşamları,
Yollarda gelmeyecek babalar beklenir.

Ercüment Uçarı (2000: 135) içinse bu evler geceleyin koklandığında
açlığın, denizin ve denizdeki midyelerin çağrışım yüklü kokusunu getirir
buram buram:
Üsküdar’ın evlerini tut hele kokla gece vakti
Acıkmış bir midye tazeliği dumanı
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Üsküdar’ın evleri, Asaf Halet Çelebi (2003: 189) için akşam olup güneş
ufukta kaybolurken, karşı kıyıdan bakıldığında, alev alev yanan bir görüntü
sergiler. Güneş ışınlarının vurduğu evlerin ışıltılı camları, bu evlerde yaşayan
ve gam yüküyle yanıp ışık saçan gönüllere sahip Üsküdar sakinlerini de imler:
camları parıldıyor
üsküdar evlerinin
akşamüstleri
camlı odalarda
		
ne olsa gerek

Öte yandan, Aydın Hatipoğlu (2000: 165) Üsküdar’dan karşı kıyıya bakıp lacivert renkli akşamın gidişini ve sabahın gelişini betimlerken, Üsküdar sırtlarından doğan güneşin karşı kıyıdaki evlerin camlarına vuruşuna
gönderme yapar. Sabah olduğunda, karşı kıyıdaki yangın sönmüş ve yerini,
derin bir sessizliğe bırakmıştır:
Ak libasına sarınmış lacivert akşam
Sönmüş yangın ıssızlığında karşı kıyı

Yoksunluk ve(ya) yoksulluk yüklü Üsküdar evlerinin, akşam olduğunda
camlara vuran güneş ışıklarıyla nasıl da varsıllık dolu saraylara dönüştüğünü, görme duyusu odaklı sözcüklerle kurduğu olağanüstü bir atmosfer içinde
veren Yahya Kemal Beyatlı (2003: 122), bu büyünün bir serap gibi kaybolup
gidişini, fiziksel evrende güneşin çekilip karanlığın basmasıyla anlatır:
Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak!
Bir zaman kendini karşındaki rüyâya bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine,
Çevirir camları birden peri kâşânesine
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka.
Mestolup içtiği altın şarabın zevkinden
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık mîmârı
Böyle mâmûr eder ettikçe hayâl Üsküdar’ı.
O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânîdir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânîdir
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.

III.1.7. Çamlıca
Özdemir Asaf Arun (2003: 215), Çamlıca tepesindeyken işittiği müziğin etkisiyle anılarına geri döner. Ozan, sevgilisinden ayrıdır ve onunla
birlikteyken dinlediği şarkılar çalmaktadır. Çamlıca tepesinde bu şarkılar
eşliğinde eğlenenler ile ayrılıktan dolayı hüzünlenen ozan arasında, tam bir
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tezat vardır. Bu bağlamda, olanla olması beklenen arasında kalan ozanın
geçmişiyle şimdisi arasında gidip gelişi, onu ne hayale ne de gerçeğe yaklaştırır; arada tutar:
Çamlıca bahçelerinde eski günler hatırlanıyor
“Biz heybelide her gece mehtaba çıkardık”
Hüsnüne güvenen sevgilim gene uzakta benden:
“Niceler bu tarz-ı revişten geçmiş”
“Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır”:
O kadar gülüp eğleniyorlar ki:
“Yalnız seni sevdim, seni yaşadım”;
Nasıl bir sevgidir bu… Evet, belki…

III.1.8. Çarşı
Rıfat Ilgaz’ın (2000: 55) görme ve koklama duyularına dayanarak kurguladığı dizelerde, çalışmaktan yorgun düşmüş, bu yüzden kolları ağrıyan
bir Üsküdarlı’nın, Yusuf ’un portresini görürüz. Çalışmak zorunda olduğu
için hiç uyumadan çarşıdaki ocağın başına geçen Yusuf, Üsküdar halkından birinin simgesi olarak, dizeler boyunca süregiden bir seraptır ve bu
serap, Yusuf körüğün başına geçince, yoğun bir duman gibi çarşının her
yerine yayılır; öyle ki ancak, dizeler sonlanıp okuma eylemi tamamlanınca
ortadan kalkar:
Ustanın kolları sıvalı,
Belinde vişne çürüğü kuşak.
Geceden yaktılar ocağı
İş vardı yarına çıkacak.
Yusuf ’un kollarında ağrı,
Lehim gibi bir uyku gözlerinde,
Kirpiklerinde çapak,
Sildi elinin tersiyle,
Yeniden avuçlarına tükürdü,
Geçti körüğün başına.
Ocakta bakır tepsiden
Bir duman kaldı bembeyaz
Mis gibi nişadır dumanı,
Yayıldı Üsküdar Çarşısına!

Kamil Eşfak Berki’nin kendini Üsküdar’la özdeşleştirdiği aşağıdaki dizelerde, ozanın yalnızlığını okuyoruz. Yüreğinin kıpır kıpır oluşunu havuz
ya da oluktan geçen balıklarla betimleyen ozan, Üsküdar çarşısında süregiden sabah ve akşam hazırlıklarını birbirine benzetirken, hüznünü de Üsküdar’da başlayan akşama yansıtır. Böylece, kendini Üsküdar’la özdeşleştiren
Berki (2000: 191) Üsküdar’ın kişileştirildiği bir seraba sürükler okuru:
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İçimde Üsküdar
surlarla çevrilidir
sılam
yüreğinde senin
cürüm değil curum var
bitmez tükenmez balık geçişi
açılır Üsküdar
bal rengi hüzünlerde
sabaha benzer akşamları olur
Üsküdar çarşısının

III.1.9. Katibim
Seyfettin Ünlü (2000: 234), geçip giden zamana ve ölüp giden insanlara
rağmen, eski adlarından biri “göksel/yıldız kent” (Astanbolık) olan İstanbul’a bağlı bir coğrafî belde ya da doğal bir nesne olarak Üsküdar’ın ışıklar
içinde parlayan bir kandil gibi ayakta kaldığına değinir ve Katibim türküsünü hatırlar. Bu bağlamda, elinde duran hatıra yüklü mendile seslenen ozan,
onu, Katibim türküsünün mendiliyle özdeşleştirip bir seraba dönüştürür.
Manzumenin son dizelerinde, bu serap da hâlâ bir “kandil gibi ışıl ışıl olan
Üsküdar”ın varlığına zıt olarak, yitip gider:
Üsküdar deyince aklıma
gel ey hatıralar mendili
düşse de aldırma katibimden iki parça fotoğraf
duyulan türküsü değil tükenmesi ahir zamanın
bak tükenmeden duruyor göğe asılı kandil gibi ışıl ışıl Üsküdar

III.1.10. Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar
Bazı ozanların, Yahya Kemal Beyatlı ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ı da Üsküdar’ın temsiline dahil ettiği görülmüştür.
Berki (2000: 192) için Yahya Kemal’in kendini gizlediği yer İspanya’da
Endülüs’ken, ortaya çıktığı yer, Üsküdar’dır. Üsküdar’da gezip duran ve Endülüs’e gidip kendini halktan uzaklaştıran Yahya Kemal; aşağıdaki dizelerde, ozanın gözleri önünde Üsküdar’da gezinip duran bir seraptır. Bu serap
da diğer dizelerde ortadan kalkar:
Yahya Kemal bu
Endülüs’te gizlenir
Üsküdar’da gezinir

Ünlü (2000: 234) ise Üsküdar’ı düşünürken onun fakirliğine gönderme yapar ve o köhne semtin yokuşundan inen Yahya Kemal’i görünce, bu
insanların onu tanıyıp ne kadar mutlu olduklarını dillendirir. Bu semtin
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fakirliğine karşılık, II. Abdülhamit’in halkı her türlü baskı, sansür ve şiddetle yönettiği İstibdad döneminde (1876-1909) Beylerbeyi sarayında, halktan
uzak yaşadığı tantanalı saltanat yıllarını hatırlatır okura. Diğer yandan, Yahya
Kemal de bir bürokrat olmasına rağmen, yoksul halkla birlikte olup içlerinde,
onlardan biri olarak yaşamıştır. İkilik içinde verilen bütün bu görüntüler, yanılsama ya da seraplar, diğer dizelere (Bkz. s. 344) geçince son bulur:
Üsküdar deyince aklıma
fukara bir semtin yokuşundan
yahya kemal indikçe
yüreğini göğe ağdıran insanlar gelir ve tanırlar
beylerbeyi sarayında
ufka bakar gözleri abdülhamidin

Erdem (2000: 237); Üsküdar’ın İstanbul kenti için ne kadar çok şey ifade
ettiğini ya da onu ne kadar çok açıdan temsil ettiğini anlatabilmek için hem
Asya’dan Çin’e kadar uzanan bir yersel (coğrafî) gerçekliğin batıdaki ucu olduğuna hem de Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir sözüne gönderme yapar ve
Tanpınar’ı, Üsküdar’ın temsiliyeti içinde ele alıp yaptığı eklemelerle bir başka
serap oluşturur. Bu serap da diğerleri gibi dizeler değişince yok olup gider:
demişti ki tanpınar
üsküdar uçarsa gider istanbul
yürüyemez sokaklarında çocuklar
üsküdar asyadır çine kadar

III.2. Estetik Çevirinin Ötesi: Üsküdar’la Büyülenmek ve
Büyüyle Çevrilmek
Bir önceki bölümde ele aldığımız örneklerde, Üsküdar göstergesinin,
temsil edildiği unsurların ön yapıları üzerinden nasıl olup da birer manzumeye dönüştürüldüğü incelenirken, çeviri sürecinde oluşturulan soyutla
somut evren arasındaki geçişlerin kalıcı olmadığı, dolayısıyla, dizeler boyunca karşımıza çıkan (s)imgelerin değiştiği görülmüştür. Bununla birlikte, Yahya Kemal Beyatlı ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdığı dizeler;
estetik çeviri aşamalarının hem soyut hem de somut sözcüklerle kurulduğu
ve maddeyle mana arasındaki geçişlerin zamanın durduğu bir süreklilik
içinde aktarıldığı bütünlüğü imler.

III.2.1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Büyülü Üsküdar Çevirisi
Tanpınar’ın Üsküdar’ında, Sultantepe ve İcadiye’nin İstanbul’u tüm güzelliğiyle gözler önüne seren manzarası içinde beş duyuyla algılanamayan
bir bestenin oluştuğunu sezen ozan, bunun mana evrenine açılan bir kapı
olduğunu “büyü, mazi gülü, hayal, uyku” sözcükleriyle betimlerken, öte
evrene ait sözcükleri kullanır. Bu noktada, öte evrene geçtiğini algılayan
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ozan, bu dünyada yaşadığı zamanı “uyku” hâli olarak niteler. Böylece, gerçek olanla gerçek olmayan evreni ve kaybolup giden yaşamın karşısında
duran sonsuz yaşamı sorgulatır okura. Düş, hayal ve rüya ile gerçeğin sorgulandığı bu çeviride, yaşıyormuş gibi rüya gören ölülerin betimlenişiyle
“doğum-ölüm” zincirini tersine çevirir ozan. Sonuçta, aslında her ölümün
bir yaşam ve yaşamın da ölüm anlamına geldiğini anlatmaya çalışan Tanpınar (2000: 31), dizelerini zamanın ötesine, sonsuz zamana taşıdığı için
onları da ölümsüz kılar. Ağırlıklı olarak görme, işitme duyuları ve sezgiyle algılanan bu dönüşüm; estetik aşamada gelinebilecek en üst özdeşleyim
düzeyidir. Zıtlıkların birliği, bir göstergenin içinde aynı anda var olur. Bir
insanın bir tek an boyunca, hem ölü hem de yaşıyor olmasının bu evrende
mümkün olmaması gibi, bir canlının o bir tek anda ölü olup rüya görmesi
de mümkün değildir; bu durum, kartezyen uzayı deneyimleyen bilinçlerin
algı düzeyini aşar ve bunun adı “büyü” olur; üstelik bu yaşam-ölüm yayı,
bir döngüdür; Üsküdar’ın İcadiye ve Sultantepesi’nde yaşanan bir ânın çevirisi, büyüyle dolar böylece:
Bir gün İcadiye’de veya Sultantepe’de,
Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde
Bir kainat açılır geniş, sonsuz, büyülü,
Bugünün rüzgarında yıkanan mazi gülü
Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya
Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya…
Belki en hülyalısı duyduğun masalların
O şafak saltanatı korularda dalların,
Her ufku tek başına bekleyen eski çamlar
Bir sır gibi ömründen sızdırılmış akşamlar,
Ardıçla kestanenin her yıllık macerası
Harap mezarlıklarda ölülerin rüyası
Gelir ve tekrar doğar ölmüş sandığın aşka
Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka!

III.2.2. Üsküdar’la Büyüleyen Yahya Kemal Beyatlı
Dizelerinde bir estetik nesnenin oluşma aşamalarını tek tek ve kullandığı sözcüklerle veren Yahya Kemal Beyatlı, Tanpınar’dan farklı olarak, estetik
çeviri süreci içinde yer alan sözcüklerin yanı sıra, bu sürecin basamaklarına
karşılık gelen “ledünnî ses; sezmedeyiz; görmekle; çinî; solmayacak bahçeler;
duyguyla; haz” gibi sözcükleri de kullanır. Öncelikle, ziyarete gittiği yeri seyreden Beyatlı (2003: 125), göstergenin ön yapısında görüp duyduğu nesnelerden arka yapıya doğru, sezgisel bir geçiş yapar. Bu aşama, algı sürecinden
geçilip anlama ulaşıldığı için duyguların en üst düzeyde, hatta ilahî boyuttaki
hazlarla yaşandığı ve bu yüzden, ozanın dizelere çevirmekte olduğu ortamla
büyük bir özdeşleyim içine girdiği anların büyülü birlikteliğini imler:
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Yine birlikte, bu mevsimde, Atik-Valde’deyiz;
Yine birlikte, bu mevsimde, gezip sezmedeyiz
Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini;
Bu şadırvanda suyun sanki ledünnî sesini.
Eski mimâra nasıl rahmet okunmaz burada?
Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada;
Bu dıvarlarda, saatlerce temâşâya değer,
Çiniden, solmayacak bahçeler açmış yer yer;
Mânevî râhata bir çerçeve yapmış ki gören,
Başka bir âlemi görmekle, geçer kendinden.
Bu ziyârette vakit geçti güneş battı, yazık!
Haz ve duyguyla Atik-Valde’de bir gün yaşadık.

İstanbul’un fethini, geçmişte gördüğü bir rüya gibi yüzlerce yıldan bugüne belleğinde saklayan Üsküdar’ı “görme” duyusuna ağırlık vererek kişileştiren Beyatlı (2003: 126); Üsküdar göstergesinin arka yüzünde gizli olan
tarihi, kendiyle özdeşleyime sokarak verir. Böylece, Üsküdar’ı bizlerle yaşayan, bizden ayrılmaz birer parça hâline getirip sonsuz sayıda Üsküdar
çevirisi yapmış olur. Sonuçta, bir mekan olarak Üsküdar; kendi nesnelliği
içinde tekilleşirken, ozanın çevirisini okuyanlar kadar çoğalıp farklı temsillerle dolu, sayısız mekana dönüşür:
Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri!
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,
Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü!”
Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o!
Sanki halkın uyanık gördüğü rüya idi o!
Şimdi beş yüz sene geçmiş o büyük hâtıradan;
Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan;
Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayal;
O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl.
Gürlemiş Topkapı’dan bir yeni şiddetle daha
Şanlı nâmıyla “Büyük Top” denilen ejderha.
Sarf edilmis nice kol kuvveti gündüz ve gece,
Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Haliç’e;
Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,
Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,
Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu;
Saklamış durmuş, asırlarca, hayalinde bunu.
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IV. SONUÇ
Bir bütüncenin (Bkz. s. 340-358) verileri üzerinde yükselen bu çalışmanın girişinde sorulan sorulara alınan yanıtların yelpazesi oldukça geniştir.
Bu bağlamda, modern Türk edebiyatındaki bazı ozanlar için Üsküdar
“Türklük, Doğu kültürü, Müslüman belde, yoksulluk, aşk acısı, ayrılık,
yalnızlık, hüzün, ölüm, İstanbul’un gözü, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın beldesi” (s)imgelerinin temsil edildiği çok katmanlı,
ontik bir göstergedir.
Yanı sıra, hem bir kentsel mekan hem de bir açık metin olarak Üsküdar;
her ozana göre, farklı duyuşlarla farklı erek metinlere çevrilirken, bir estetik nesnenin oluşma süreçlerinin hepsinden geçmiş ve ozanlarca, ağırlıklı
olarak “ön yapı” unsurlarından (mimarî yapı, eğlence yerleri, mahalle, yersel konum…) yararlanılarak “arka yapı” (üzüntü, acı, ayrılık, hüzün, arada
kalış, yalnızlık, ölüm…) unsurlarına ulaşılmıştır. Bu ozanlar içinde, hem ön
hem de arka yapı unsurlarını bir bütün olarak, her aşamayı dikkate alıp kullanan ozanlar, Yahya Kemal Beyatlı ile Ahmet Hamdi Tanpınar’dır ve belki
de bu yüzden, her iki ozan da bu kadar büyük bir özdeşleyim kurabildikleri için bir mekanın temsilcileri olarak, Üsküdar’ın temsiliyetinde, onun
parçaları kabul edilip çeviriye dahil edilmişlerdir diğer ozanlar tarafından.
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BÜTÜNCE
Ozanlar ve ÜSKÜDAR’lı Dizeler
(ada göre alfabetik)
1.
Ahmet Hamdi TANPINAR
(1901 - 1962)

2.
Ahmet VESKE
(1961 – )

Bir Gün İcadiye’de

Çekimler

Bir gün İcadiye’de veya Sultantepe’de,
Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde
Bir kainat açılır geniş, sonsuz, büyülü,
Bugünün rüzgarında yıkanan mazi gülü
Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya
Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya…

bir martı çığlığıdır / deniz
dalgalarsa alıp götürürler bir yanımı
kentte yürekli bir sessizliğe çekilir
hangi akasyadaki çocukluk gözyaşlarını

Belki en hülyalısı duyduğun masalların
O şafak saltanatı korularda dalların,
Her ufku tek başına bekleyen eski çamlar
Bir sır gibi ömründen sızdırılmış akşamlar,
Ardıçla kestanenin her yıllık macerası
Harap mezarlıklarda ölülerin rüyası
Gelir ve tekrar doğar ölmüş sandığın aşka
Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka!
(Tanpınar 2000: 31)

artık yaşlanıyorum yürürken
bir kopuk kesit / çocukluğum
neyse yanık bir yemen türküsünde biz
içten konuşurken gurbeti
Leylâ içimde çöldür
Rodrigo sevdama uyarlı
benimle ürperir Üsküdar
anılarım tazelenir bir vapur düdüğünde
ve kuşlarla beraber kaçışır akşam
yorgun gecelerin arındığı serviler.
(Veske 2003: 285)

Disiplinlerarası Çalışmalar
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3.
Ali Asker BARUT
(1964 – )
Galata Kulesi

Pencereden

Karaköy’den kalkan vapurlar bilir
Yıllardır nasıl yangın Galata Kulesi
Kızkulesine

Pencereden Üsküdar’a sarkıyor bir kadın;
İlerde, sisler içinde Kızkulesi –
Büyük bir deniz olarak hatırlıyor yalnızlığını,
Gözgöze gelir gelmez, o kuleyle.
Bir kuş, kanatlarını yayarak geçiyor üstümüzden
Gökyüzünün aydınlanmamış, tenha bir yerinde
Islak, üzgün bir yıldız.

Hatırlar herkes
Hezarfen Ahmet Çelebi’yi
Az biraz
Çekebilmek için ilgisini Kızkulesinin
Uçurttu o zat-ı muhteremi
Üsküdara kadar
Bugünse artık
Görmek için denizi
Sağa sola oynatması gerekecek
Betonarme binaların arasında
Üzgün duran boynunu
(Barut 1996: 21)

Günün ilk güneşi doğuyor yoksul semtlerin üstüne.
Işıkları henüz söndürülmemiş bir yolcu treni
Çıkıyor istasyondan;
Rayların kenarında ezilmiş,
Birkaç gelincik –
Yılların yorgunluğuyla yola koyulan işçi,
Bir küfür gibi savuruyor ağzındaki dumanı
Şiirsiz şehrin yüzüne.
Kırık bir deniz feneri
Çakıp sönüyor hâlâ!
Jelatinlenmiş bir sürü çiçekle,
Bir araba geçiyor önümden;
Diyorum, yıllar oldu
Belki hiçbir kadın,
Gülle uyandırılmadı uykusundan.
Pencereden, uzaklaşan arabaya dalıp giderken
Onun da bunlar mı geçiyor aklından?!.
(Barut 1996: 40)
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4.
Asaf Halet ÇELEBİ
(1907 - 1958)

5.
Aydın HATİPOĞLU
(1940 – )

6.
Enis BATUR
(1952 – )

Camlı Odalarda

Üsküdar

Pazar Sıkıntısı

üsküdarda
üsküpüler dokusa gerek
kumrular

Ak libasına sarınmış lacivert akşam
Sönmüş yangın ıssızlığında karşı kıyı
Işıltıyla bakıyor tambur rengindeki cam
Dingin gülüşünün derinliğinde

Çukurcuma’da şapka bayramı: Tül ve peçe
Novotni gecelerinden kalma biri,
bir başkası ilk DP balosundan:
Mütarekeyle Demokrasi arası şaşkın
bir müze.

camları parıldıyor
üsküdar evlerinin
akşamüstleri
camlı odalarda
ne olsa gerek
istanbula bakıp da
beni görmiyen çocuklar
camlı odalardan
(Çelebi 2003: 189)

Durmadan akıyor ve sürüklüyor anlamı
Ahşabına zamanı sindiren yalı
Yakamoz titreşiminde karar kılan
Hüznü hüzzamda vuran bir ses aramalı
Eski ormanların yetim dalları yaban
Tutuşmuş bir nefes huruç ediyor
Yankılanan ezgisi takılıyor ağlara
Su sesi saydamlığında bir bakıştır o an
(Hatipoğlu 2000: 165)

Topkapı’da hurda salkımları: Doğum yeri
Viyana, tevellüt Avusturya-Macaristan
imparatorluğu, yıllar yılı Tarlabaşı:
Bir komisyoncunun çelik kasasından
uçup gitmiş tahviller, senetler ve geniş
kağıt paraları Kaiser’in.
Üsküdar’da hazin aksesuvar saltanatı.
Sedef düğmeler, hasırlı radyoların iç
organları içre Florida’da bir otelden
hatıra pirinç sigara tablası, kimindi
bu gözlük, bu sabrı artık dinmiş elin
çevirdiği kehribar tesbihte durmuş saat?
Ve Pazarları Asla - etiketi parçalanmış
bir video kasetin yanıbaşında bekleyen
umutsuz köstek.
(Batur 2000: 201)

Disiplinlerarası Çalışmalar

7.
Ercüment UÇARI
(1928 - 2000)

8.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
(1898 - 1973)

Kaf Dağı

Karacaahmet

Üsküdar’ın evlerini tut hele kokla gece vakti
Acıkmış bir midye tazeliği dumanı

İkimiz tek atlı bir arabayla
Karacaahmet’ten akşam yol aldık.
Batan bir güneşle, doğan bir ayla
Tükenmez servilik, bitmez mezarlık..

(Uçarı 2000: 135)
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Karacaahmed’in ıssızdır yolu.
Ve içi bir tabut kadar serindir.
Taşların boşluğa açılan kolu
Sevmeye kanmadan ölenlerindir.
Karacaahmet’te güneş geç doğar,
Ve iner geceler akşamdan erken,
Taşına yaslanıp dinlenenler var,
Sindiler görünce bizi geçerken.
Bizimle oradan geçti bir rüzgar,
Ürperdi bir alın gibi her kabir,
O burma sütunlar, o taş kavuklar
Düştükleri yerden doğruldu bir bir..
Eliyle her mezar iki serviyi
İterek iki dal gibi bir yana,
Sevgilim, gördüm ki iyiden iyi
Ardınca hasretle baktılar sana!
Bu bakış bir gönül sırrından ince.
Sandım, bu bakışta biraz ben varım:
Bir mermer altına kalbim girince
Ben de sen geçerken böyle bakarım.
Son zevke eren kim bu yeryüzünde?
Kim var ki hayata karşı ah etmez?
Sayısız güzellik doğar da günde
Birini sevmeğe bir ömür yetmez!
Hayatın şi’rine gönlüm kanmadan
Karacaahmed’e göçerse yerim,
Benden bir an bile fazla yaşayan
Herkese diş biler, ölüm dilerim
(Çamlıbel 2003: 173)
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9.
Hasan İzzettin DİNAMO
(1909 - 1989)

10.
Kâmil Eşfak BERKİ
(1948 – )

Dördüncü Türkü

Üsküdar

Girdim Karacaahmet’e kendi bahçem gibi
Hiçbir taştan kavuk bana “kış” demiyor
Serviler “kış” demiyor.
Taştan Bektaşiler, Nakşibendiler, Mevleviler
“kış” demiyor.

İçimde Üsküdar
surlarla çevrilidir

Baktım, hiçbir acı bu yerde
Hırsından demirleri, taşları yemiyor.
Burda üzüntüler, kaygular, tasalar
Oturmuş insan alınlarına gönül eğlemiyor.
Ne de oturmuş burda kanser
Rahat rahat taştan memeler emiyor.
Girdim serviliğe yanımda şiir kızı
Hem güzel, hem bekirelerin en yalnızı:
Zavallının duyulmuyor ayak sesi bile
Meltem oynuyor saçının altın telleriyle.
(Dinamo 2000: 45)

sılam
yüreğinde senin
cürüm değil curum var
bitmez tükenmez balık geçişi
açılır Üsküdar
bal rengi hüzünlerde
sabaha benzer akşamları olur
Üsküdar çarşısının
Üsküdar
Üsküdar bir garîb ses
bir garîb ses bir içerdenlik
curum curum üstüne
Yahya Kemal bu
Endülüs’te gizlenir
Üsküdar’da gezinir
Valide Camii’nin çeşmesine
koşun bıçak karpuzu yaracak
…Kadıköy’e giderken
birden bir ud sesi yükselebilir
bir mezar taşından
Karacaahmed bu
kendini geçenlere bir bir hazırlar
Üsküdar bu
yüreciğini dirilişe sezindirir
…Gönül bir tel bir saz bir Allah bir
(Berki 2000: 191-192)

Disiplinlerarası Çalışmalar

11.
Mürsel SÖNMEZ
(1963 – )
Söyle İbrahim
Üsküdar’dan hangi denize bakılır
çaresiz genç kız gözlerinin şavkı vurur kız kulesinden
sahilde gezinen kadınların sır taşımayan dudaklarına
denize neden gece bakılır üsküdar’da ibrahim
kara dantellerine gözler takılır
çarpar karşı sahilin sahte kıyılarına
yorgun yürek
aziz mahmud hüdai’den yahya efendi dergahına
diz çöker selam getirir
bütün yollar burada niçin denize çıkar ibrahim
mavi tezgahları arasından geçip manavların
balıkçıları görmezden gelip yürürüm
sarınmasam bir umut cümlesine üşürüm
ateşi geçmek mi zor ibrahim
denizi yarmak mı
yâre varmak mı
Üsküdar’da denize nasıl bakılır ibrahim
neden kırmızı güller açar bağrımda
neden ateşler basar
işte cesur bakışlarım
yakmakta gemileri pervasızca
(Sönmez 2000: 225)
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12.
Necat ÇAVUŞ
(1957 – )

Anıt Öpüşler
Mimar Sinan Kostantiniyye’yi en güzel yerinden
Tutup öpmüş öpmüş İstanbul yapmıştır
Belki bir Şehzadebaşı’nda belki Süleymaniye’de
Bir öpüş rüzgara karşı çınar
Bir öpüş çağlara karşı simya
Bir öpüş müziğin gül açımı
Bir öpüş denizin içindeki ses
Ya Üsküdar’daki Şemsipaşa
Tanrım! O ne öpücüktür, belki de
İstanbul hiç böyle öpülmemiştir.
(Çavuş 2000: 211)
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13.
Nurettin DURMAN
(1945 – )
Ezanlar Şehri Üsküdar
şükürler olsun rabbim
bir cuma vaktinde
yağmur verdin bize
bu yaşa kadar yaşattın
görmem gereken şehirlerin
hayalini kurdurdun bana
hiç olmazsa avuttum kendimi
şiirin ruhundaki ateş
kavurdu içimi desem
mübalağa olmayacak
lakin Rabbim nedense
bu şehri Üsküdar’ı
sevmeye başladım
çarşılardan geçerken
hüzünler yaşadımsa da
bir çocuğun
gözlerindeki parıltı
bir tebessüm bir selam
çok şey kattı hayatıma
bu ezanlar şehri Üsküdar
bu buram buram tarih
aldı götürdü beni.
Boğazdan esen rüzgarla
minarelerden yükselen ezan
beş vaktin vuslatını yaşıyorlar
asırlardır bu ateşli buluşma
Aziz Mahmut Hüdai’den nefes alarak
dalga dalga dolaşıyor Üsküdar’ı
dört nala kalkmış bir küheylan
her yıl selam götürüyor Mekke’ye
Kabe’nin kapısıdır Üsküdar diyerek,
Kralın kızına müjdeler olsun

kuşkonmazda bir kuş
rüzgara kanat çırpınca
kalbinden vurulmuş
kralın kızına müjdeler olsun
mavi sular ortasında kalınca
her gün beş vakit ezanlarla birlikte
ilahi bir nida olarak Kız Kulesi’nde
açık anlaşılır bir okşayış içinde
daralmıyor artık yüreği
rüzgarın esmesi denizin dalgalanması
durduramıyor hayatı bir türlü
akıp giden sular gibi ömür
geçip gidiyor savurarak saçlarını
Üsküdar işveli bir sevgili gibi
bağlıyor kendine insanı
insan ki şaşmaktadır
şaşarak yaşamaktadır.
Muhakkak bir yokuş çıkmalı
bir bayır inmeli Üsküdar’da
Zeynep Kamil’den Toygar Hamza’dan
Sultantepe’den Bülbülderesi’nden
bir kuş bakışı İcadiye’den
bir kanat çırpması Doğancılar’dan
Kıztaşı’ndan Ahmediye’den
çarşının bereketinden
bir zahmet vakti belki de
Aziz Mahmut Hüdayi hazretleri
gölgesini denize usulca
bir keramet olarak düşürmüş olmalı
ezanlar, güvercinler, martılar ve vapurlar
Mihrimah Sultan ile Gülnüş Valide Sultan
Baki’den kalma birer mısra gibi duruyorlar.
Rabbim her şey bir yana
ezanlar bir başka okunuyor
(Durman 2000: 180-181)

Disiplinlerarası Çalışmalar
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14.
Nurullah CAN
(1946 – )
Üsküdar Çeşmesi
Ben dalgındım o gün ışık vardı yüzümde
Çok eski bir sevda şiirinde
Şairin unuttuğu bir dizeydim. Soyadım: Hüzün
Martıların sesini sanki ilk kez duyuyordum
Adlarını bilmediğim çiçekleri topluyordum
Kedi yavrularını öpüyor durup durup gülüyordum
Ben dalgındım o gün dünya nedir bilmiyordum

Çarşılarda vapurlarda tren yollarında
Nedense solgun bir gülümseme oluyordu
Sonra gökyüzünde bir bulut üstünde
Kahkahalar atarak gidiyordu Hezarfen Çelebi
Ben bir yıldız tutmuştum o bir sigara yakmıştı
İçimden Köprü’ye asılmak geliyordu
Sevişmekten yorulmuştuk. İstanbul bize yakışmıştı

Orda Üsküdar Çeşmesi’nin yanında
Yüzüme ışık vuruyordu dalgındım o gün
Kaçamak bakışlarla süzüyordu beni
Eli elime değmişti. Ilık bir rüzgâr esmişti
Bunlar göz değildi artık dudak değildi
Gün geceye dönüyor hep sevdiğimi söylüyordum
O gün dalgındım ben kadın nedir bilmiyordum

O gün dalgındım ben şiirlerimi okuyordum
Sevmezdim soneleri. Haralardan kopan
Kösnük atlar gibi çılgınca koşsunlar
Yorulunca mavi göllerde dinlensinler isterdim
Yıldızlar bastırmıştı şiir nedir bilmezdim
Dalgındım o gece terketti beni
Daha çok sevdim Sadullah Ağa’yı

Dalgındım ne çok şey konuştuk o gün
Çocukluğumuzu evlerimizi memleketi
Güzel günler düşledik. Kırdılar bizi diyordu
Şiirlerden resimlerden şarkılardan söz ettik
Aşk nedir bilmiyordum o gün dalgındım
Yürümek kuşları seyretmek böyle şeyler
Işık çekiliyordu yüzümden yoksuldum

Gün ağarıyordu. Her şey daha güzeldi. Dediler:
Serinmiş Elhamra Sarayları’nın avluları
Geceleri uzunmuş ağlatırmış şairleri
Sen de öylesin
(Can 2000: 183-184)
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15.
Oktay Rıfat HOROZCU
(1914 - 1988)

16.
Orhan Murat ARIBURNU
(1920 - 1989)

Mavili

Üsküdar’a Kadar

Mendilin mavi keten
Mendilin bende dursun
Koklarım Üsküdar’a giderken

Atı alan Üsküdar’ı geçti
Üsküdar’da düğün dernek başladı
Damat gerdeğe girdi
Gelin kız oğlan kızdı
Ooo kekah…

İskelede kayıklar
Sultan Selim’i sayıklar
Karşıda aynalı çeşme
Önünde derya deniz balıklar
Yaramı deşme
Şurada paraşollar dururdu eskiden
Şimdi taksiler dolmuşlar
Avni Baba sırada
Avni Baba nerede
Belki de ölmüştür
Üsküdar’ın üstünde bulutlar

Atı aldı Üsküdar’ı geçemedi
Üsküdar’da yağmur selledi
Yağmurdan kaçan doluya tutuldu
Ho ho Üsküdar’da sabah oldu
Ne atı gördü
Ne Üsküdar’ı bildi
Kör değildi
Topal değildi
Elin züğürdü düz yolda yolunu şaşırdı

Heey Üsküdar
(Horozcu 2000: 62) Canım Üsküdar
Ocağın geniş, tenceren dar
Haydi beyler tamam
ÜSKÜDAR’A KADAR.
(Arıburnu 2000: 89)

Disiplinlerarası Çalışmalar

17.
Orhan Veli KANIK
(1914 - 1950)

18.
Ömer ERDEM
(1967 – )

Efkârlanırım

Üsküdar

Mektup alır, efkârlanırım;
Rakı içer, efkârlanırım;
Yola çıkar, efkârlanırım.
Ne olacak bunun sonu, bilmem.
“Kazım’ım” türküsünü söylerler,
Üsküdar’da;
Efkârlanırım.

üsküdar asyadır çine kadar
her kış
bıraksa da köpük saçlı kızlarını
kıyıya
öfkeli bir yağmurla inen rüzgar

(Kanık 2008: 263)

mihrimah güneş saati
yanından ince dar bir merdiven uzar
soğuk
ve dönmez bir kilit çocuk kütüphanesi
önünden insanlar yürür ve susar
şemsipaşa
ceviz bir cami, demirinden
yan gözle cihangire bakar
demişti ki tanpınar
üsküdar uçarsa gider istanbul
yürüyemez sokaklarında çocuklar
üsküdar asyadır çine kadar
(Erdem 2000: 237)
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19.
Ömer ÖZTÜRKMEN
(1929 – )
Karacaahmet
Lacivert annelerimin içi düşmüş sana şaka değil
Kapalı saksılar içinde lacivert
Beş yüz yaşında ölülerin en İstanbul’u
En İstanbullusu duaların Karaca Ahmet
Lacivert görürüm annelerimi seni düşündükçe
Kapalı saksılar içinde beni doğuranlara açılan
Başörtülerle yürüyen bir Asya
Duvardibi Harem ve ötesi
Üsküdar’ı Kadıköy’e bağlıyan
Günahlarımızla göğü göğü göğü götüren gece
Kapalı saksılar içinde göğü
Taşkent ve Yemen’den düşen Akdeniz gecesi
Ve toprakların en annelisi en en en…
En karartmalısı günahlarımla yüzleştirildiğim
Kadıköy’ü Üsküdar’a bağlıyan
Tövbelerle göğü göğü göğü getiren gece
Ve Fatihâlarla yürüyen bir Asya
İpek hecelerle mermerlerinde yeniden doğan
Ve zamanı beşe bölen huzur huzur huzur
İçimde upuzun serviler uyur.
(Öztürkmen 2003: 231)

20.
Özdemir Asaf ARUN
(1923 – 1981)
Bizim Şarkımız
Çamlıca bahçelerinde eski günler hatırlanıyor
“Biz heybelide her gece mehtaba çıkardık”
Hüsnüne güvenen sevgilim gene uzakta benden:
“Niceler bu tarz-ı revişten geçmiş”
“Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır”:
O kadar gülüp eğleniyorlar ki:
“Yalnız seni sevdim, seni yaşadım”;
Nasıl bir sevgidir bu… Evet, belki…
Her yerdeyim şimdi ben;
Zamanın dört sene evvelinde;
Eylül mehtabı Bostancı İskelesinde,
Zamanın üç sene evvelinde,
Yazın Çiftehavuz bahçelerinde.
Zamanın iki sene evvelinde:
“Bir ihtimal daha var
O da ölmek mi dersin” şarkısı dilimde.
Bizim şarkılar çalınıp söyleniyor,
Çamlıca bahçelerinde.
Ben ise hep eski delilik içinde:
“Bugün de akşam oldu”…
(Arun 2003: 215)

Disiplinlerarası Çalışmalar

21.
Refik DURBAŞ
(1944 – )

22.
Rıfat ILGAZ
(1911 - 1993)

Kuşlar da Ölür

Son

Her sabah böyle ağlar mı Üsküdar
yoksul karanlığında kuşların
aşkın ve umudun bir de acının
rüzgarıyla uçarken bulutlar

Ustanın kolları sıvalı,
Belinde vişne çürüğü kuşak.
Geceden yaktılar ocağı
İş vardı yarına çıkacak.
Yusuf ’un kollarında ağrı,
Lehim gibi bir uyku gözlerinde,
Kirpiklerinde çapak,
Sildi elinin tersiyle,
Yeniden avuçlarına tükürdü,
Geçti körüğün başına.
Ocakta bakır tepsiden
Bir duman kaldı bembeyaz
Mis gibi nişadır dumanı,
Yayıldı Üsküdar Çarşısına!

Herkesten çok kendime yabancı
yaşadığımdan bir hayli yanlışsam
kim süzer gözlerimden ışığı
ölümü yüreğimde avlamışsam
Çalınsa da inancın alın teri
sessizlikle boğulsa da sesim
şafaklar yazacaktır kimliğini
ufkumu kuşatan denizlerin
Sabah olsun, giderim, sen kalırsın
kalır seninle, binlerce kuş cesedi
içimde sönmeyen o diri yangın
ve sessizliği özetlemek hüneri
Aydınlığından damlarken umutlar
zulmün ve kederin bir de acının
hala barınağıysa yalnızlığın
artık her sabah ağlasın Üsküdar
(Durbaş 2000: 177)

(Ilgaz 2000: 55)
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23.
Seyfettin ÜNLÜ
(1965 – )
Üsküdar
I.kıssa:
Üsküdar deyince aklıma
dalgın eteklerini toplayan kızların
denizinde inadına ıslanan
kız kulesi gelir yitik bir tayfanın
aşkına yazılan mektuplarda
Üsküdar deyince aklıma
selimiye kışlasından yayılan mütareke yılları
geçmişe bakar durur mermerlerden seslenir
barut kokulu bulutlar iner yeniçeri yüzlerine
masal bu ya der geçer
zamana aldanan biçareler
Üsküdar deyince aklıma
karacaahmet gelir karanlık ağaçlarda
her gece biraz bestenigar taksim
ve yokluğun perçemine tutunan faniler
koparlar varlığın ibrişiminden
Üsküdar deyince aklıma
fukara bir semtin yokuşundan
yahya kemal indikçe
yüreğini göğe ağdıran insanlar gelir ve tanırlar
beylerbeyi sarayında
ufka bakar gözleri abdülhamidin
Üsküdar deyince aklıma
gel ey hatıralar mendili
düşse de aldırma katibimden iki parça fotoğraf
duyulan türküsü değil tükenmesi ahir zamanın
bak tükenmeden duruyor göğe asılı kandil gibi ışıl ışıl Üsküdar

II. hisse:
sen hiç Üsküdarı gördün mü
bir Üsküdar yüzünün ardındaki sureti
tanıyıp da ıslandı mı aşina gözlerin
atlas bir kumaş gibi dokunup üsküdara
sırrını açıp baktın mı cami avlularında
göreceksin hırkasına bürünüp geçen meczubu
Üsküdar yollarında iz tutarken asasına
dile gelip konuşur ay ve geceye âşık yıldızlar
derler ki söz yok mesafeler çoktan yitik
her insan bir iz taşır Üsküdar toprağından
(Ünlü 2000: 234-235)
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24.
Şemsi BELLİ
(1929 - 1995)
Üsküdar Türküsü
-I-

Üsküdar yolları çınar ağacı
Leylaklar dallarda bir sevgi tacı.
Bir ömür biter de bitmez bu acı.

-IIKısıklı bağları bahar kokuyor.
Karşıda Ortaköy bize bakıyor.
Hisarlara doğru bir nur akıyor,

Ağla Üsküdarlım!.. Ölen günlere…
Gözden damla damla gelen günlere.

Ağla Üsküdarlım.. dolsun gözlerin
Yağmurlu bir sabah olsun gözlerin.

Yollar birleşiyor Bağlarbaşı’nda.
Sarmaşık gülleri mezar taşında.
Gelin gittin ele onbeş yaşında.

-IIIÇengelköy yolları leylaktır… güldür…
Çimenler dağlar duvaktır… teldir…
Gözler akşam renkli.. yanaklar aldır…

Ağla Üsküdarlım!.. soldu mendiller!
Gelmiyor geriye eski seneler…
Çamlıca tepesi, bahardır.. yazdır..
Çingeneler çalar, kemandır.. sazdır..
Sahilde martılar, cilvedir.. nazdır..
Ağla Üsküdarlım!.. nazınan ağla..
Türkü ile ağla.. sazınan ağla!
Üsküdar vapuru sise bürünmüş.
Bahçeler besteye, sese bürünmüş.
Ağaçlar allanmış.. süse bürünmüş.
Ağla Üsküdarlım!.. yaz geldi, geçti.
Heyecanlar öldü… haz geldi, geçti.
Paket paket Üsküdar’ın taşları.
Yine çatmış nar çiçeğim kaşları.
Dile gelmiş Çamlıca’nın kuşları.
Ağla Üsküdarlım!... yollar ağlıyor.
Perdeler ah çekti… teller ağlıyor.
Beşiktaş’a duman çökmüş kararmış.
Beylerbeyi, mavi mavi morarmış.
Yıkık duvarları örümcek sarmış.
Ağla Üsküdarlım!... yar! diye diye.
İçimde özleyiş var! diye diye…

Hey gidi deftere karışan günler!..
Yırtılıp, ezilip, buruşan günler!..
Bin bir dilek gizli bir tek niyette.
Sarmaşıklar açmış, duvarda, setde.
Bir hey hıçkırıyor Karacaahmet’te.
(Belli 2000: 137-138)
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25.
Şükran KURDAKUL
(1927 – )
Hangisine
Yetim kalan kumrulara ses verir
Kendi gurbetinde kendini sorar.
Akşam olur, eskilerden esinlenir.
Şairi çoktan gitmiş bir Üsküdar.
Oradan bakarsan saraylar ve deniz
Buradan bakarsan serviler ve çağrışımları.
Evler birilerine sitem eder akşamları,
Yollarda gelmeyecek babalar beklenir.
Benim ya, şimdi böyle şeyler duyarak
Dolaştığı sokakta dünyası ağır gelen..
Elinde dizelerin ağladığı o kitap,
Hangi mezar taşına yetişebilir.
(Kurdakul 2000: 122)
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26.
Talat Sait HALMAN
(1931 - 2014)
Üsküdar
Rüzgârları bin fatiha yüklenmiş uğuldar
On binlerin ölgünce uzaklaştığı yerde.
Kumrular ağlaşıyor:
“Gidelim Üsküdar’a”
“Gidelim Üsküdar’a”
Kumruların sürgünü bitmezse ki hiç bitmeyecek
Sevgi ölüm bekçisidir servi gibi.
Kanıyor Haçlıların yağması evler dolusuNice çırpınsa Leander boşuna,
Yılan efsanesi doymuş, susuyor Kız Kulesi.
Bir cehennem düşü görmüş de uyanmaz, uyumaz
Karacaahmet
“Ne tâc ne taht ü ne mülk ne mâl”
Her Cuma zerde pilav Valide Sultanda ama
Üsküdar gitgide aç, gitgide loş,
Çengiler gülmüyor ve güldürmüyor,
Ordular döndü yenilgin ve yarım.
Hasbahçesi yorgun sarayında
Daralan ufkunu imzalarken
Sonrasız ağlıyor Üçüncü Selim.
Üsküdar çeşmesi candan su verir yaslılara,
Ama ölmüşlerinin canı için sır vermez.
Kamyonlar ağıldar deli, Allaha emanet

Söndüren kimdir adak mumlarını?
Kim çözer çıkmayan dilekler için
Türbeye üst üste bağlanmış olan bezleri?
Bu duasız çürüyen ülkeye sürmüşlerdi
Nedim-i şeydâyı bile:
Selvilerin her biri ıssız, bir onun selvisi şen.
Yüzlerce yıl bahara özenmiştir Üsküdar.
Uçmasa üstünde ecel kuşları
Neftî gece son bulur mu bir gün?
Genç ölenler deli otlarla büyür.
Tanrıya küskün mezar taşları çağlar boyu
İstanbul’u dinler ve bağışlar yeni baştan.
Ve ölüm
Hıncahınç gölgeler günahlarla
Dar gelir Üsküdar’a.
(Halman 2003: 239-240)
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27.
Yahya Kemal BEYATLI
(1884 - 1958)
İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar

Hayâl Şehir

Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri!
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,
Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?
Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü!”
Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o!
Sanki halkın uyanık gördüğü rüya idi o!
Şimdi beş yüz sene geçmiş o büyük hâtıradan;
Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan;
Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayal;
O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl.

Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak!
Bir zaman kendini karşındaki rüyâya bırak!
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan;
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan;
O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine,
Çevirir camları birden peri kâşânesine
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka.
Mestolup içtiği altın şarabın zevkinden
Elde bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilen,
Nice yüz bin senedir şarkın ışık mîmârı
Böyle mâmûr eder ettikçe hayâl Üsküdar’ı.
O ilâhın bütün ilhâmı fakat ânîdir;
Bu ateşten yaratılmış yapılar fânîdir
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.

Gürlemiş Topkapı’dan bir yeni şiddetle daha
Şanlı nâmıyla “Büyük Top” denilen ejderha.
Sarf edilmis nice kol kuvveti gündüz ve gece,
Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Haliç’e;
Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,
Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,
Görmüş İstanbul’a yüz bin meleğin uçtuğunu;
Saklamış durmuş, asırlarca, hayalinde bunu.

Az sürer gerçi fakîr Üsküdar’ın saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına;
Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına,
Ezelî mağfiretin böyle bir iklîminde
(Beyatlı 2003: 126) Altının göz boyamaz kalpı kadar hâlisi de.
Halkının hilkati her semtini bir cennet eden
Karşı sâhilde, karanlıkta kalan her tepeden,
Gece birçok fıkarâ evlerinin lâmbaları
En sahîh aynadan aksettiriyor Üsküdar’ı.
(Beyatlı 2003: 122)
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27.
Yahya Kemal BEYATLI
(1884 - 1958)
Üsküdar’ın Dost Işıkları

Atik-Valde’den İnen Sokakta

Ötmekte fecre kadar horozlar birer birer;
Geçtikçe her dakîka belirmektedir seher.

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları
Az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı.
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün.
Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
Bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri.
Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!

Bilmem kaçıncı fecri vatan toprağında biz,
Görmekle şimdi bir yaşatan vecd içindeyiz.
Etrafı okşuyor mayısın tâze rüzgârı:
Karşımda köhne Üsküdar’ın dost ışıkları..
Kimlersiniz? Ya bağrı yanık kimselersiniz!
Yâhut da her sabah uyanık kimselersiniz.
Dünyâ yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan,
Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an.
Sizlersiniz bu ânı ışıklarla Türk eden!
Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!
Gönlüm, dilim, kanım ve mizâcımla sizdenim
Dünyâ ve âhirette vatandaşlarım benim.
(Beyatlı 2003: 123)

Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı,
Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime:
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
“Onlardan ayrılmış bana her an üzüntüdür;
Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.”
(Beyatlı 2003: 124)
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27.
Yahya Kemal BEYATLI
(1884 - 1958)
Ziyâret
Yine birlikte, bu mevsimde, Atik-Valde’deyiz;
Yine birlikte, bu mevsimde, gezip sezmedeyiz
Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini;
Bu şadırvanda suyun sanki ledünnî sesini.
Eski mimâra nasıl rahmet okunmaz burada?
Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada;
Bu dıvarlarda, saatlerce temâşâya değer,
Çiniden, solmayacak bahçeler açmış yer yer;
Mânevî râhata bir çerçeve yapmış ki gören,
Başka bir âlemi görmekle, geçer kendinden.
Bu ziyârette vakit geçti güneş battı, yazık!
Haz ve duyguyla Atik-Valde’de bir gün yaşadık.
(Beyatlı 2003: 125)
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YENİ BİR TARTIŞMA:
OSMANLI TÜRKÇESİ, ÇEVİRİBİLİMDE
VARLIĞI SORGULANAN
“KUSURSUZ DİL”E ÖRNEKTİR!?1
A NEW DISCUSSION:
OTTOMAN TURKISH Is The EXAMPLE Of
“PERFECT LANGUAGE”
Being QUESTIONED In TRANSLATION STUDIES!?
Fundagül APAK2
ÖZET
“Bir metni çevrilebilen ya da çevrilemeyen yapan nedir? Bir metnin çevrilebilir
olduğunu gösteren kriterler varsa nelerdir? Çevrilebilirlik sorunsalı kaynak
metne mi yoksa erek metne mi yöneliktir? Hangi alandaki metinler çevrilebilirlik
açısından sorgulanır: edebî, bilimsel?” şeklinde uzayıp giden sorular zincirinden
kurtulup yanıtları bulmak, çeviribilim alanında çalışan araştırmacıları her bilimsel
alanda olduğu gibi kuram üretmeye ve bu kuramları uygulamalı çalışmalarda
test etmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda, bir tek sorunun yüz yıllar boyunca
göstergebilim kuramları içinde baskın durumda olduğu söylenir: “Çeviri kuramsal
olarak mümkün müdür?” (Eco ve Nergaard 1998: 220)
Bu sorudan yola çıkarak, 7. yüz yıldan günümüze kadar, Batılı düşünürlerin
bir “kusursuz dil” (perfect language) arayışında olduğu görülür. Umberto Eco
ve Siri Nergaard’a (1998: 221) göre “A dilinden B diline çeviri yapılırken A ve B
dillerindeki bağıntıları, arada belirsizliğe yer vermeyecek ölçüde aktarabilecek
bir X dilinin varlığı söz konusudur.” Olası kusursuz bir dilin varlığına karşıt olan
görüşlerin birinde, böylesine kusursuz bir dille, basit ifadelerin çevrilebileceği
ancak, daha karmaşık ifadelerin çevrilemeyeceği savunulur. Kusursuz dile karşı
yapılan daha ikna edici itirazların birindeyse şöyle denir: “Eğer kusursuz dil kabul
edilen X, A dilinden B diline geçişi sağlıyorsa, bu taktirde, A’dan X’e geçişi sağlayan
başka bir Y diline de ihtiyaç olabilir ve bu durum, böylece sürüp gider.” (Eco ve
Nergaard 1998: 221).
Erek dizgede “çeviri” olarak kabul edilen Gülistan adındaki Farsça yapıt; 13. yüz
yılda, İranlı Şeyh Sadî (1213?-1292) tarafından, öğüt vermek amacıyla yazılmıştır.
Bu pilot çalışmada, yüzlerce yıldır kullanılan Osmanlı Türkçesi’nin çeviribilimde
1 Bu makale daha önce, bir başka yayın organında, basım aşamasında oluşan birçok yanlışla
basıldığı için bu kitapta, bazı değişikliklerle ve yeniden yayımlanması bir zorunluluk olmuştur.
Makalede yararlanılan veri tabanı; Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne
"Gülistan'ın 'Gemideki Köle Hikayesi': Tercümelerdeki Bağlaçlar" adıyla sunulan tezden
alınmıştır.
2 Dr. Öğr. Üyesi, heatherrose13@gmail.com
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tartışılagelen “kusursuz dil”in karşılığı olup olmadığı, Gülistan’daki öykülerden
birinin 15. yüz yıldan günümüze kadar Batı Türkçesi’ne yapılan çevirileri
incelenerek tartışılacaktır. Elimizdeki verilere baktığımızda, yukarıdaki soruya
verilen yanıt “Evet”tir.
Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Gemideki Köle, Gülistan, kusursuz dil,
Osmanlı Türkçesi, Türk edebiyatı

ABSTRACT
What makes a text translatable or untranslatable? What are the criteria that
show a text is translatable if there are any? Is translatability which has been
discussed for years oriented to the source text or the target text? What type of texts
can be discussed in terms of their translatibility: literary or scientific?; in order to
sort these questions out, researchers –just as in all scientific research– have tried
to produce relevant theories as well as case studies in which to test the relevance
of these theories. In this sense, it is said that the only question is dominant in the
theories of semiology for hundreds of years: “Is translation theoretically possible?”
(Eco and Nergaard 1998: 220)
With respect to this question, it is seen that the Western philosophers are
in pursuit of “a perfect language” (kusursuz dil) from the 7th century up to now.
According to Umberto Eco and Siri Nergaard (1998: 221) “in order to translate
from language A into language B, one has to refer to a perfect language X in which
the concepts expressed in both A and B can be conveyed without any ambiguity.”
In one of the objections to the existence of possible perfect language, an idea is
depended that with this perfect language, simple expressions can be translated but
more complex ones can not be translated. In one of the more cogent objections
against the perfect language, it is said that “if it is true that one needs the mediation
of a language X to pass from language A to language B, then one will also need the
mediation of a language Y to pass from A to X, and so on ad infinitum.” (Eco and
Nergaard 1998: 221)
The Persian work Gülistan which is considered as “translation” in the target
system is written by Iranian Sheikh Sadî (1213? - 1292) in the 13th century in order
to give advice. In this pilot study, it is questioned that if the Ottoman Turkish
which was used for hundreds of years will be accepted as ‘the perfect language’
in translation studies or not by analysing the translations of one of the stories in
Gülistan into Western Turkish that have been practiced since the 15th century. With
all the data we gathered, the answer to this question is “Yes”.
Keywords: Translation Studies, the Slave on the Boat, Gülistan, perfect language,
Ottoman Turkish, Turkish literature
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1. GIRIŞ
1.1. Genel Çerçeve
Günümüzde hem “salt” (pure) hem de “uygulamalı” (applied) çalışmaları içine alan "çeviribilim"de (translation studies) − Holmes’ün terminolojisine göre (Baker 1998: 278)− yüz yıllar boyunca tartışılan ve hâlen de
tartışılmakta olan bir konudur “çevrilebilirlik” (translatability). “Çevrilebilen ya da çevrilemeyen nedir? Bir metnin çevrilebilir olduğunu gösteren
kriterler varsa nelerdir? Çevrilebilirlik sorunsalı kaynak metne mi yoksa
erek metne mi yöneliktir? Hangi alandaki metinler çevrilebilirlik açısından sorgulanır: edebî, bilimsel?” şeklinde uzayıp giden sorular zincirinden
kurtulup yanıtları bulmak, çeviribilim alanında çalışan araştırmacıları her
bilimsel alanda olduğu gibi kuram üretmeye ve bu kuramları uygulamalı
çalışmalarda test etmeye yöneltmiştir.
Dilin sosyal gerçekliğe rehber olduğunu söyleyen Edward Sapir’e göre
hiçbir dil yoktur ki aynı sosyal gerçekliği temsil ettiği düşünülen başka bir
dile yeterli ölçüde benzesin. Çünkü, içinde farklı toplumların yaşadığı dünyalar birbirinden ayrılır (Basnett-McGuire 1980: 13). Dolayısıyla, birbirinden ayrı olan her yapı, ayrı bir gerçekliği temsil eder.
Sapir’le aynı görüşe sahip olan Roman Jakobson da her bölümü kendi
içinde bir grup çevrilemeyen bağıntı içerdiği için bir “ileti”nin (code) başka
bir dilde tam olarak eşdeğerini bulmasının mümkün olmadığını düşünür
(Basnett-McGuire 1980: 15). Çevirinin yabancı bir “ileti birliği”nin (code
unit), yeterli bir tahmini olduğunu söyleyen Jakobson’a göre, çeviri söz konusu olduğunda “eşdeğerlik” (equivalence) imkânsızdır. Buna dayanarak
şiire ait sanatın, çeviride teknik olarak “aktarılamaz” (untransfarable) olduğunu söyleyen Jakobson çeviriyi, “diliçi” (intralingual), “dillerarası” (interlingual) ve “göstergelerarası” (intersemiotic) olmak üzere üçe ayırmıştır
(Basnett-McGuire 1980: 14). Bu noktada, Jakobson’ın çevrilebilirlik kavramını tartıştığı alanın “dillerarası çeviri” olduğu görülür.
Akşit Göktürk (1994: 18), Latince’ye Kutsal Kitap’ın ünlü Vulgata çevirisini yapan Hieronymus’un (348-420), gerçekte çeviri sorununa metin türü
açısından bakan ilk çevirmen sayılabileceğini söyler. Hieronymus, ilkçağın
bir başka ünlü çevirmeni olan Cicero’nun (İ.Ö. 106-43) izinden giderek,
temelde iki çeviri tutumundan söz eder: “verbum e verbu”, sözcüğü sözcüğüne çeviri; “sensum experimere de sensu”, anlamın çevirisi… Birinci yol,
kaynak metnin biçimsel öğelerinin elden geldiğince korunarak aktarılması,
ikinci yol ise, kaynak metin yapılarının elden geldiğince, çeviri metin dilinin anlambilimsel, sözdizimsel, biçimsel işleyişine uydurulmasıdır.
Sözcüğü sözcüğüne çevirinin “ideal” olarak, kaynak dildeki metnin tek
tek sözcüklere ayrıldıktan sonra erek dilde bu sözcük parçalarının birer birer
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birleştirilmesi olduğunu belirten Douglas Robinson açısından (1998: 125)
bu ideal, genelde mümkün değildir; çünkü, en basitinden, sondan eklemeli
bir dilde (agglutinative) karşılığı aranan çekimli (inflected) dillere ait bir
sözcük, büyük olasılıkla erek dilde tam bir karşılık bulamayacaktır. Bunun
yanı sıra, bu ideal gerçekleşse bile sonuç, genellikle “okunamaz” (unreadable) olacaktır.
“Kesinlik” (accuracy) ya da “kapsayıcılığın” (comprehensiveness) eksikliğinde “sözcüğü sözcüğüne” (literal) çeviri yapan çevirmenin sürekli
ödün vereceğini söyleyen Lefevere (1975: 32) kendini umutsuzca metnin
kurgusuna adayan çevirmenin, bu durumda sözcüğü sözcüğüne çevirinin
kurallarından kopacağını söyler. Üstelik metindeki tümce yapısı söz konusu olduğunda sözcüğü sözcüğüne çeviri daha da zorlaşacaktır.
Daha sonraki araştırmalarında “sadık/doğru” anlamında kullandığı
“translatio” ile “kabul edilebilir” olarak ele aldığı “traductio” kavramlarından bahseden Lefevere (1995: 18) için “sadık çeviri” (faithful translation)
imkânsızdır. Kişisel ve duygusal vakumlarda “gösterilen”in (signified), göstergelerdeki (signifiers) kültürel, ideolojik ve şiirsel değerlerin gözardı edilmesinden dolayı değişime uğraması, “sadık çeviri”yi imkânsız kılar. Ancak,
göstergelerin sahip olduğu “çeşni”nin (flavour) o derece önemli olmadığını
düşündüğü bilimsel ya da edebî olmayan metinler, bu durumun dışında
tutulmuştur.
Aslında bir metnin “çevrilemezliği” (untranslatability) o metindeki semantik ve morfolojik eşdeğerlerin yokluğundan ziyade, şiirsel eşdeğerlerin
yokluğuyla ilgilidir. Batı’da “tür” (genre) olarak karşılığı bulunmayan ancak, Arap şiirinde saygın (canonized) bir konumu olan “kaside”nin yetkin
bir şekilde Batı dillerine çevrilememesi bu duruma bir örnektir (Lefevere
1995: 25).
Goethe’ye göre, çeviri bir halının ters yüzüne benzer. Desenin ana çizgilerini görseniz bile, tümünü aynı renklerle, olanca incelikleriyle aktaramazsınız… “Anatole France’ın bir sözü var: Güzel çeviriler vardır ama, sadık
çeviri yoktur.” diyen Talât Sait Halman (1979: 172) da yüz yıllar boyunca
tartışılan çeviri terimi üzerinde düşünen araştırmacılardan sadece biridir.
Kuralcı yaklaşımda, çeviri, tamamen “kaynak odaklı” bir edimdir; yani
çeviride amaç, kaynak dil metnini erek dilde tıpkı kaynak dilde olduğu gibi
yeniden yaratmaktır; çeviri kaynak odaklı bir edim olarak kabul edildiğinden, kaynak metin erek metne göre değişmez bir biçimde birincil derecede önem taşır... Yaklaşık yirmi yıldır ise, yani kabaca 1970’lerden bu yana,
çeviribilimin çehresini değiştirecek düzeyde adımlar atılmıştır… Bu yeni
bakış açısı ana çizgileriyle şöyledir: Kuralcı yaklaşımda belirlendiği gibi,
çevirinin doğası gereği “kaynak odaklı” olduğu doğrudur. Ama bu, çeviride
amacın kaynak dilde olduğu gibi yeniden yaratılması anlamına gelmez…
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Çeviri erek odaklı bir etkinlik olarak kabul edildiğinde çeviri metin kaynak
metne göre ikinci derecede önemi olan bir etkinlik olma durumundan çıkar (Bengi 1990: 137).
Çeviri sürecindeki önemli kavramlardan biri de “eşdeğerlik”tir. Göktürk
(1994: 55), eşdeğerliğin en ilginç tanımlarından biri “özgün metnin, kendi
dilinin okurunda uyandırdığı etkinin, çeviri metnin de çeviri dili okurunda
uyandırabilmesi”dir derken Toury, eşdeğerliğin “sürekli değişim” hâlinde
olan “tarihsel” bir kavram olduğunu söyler. Bu yaklaşıma göre, çeviride eşdeğerlik, iki kutuptan oluşan soyut bir kavramdır. Bu kutuplar “yeterlilik”
ve kabul “edilebilirlik”tir. Kaynak metin normlarının çeviriyi yönlendirmesi durumunda yapılan çeviri yeterlilik kutbuna yaklaşırken, erek metin
normlarının çeviriyi yönlendirmesi durumunda yapılan çeviri kabul edilebilirlik kutbuna yakın olarak ele alınır. Çeviri, doğası gereği, her iki durumda da karşı uçtan bir şeyler alma durumundadır. Bu nedenden ötürü hiçbir
çeviri tam anlamıyla yeterli veya tam anlamıyla kabul edilebilir olamaz…
Toury’e göre, çeviri çalışmalarını yönlendirecek anahtar soru “Erek metin
kaynak metnin eşdeğeri midir?” sorusu değil, “Kaynak metin ve erek metin
arasındaki ilişkinin tipi ve derecesi nedir?” (Bengi 1990: 141) sorusudur.
Eşdeğerlik bağlamında çeviri normlarını “öncül” (initial), “süreç-öncesi” (preliminary) ve “çeviri-süreci” (operational) normları olmak üzere üçe
ayıran Toury’e (1995: 55) göre çeviride “yeterlilik” ve “kabul edilebilirlik”
kutupları öncül normlara göre belirlenmiş olur.
Toury’nin normlarına göre, çeviriyi erek kültüre ait bir etkinlik olarak
kabul ettiğimizde, “çevrilebilirlik de erek dile (target language) ve bu dilde
varolan çeviri kültürüne bağlı olacaktır” (Pym ve Turk 1998: 276).
Bunun yanı sıra, “dil-odaklı” (language-oriented) ve “metin-odaklı”
(text-oriented) yaklaşımlarda çevrilebilirliği farklı etmenlere dayandıran
Toury (1980: 24, 25) için diller arasında etkileşim varsa, iki kültür arasındaki gelişmeler birbirine paralelse, iki toplumun geleneklerinde temas varsa
ve metinler arası ilişki çok karmaşık değilse “çevrilebilirlik” artacaktır.
“Biçimsel” (formal) ve “dinamik” (dynamic) olmak üzere çeviride iki
çeşit eşdeğerlikten bahseden Eugene Nida’ya göreyse, kaynak metnin özünü teşkil eden ve durağan olduğu için kaynak metnin bütün çevirilerinde
bulunan bir “değişmez” (invariant) vardır. Dolayısıyla, erek metindeki iletiyle erek metnin okuru arasında kurulan ilişki, çevirideki bu “değişmez öz”
sayesinde, kaynak metin iletisiyle kaynak metin okuru arasındaki iletişimin
aynısı olacaktır (Basnett-McGuire 1980: 13).
Anton Popoviç (1970: 160), özgül biçimsel niteliklerin, özgün metinden
çeviriye doğrudan aktarılmasının, bu sürece katılan bütünleyici parçaların
örgensel niteliği yüzünden engellendiğine değinir. Ona göre, evrensel değerlerin bile bireysel olarak algılandığı, insan ruhbiliminde temel gözlemlerden
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biridir. Bu durumda ister sadık olsun ister olmasın, çevrilen metnin algılanması, her okur tarafından farklı olacaksa burada “algı”nın ötesinde çeviriyi kaynak metnin erek kültürdeki uzantısı olarak erek kültürün okuyucusuna sunan etmen, “mesaj”daki bu “değişmez öz” olmalıdır.
Basnett-McGuire (1980: 13), çevirinin dilbilim aktivitesinin merkezinde yer almasına rağmen, daha ziyade, gösterge sistemleri, gösterge süreçleri
ve gösterge fonksiyonlarını inceleyen bilime yani “göstergebilim”e (semiotics) ait olduğuna değinir.
Bu bağlamda, Umberto Eco ve Siri Nergaard (1998: 220) bir tek sorunun yüz yıllar boyunca göstergebilim kuramlarında baskın bir durumda
olduğuna değinir: “Çeviri kuramsal olarak mümkün müdür?”
Bu sorudan yola çıkarak 7. yüz yıldan günümüze kadar Batılı düşünürlerin bir “kusursuz dil” (perfect language) arayışında olduğunu belirtirler.
Buna göre, A dilinden B diline çeviri yapılırken A ve B dillerindeki bağıntıları, arada belirsizliğe yer vermeyecek ölçüde aktarabilecek bir X dilinin
varlığı söz konusudur. Olası kusursuz bir dilin varlığına karşıt olan iki görüşten birinde böylesine kusursuz bir dille, basit ifadelerin çevrilebileceği
ancak, daha karmaşık ifadelerin çevrilemeyeceği savunulur. Kusursuz dile
karşı yapılan daha ikna edici bir itirazdaysa şöyle denir: Eğer kusursuz dil
kabul edilen X, A dilinden B diline geçişi sağlıyorsa, bu taktirde A’dan X’e
geçişi sağlayan başka bir Y diline de ihtiyaç olabilir (Eco ve Nergaard 1998:
221).

1.2. Amaç
Yukarıdaki bilgilerin ışığında bu araştırmanın amacı, erek dizgede “çeviri” olarak kabul edilen ve kaynak dizgede 13. yüz yılda İranlı Şeyh Sadî
(1213?-1292) tarafından öğüt vermek amacıyla yazılmış olan Gülistân adlı
Farsça eserin, 15. yüz yıldan günümüze kadar Batı Türkçesi’ne yapılan çevirilerini ele alıp yüz yıllar boyunca kullanılmış Osmanlı Türkçesi’nin, çeviribilimde kusursuz dil kabul edilip edilemeyeceğini irdelemektir.
Dört bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde, yüz yıllar boyunca çeviribilimdeki tartışmaların merkezinde yer alan “çevrilebilirlik”
konusunda hangi araştırmacıların neler söylediği hakkında özet bilgiler
verilip bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmış, ikinci bölümde ise çalışmada
yararlanılan çeviriler hakkında bibliyografik künyeleriyle birlikte bilgi verilmiş ve kaynak metinle çevirilerdeki bağıntıların gözlenebileceği birebir
karşılaştırılmalı metin oluşturulmuştur. Üçüncü bölümdeyse, Gülistân’daki
sözcüklerle bağlaçların kaynak metin ve çevirilerdeki ilişkileri incelenerek
bu bağlamda, çevirmenlerin, Toury’nin terminolojisine göre hangi çeviri normlarına bağlı kaldıkları saptanmaya çalışılmıştır. Bu saptamalarda,
göstergebilimde “ifade düzlemi” (expression plane) olarak geçen sesbilim,
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sözcükbilim ve tümce yapısı göz önüne alınırken “içerik düzlemi”nde de
(concept plane) kavramsal düzenler, 1.1’deki verilerin ışığında incelenmiştir. Araştırmanın sonucu, dördüncü bölümde yer almaktadır.
Çalışmada kaynak olarak kullanılan Farsça metin (F), bugün İran’da en
güvenilir Gülistân yayını kabul edilmektedir. Bazı sözcüklerin dipnotlarda açıklandığı bu eser, İranlı Mu¤ammed ‘Ali Furùµì’nin yapmış olduğu
edisyon-kritik esas alınarak Dr. Halil Hatib Rehber tarafından hazırlanmıştır. Ancak buradaki kaynak metin kavramında dikkat edilmesi gereken,
çalışmada esas alınan ve F olarak adlandırılan kaynak metinle çevirilerde
esas alınan kaynak metinlerin aynı olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla, erek
metinlerde kaynak metin olarak ele alınan Farsça Gülistân metinlerinden
bu çalışmada S2 için F2, S3 için de F3 kısaltmaları kullanılmıştır.
Araştırmada 1.1’de ele alınan eşdeğerlik kavramı dışında, çevirinin kaçıncı dilden yapıldığı da önem taşımaktadır. “Sözgelişi, günümüzde İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça gibi dillerden Türkçe’ye yapılacak herhangi bir çevirinin, doğrudan doğruya birinci dilden yapılması, üzerinde
uzlaşılmış bir ilkedir artık. Bununla birlikte, 19. yüz yılın ikinci yarısında
başlayan, 20. yüz yılın başlarında da süren bir uygulama, Batı dillerinden
Türkçeye yapılan birçok çevirinin Fransızca aracılığıyla, ikinci dilden gerçekleştirilmesidir…Çeviri tarihinde, bir dilden ötekine doğrudan doğruya
çeviri, bu iki dili konuşan toplumlar arasında bir kültürel yakınlığın söz konusu olduğu durumlarda daha kolay gerçekleşmiştir.” (Göktürk 1994: 49).
Bütün bu görüşler ışığında, bu araştırmadaki erek metinleri incelemeye
başladığımızda, çevirilerin kaynak dil olan Farsça’dan Batı Türkçesi’ne yapıldığını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını görürüz. Satır-arası çeviri örnekleri olarak karşımıza çıkan S2 ve S3 çevirileriyle yine kaynak metnin
verildiği MÜ dışındaki erek metinlerin, kaynak dilden mi yoksa başka bir
erek dilden mi çevrildiğini bilmek mümkün değildir. Çünkü, erek metinlerin
yer aldığı nüshalarda bu konuda bir bilgiye rastlanmamıştır. Sadece H1 çevirisinin girişinde, metin ve anlam bakımından, daha çok Sûdî şerhinin esas
alındığı söylense de çevirinin kaçıncı dilden yapıldığı belirtilmemiştir.

2. GÜLISTÂN VE ÇEVIRILERI
2.1. Gülistân’daki “Gemideki Köle” Hikâyesinin Batı
Türkçesi’ndeki Çevirileri
Bu araştırmada, kaynak olarak kabul edilen Farsça Gülistân metninin,
15. yüz yıldan günümüze kadar Batı Türkçesi’ne yapılan çevirilerinden 16’sı
ele alınmıştır. Bu 16 çeviri eser, ulaşılabilen bütün kaynak eserler ve kütüphaneler taranarak saptanmış olup; aşağıda, kısaltmaları ve tespit edilebildiyse mütercimiyle birlikte yüz yıllarına göre sıralanmıştır:
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1. 15. yüz yıl, Gülistan Tercümesi : Mahmûd b. Kâdî-i Manyâs. Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah 648’in edisyon-kritiği − S1
2. 16. yüz yıl, Gülistàn : Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 435
− S2
3. 16. yüz yıl, Gülistàn Tercemesi : Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid
Efendi 322 − S3
4. 16. yüz yıl, Nigàristàn-ı Şehristàn-ı Dıra¦tistàn-ı Sebzistàn : Kırtovalı Zaîfî. Paris, Bibliotheque Nationale, Suppl.Turc.572 − B
5. 17. yüz yıl, Gülistàn Kitàbınuñ Tercemesidür : Es‘ad b.
Şey¦ü‰l-İslàm Sa‘de‰d-dìn. Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı 3276 − S4
6. 18. yüz yıl, Kitàb-ı Tercüme-i Gülistàn : İbràhìm b. ‘Abd Allàh
Baba²aµì. Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa 490 − S5
7. 18. yüz yıl, Gülefşàn : Mu¤ammed Sàmì. İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, TY 3029 − İÜ
8. 19. yüz yıl, Mülistàn : Mu¤ammed Sa‘ìd. Marmara Üniversitesi
İlâhiyât Fakültesi Kütüphanesi, Üsküdarlı 138 − MÜ
9. 19. yüz yıl, Tercüme-i Gülistàn-ı Sa‘dì : A¤med ¡à’ib ‘İzzet. Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa 611 − S6
10. 20. yüz yıl, Gülistân Tercümesi : Kilisli Rıfat, 1941 − K
11. 20. yüz yıl, Gülsuyu : Niğdeli Hakkı Eroğlu, 1944 − N1
12. 20. yüz yıl, Gülistan : Yakup Kenan Necef Zade, 1965 − Y1
13. 20. yüz yıl, Gülistan : Hikmet İlaydın, 1974 − H1
14. 20. yüz yıl, Gülistan : Yakub Kenan Necefzâde, 1987 − Y2
15. 20. yüz yıl, Gülistan : Hikmet İlaydın, 1991 − H2
16. 20. yüz yıl, Gülistan Tercümesi: Gül Suyu : Niğdeli Hakkı Eroğlu,
1996 − N2
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Bu 16 çeviri eser içinde, birbirinden bazı yönleriyle ayrılanlar şunlardır:
B

16. yüz yıla ait olan bu çeviri eser “manzum” olarak kurgulandığından mensur olan diğer çeviri eserlerden ayrılır.

S2 , S3 16. yüz yıla ait bu çeviriler de “satır-arası çeviri” oldukları için diğerlerinden ayrılır.
MÜ

19. yüz yıla ait olan bu çeviri, mütercimin yararlandığı Farsça metinle Türkçe çevirisi aynı sayfada ve karşılıklı sütunlar içinde verildiğinden, Farsça metni verilmeyen diğer çeviriler içinde farklı bir
kurguya sahip olmuştur.

Araştırma boyunca ele alınan bu 16 çeviri eser, sahip oldukları sözcük
dağarcığı açısından incelendiğinde, aşağıdaki farklılıklar ortaya çıkmıştır
(Bkz.Tablo 2):
İÜ

17. yüz yıla ait olan bu çeviri eser, F’de yer alan manzum parçalara
yer verilmediğinden “kısa” bir çeviri örneğidir.

Y1

20. yüz yıla ait olan bu çeviride, F’de yer almayan ifadelere yer
verilmiş; dolayısıyla “uzun” bir çeviri ortaya çıkmıştır.

H2

20. yüz yıla ait olan bu çeviride de oldukça kısa ifadeler kullanılmış;
bu durumda bu eser, bu çalışmadaki “en kısa çeviri” örneğini
oluşturmuştur.

Dolayısıyla İÜ, Y1 ve H2 çevirilerinin; gerek çevirmenin bizzat kendisi
tarafından gerekse erek kültürde yer alan ve “himaye”yi (patronage) elinde
tutan herhangi bir kişi ya da kurum tarafından “değiş”tirildiği (manipulation) (Lefevere 1992: i) görülür.
Bu konuda “Çevirmenlerin çevirilerinde belirledikleri bir ‘amaç’ (skopos) var mıydı?” sorusunun, sadece, Baba²aµì tarafından 18. yüz yılda
yapılan Gülistân çevirisinin 1a’dan önce yer alan sayfasında yanıt bulduğu
görülmüştür. Baba²aµì burada “Farsça’dan hoşlanmayanlar hikâyeleri beğenmeyeceği için Farsça ifadeleri mümkün olduğunca kısaltarak bir çeviri
yaptığını” söyler.

2.2. “Gemideki Köle” Hikâyesinin Nüshalara Göre Birebir
Karşılaştırmalı Çeviriyazı Metni
Çalışmada yararlanılan ve Gülistân çevirilerindeki tümcelerin, kaynak
metindeki her tümceye göre tek tek ele alınarak alt alta verildiği bu metin
kurgusunda amaç, araştırmanın 3. bölümünde ele alınan sözcük-bağlaç
ilişkisini daha kolay gözleyebilmektir. Bir başka deyişle bu metnin kurgusunda, Farsça metin (F) esas alınmış; yine bu metindeki tümcelerin ele alınan her çevirideki karşılığı, Farsça tümcenin altında verilmiştir. Çalışma
boyunca yararlanılan metin bu olmuştur. Aynı zamanda, bu metnin kurgusunda F’de olup çevirilerde de korunan sözcükler, italik olarak verilmiştir.
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GEMİDEKİ KÖLE
(1) F

Pàdişàhì bà µulàmì ‘acemì der keştì nişest ve µulàm dìger
deryà rà nedìde bùd ve mi¤net-i keştì ne-y-àzmùde.

S1

Bir pàdişàh bir ‘acemì oµlan-ıla gemiye girdi. Oµlan da¦ı
deñiz görmemiş-idi, da¦ı gemi mi¤netin bilmez-idi.

S2

Bir pàdişàh bir µulàm-ı ‘acemiyle gemide oturdılar. ¶ulàm
da¦ı deryà görmemişdi ve gemi mi¤netin †ınamamışdı.

S3

Bir pàdişàh bir ‘acemì ¹ulla bir gemide oturmış idi.
ºul bir da¦ı deñiz görmemiş idi da¦ı geminüñ derdini
ögrenmemiş.

B

¥ikàyet itdiler bir pàdişàhı
Ki evc-i àsumàndaydı külàhı

			

Meger bir a‘cemì oµlanla nà-gàh

		
Deñizde keştiye girmişdi ol şàh
Ol oµlan ba¤r u keştì görmemişdi
Ne keştì belki deşti görmemişdi
		

Ne çekmiş idi deryà şiddetini

		

Ne keştì mi¤netin ne ¤iddetini

S4

Bir pàdişàh bir ‘acemì µulàm ile keştìye suvàr ve Süleymàn-ı
zemàn gibi ta¦t-ı bàd àverd üzre üstüvàr olmış idi. ¶ulàm
hergiz deryà yüzini görmemiş ve keştì mi¤netini ‘ömrinde
çekmemiş idi.

S5

Bir pàdişàh a¤vàl bilmez bir ‘acemì µulàmla –ki kendiniñ
ma¤bùbu idi– gemide oturmuş idi. Ol µulàm hergiz deryà
görmemiş idi ve geminiñ meşa¹¹atini †ınamamış idi.

İÜ

Mülùk-ı dünyàdan biri lisàn bilmez bir µulàm ile bir
sefìnede giderlerdi. ¶ulàm hìç deryà görmemiş ve
mi¤net-i ba¤r çekmemişdi.

MÜ Bir pàdişàh bir mübtedì çocu¹ ile gemiye oturmuş idi.
Köle a†là deryà görmemiş ve gemi meşa¹¹atini tecrübe
etmemiş.
S6

Bir pàdişàh ‘acemì kölesiyle gemiye binmiş idi. Köle a†là
deñiz görmemiş ve geminiñ mi¤netini tecrübe etmemiş
olduµundan...

K

Bir padişah, acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle deniz
görmemiş, geminin mihnetini tecrübe etmemiş idi.

N1

Pâdişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti.
Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunu tatmamıştı.

Disiplinlerarası Çalışmalar
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Y1

Padişah‰ın biri ödevinin henüz yabancısı bir köle ile bir
vapura binmiş, oturuyordu. Köle ömründe daha hiç deniz
görmemiş ve ilk defa vapura biniyordu. Gemi yolculuğunun
da kendine göre bir takım sıkıntıları ve zorlukları vardır ona
katlanmak gerek. Köle tabiatiyle bunu da denememişti.

H1

Padişahın biri yabancı bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç
deniz yüzü görmediği gibi gemi sıkıntısı da çekmemişti.

Y2

Padişahın biri hizmet ve vazifesinde henüz acemi olan
bir köle ile bir gemiye binmişti. Köle ömründe daha hiç
deniz görmemiş olup ilk defa gemiye biniyordu. Gemi
yolculuğunun da kendine göre birtakım sıkıntıları ve
zorlukları vardır ve ona katlanmak gerek. Köle tabiatiyle
bunu da denememişti.

H2

Padişahın biri yabancı bir köle ile gemiye binmişti. Köle asla
deniz yüzü görmediği gibi gemi sıkıntısı da çekmemişti.

N2

Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti.
Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini
tatmamıştı.

(2) F

Girye ve zàrì der nihàd ve lerze ber endàmeş uftàd.

S1

Aµladı ve zàrì ¹ıldı ve gevdesine lerze düşdi.

S2

Aµlama¹ ve zàrì eyledi ve ditremek endàmına düşdi.

S3

Aµlamaµa da¦ı zàrìlıµa başladı da¦ı endàmına ditreme
düşdi.

B

Hemìn feryàda vü zàrìye àµàz
İdüp efµàn ide ¹aldurdı àvàz

			

Se¤àb-ı tìre gibi çeşmi giryàn

			

Olup †an dutdı teb; cismiydi lerzàn

S4

Hemàn girye vü zàrì itmege àµàz ve feryàd ü fiµàn dervàzesini bàz itdi ve kemàl-i ¦avfından endàmına lerze
düşdi ve deryà üstinde tàb-ı teb-i ıª²ıràb ile ²utuşdı.

S5

Girye vü zàrìlı¹ itmege başladı ve ¦avfdan ol µulàmıñ
endàmına lerze düşdü.

İÜ

Telà²um-ı deryàyı gördükde zàrlı¹ eylemege başladı ve
vücùduna lerze düşdü.

MÜ Aµlayıp iñilemege başladı. Vücùduna titremek düşdü.
S6

...aµlayıp iñlemege başladı. Ve vücùduna ditreme düşdü.

K

Ağlamaya, inlemeye başladı.Tirtir titriyordu.
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N1

Ağlayıp sızlamaya, bağırıp çağırmıya başladı, korkusundan
tiril tiril titriyordu.

Y1

Ağlamağa başladı. Vücudu tir tir titriyordu.

H1

Ağlayıp sızlıyor, tir tir titriyordu.

Y2

Ağlamaya başladı. Vücudu tirtir titriyordu.

H2

Ağlayıp sızlıyor, vücudu tir tir titriyordu.

N2

Bağırıp çağırmaya başladı, korkusundan titriyordu.

(3) F

Çendàn-ki mülà²afet kerdend àràm nemì-girift ve ‘ıyş-i melik
ez ù munaµµa† bùd.

S1

Niçe ki mülà²afe itdiler, àràm itmedi. Ve pàdişàhuñ †o¤beti
bunuñ aµladuµından tel¦ oldı,...

S2

Ol deñlü ki mülà²afet eylediler ¹aràr bulmadı. Pàdişàhuñ
dirligi anuñ eclinden mükedder oldı.

S3

Ol ¹adar kim eylük eylediler rà¤atlı¹ bulmadı. Pàdişàhuñ
¨ev¹i andan dar oldı.

B

Ne deñlü ¹ıldılarsa lu²f u in‘àm
¶ulàm eylemedi bir la¤»a àràm

			

Müşevveş-¤àl oldı şàh-ı kişver

			

Mübàrek ¦à²ırı oldı mükedder

S4

Ne ¹adar lu²f u mülàyemet itdiler ise de bir nefes àràm
itmedi ve mutta†ıl feryàd idüp kimsenüñ sözini işitmedi ve
pàdişàhuñ ¨ev¹ ü †afàsıñı ma¤v idüp ‘ıyşını mükedder ve
¦à²ır-ı ‘à²ırını muµber eyledi.

S5

Ol ¹adar ki aña mülà²afet eylediler mütesellì olup àràm
dutmadı. Pàdişàhıñ ‘ıyş ü ¨ev¹i anıñ bu ¤àlinden mükedder
oldu.

İÜ

Bunca mülà²afet eylediler àràm bulmadı. Pàdişàhı tekdìr
itdi.

MÜ Ço¹ tal²ìf etdilerse de †u†madı. Pàdişàhıñ keyfine ¦alel
geldi.
S6

Her ne vechle mülàtafet etdilerse de feryàdına àràm
vermedi. Pàdişàhıñ rà¤at ü ¨ev¹ine ¦alel geldiyse de...

K

Onu avutmak için çok uğraştılar: Bir türlü sakinleşemiyordu.
Padişahın keyfi kaçtı.

N1

Teskin etmek üzere ne kadar çalıştılarsa beyhûde oldu.
Kölenin bu hâli pâdişahın da keyfini kaçırmıştı.

Disiplinlerarası Çalışmalar
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Y1

Ne yaptılarsa fayda vermedi. Okşadılar, onu teskine
çalıştılar bir türlü durmadı ve rahata ermedi. Padişahın
keyfi kaçtı.

H1

Ne kadar avutmak istedilerse de sakinleşmedi. Onun
yüzünden padişahın dirliği bozuldu.

Y2

Ne yaptılarsa fayda vermedi. Okşadılar, onu teskine
çalıştılar. Fakat bir türlü sakinleşmedi ve rahata ermedi.
Padişahın keyfi kaçtı.

H2

Bkz. H1.

N2

Ağıdını dindirmek için ne kadar uğraştılarsa beyhude oldu.
Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı.

(4) F
S1

Çàre ne-dànistend.
...çàre bulmadılar bunı diñdüreler.

S2 	--S3

Da¦ı bir çàre bilmediler.

B

---

S4

Anı teskìne hìç bir çàre bulamadılar.

S5

Bu ¦u†ù†a hergiz bir çàre bilmediler.

İÜ

Sükùtuna çàre bulunmadıµından...

MÜ Çàre bulamadılar.
S6

...çàresini bilemediler.				

K	--N1

Gemide bulunanların hiç biri de onu teskiyne çâre
bulamadılar.

Y1

Kimse bir çare bulamadı.

H1

Ama bir çare bulamıyorlardı.

Y2

Bkz.Y1.

H2

Ama çare bulamıyorlardı.

N2

Gemide bulunanların [hiç]biri de onu teskine çare
bulamadılar.

(5) F

¥akìmì der àn keştì bùd melik rà güft:

S1

Meger bir ¤akìm ol gemide bile-y-idi, pàdişàha eyitdi:

S2

Bir ¤akìm ol gemide idi eyitdi:
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S3

Bir ‘à¹il ol gemide idi eyitdi:

B

Gemide vardı bir faªl ehli dànà

¥akìm-i feylesof u ¦oş tüvànà
			

Didi: ...

S4

Nihàyet ol keştìnüñ içinde bir ¤akìm-i kàmil ü deryà-dil
var idi.

S5

İttifà¹ ol gemide bir ¤akìm var idi pàdişàha eyitdi:

İÜ

...¹aªàrà ebnà-yı sebìlden bir ‘à¹il kimesne sefìnede musàfir
bulundu pàdişàha:

MÜ Bir ¤akìm o gemide var idi dedi:
S6

Ol gemide bir ¤akìm bulunmasıyla...

K

Herkes âciz bir vaziyette iken gemide bulunan bir hakim
padişahın huzuruna çıktı:

N1

Yolcular arasında bir hakim bulunuyordu. Padişaha dedi ki:

Y1

Vapurda bilgili bir adam bulunuyordu. Hükümdara:

H1

Gemide bir bilge vardı:

Y2

Bkz. Y1.

H2

Bkz. H1.

N2

Yolcular arasında bir hakîm (görmüş geçirmiş, tecrübeli bir
adam) vardı. Padişaha dedi ki:

(6) F

Eger fermàn dehì men ù rà be-²arì¹ì ¦àmuş gerdànem.

S1

“Eger destùr olursa ben bunı diñdüreyin.”

S2

“Eger buyurasız ben anı epsem eyleyem.”

S3

“Ey pàdişàh! Eger buyurursan ben anı epsem ideyüm.”

B

...ger bendeye şàh ide fermàn
Bir iş idem ki ¦àmùş ola oµlan

S4

“Eger fermàn-ı pàdişàhì
ideyüm” didi.

S5

“Eger buyurursañ bir ²arì¹le ol µulàmı ¦àmùş u sàkit
eyleyem.”

İÜ

“Eger fermànıñ olursa bu oµlanı iskàt ideyim” didi.

†àdır olur ise ben anı teskìn

MÜ “Eger iràde eder iseñ ben anı sükùt etdireyim.”
S6

...“Fermàn buyurduµuñuz ¤àlde ben anı †u†dururum”
deyince...

Disiplinlerarası Çalışmalar

K

“Müsaade buyurursanız ben onu sustururum” dedi.

N1

“Eğer emrederseniz ben onu çabuk susdururum”

Y1

Müsaade buyurursanız ben onu sustururum, dedi.

H1

“Emredersen,” dedi, “şunu ben susturayım.”

Y2

Bkz. Y1.

H2

Bkz. H1.

N2

“Eğer müsaade ederseniz ben onu çabuk sustururum.”

(7) F

Güft: ¶àyet-i lu²f ve kerem bàşed.

S1

Pàdişàh eyitdi: “¶àyet kerem ola!”

S2

Eyitdi: “¶àyet lu²f ola.”

S3

Eyitdi: “¶àyet ile lu²f da¦ı kerem ola.”

B

Melik didi ki µàyet lu²f olur ol
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Meded göster ¤uªùr i¹lìmine yol
S4

Pàdişàh da¦ı “¶àyetde i¤sàn bà‘i¢-i imtinàn-ı firàvàndur”
didükde...

S5

Pàdişàh eyitdi: “¶àyet lü²ufdur.”

İÜ

Pàdişàh: “¶àyet lu²f olur” didi.

MÜ Pàdişàh dedi: “Pek lu²f edersiñiz!”
S6

...pàdişàh: “Derece-i nihàyede lu²f olur” demesi üzerine...

K

Padişah: “Çok lûtfetmiş olursunuz” dedi.

N1

Pâdişah “Lütfetmiş olursunuz” deyince,...

Y1

Hükümdar da lütfedersiniz, dedi.

H1

Padişah: “En büyük lütuf olur!” cevabını verdi.

Y2

Hükümdar da, “Lûtfetmiş olursunuz”, dedi.

H2

Bkz.H1.

N2

Padişah: “Lütfedersiniz” deyince...

(8) F

Be-fermùd tà µulàm be-deryà endà¦tend.

S1

Ol ¤akìm buyurdı, oµlanı deñize atdılar.

S2

Buyurdı tà µulàmı deryàya atdılar.

S3

¥akìm buyurdı tà kim “Oµlana bir ip buluna; baµlayalar!”
da¦ı deñize atdılar.
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B

Buyurdı; atdılar ba¤ra µulàmı
Çü ba¤ra ²aldı; ¹a²‘ itdi kelàmı

S4

...¤akìm emr itdi. Hemàn µulàmı deryàya atdılar.

S5

Ol ‘à¹il buyurdı tà ol µulàmı deryàya atdılar.

İÜ

¥akìm: “Mellà¤-ı sefìne! ³utuñ şu oµlanı; bend idiñ”
didi. Oµlanı mu¤kem baµladılar. “Şöyle atıñ deryàya
ki bir kerre µav† etsin ve aµzına, burnuna deñiziñ †uyu
girsin; deryàniñ †uyunu içsin!” Bu minvàl üzere itdiler...

MÜ

¥akìm buyurdu. Çocuµu deñize atdılar.

S6

...ol ¤akìm emr ederek köleyi deñize itdiler.

K

Hakîm emretti, köleyi denize attılar.

N1

...hakîmin emriyle köleyi denize attılar.

Y1

Bilgin, köleyi denize attırdı.

H1

Bilge emretti, köleyi denize fırlattılar.

Y2

Bkz. Y1.

H2

Bilge emretti, köleyi denize attılar.

N2

...o zatın emriyle köleyi denize attılar.

(9) F

Bàrì çend µav²a ¦urd mùyeş giriftend ve pìş-i keştì
àverdend.

S1

Bàrì bir¹aç µù²a yutdı, andan †oñra †açına yapışup
çı¹ardılar, gemi öñine bıra¹dılar.

S2

Bàrì niçe ²alma¹ yidi. Andan †oñra †açından dutdılar ve
gemi öñine getürdiler.

S3

Niçe kerre daldı anuñ †açından dutdılar da¦ı geminüñ
öñine getürdiler.

B

Niçe ²aldı vü çı¹dı; key buñaldı
Çalışdı ol ¹adar kim ¹at ¹aldı

			

Çeküp †açından anı ‘à¹ıbet ¦oş

			

Çı¹ardılar gemiye;...

S4
S5
İÜ
MÜ

Bir ¹aç kere ²aldı ve çı¹dı. ¡oñra perçeminden ²utup
deryàdan ²aşra çekdiler.
Bir niçe kerre ²aldı; çı¹dı. Andan †oñra ol µulàmıñ †açını
dutdular ve gemi cànibine getirdiler.
--Bir ¹aç def‘a ²aldı; çı¹dı †açından ²utdular ve gemi
²arafına getirdiler.

Disiplinlerarası Çalışmalar
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S6

Bir ¹aç def‘a ²alıp çı¹dı¹dan †oñra †açından ²utup
geminiñ yanına çekdiler.

K

Köle birkaç kere suya battı çıktı. Sonra saçından
yakaladılar, onu gemiden tarafa çektiler.

N1

Dalgalar arasında yuvarlanarak bir kaç def‰a batıp
çıktıktan sonra saçlarından yakalayarak çektiler.

Y1

Köle birkaç kere suya battı çıktı. Sonra saçından tutup
vapura doğru çektiler.

H1

Birkaç kere dalıp çıktı. Sonra saçından tutarak gemiye
doğru çektiler.

Y2

Köle birkaç kere suya battı çıktı. Onu saçından tutup
gemiye aldılar.

H2

Bkz. H1.

N2

Köle, dalgalar arasında yuvarlanarak birkaç defa batıp
çıktıktan sonra saçından tutup gemiye doğru çektiler,...

(10) F

Be-du dest der sukkàn-i keştì àvì¦t.

S1

---

S2

İki eliyle geminüñ sukkànına a†ıldı.

S3

ºul iki eliyle geminüñ lengerine a†ıldı.

B

---

S4

¶ulàm ¤evl-i cànla geminüñ dümenine iki eliyle †arıldı.

S5

¶ulàm µar¹ ¦avfından her iki eliyle geminiñ dümenine
yapışdı ve a†ıldı.

İÜ

...ve sefìneniñ dümenine ¤akìm oµlanı ellerinden bir
zemàn baµlatdı.

MÜ

Çocu¹ iki elleriyle geminiñ dümenine a†ıldı.

S6

Köle iki eliyle geminiñ dümenine †arıldı.

K

Köle gemiye yaklaşınca iki elile geminin dümenine
asıldı;...

N1

Gemiye yaklaşır yaklaşmaz iki eliyle birden geminin
dümenine sarıldı;...

Y1

Köle iki eliyle geminin arkasına asıldı...

H1

Köle iki eliyle dümene asıldı.

Y2

Nihayet iki eliyle geminin dümenine yapıştı.

H2

Bkz. H1.

N2

...gemiye yanaşır yanaşmaz iki eliyle dümene sarıldı,...
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(11) F

Çùn ber-àmed be-gùşeì be-nişest ve ¹aràr yàft.

S1

Hiç aµlamayup epsem oldı, oturdı.

S2

Çün yu¹aru geldi bir köşede oturdı ve ¹aràr dutdı.

S3

Çün kim içeri geldi bir köşede oturdı da¦ı ¹aràr buldı.

B

... oldı ¦àmùş

S4

Ve gemi içine çeküp aldu¹ları gibi bir köşede edeb ü
va¹àr ile ¹aràr ²utdı ve evvelki cüz‘ ü füz‘leri unutdı.

S5

Çünkü yu¹arı gemiye geldi edeble bir köşede oturdu ve
¹aràr buldu.

İÜ

Sibà¹-ı me¨kùr üzere da¦ı bir zemàn ²urdu. Ba‘dehu
sefìneye çı¹arıp bendlerine küşàyiş virdiklerinde oµlan
bir köşede o²urup sükùn ve ¹aràr bulduµu...

MÜ

Yu¹arı çı¹ıp bir köşeye oturup ¹aràr buldu.

S6

Ve derùn-ı gemiye aldı¹larında bir köşede sàkin oturdu.

K

...oradan gemiye çıktı. Bir köşede uslu uslu oturdu.

N1

...yukarı çıkınca da bir köşeye pusup oturdu ve bir daha
sesini çıkarmadı.

Y1

... ve içeri aldılar. Bir köşede rahat rahat oturdu.

H1

Yukarı çıkınca bir köşeye oturup durgunlaştı.

Y2

Ondan sonra bir köşede rahat rahat oturdu, hiç sesi
çıkmadı.

H2

Yukarı çıkınca bir köşeye oturup sakinleşti.

N2

...yukarı çıkarıldıktan sonra da bir köşeye oturup sesi
kesildi.		

(12) F

Melik rà ‘aceb àmed. Pursìd:

S1

Pàdişàh †ordı ki...

S2

Pàdişàha begenilmiş geldi. Eyitdi:

S3

Pàdişàha begenilmiş geldi. Eyitdi:

B

ºatı memdù¤ geldi şàha bu iş
Ki getdi ¤à²ırından µu††a, teşvìş

			

Su’àl idüp ¤akìme didi sul²àn

S4

Pàdişàh ta‘accüb idüp...

S5

Pàdişàha bu ‘à¹iliñ ol ¤àli ma¹bùl geldi. Pàdişàh ol ‘à¹ìle
eyitdi:

Disiplinlerarası Çalışmalar

377

İÜ

...pàdişàha pesendìde geldi. Sebebini ¤akìmden su’àl
itdikde...

MÜ

Pàdişàha ¤akìmiñ tedbìri ma¹bùl geldi. Dedi:

S6

Melik ¤akìmiñ tedbìrini ta¤sìn ile...

K

Hakîmin yaptığı iş padişahı hayrete düşürdü.

N1

Hakîmin bu garip tedbiri ve onun netiycesi pâdişahı çok
memnun etti.

Y1

Padişah, bilgili zatın bu tedbirini pek beğendi, hoşuna
gitti...

H1

Padişaha bilgenin tedbiri hoş geldi:

Y2

Bkz. Y1.

H2

Bkz. H1.

N2

Hakîmin bu tedbiri padişahın çok hoşuna gitti...

(13) F

Der-ìn çi ¤ikmet bùd?

S1

...¤ikmet ne-y-idi?

S2

“Bunda ne ¤ikmet vardur?“

S3

“Bunda ne ¤ikmet idi?“

B

Ne ¤ikmetdür ki ¦àmùş oldı oµlan

S4

...¤akìme “İ¹bàl ve bunda ¤ikmet ne idi?” diyü su’àl
itdi.

S5

“Bunda ne ¤ikmet vardır?”

İÜ

---

MÜ

“Bunda ¤ikmet ne idi?”

S6

...bunda ¤ikmet ne idigini istifsàr eyledikde ...

K

“Bu işte hikmet, nedir?” diye ona sordu.

N1

Ve bundaki hikmeti sordu.

Y1

...ve ona bu işde ne hikmet var diye sordu.

H1

“Bunda ne hikmet vardı?” diye sordu.

Y2

Bkz. Y1.

H2

Bkz. H1.

N2

...ve bundaki hikmeti sordu.
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(14) F

Güft: Ez evvel mi¤net-i µar¹a şuden nà-çeşìde bùd ve
¹adr-i selàmet-i keştì nemì-dànest. Hemçunìn ¹adr-i
‘àfiyet kesì dàned ki be-mu†ìbetì giriftàr àyed.

S1

¥akìm eyitdi: “Evvel, oµlan µar¹ olma¹ za¤metin
görmemiş-di, gemi selàmatlıµınuñ ¹adrin bilmez-idi.
Çün-ki µar¹ olma¹ za¤metin gördi, gemi selàmatlıµını
µanìmet görüp epsem oldı; ki selàmatlı¹ ¹adrin ol kişi
bilür ki, mu†ìbete giriftàr olmış ola.”

S2

Eyitdi: “Evvel µar¹ olma¹ mi¤netini dadmamışdı ve
geminüñ selàmeti ¹adrini bilmedi. Buncılayın ‘àfiyet
¹adrini bir kişi bilür ki bir mu†ìbete giriftàr gele.”

S3

Eyitdi: “Evvel boµulma¹ belàsını datmamış idi da¦ı
geminüñ selàmetligi ¹adrini bilmezdi. Buncılayındur:
†aµlıµuñ ¹adrini ol kimse bilür kim bir belàya giriftàr
ola.”

B

Didi: bilmezdi nedür mi¤net-i µar¹
İde bilmezdi keştì rà¤atın far¹

			

Na»ìridür bunuñ iy †adrı açu¹

		

Ki renc ü ‘àfiyetde far¹ var ço¹

Bilür a‘là vü ednà ‘avrat u er
Degüldür ‘àfiyet rence ber-à-ber
Şu bilür ‘àfiyet ¹adrini bàlà
			

Ki bir rence giriftàr olmış ola

S4

¥akìm cevàb virüp didi ki “Daha şimdiye ¹adar µar¹
olma¹ mi¤netini ve keştìde olan selàmetüñ ¹adrini
bilmez idi. ‘Àfiyet ¹adrini şol kimse bilür ki bir mu†ìbete
giriftàr olmış ola.”

S5

Ol ‘à¹il eyitdi: “Bu µulàm µar¹ olma¹ mi¤netini evvel
datmamış idi ve geminiñ selàmet-i ¹adrini bilmez
idi. Böylece †ı¤¤at ü ¤uªùr ¹adrini bir kimse bilir ki
bir mu†ìbete giriftàr gele ve bir mi¹dàr mi¤net ü elem
çeke.”

İÜ

...”Bu oµlan pàdişàhım evvel µar¹ olma¹ ¦avfından
¹adr-i selàmet-i keştìyi bilmez idi. Ancılayın ki istimràr-ı
ni‘met ile ¹adr-i ni‘met bilinmez. İn‘i¹àd-ı ªarùretde
¹adr-i ni‘met ve selàmet bilinir” diye cevàb-ı bà-†avàb
virdigini Şey¦-i muşàrün ileyh ¤aªretleri na¹l ider.

MÜ

Söyledi: “İbtidà boµulma¹ meşa¹¹atini ²admamış idi ve
geminiñ selàmeti ¹ıymetini bilmiyor idi. Bu gibi †ı¤¤atiñ
¹adrini bir kimse bilir ki maraªa dùçàr olmuş ola.”
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S6

...¤akìm: “Evvel µar¹ olma¹ mi¤netini ²atmamış
olduµundan geminiñ selàmeti ¹adrini bilmezdi. Bunuñ
gibi ‘àfiyetiñ ¹adrini ¦astelige giriftàr olan kimse bilir”
diye cevàb verdi.

K

Hakîm cevap verdi: “Köle evvelce suya batmayı
tatmamıştı. Gemideki selâmetin kıymetini bilmiyordu.
İşte huzur ve saadet te böyledir, bir felâkete duçar
olmıyan kimse onun kıymetini bilemez.”

N1

Hakîm dedi ki: “Evvel gark olmak tehlükesini yakından
görmemişti, ondan dolayı gemideki selâmetin kadrini
bilmeyordu. Bunun gibi âfiyetin kadrini de ancak derde
müptelâ olanlar bilir”

Y1

Bilgili zat şu karşılığı verdi: Köle, önceden batma
mihnetini tatmadığı için gemideki selâmetliğin kadir
ve kıymetini bilmiyordu. Bunun gibi huzurla saadet ve
sıhhat de böyledir. Huzur içinde yaşayan, mes‰ut olan,
bir felâkete uğramadıkça o huzur ve saadetin kıymetini
bilmez. İnsan hasta olmadıkça sağlığı takdir etmez.

H1

Bilge cevap verdi: “Önce, batmanın sıkıntısını
tatmamıştı; gemideki esenliğin kıymetini bilmiyordu.
Bunun gibi, afiyetin değerini dert çekenler bilir.”

Y2

Bilgili zât şu karşılığı verdi: “Köle, daha evvel batma
mihnetini [eziyetini, belâsını] tatmadığı için gemideki
selâmetliğin kadir ve kıymetini bilmiyordu...” İşte
huzurla saâdet ve sıhhat de böyledir. Huzur içinde
yaşayan, mes‰ut olan bir felâkete uğramadıkça, o huzur
ve saâdetin kıymetini bilmez. İnsan hasta olmadıkça da
sağlığı takdir etmez.

H2

Bilge cevap verdi: “Önce, batmanın sıkıntısını
tatmamıştı; gemideki esenliğin kıymetini bilmiyordu.
Bunun gibi, afiyetin değerini ancak felâket gören bilir.”

N2

Hakîm dedi ki: “Evvel boğulmak acısını tatmamıştı da
gemideki selâmetin kadrini bilmiyordu.” İşte bunun
gibi, sıhhatin kadrini de hastalığa tutulanlar bilir.

(15) F

Ey sìr tu rà nàn-i cevìn ¦oş ne-numàyed
Ma‘şù¹-i menest an-ki be-nezdìk-i tu zişt est

			

¥ùràn-i bihiştì rà dùza¦ bùved a‘ràf

			

Ez dùza¦ìyàn purs ki a‘ràf bihişt-est
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S1

“İy ²o¹! Saña arpa etmegi ¦oş görünmez. Senüñ ¹atùnda
zişt olan benüm ma‘şù¹umdur. Uçma¹ ¤ùrìlerine a‘ràf
²amu gelür. ³amu ehline †or ki a‘ràf nice uçma¹dur.”

S2

Ey ²o¹ saña arpa etmegi ¦oş görinmez
Benüm ma¤bùbumdur ol ki senüñ ¹atuñda çirkindür

		

Cennet ¤ùrìlerine cehennem olur a‘ràf

		

Cehennem ¦al¹ından †or ki a‘ràf cennetdür

S3

Ey ²o¹ saña arpa etmegi ¦oş görinmez
Benüm ma¹bùlümdür ol kim senüñ yanuñda çirkindür

		

Cennet ¤ùrìlerine cehennem ola a‘ràf

		

Cehennem ehline †or kim a‘ràf cennetdür

B

Degül nàn-ı cevìn ²o¹ olana ¦oş
Baña ¦oşdur ki aç ¹arnum durur boş

		

Sañ‰arpa etmegi yimek ¦aleldür

		

Saña çirkin, baña µàyet güzeldür

Gelür a‘ràf ¤ùra àteş-i †àf
Velì nàr ehline cennetdür a‘ràf
S4

Senüñ ¹arnuñ ²o¹ olup arpa nànı ¦oş görinmezse
Baña ¦oşdur senüñ yanuñda merµùb olmayan ni‘met
Cehennem görinür a‘ràf cennet ehline ammà
Cehennem ehline †orsañ görinür anlara cennet

S5

Ey ²o¹ saña arpa etmegi kim ¦oşça görünmez
Ma¤bùbdur baña şu kim ol saña ziştdir
Uçma¹daµı ¤ùrìlere dùza¦ gelir a‘ràf
³amuda yatanlara velì mi¢l-i bihiştdir

İÜ

---

MÜ

Ey ²o¹ saña arpa etmegi ¦oş görünmez
Benim sevgilimdir seniñ yanında çirkìn olan

		

Cennet ¤ùrìlerine a‘ràf cehennem olur

		

Cehennemliklere †or ki a‘ràf cennetdir

S6

³o¹ olana ¦oş görünmez çùnkü arpa etmegi
Aç u mu¤tàc olana pek ¦oş gelir nàn-ı cevìn
¥ùriyàn-ı cennete a‘ràf olur ‘ayn-ı ca¤ìm

		

Ehl-i dùza¦dan †oruñ a‘ràfdır ¦uld-ı berìn
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K

Ey tok kimse! Sana arpa ekmeği hoş görünmez. Halbuki
sence çirkin olan o arpa ekmeği benim sevdiğimdir.
Cennet hurilerine (Âraf) cehennemdir. Fakat cehennem
halkına soracak olsan âraf için cennettir, derler.

N1

Ey karnı tok olan! sana bir arpa ekmeği
Pek hoş görünmez amma, benim yâr-ı cânım o

		
Y1

A‰raf, ehl-i cennete dûzeh gelir, fakat
Ehl-i azâba sor, ona cennet değil mi bu?

Ey karnı tok insan! Arpa ekmeği senin hoşuna gitmez.
Halbuki senin yanında sana çirkin görünen benim
sevgilimdir.

		

Cennet hûrilerine göre A‰raf bir Cehennemdir. 		
Cehennemdekilere sorsan A‰raf Cennet‰tir, derler.

H1

Ey karnı tok olan, sana arpa ekmeği hoş gelmiyor.
Ama o senin gözünde çirkin olan, benim sevdiğimdir.
Cennetin hurileri için Âraf Cehennemdir.
Cehennemdekilere sor: Âraf Cennetdir!

Y2

Ey karnı tok insan! Arpa ekmeği senin hoşuna gitmez.
Halbuki sana çirkin görünen o şey benim sevdiğimdir. 		
Cennet hûrileri için A‰raf, Cehennemdir. 			
Cehennemdekilere sorsan A‰raf, Cennet‰tir, derler.

H2

Ey karnı tok olan, sana arpa ekmeği hoş gelmiyor.
Ama o senin gözünde çirkin olan şey benim
sevdiğimdir. 				
Cennetin hurileri için Âraf Cehennemdir. 		
Cehennemdekilere sor: Âraf Cennetdir!

N2

(16) F

Ey karnı tok kimse, arpa ekmeği,
Sana hoş gelmezse, bana ni‰mettir
A‰râf, cehennemdir cennet ehline
Cehennem ehline, fakat, cennettir
Far¹-est miyàn-i an-ki yàreş der ber
Tà an-ki du çeşm-i inti»àreş ber der

S1

---

S2

Far¹ vardur anuñ ortasında ki yàrı gögsindedür
Ol kişiyle ki iki inti»àrı gözi ¹apudadur

S3

Far¹dur
ol kimse yanında kimyàrı yanındadur
Anuñla kim iki inti»àr gözi ¹apudadur
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B

ºapu bekler biri kim gele dil-ber
Birinüñ sìnesinde bir ¹amer-fer
		
Bu iki ¤àlde bil; far¹ ço¹dur
		
Eyü, yatluda dime; far¹ yo¹dur

S4

Far¹ var anuñ ki yanında bulına dil-beri
Anuñ ile kim ²urup yollarda ¹ala gözleri

S5

Far¹ vardır ol kimseniñ ortasında ki – anıñ ma¤bùbu
sìnesinde ola– ol kimse ile ki anıñ iki inti»àr gözü ¹apuda
ola.

İÜ

---

MÜ

Far¹ var anıñ arasında ki yàri sìnesi üzerindedir
Anıñ ile ki iki inti»àr gözü ¹apuda ola

S6

ºanda àµùşunda cànànı olan
ºanda ey dil derd-i hicrànı olan

K

Birisi var yârını sinesine sarmış: birisi var acaba yâr gelir
mi diye gözlerini kapıya dikmiş. Bu ikisi arasında ne
kadar büyük fark var!

N1

Bir midir yârini dersiyne eden âdemle
Dîde-i hasreti yollarda kalan biyçâre?

Y1

Koynunda sevgilisi bulunanla, gözlerini kapıya dikip
sevgilisini bekleyen arasında büyük fark vardır.

H1

Sevdiği göğsüne yaslanmış olanla, gözlerini kapıya
dikip bekleyen elbet bir değil!

Y2

Koynunda sevgilisi bulunanla, gözlerini kapıya dikip,
“Acaba sevgilim gelir mi?”, diyen arasında büyük fark
vardır.

H2

Sevdiği göğsünde olanla kapıya göz dikip bekliyen
kimse arasında fark vardır.

N2

Bir midir yârini der-sîne eden âşıkla
Dîde-i hasreti yollarda kalan bîçâre

3. KAYNAK METIN VE ÇEVIRILERDEKI SÖZCÜKBAĞLAÇ İLIŞKISI
Araştırmanın bu bölümünde, kaynak metinle bu metnin çevirilerinde
kullanılan sözcük ve bağlaçlar incelenerek aralarındaki ilişki irdelenecektir.
Bu aşamada, araştırmayı yönlendirecek sorular şunlardır:
1. Kaynak metinde geçen “sözcükler” çevirilerde hangi sözcüklerle
karşılanmıştır?
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2. “Bağlaçlar”ın, kaynak metin ve çevirilerdeki kullanım sıklığı nedir?
3. Kaynak metin ve çevirilerde kullanılan sözcüklerle bağlaçlar arasında varsa ne gibi bir ilişki söz konusu olabilir?
Yukarıdaki soruların yanıtlandırılabilmesi için söz konusu metinler
sözcükler, bağlaçlar ve sözcük-bağlaç ilişkisi olmak üzere 3 açıdan taranmış;
elde edilenler, sayımlar ve dökümlerle tablolar hâlinde verilmiştir. Ancak,
araştırmanın bu bölümünde yapılan bütün incelemeler ve elde edilen
sonuçlara dayanılarak yapılan yorumların, sadece bir tek hikâyenin çeşitli
yüz yıllardaki çevirilerini kapsadığı ve yine sadece bunlarla sınırlı olduğu
unutulmamalıdır.
Kaynak metnin işlevini göz önüne aldığımızda, hem “betimleyici” ve
“şiirsel” hem de “öğretici” özelliklerin bir arada kullanıldığını görürüz.
Bunun yanı sıra, kaynak metnin bir hikâye olarak kurgulanması metnin,
hikâye edici özelliğini de içinde barındırır. Bu bağlamda, metnin işlevi
açısından “karmaşık” bir metinle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Şimdi, bu işlevlere F’den birkaç örnek verelim:
betimleyici
(1) Pàdişàhì bà µulàmì ‘acemì der keştì nişest ve µulàm dìger
deryà rà nedìde bùd ve mi¤net-i keştì ne-y-àzmùde.
Yukarıdaki örnekten, gemideki gulamın “‘acemì” olduğunu ve
hayatında ilk kez deniz gördüğünü bu nedenle de gemideki sıkıntıları
bilmediğini anlamaktayız. Bu bilgiler bize, altı çizili sözcük öbeklerinde
betimlenerek verilmiştir.
şiirsel
(15) Ey sìr tu rà nàn-i cevìn hoş ne-numàyed
Ma‘şùk-i menest an-ki be-nezdìk-i tu zişt est
öğretici
(14) Hemçunìn kadr-i ‘àfiyet kesì dàned ki be-musìbetì giriftàr àyed.
Kaynak metne ilettiği bilgi açısından yaklaştığımızda “Hemçunìn
¹adr-i ‘àfiyet kesì dàned ki be-mu†ìbetì giriftàr àyed” şeklinde ahlâkî
öğüt verdiğini görürüz. Kaynak metindeki bu iletinin, hem kullanılan
sözcüklerde hem de kaynak metindeki tümce yapısında tama yakın bir
sadakatle (fidelity) korunmuş olmasından dolayı, metnin “değişmez özü”
(invariant core) olduğu gözlenmiştir.
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3.1. Sözcükler
Kaynak metni sözcükler açısından Tablo 1’e bakarak değerlendirdiğimizde, gerek toplam kullanım gerekse farklı kullanımla karşımıza çıkan fiil
ve bağlaç sayısı toplamının, geriye kalan sözcük sayısından daha az olduğunu görürüz.
Tablo 1’de “farklı kullanım” ve “toplam kullanım” adı altında verilen
bağlaç ve fiiller dışında ad, sıfat ve belirteçlerden oluşan kısım “kalan sözcükler” kümesidir. Bunlar dışındaki ilgeçler, adıllar, soru sözcükleri, işaret
sıfat ve adılları “kalan sözcükler” kısmına dahil edilmemiştir. Çünkü F’deki bu sözcüklerle fiiller Farsça’dır. Ancak, yardımcı fiillerle kurulan bileşik
fiillerde farklı bir durum söz konusu olduğundan fiiller de Tablo 1’e dahil
edilmiştir.
F
BAĞLAÇ
FİİL
KALAN SÖZCÜK
TOPLAM

FARKLI
KULLANIM
10
23
55
88

TOPLAM
KULLANIM
29
38
68
135

Tablo 1 Kaynak metindeki toplam sözcük sayısının dağılımı

Kaynak metinde toplam 38 yerde geçen fiiller, kullanılan yardımcı fiiller
açısından incelendiğinde, Türkçe’deki duruma benzer bir durum sergiler.
Türkçe’de “etmek, olmak, kılmak” gibi yardımcı fiillerle kurulan bileşiklerde genelde birinci sözcüğün yabancı kökenli olduğu görülür; bu durumun,
kaynak metindeki Farsça yardımcı fiiller için de ağırlıklı şekilde geçerli olduğu görülmüştür:
		mülà²afet kerden

(A-F) : mülâtefet etmek

		munaµµa† bùden

(A-F) : mükedder olmak

		¹aràr yàften		

(A-F) : karar bulmak

		‘aceb àmeden		

(A-F) : merak gelmek

		¦àmuş gerdànìden

(F-F) : sessiz eylemek

Yukarıda, kaynak metinden alınan örneklerde de görüldüğü gibi
yardımcı eylemle kurulan bileşik fiillerde geçen 1. sözcük, ağırlıklı olarak
Arapça’dır. Yani, kaynak metindeki yardımcı eylemle kurulan 5 bileşik
fiilden 4 tanesi Arapça-Farsça bileşik oluştururken sadece 1 tanesi FarsçaFarsça bileşik fiil oluşturur. Dolayısıyla, Farsça sözcük hazinesinde de
Arapça kökenli sözcüklere yer verildiğini bununla birlikte, yine Türkçe’de
olduğu gibi, basit fiillerin Farsça olduğunu söyleyebiliriz.
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Sözcüklerin yüz yıllara göre sayısal dağılımı

Tablo 2 incelendiğinde, Gülistân çevirilerinde Arapça ve Farsça
sözcüklerin en çok, Türkçe sözcüklerin ise en az kullanıldığı dönemin, 16.
yüz yılın 2. dönemi ile 18. yüz yılın sonu arasında olduğu görülür. 18. yüz
yıla ait olan İÜ’deki çeviri örneğinde, Türkçe sözcüklerin bütün yüz yıllar
içinde 6 kullanımla en az sayıda tercih edildiği bunun yanısıra, Arapça ve
Farsça sözcük kullanımında da belirgin bir düşüş olduğu görülmüştür.
19. yüz yılın başından itibaren, kaynak metindeki sözcüklere bulunan
Türkçe karşılıklarda artışın başladığı ve Y1 nüshasında bu sayının, 41 yerde
kullanımla 20. yüz yılda en yüksek sayıya ulaştığı gözlenir.
Kaynak metne fiillerle bağlaçlar dışındaki sözcük kullanımı açısından
yaklaştığımızda, Gülistân hakkındaki “Zamanında telif edilen bir çoklarının
aksine, arapça ve moğolca kelimelere, imkân nisbetinde, az yer verilmiştir”
(Yazıcı 1998: 38) yorumunun bu metin için bir noktada, geçerli olmadığını
görürüz. Çünkü, F’deki sözcük kullanımının da gösterildiği tabloda (Bkz.
Tablo 2) kaynak metindeki 55 sözcükten 28’inin Arapça; buna karşılık,
27’sinin Farsça olduğu görülmüştür.
Tablo 3-5 değerlendirildiğinde, kaynak metindeki “dìger, munaµµa†,
mùyeş, pìş, dest, gùşe, ‘aceb, sìr, cevìn, dùza¦ì, miyàn, çeşm” sözcüklerinin hiçbir çeviride kullanılmadığı görülür. Burada dikkati çeken, bu 12
sözcükten “munaµµa†” ve “‘aceb” dışındakilerin Farsça olmasıdır. Yani,
çevirilerde kullanılmayan 12 sözcükten 10 tanesi Farsça; bununla birlikte, 2
tanesi de Arapça’dır. Bunun yanı sıra Tablo 7, 8, 14-16 incelendiğinde, Farsça
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olan bu sözcüklere çevirilerde bulunan karşılıkların, ağırlıklı olarak Arapça
ve Türkçe olduğu görülür. Bu durumda, çevirilerde ağırlıklı olarak kullanılan
sözcük sayısında, Arapça ve Farsça ayırımına basit bir şekilde gidilebilir:
kaynak metindeki Arapça sözcük sayısı		
çeviride kullanılmayan Arapça sözcük sayısı
çeviride kullanılan Arapça sözcük sayısı		

: 28
: 2
: 26

kaynak metindeki Farsça sözcük sayısı		
çeviride kullanılmayan Farsça sözcük sayısı
çeviride kullanılan Farsça sözcük sayısı		

: 27
: 10
: 17

Bu durum, bu hikâyenin çevirilerindeki sözcük hazinesine giren
sözcüklerden 26’sının Arapça, 17’sinin de Farsça olduğunu gösterir.
Dolayısıyla, hem kaynak metin hem de çeviri metinlerde ağırlıklı olarak
kullanılan sözcükler, Arapça’dır.
F

F

S1

S2

S3

B

S4

S5

İÜ

pàdişàh
µulàm
‘acemì
keştì
dìger
deryà
mi¤net
girye
zàrì
lerze
endàm
mülà²afet
àràm
‘ıyş
munaµµa†
melik
mùyeş
pìş
dest
sukkàn

1
3
1
6
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

5
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
1
1
≅
1
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

3
3
1
≅
≅
2
2
≅
1
≅
1
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
1

4
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
1
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

1
2
1
5
≅
1
2
1
1
1
≅
≅
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅

5
4
1
4
≅
5
2
1
1
1
1
≅
1
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅

6
8
1
≅
≅
2
2
1
1
1
1
1
1
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅

5
2
≅
1
≅
4
1
≅
1
1
≅
1
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

Tablo 3

MÜ S6
4
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

3
≅
1
≅
≅
≅
2
≅
≅
≅
≅
1
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅

K

N1

Y1

H1

Y2

N2

5
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

5
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

3
≅
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

4
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

3
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

5
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅

F’deki sözcüklerin çevirilerdeki kullanım sıklığı

Çevirilerde, sözcük kullanımındaki bu tercihin sebebi, kaynak metnin
“ahlâkî” öğretiler taşıması ve anlatımda “dinî” sözcüklere de yer verilmesi
olabilir. Çünkü, bilindiği gibi, Divan Edebiyatı ve Doğudaki edebiyat
kaynaklarının başında Kur’ân, hadîs ve evliyâ sözleri gelir; kullanılan
dil ise, Arapçadır. Bu noktada “eski nesirde görülen özelliklerden söz
ederken, Arapça ve Farsçadan yapılan çevirilerin diline de dikkat etmek
gerekir. Metnin aslına uymak kaygısı bunun başlıca nedenidir. Hele Kur’an
çevirilerinde bu kaygı açıkça görülür.” (Levend 1972: 33)
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F

F

S1

S2

S3

B

S4

S5

İÜ MÜ

S6

K

N1

Y1

H1

Y2

N2

çàre
¤akìm
fermàn
²arì¹
¦àmuş
µàyet
lu²f
kerem
gùşe
¹aràr
¤ikmet
evvel
µar¹
‘aceb
selàmet
‘àfiyet
¹adr
sìr
nàn
cevìn

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
≅
≅
≅
1
≅
1
≅
≅
1
1
2
≅
3
≅
2
≅
≅
≅

≅
1
≅
≅
≅
1
1
≅
≅
2
1
1
1
≅
1
1
2
≅
≅
≅

1
1
≅
≅
≅
1
1
1
≅
1
1
1
≅
≅
1
≅
2
≅
≅
≅

≅
2
1
≅
2
1
2
≅
≅
≅
1
≅
1
≅
≅
3
1
≅
≅
≅

1
4
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
1
1
1
≅
1
1
2
≅
1
≅

1
1
≅
1
1
1
1
≅
≅
1
1
1
2
≅
1
≅
2
≅
≅
≅

1
3
1
≅
≅
1
1
≅
≅
1
≅
1
1
≅
2
≅
3
≅
≅
≅

1
4
1
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
1
1
≅
1
1
2
≅
≅
≅

≅
4
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅

1
4
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
1
1
≅
1
1
2
≅
≅
≅

1
≅
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
1
≅
≅
≅

1
≅
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅

1
≅
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
1
≅
≅
1
≅
1
≅
≅
≅

1
3
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
1
≅
≅
1
≅
2
≅
≅
≅

Tablo 4

1
3
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
1
1
≅
≅
≅
1
1
1
≅
≅
≅

F’deki sözcüklerin çevirilerdeki kullanım sıklığı

Sözcüklere taşıdıkları dinî anlam açısından baktığımızda, bu anlama
sahip olan Arapça sözcüklerin aynı anlamda kullanılan Farsça sözcüklere tercih edildiği görülmüştür. Bu Arapça sözcüklerin, Türkçe’nin sözcük
hazinesinde zaten var olup olmadıkları, ayrı bir araştırma konusudur. Tablo 3-5’te, kaynak metinde Arapça olan “¤ùrì” sözcüğü, çeviride de korunurken Farsça’daki “bihişt” ve “dùza¦” sözcüklerinin “cennet” ve “cehennem” şeklinde Arapça olarak karşılandığı; bununla birlikte, kaynak
metinde kullanılan ve Arapça olan “a‘ràf” sözcüğünün, çevirilerde korunduğu görülmüştür. Aynı şekilde, Farsça olan “dùza¦ì” sözcüğü, çevirilerde
Arapça karşılıklar bulmuştur. Dolayısıyla, Kur’ân‰da geçen ve Arapça olan
dinî sözcükler, çevirilerde de tercih sebebi olmuştur.
Bunun dışında “pàdişàh, ‘acemì, mi¤net, çàre, ¤akìm, evvel, ¹adr,
selàmet, ¦oş, ¤ùrì, a‘ràf, far¹, yàr” sözcüklerinin yüz yıllar boyunca sıklıkla kullanılarak günümüze kadar geldiği görülmüştür (Bkz. Tablo 3-5).
Dolayısıyla, “yüz yıllar boyunca yapılan Gülistân çevirilerinde, sözcüğü
sözcüğüne yani kaynak metin odaklı çeviri yapılmış; 19. yüz yıldan itibaren
Türkçe sözcük kullanımında artış olmuş; sözdizimi konusunda ise, kaynak
metne mümkün olduğunca bağlı kalındığı görülmüştür” diyebiliriz. Bu durumda “eşdeğerlik” açısından kaynak metinle erek metin arasındaki ilişkinin “yeterlilik” yönüyle “eşdeğerlik” olduğunu söylemek mümkündür.
Yapılan sözcük karşılaştırmalarının ortaya koyduğu bir diğer sonuç da kaynak metinlerdeki yan anlamlı sözcüklerle ilgilidir. “Herhangi bir eski metinde,
bir sözcüğün bugün artık unutulmuş bir yananlamının kullanılmış olması ya
da çağdaş bir yazarın, alışılmış sözcüklere yepyeni yananlamlar yüklemesi,
çevirmen için tuzak durumlardır. Böyle durumlarda çevirmen, söz konusu
yananlamı gözden kaçırabilir” diyen Akşit Göktürk’ün (1994: 65) bu sözleri
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“‘acemì-dìger-gùşe-munaµµa†” sözcüklerinin erek dile aktarımında, çevirmenlerin ne derece zorlanmış olabileceğini de akla getirir. Burada dikkati çeken, bu sözcükler için bulunan Arapça, Farsça, Türkçe karşılıklarda −‘acemì
sözcüğü dışında− doğru anlamların yakalanmış olmasıdır (Bkz. Tablo 4-12).
S1

S2

S3

B

S4

S5

İÜ

MÜ

S6

K

N1

Y1

H1

Y2

N2

mu†ìbet 1 1
giriftàr
1 1
¦oş
1 1
ma‘şù¹ 1 1
zişt
1 1
¤ùrì
1 1
bihişt
2 ≅
dùza¦
1 ≅
dùza¦ì
1 ≅
miyàn
1 ≅
çeşm
1 ≅
a‘ràf
2 2
far¹
1 ≅
yàr
1 ≅
inti»àr
1 ≅
Toplam 68 34

F

F

1
1
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
1
1
1
36

≅
1
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
1
1
1
26

≅
1
2
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
4
≅
≅
41

1
1
2
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
1
1
≅
≅
49

≅
≅
1
≅
1
1
1
1
≅
≅
≅
1
1
≅
1
48

≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
32

≅
≅
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
1
1
1
22

≅
1
2
≅
≅
1
≅
1
≅
≅
≅
2
≅
≅
≅
30

≅
≅
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
1
2
≅
22

≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
1
≅
≅
≅
1
≅
1
≅
23

≅
≅
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
1
≅
≅
14

≅
≅
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
≅
≅
≅
12

≅
≅
1
≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
2
1
≅
≅
16

≅
≅
1
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
≅
1
≅
1
≅
19

Tablo 5 F’deki sözcüklerin çevirilerdeki kullanım sıklığı

Hem “İranlı” hem de “toy, tecrübesiz” anlamındaki “‘acemì”nin,
kaynak metindeki bu anlam kargaşası, yüz yıllar boyunca çevirmenleri de
düşündürmüştür. Sözcüğün anlamı konusunda kararsız kalan çevirmenler,
erek metinlerin 10’unda bu sözcüğü, kaynak metindeki şekliyle olduğu gibi
kullanırken, yorumu okuyucuya bırakmıştır. Diğer çevirmenler ise, bir tercih
yapmış ve bu tercihte, sadece İÜ ve H1 çevirilerinde doğru anlamı yakalayarak
“lisan bilmez” ve “yabancı” sözcüklerini kullanmışlardır. Bu çalışmada esas
alınan kaynak metinde (F) “‘acemì” sözcüğünün “ez ‘acem” yani “İran’dan,
İranlı” şeklinde dipnotta açıklanmış olması, bugün bu yorumu yapmamızı
sağlamaktadır.
Pàdişàh(61), ¤akìm(33), a‘ràf(24), ¹adr(23), ¦oş(17), selàmet(16),
mi¤net(15), ¤ikmet(14), lu²f(14), çàre(12), far¹(12), ‘acemì(11),
evvel(11), ¤ùrì(11), yàr(7) sözcüklerinin yüz yıllar boyunca sıklıkla
kullanılarak günümüze kadar geldiği görülür (Bkz. Tablo 1-3). Bu durum, iki
şekilde açıklanabilir:
1. Kaynak metindeki “güç” dengesinin “pàdişàh-¤akìm-‘acemì (köle)”
üçgeninde kurulması ve bu sözcüklerin, erek dile olduğu gibi aktarılması akla gelmektedir. Bu bağlamda, pàdişàh “lu²f ” edip µulàm
“mi¤net” çekerken ¤akìm de “çàre” bulmaktadır.
2. Kaynak metnin sonunda geçen öğüt verici özdeyişin diğer bir deyişle,
çeviribilimdeki “değişmez öz”ün (Hemçunìn ¹adr-i ‘àfiyet kesì dàned ki be-mu†ìbetì giriftàr àyed.), bütün erek metinlerde “sözcüğü
sözcüğüne” aktarımı “¤ikmet-evvel-¹adr-selàmet” sözcüklerini olduğu gibi 20. yüz yıla taşımıştır diyebiliriz.

Disiplinlerarası Çalışmalar

Tablo 6

F’deki “pàdişàh, melik, µulàm, ‘acemì, keştì” sözcüklerinin
çevirilerdeki karşılığı
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Tablo 7

F’deki “dìger, deryà, mi¤net, girye, zàrì” sözcüklerinin çevirilerdeki
karşılığı

Disiplinlerarası Çalışmalar

Tablo 8

F’deki “lerze, endàm, mülà²afet, àràm, ‘ıyş” sözcüklerinin
çevirilerdeki karşılığı
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Tablo 9

F’deki “munaµµa†, çàre, ¤akìm, fermàn, ²arì¹” sözcüklerinin
çevirilerdeki karşılığı

F

(F)
¦àmuş

(A)
µàyet

(A)
lu²f

(A)
kerem

(F)
gùşe

S1
S2
S3
B
S4
S5
İÜ
MÜ
S6
K
N1
Y1
H1

diñdürepsem
epsem
¦àmùş
teskìn
¦àmuş u sàkit
iskàt
sükùt
†u†dırsustursusdursustursustur-

µàyet
µàyet
µàyet
µàyet
µàyet
µàyet
µàyet
pek
derece-i nihàye
çok
−
−
en büyük

−
lu²f
lu²f
lu²f
i¤sàn-bà‘i¢-i imtinàn-ı firàvàn
lü²uf
lu²f
lu²f
lu²f
lûtf
lütf
lütf
lütuf

kerem
−
kerem
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
köşe
−
köşe
köşe
köşe
köşe
köşe
köşe
köşe
köşe
köşe

Tablo 10

F’deki “¦àmuş, µàyet, lu²f, kerem, gùşe” sözcüklerinin çevirilerdeki
karşılığı

Disiplinlerarası Çalışmalar

Tablo 11

393

F’deki “¹aràr, ¤ikmet, evvel, µar¹, ¹adr” sözcüklerinin çevirilerdeki
karşılığı

Tablo 12

F’deki “selàmet, ‘àfiyet, mu†ìbet, giriftàr, ¦oş” sözcüklerinin
çevirilerdeki karşılığı
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Tablo 13

F’deki “ma‘şù¹, zişt, ¤ùrì, bihişt, dùza¦” sözcüklerinin çevirilerdeki
karşılığı

Tablo 14

F’deki “nàn, cevìn, a‘ràf, far¹, yàr” sözcüklerinin çevirilerdeki
karşılığı

Disiplinlerarası Çalışmalar

Tablo 15

Tablo 16

395

F’deki “inti»àr, dest, sukkàn, ‘aceb, mùyeş” sözcüklerinin
çevirilerdeki karşılığı

F’deki “pìş, sìr, dùza¦ì, miyàn, çeşm” sözcüklerinin çevirilerdeki
karşılığı
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3.2. Bağlaçlar
Kaynak metinde bağlaç olarak kullanılan 10 biçimden “ve” bağlacı
Arapça, diğerleri Farsça’dır. Tablo 17’de de görüleceği üzere, kaynak metinde
en çok kullanılan bağlaç, Arapça kökenli bir sözcük olmasına rağmen 9
kullanımla “ve” bağlacı olmuştur.

Tablo 17

Kaynak metindeki bağlaçların çevirilerdeki toplam sayısal dağılımı

Çevirilerdeki bağlaç dağılımına bakıldığındaysa “ve”nin en fazla sayıda
geçtiği çevirinin 17. yüz yılda 20 kullanımla S4 olduğu, bunu 12 kullanımla
18. yüz yıla ait olan S5’in izlediği görülür. Bunun dışında, kalan çevirilerin
tamamında “ve”nin azalarak kullanıldığı; hatta, 16. yüz yıla ait olan S3 ile
20. yüz yıla ait olan H1’de bu bağlacın hiç kullanılmadığı belirlenmiştir.
Kaynak metinde “ve”den sonra en çok tercih edilen bağlaç, 7 kullanımla
“sıfır biçim” olmuştur. Çevirilere baktığımızda, 15. yüz yıla ait S1 çevirisinde en çok sayıda kullanılan “sıfır biçim”, 17. yüz yıla ait S4’te hiç kullanılmamıştır. Ancak, yüz yıllar boyunca −3’ü dışında− çevirilerde sayıca en
yüksek oranda kullanılan bağlaç yine “sıfır biçim” olmuştur (Bkz.Tablo 17).
“ki” bağlacı, kaynak metindeki kullanım sıklığında 5 yerde geçmesiyle
3. sırada yer almaktadır. Bu biçim de “ve” bağlacı gibi, çevirilerde azalan

Disiplinlerarası Çalışmalar
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oranlarda kullanılmış, bir tek 16. yüz yıla ait olan B’de artış göstererek 8
yerde kullanılmıştır.
Kullanım sıklığı açısından kaynak metinde, 2 kullanımla 4. sırada yer
alan “tâ” bağlacı ise 3 çeviride azalan oranlarda kullanılırken diğerlerinde
hiç kullanılmamıştır.
Kaynak metinde 1 yerde geçen “eger” bağlacının S5’te 2 kullanımla artış
gösterdiği, bununla birlikte, 5 çeviride kullanılmadığı görülmüştür.
“hemçunîn, çendân ki, bâ, bârî” bağlaçları ise kaynak metinde geçtiği
hâlde hiçbir çeviride kullanılmamıştır.
Sözdizimi açısından S2 , S3 ve MÜ’de esas alınan kaynak metinler, F ile
karşılaştırıldığında bazı tümcelerde, eksik ya da fazla “bağlaç” kullanıldığı
görülmüştür. Bir örnekle bunu açıklayalım:
F / 1 Pàdişàhì bà µulàmì ‘acemì der keştì nişest ve µulàm dìger
deryà rà nedìde bùd ve mi¤net-i keştì ne-y-àzmùde.
F2 / 1 Pàdişàhì bà µulàm-i ‘acemì der keştì nişest [ve] µulàm dìger
deryà [rà] nedìde bùd ve mi¤net-i keştì ne-y-àzmùde.
S2 / 1 Bir pàdişàh bir µulàm-ı ‘acemiyle gemide oturdılar . ¶ulàm
da¦ı deryà görmemişdi ve gemi mi¤netin †ınamamışdı.
Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere, bu çalışmada kaynak metin
olarak kabul edilen F’deki “ve” bağlacı, F2’de olmadığı için S2’de de yoktur.
Bununla birlikte, genellikle bütün çevirilerde, kaynak metnin tümcelerinde
geçen öğelerin sıralanışı, olduğu gibi korunmuştur.
Bu bağlamda, “bağlaç”lar açısından S3 nüshasında farklı bir durum da
ortaya çıkmıştır. O da, kaynak metin olarak F3’te kullanılan bütün bağlaçlara
Türkçe karşılık bulunmuş ya da Farsça-Türkçe bileşikler oluşturulmuş
olmasıdır. S3’te bu şekilde kullanılan bağlaçlar, aşağıdaki örneklerde italik
olarak verilmiştir:
1.

Türkçe karşılık verilen bağlaçlar

		
			
			
			
2.

ve		
ki		
hemçunìn
çendàn-ki

:
:
:
:

da¦ı		
kim		
buncılayın
ol ¹adar kim

Farsça bir bağlaca Türkçe bir bağlaç ya da ek eklenerek
oluşturulan biçimler

		
			
			

çùn		
eger		
tà		

: çün-kim
: eger...{-sA}
: tà kim
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3.3. Sözcük-Bağlaç İlişkisi
Çevirilerde kullanılan sözcüklerin durumuna baktığımızda (Bkz.Tablo 2),
16. yüz yıla ait olan S3 nüshası yine dikkat çeker. Çünkü, Tablo 2 incelendiğinde,
S3’teki çeviri örneğinde bağlaçlarda olduğu gibi, Türkçe sözcük kullanımında
da “özleştirme”ye gidildiği görülür. 16. yüz yıla ait olan diğer iki çevirinin
(S2 ve B) tersine Türkçe sözcüklerin, 19. yüz yıla kadar çeviride en çok tercih
edildiği metin, 19 kullanımla S3 olmuştur (Bkz. Tablo 2).
B ise, çeviride en çok Farsça sözcüğün kullanıldığı nüshadır (Bkz.
Tablo 2). Bunun nedenlerini incelediğimizde “vezin kaygısı”nın sözcük
ve bağlaç kullanımında ilginç bir durum yarattığını görürüz. Bu da erek
metinde kullanılan sözcüklerin “ve” bağlacının eşleyici özelliğinden dolayı,
eşanlamlı kullanımlarının diğer bütün çevirilerdekinden fazla olması
şeklinde açıklanabilir. Bu durum, erek metinde hem “ve” bağlacının hem
de Farsça ve Arapça sözcük kullanımının artmasına sebep olmuştur (Bkz.
Tablo 6-16). Bunu bir örnekle açıklayalım:
F/5

¥akìmì der àn keştì bùd melik rà güft:
A

B / 5 Gemide vardı bir faªl ehli dànà
			
A A F
¥akìm-i feylesof u ¦oş tüvànà
A
A
F
F
Görüldüğü gibi, kaynak metinde 1 yerde geçen “¤akìm” sözcüğü
çeviride, toplam 7 sözcükle karşılanmıştır.
Tablo 2’ye baktığımızda aynı durumun, bu defa da S4’te kullanılan
Arapça sözcüklerin, yüz yıllar içinde en yüksek sayıya ulaşmasına sebep
olduğunu görürüz:
F / 3 Çendàn-ki mülà²afet kerdend àràm nemì-girift ve ‘ıyş-i
			A					
A
melik ez ù munaµµa† bùd.
		
A 		
S4 / 3 Ne ¹adar lu²f u mülàyemet itdiler ise de bir nefes àràm
		
A
A
itmedi ve mutta†ıl feryàd idüp kimsenüñ sözini işitmedi
ve pàdişàhuñ ¨ev¹ ü †afàsıñı ma¤v idüp ‘ıyşını mükedder
		
A
A
A
A
ve ¦à²ır-ı ‘à²ırını muµber eyledi.
A

A

A		
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Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi “mülà²afet, ‘ıyş, munaµµa†”
sözcükleri, çeviride birden fazla sözcükle karşılanmıştır.
Bunun dışında, bütün yüz yıllar boyunca çevirilerde seçilen sözcüklerin,
en çok Arapça olduğu; ancak, 20. yüz yıla gelindiğinde, Arapça sözcük
kullanımının H1’de 10’la en düşük sayıda olduğu görülür. Farsça sözcüklerde
ise en düşük kullanım, yine 20. yüz yılda ve H2 nüshasında olmuştur (Bkz.
Tablo 2). Burada dikkati çeken, 20. yüz yılda “ve” bağlacı kullanımından
kaçışla birlikte, çevirilerdeki Arapça ve Farsça sözcük kullanımında da
düşüş olmasıdır.
Yapılan karşılaştırmalarda, çevirilerde kullanılan sözcük hazinesinde,
kaynak metindeki (F) fiiller dışında 55 sözcükten 26’sının Arapça; buna
karşılık, 17’sinin Farsça olduğu görülmüştür (Bkz. Tablo 1). Bu durum,
kaynak metindeki “bağlaç” kullanımının tersidir. Çünkü, F’de geçen 10
bağlaçtan “ve” dışındaki 9 bağlaç, Farsça’dır (Bkz. Tablo 17).

SONUÇ
Kaynak metin ve çevirilere, sözcük-bağlaç ilişkisi açısından bakıldığında,
şu sonuçlar ortaya çıkmıştır:
1.
Kaynak metinde, kullanılan bağlaç ve fiil dışındaki sözcüklerin Arapça
ağırlıklı; buna karşılık bağlaçların, Farsça ağırlıklı olduğu görülmüştür.
2.
Kaynak metne göre Arapça sözcüklerin en çok artış gösterdiği nüsha,
17. yüz yıla ait olan S4 olmuştur. Farsça sözcüklerde ise en çok artış, 16. yüz
yılda B nüshasındadır. Aynı şekilde, Türkçe sözcüklerin en çok kullanıldığı
nüsha 20. yüz yıla ait olan Y1’dir. Bununla birlikte, Arapça sözcüklerin en az
sayıda kullanıldığı nüsha, 20. yüz yılda H1 olurken; Farsça için bu durum,
aynı yüz yıl içinde H2 nüshasında gözlenmiş; 18. yüz yıla ait olan İÜ’de ise
Türkçe sözcüklerin en az sayıda kullanıldığı tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 2).
3.
Sözcük kullanımında gözlenen bu durum, Türkçe’deki Arapça-Farsça
sözcük kullanımından bilinçli bir şekilde uzaklaşılan dönemin, 20. yüz
yıl olduğunu gösterir. Çünkü, K nüshasından itibaren kaynak metinle
karşılaştırıldığında, hem Arapça hem de Farsça sözcük kullanımında
gözle görülür bir düşüş yaşanırken Türkçe sözcük kullanımının birden
arttığı görülmüştür. 20. yüz yıldan önceki dönemlerde −örneğin 16. yüz
yıla ait S3 nüshasında− Türkçe sözcük kullanımına gidildiği görülmüşse de
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bu hareket toplu şekilde yani o yüz yıla ait bütün nüshalar esas alınarak
gerçekleşmemiştir. Oysa, Türkçe sözcük kullanımına yönelişin 20. yüz
yılda bilinçli ve toplu bir şekilde yapıldığı görülür.
4.
“S3” nüshası, bağlaç ve sözcük kullanımında dikkat çekici bir yere
sahiptir. Yapılan birebir karşılaştırmalarda çevirmenin, bağlaç kullanımı
konusunda elinden geldiğince Türkçe biçim kullanmaya yöneldiği; Türkçe
karşılık bulamadığı durumlarda ise yine, Türkçe bir biçimi kaynak metinde
geçen bağlaçla birleştirerek hiç olmazsa Türkçe-Farsça olan bileşik biçimler
elde ettiği görülmüştür. Sözcük kullanımında da elinden geldiğince
Türkçe karşılık bulmaya yönelen çevirmen, her ne kadar 16. yüz yılda en
yüksek Türkçe sözcük kullanımına ulaşmış olsa da Arapça sözcüklerin
egemenliğini kıramamıştır (Bkz. Tablo 2).
5.
Sözcük ve bağlaç kullanımında dikkat çeken diğer bir nüsha da B’dir.
Farsça sözcük kullanımının yüz yıllar boyunca en yüksek olduğu bu
çeviride, “ve” bağlacının eşleyici özelliğinden kaynaklanan ve bu sayede,
Farsça sözcüklerin artışını sağlayan bir kurgu elde edilmiştir. Dolayısıyla,
bu nüshadaki Farsça sözcüklerin artışında “ve” bağlacının yeri önemlidir.
Ancak, şu da unutulmamalıdır ki bu çevirideki sözcük-bağlaç ilişkisinde
bu durumun oluşma nedeni, çevirmenin “vezin kaygısı” olmuştur. Çünkü,
vezin için gereken açık ve kapalı hece elde etme yolunda en hızlı sözcük
arttırımı “ve”nin kullanımı sayesinde olmuştur (Bkz.3.3).
6.
“ve” bağlacının kullanımıyla “sözcük arttırımı” arasındaki paralellik, 17.
yüz yıla ait olan S4 nüshasında da görülmüştür. Ancak bu defa, bu artışın
Arapça sözcüklerde meydana geldiği tespit edilmiştir (Bkz.3.3).
7.
“ve” bağlacından bilinçli şekilde uzaklaşıldığı gözlenen 20. yüz yıla
ait çevirilerde, aynı zamanda Arapça-Farsça sözcük kullanımında da bir
düşüş olduğu; bununla birlikte, Türkçe sözcük kullanımında artış yaşandığı
görülür (Bkz. Tablo 17).
8.
Bunların dışında, kaynak metinde iletilen mesajın dinî ve ahlâkî içerikli
oluşu, Arapça sözcük kullanımında yüz yıllar boyunca görülen artışın bir
diğer nedeni olabilir. Dolayısıyla, kaynak dilde kullanılan ve Farsça olan
dinî sözcükler bile, bulunan Arapça karşılıklarla erek dile çevrilmiştir. Bu
da çevirideki Arapça sözcüklerin artışına neden olmuştur. Ayrıca, kaynak
metinde olduğu gibi, çevirilerde de Arapça’nın sayıca fazla olması, yapılan
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çevirinin “sözcüğü sözcüğüne” olmasındandır. Özellikle, kaynak metindeki
ahlâkî mesajın iletildiği (14). örnekte, neredeyse hiçbir sözcüğün hatta
bağlacın atlanmadan olduğu gibi erek dile aktarılması, erek metindeki
Arapça sözcük sayısını arttırmada etken olmuştur diyebiliriz.
“Sözcüğü sözcüğüne (verbum de verbo) çeviri yaptığımda sonuç saçma
oluyor; gerekli değişiklikleri yaptığımda [ise]…çevirmenin işlevinden
uzaklaşmış oluyorum” (Bengi 1990: 137) diyen Hoskin’den başka Halman
(1979: 174) için de çeviride aslına tam sadakat -”fidus intepres” denilen
yorum bağlılığı- bir ceset doğurmaya benzer; hiç değilse bir robot yapmayı
andırır.
Görülen odur ki kaynak metnin (F), okuyucusu üzerinde yarattığı
etki, erek metinlerdeki çeviriler “sözcüğü sözcüğüne” yapılmış da olsa
erek kültürdeki okuyucular üzerinde de sağlanmıştır. Bunun sebebi de
yüz yıllar boyunca, Arapça ve Farsça’da kullanılan sözcüklerin, Osmanlı
Türkçesi’nde de kullanılıyor olmasıdır. Tablolara dayanılarak yapılan
sözcük karşılaştırmaları da bunu göstermektedir.
Dolayısıyla, Osmanlı Türkçesi’nin, Farsça’dan Türkçe’ye yapılan
çevirilerde bir aracı olarak kullanıldığı, sözcük ve tümce yapısı bağlamında,
Arapça ve Farsça’daki pek çok yapıyı koruyarak diller arası aktarımı kaynak
metne mümkün olan en yakın şekliyle sağladığı gözlenmiştir. O hâlde,
Osmanlı Türkçesi’nin çeviribilimde kusursuz dile örnek teşkil ettiğini ya
da edebileceğini düşünmek çok da yanlış olmasa gerek!?
Sözcüğü sözcüğüne çevirinin mümkün olması ve bu çevirinin yeterlilik
düzeyinde erek metin okuyucusunda da aynı etkiyi yaratması, kaynak
kültür ve erek kültürde bulunan “morfolojik paylaşım”ın yüksek düzeyde
olmasıyla yakından ilgilidir. Bunun yanı sıra “alfabe ortaklığı”, kültürler
arasında kullanılacak “ortak dil” için temel alındığına göre, Osmanlı
Türkçesi ile Arapça ve Farsça’da kullanılan alfabenin ortak olması ve
morfolojik paylaşımın fazlalığı, kültürler arasında yapılan çeviride birebir
etki sağlayacağından, Osmanlı Türkçesi; çeviri söz konusu olduğunda,
Arap-Fars-Türk kültürleri arasındaki kusursuz dile bir örnek olmuştur.
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Kısaltmalar
(A)

Arapça

(A-F)

Arapça ve Farsça biçimden oluşan öbek

(F)

Farsça

Bkz.

Bakınız.

s.

sayfa

y.y.

yüz yıl

[ ]

iki sözcük arasında veya sözcük kökünde, çeviri sırasında
unutulan sözcük ya da harf

−

Kullanılmamış.



kaynak metne göre, erek metnin sözdiziminde farklı yerde
kullanılmış ifade

≅

kaynak metindeki biçimin çevirilerde kullanılan eş anlamlısı

Ek : “Gemideki Köle” Hikâyesinin Kaynak Metin ve Çevirilerinin
Yazma ve Basma Nüshalarına Ait Tıpkıçekimleri
F
S2
S3
B

S4
S5
İÜ
MÜ
S6

¥ikàyet : Gülistàn-ı Sa‘dì
(basma)
Gülistàn : Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 435
(yazma)
Gülistàn Tercemesi : Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi 322
(yazma)
Nigàristàn-ı Şehristàn-ı Dıra¦tistàn-ı Sebzistàn : Paris, Bibliotheque
Nationale, Suppl. Turc.572
(yazma)
Gülistàn Kitàbınuñ Tercemesidür : Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail
Hakkı 3276
(basma)
Kitàb-ı Tercüme-i Gülistàn : Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa 490
(yazma)
Gülefşàn : İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 3029
(yazma)
Mülistàn : Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Kütüphanesi, Üsküdarlı 138 		
(basma)
Tercüme-i Gülistàn-ı Sa‘dì : Süleymaniye Kütüphanesi, Tahir Ağa 611
(basma)
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ALI HAYDAR’IN TUHFETÜ’L-GARÂM İSIMLI ŞIIR
MECMUASI
ALİ HAYDAR’S POEM JOURNAL NAMED TUHFETÜ’LGARAM
Fatih SONA1
ÖZET
Sözlüklerde bir araya getirilerek cemʽ olunmuş, toplanmış şey anlamlarına gelen
mecmua kelimesi edebiyat terimi olarak belli bir edebi zevke göre tertip edilmiş,
seçilmiş mensur veya manzum yazıların bir araya getirilerek oluşturulduğu dergi
veya kitaptır.
Mecmualar çeşitli amaçlarla bir araya getirilirler. Mecmuaların bir kısmının
yazanı belli iken bazılarının ise belli değildir. Mecmualar farklı konularda
yazılabilirler. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda mecmuaların klasik Türk
edebiyatı içinde önemli bir yeri olduğu görülmüştür. Edebiyat tarihlerinde yer
almayan şairler böylece bulunabilmektedir. Mecmualar, yazıldıkları dönemin
aynası durumundadır. Mecmualar edebiyat araştırmacısına, dönemin beğenilen
edebî metinlerini, konularını, öne çıkan isimleri görme fırsatı vermektedir.
Yazıldığı zamanı bildiğimiz bir mecmua, bize o dönemde hangi şairlerin, hangi
şiirlerin daha çok okunduğunu gösterebilecek niteliğe sahiptir.
Elimizdeki eseri yazan Ali Haydar isimli bir kişidir. Ali Haydar, şiirde bulduğu
lezzeti hiçbir şeyde bulamadığını söylemektedir. Kendisi şiirleri okumayı o kadar
çok sevdiğini, bunun da bazen kendi uyku ve rahatını kaçırdığını belirtmektedir. Bu
yüzden hem önceki asırlardan hem de zamanındaki şairlerden divanlarını okurken
beğendiklerini defterine toplamıştır. Sonradan bunlara baktığında bir hayli nadir
eser topladığını fark etmiş. Bunun ufak bir risale şeklinde yayınlanırsa insanların
da faydalanacağını düşünmüştür. Şair, bu eseri 1895 yılında yayınlamıştır.
Ali Haydar’ın eserindeki aldıkları şiirlere bakılırsa en çok Nedim’den şiir
aldığı görünmektedir. Bundan sonra ise yazar, en çok lâ edrî yani kimin yazdığı
bilinmeyen şiirleri almıştır. Üçüncü sırada ise 17. yüzyıl şairi Vecdî vardır. Bundan
sonra ise 10 beytle 16.yüzyılın en önemli şairlerinden Fuzûlî gelmektedir. Ali
Haydar, eserini hazırlarken her yüzyıldan şairleri eserine seçmiştir. 15.yüzyıl
Çağatay şairi Hüseyin Baykara’nın şiirlerinden bile eserine almıştır. Biz de böylece
o dönemde Ali Haydar özelinde hangi şairlerin popüler olduğunu anlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Mecmua, Ali Haydar, Klasik Türk edebiyatı, Tuhfetü’lgarâm.

1 Dr. Öğretim Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü.
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ABSTRACT
The word journal is defined as picked, collection in dictionaries while it’s
described as magazine or book in which arranged according to a certain taste,
selected prose or poetic according to literature term.
Journals are collected for different goals. Some of their writers are obvious
while some of them are not. Journals can be written in different subjects. In recent
studies, it’s proved that journals are very important for classic Turk literature.
Thanks to journals, poets who are not known in literature histories can be found.
Journals tell us about the period when they are written. Journals unsure literature
researchers to see about the periods poets, most reading poems, acclaimed literary
texts of the period. A period known when it’s written has the quality to tell us about
which poets are popular and which poems are read most in it’s term.
Ali Haydar wrote this book which we have. Ali Haydar claims that he can’t find
the taste that he takes from poem. He indicates that he loves reading poem a lot
and that’s why he is disturbed and can’t sleep sometimes. He collected the poems
which he liked both written in advance and his term. After a while, when he looked
these poems, he realised that he collected a lot of rare words. He thinks if these
works are published as a book, people can benefit from it. The poet published this
book in 1895.
When we look the poems in this book, the poet took Nedim’s poem most. After
that, he took the poems named “lâ edri” which can be defined as anonymous poem.
Vecdi who lived in 17th century is in third rank. Then Fuzuli lived in 16th century
comes with ten couplets. Ali Haydar took every centuries poets in his study. He
took even Chagatay poet Hussein Baykara’s poems who lived in 15th century. By
this way, we can see the most popular poets according to Ali Haydar in that period.
Key Words: Journal, Ali Haydar, Classical Turk Literature, Tuhfetü’l-garâm.

GIRIŞ
Mecmuʽ bir araya getirilmiş, toplanmış anlamlarına gelmekte, mecmuʽa
ise içinde şiirler, seçilmiş söz ve yazılar bulunan el yazması kitap; fikir, edebiyat, sanat, aktüalite gibi çeşitli konulara yer veren yayın ve dergi; düzenli bir şekilde toplanıp biriktirilmiş, bir araya getirilmiş şeylerin tamamına
denmektedir (Ayverdi 2005: 784).
Sözlüklerde bir araya getirilerek cemʽ olunmuş, toplanmış şey anlamlarını karşılayan mecmua kelimesi edebiyat terimi olarak belli bir edebi zevke
göre tertip edilmiş, seçilmiş mensur veya manzum yazıların bir araya getirilerek oluşturulduğu dergi veya kitaptır.
Mecmuaları 1. Nazire mecmuaları, 2. Meraklılarca toplanmış, antoloji
niteliğindeki seçme şiir mecmuaları, 3. Türlü konularda risalelerin bir ara-
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ya getirilmesiyle ortaya çıkan mecmualar, 4. Aynı konudaki eserleri içine
alan mecmualar, 5. Tanınmış kişilerce hazırlanmış, yararlı bilgileri, fıkraları ve özel mektupları kapsayan mecmualar olarak gruplamak mümkündür
(Levend 1988: 166-7).
Mecmuaların bir kısmının sahibi ve müstensihi belli, büyük bir kısmının ise ne sahibi ne de müstensihi bellidir. Çoğunun düzenlenme tarihleri
de yoktur. Mecmualar edebiyattan ilahiyata, felsefeden tıp tarihine, folklordan etnografyaya kadar değişik konularda bilgi barındıran eserlerdir (Aydemir 2007:123).
Klasik Türk edebiyatı çalışmalarında genellikle tezkireler, mürettep divanlar ve mesneviler üzerinde durulmuştur. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar Klasik Türk edebiyatı tarihi içerisinde mecmuaların da önemli bir
yere sahip olduğunu kanıtlamıştır. Zira tezkirelerde yer almayan, divan tertip edemeyen veya var olan eserleri günümüze ulaşma imkânı bulamayan
şairlerle ilgili bilgilere mecmualar sayesinde ulaşılır.
Mecmualar, yazıldıkları dönemin aynası durumundadır. Bu eserler
üzerine yapılacak çalışmalar meseleye farklı açılardan bakmayı gerekli kılmaktadır. Mecmualar edebiyat araştırmacısına, dönemin beğenilen edebî
metinlerini, konularını, okuyucunun isteğini, mürettibin şiir zevkini, tertip
amacını, estetik anlayışını, öne çıkan isimleri ve eserlerini, okunurluk oranlarını ve buna benzer birçok bilgi ile bunları yorumlama fırsatı vermektedir
(Aydemir, Kurnaz 2013:62).
Tertip edildiği devri tespit edebildiğimiz bir mecmua, bize o dönemde hangi şairlerin, hangi şiirlerin daha çok okunduğunu, ne tarz eserlere rağbetin daha fazla olduğunu ve hangi üslubun, hangi edebi anlayışın
beğenildiğini gösterebilecek niteliğe sahiptir. Yine mecmualar yardımı ile
karşılaştırılmalı divan neşirlerinde yer almayan şiirlerin tespiti de yapılabilmektedir.
Örneğin Edirneli Nazmi’nin Mecmaʽu’n-Nezâ’ir’inde tezkirelerde ve
diğer biyografik kaynaklarda adı geçmeyen 16.yüzyıl ve daha öncesi dönemlere ait 71 şair vardır. Muhibbî’nin 68, Kemal Paşa-zâde’nin 21, Cem
Sultan’ın 8, Zâtî’nin 6, Hayâlî’nin 4, Ahmed Paşa, Mesîhî, Kemâl-i Zerd’in 2,
Meâlî ve Vasfî’nin ise 1’er şiiri yayımlanmış divanlarında yer almamaktadır.
Bu durum sadece bu mecmuaya özgü de değildir. Belli yörelere ait şairlerin
şiirlerinin yer aldığı mecmualarda daha fazla bilinmeyen şairlerin çıkacağı
da muhakkaktır (Köksal 2016: 170-1).
Kütüphanelerimizdeki şiir mecmuaları içerikleriyle ortaya döküldüğünde biyografik bilgilerimiz farklılaşacak, zenginleşecek, karanlıkta kalmış
birçok nokta da aydınlanacaktır. Sadece adını duyduğumuz, elde nüshası
olmayan eserlerin bazıları gün yüzüne çıkacak belki de yeni eserlerle karşı
karşıya kalacağız. Bilmediğimiz farklı divanlarla, divançelerle karşılaşma
imkanımız olacaktır (Köksal 2016: 187).
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Mecmuaların derlenme amaçlarına bakmak onların işlevleri ve tüketim biçimleri hakkında bilgi verebilir. Ancak pek az mecmuada derleyenin
eseri meydana getirme amacını ve yöntemini anlattığı sebeb-i telif bölümü
bulunmaktadır. Bazı mürettipler, eserlerin ve eser sahiplerinin, dolayısıyla
da kendilerinin, unutulmasını engellemek maksadıyla mecmua tertip ettiklerini söylerler. Bazılarının amacı insanların eğitimine katkıda bulunmaktır. Mecmualar hangi amaçla oluşturulmuş olursa olsun içlerindeki bilginin
niteliğine göre okuyucu bulmuştur (Gürbüz 2013:69-70).

Eseri Yazan Kişi: Ali Haydar
Elimizdeki eseri yazan Ali Haydar isimli bir kişidir. Bu eseri 1313/1895
yılında Matbaa-i Âmire’de bastırmıştır. Eseri yazma nedenini ise kendisi
şöyle açıklamaktadır: Zamân-ı sabâvetinden beri şiirde bulduğum lezzeti
hiçbir şeyde bulamadım.Eş’âr-ı mutâlaʽası beni ol kadar meşgûl eder ki
baʽzı zamanlar h˘âb u râhatım münselib olur da yine bir türlü o hazâ’în-i
cevâhirden ayrılamam. Bu sûretle gerek âsâr-ı eslâf gerek üdebâ-yı ʽasrıñ
eşʽârından hoşuma gidenlerini defter-i mahsûsama kayd ile zîver-i hâfıza-i
iftihâr eylerim.Geçende cânımdan ziyâde sevdiğim o defterimi şöyle bir
nazar-ı mütâlaʽaya almıştım. Baktım ki bir hayli âsâr-ı nevâdir tecemmuʽ
etmiş. Bunlar bir ufak risâle şeklinde tabʽ edilirse istifâdeniñ taʽammüm
edecegi vârid-i hâtır oldu. Çünki ser-â-pâ rindȃne ve âşıkâne bir takım âsâr-ı
bedâyiʽ hele baʽzıları o kadar hazîn ve o kadar dil-nişîn ki(arâʽis-i ebkâr
ve nefâyis-i âsâr) taʽbirleriyle tavsîf olunsa sezâ-vârdır. Mündericâtınıñ havî
olduğu mezâmîn-i vecd ü garâm münâsebetiyle ismini (tuhfetü’l- garâm)
tesmiye ederek neşrine ictisâr eyledim.”
Ali Haydar, şiirde bulduğu lezzeti hiçbir şeyde bulamadığını söylemektedir. Kendisi şiirleri okumayı o kadar çok sevdiğini, bunun da bazen kendi
uyku ve rahatını kaçırdığını belirtmektedir. Bu yüzden hem önceki asırlardan hem de zamanındaki şairlerden divanlarını okurken beğendiklerini
defterine toplamıştır. Sonradan bunlara baktığında bir hayli nadir eser topladığını fark etmiş. Bunun ufak bir risale şeklinde yayınlanırsa insanların
da faydalanacağını düşünmüştür. Zira ona göre bunlar arasında rindâne,
âşıkâne, hazin olanları vardır. Ali Haydar bunu tuhfetü’l-garâm diyerek
isimlendirmiş ve yayınlamıştır.
Şair, bu eseri 1895 yılında yayınlamıştır. Dolayısıyla şairin bu yıllarda
yaşamış olduğu görülmektedir. Araştırmalarımıza göre bu dönemde yaşayan dört tane Ali Haydar vardır. Bunların hayatları kısaca verilecektir.
Akşehirli-zâde Ali Haydar 1263/1847 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Akşehirli Hasan Fehmî Efendi’nin oğludur. Ömrü boyunca hocalık ve hakimlik yapmıştır. Ömrünün son yıllarını İstanbul’da geçiren ve Re’îsü’l-Ülemâ sıfatı alan Ali Haydar Efendi, 1333/1914 yılında İstanbul’da vefat

Tematik

431

etmiştir. Karacaahmet Türbesi yakınındaki annesinin mezarının yanına
defnedilmiştir. Fazıl ve kalem sahibi bir zat olarak tanınan ve birçok esere
imza atan Akşehirli-zâde Ali Haydar Efendi, Manisa’da bulunduğu uzun
süre içerisinde buranın ve dolaylı olarak da İzmir’in fikir hayatına katkıda
bulunmuştur (Huyugüzel 2000: 50-2).
Çırpanlı-zâde Ali Haydar Bey, 1300/1884 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Babası İbrâhim Bey, dedesi Çırpanlı Mustafa Paşa’dır. İlk eğitimini Elezığ’da Kesirik’te mahalle mektebinde başlayan Ali Haydar, Harput medreselerinde Kâmil Paşa Medresesi’nde ders gördü. Bir müddet sonra medreseyi
terk edip evine çekildi. Ali Haydar Bey Elazığ matbaa müdürü oldu. Bundan önce de Vilayet Gazetesi’nde makale ve şiirleri yayımlandı. Gençleri
yazı yazmaya teşvik etti. 27 Haziran 1917/1333 yılında vefat etti. Makale,
tenkit ve manzumelerini Mamuretülaziz gazetesinde yayımladı. Bunların
dışında matbu eseri yoktur. Şiirlerinde divan şairlerinden Fuzûlî ve Nedîm
yeni edebiyat şairlerinden ise servet-i fünûn’un en önemli temsilcisi Fikret’in etkisinde kalmıştır (Aksoyak 2014).
Mihalıçlı Ali Haydar Bey, 1252/1836 yılında doğmuştur. Ahmed Şükrî
Bey’in oğludur. Özel hocalardan Arapça ve Farsça okudu. 1273/1856 senesinde Paris sefareti maiyetinde kâtip sıfatıyla bulunmak ve ilim tahsil etmek üzere Paris’e gönderildi. Paris’ten dönüşünde mütercimliğe atanmıştır.
Bundan sonra devlette çeşitli görevlerde bulundu. 1326/1908 yılında emekli oldu. 1332/1914 senesinin ortalarında 80 yaşlarındayken İstanbul’da vefat
etti. Kabri Eyüp mezarlığındadır. Ali Haydar Bey iyi bir şairdi. Aynı zamanda manzum ve mensur tiyatrolar yazarak Türk edebiyatında bu konuda öncülük yapanlardan sayılmaktadır (Arslan 2014).
Şeyhzâde Ali Haydar, İzmir medreselerinde uzun süre hocalık yapmış,
bazı edebiyatçıların yetişmesine emeği geçmiş bir din adamıdır. Ali Haydar
1892’de medrese tahsiline devam etmiştir, sonra ise Faik Paşa Medresesi’nde hocalık yapmıştır. Hediyecik isimli bir çeviri kitap yazmıştır (Huyugüzel
2000: 53).
Çalışmalarımıza göre bu dönemde dört tane Ali Haydar bulunmaktadır.
Ancak bu eserde “Fenâî-zâde Ali Haydar” olarak eserde yazdığı için yukarıda belirttiğimiz kişiler arasında olup olmadığı hakkında kesin bir bilgiye
sahip değiliz. Ancak şairin 1895 yılında yaşadığı kesindir.
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Tuhfetü’l-Garâm’ın İçeriği
Bu eserde Ali Haydar’ın seçtiği şairler ve sayıları şunlardır:
Adı
Nedîm
Lâ Edrî
Vecdî
Fuzûlî
İsmetî
Fıtnat Hanım
Bâkî
Nâbî
Sünbülzâde Vehbî
Nâ’ilî-i Kadîm
Bağdatlı Rûhî
Seyyid Vehbî
Şeyhülislâm Yahyâ
ʽAbdülhak Hamid Beg
Nazîm
Pertev Paşa
İbn-i Kemal
Saʽid Bey
Ahmed Neylî
Fasîh Dede
Şeyh Gȃlib
Ahmed Paşa
Ziya Paşa
Muʽallim Nâcî
‘Avnî Bey
Vâsıf
Ekrem Bey
Mezȃkî
Haşmet
Vȃlihî
Sȃbit
Sultân Selîm-i Sâlis
ʽİzzet
‘Âkif
Hâfız İstanbulî
Çelebîzâde Âsım
Nevʽî
Râgıp Paşa
Râşid

Eserdeki toplam beyt sayısı
21 beyt
14 beyt 1 mısra
12 beyt
10 beyt
7 beyt
7 beyt
4 beyt 3mısra
6 beyt
4 beyt
4 beyt
3 beyt
3 beyt
1 beyt 2 mısra
3 beyt
3 beyt
3 beyt
3 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
2 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
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Reisü’l-küttȃb Ârif
Sâbit Paşa
Hoca Neş’et
Nahifî
Râmî Paşa
Sultân Selîm-i Evvel
Hersekli Ârif Hikmet
Kâmî
Antakyalı Münîf
Baykara
Hayâlî Beg
Hersekli Hikmet
Bihiştî
Saʽîd Paşa
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1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt
1 beyt

Ali Haydar’ın eserindeki aldıkları şiirlere bakılırsa en çok Nedim’den
şiir aldığı görünmektedir. Nedim, lâle devrinin en önemli şairlerindendir.
“Nedîm, Nedîmâne denilen yeni bir tarz geliştirmiştir. Bu tarzın esasını; söyleyiş mükemmelliği, yerlilik arzusu ve Nedîm’e özgü edâ oluşturur. Konuşma
dilinden gelen söyleyişleri kullanmada büyük bir başarısı vardır. Nedîm aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde âdeta bir ahenk unsuru olarak kullanan
divan şairlerinden biridir. Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır.
Nedim, yaşadığı dönemden itibaren çevresinde takipçiler toplamış bir şairdir.
Yaşadığı dönemden günümüze kadar etkisi olan bir şairdir. Nedîm, Osmanlı
şairleri arasında devriyle birlikte anılan, hatta özdeşleşen müstesna şairlerdendir.”(Macit 1997: 15-37). Görüldüğü üzere Nedim 19. yüzyılda da etkisini sürdürmüştür.
Bundan sonra ise yazar, en çok lâ edrî yani kimin yazdığı bilinmeyen
şiirleri almıştır. Üçüncü sırada ise 17. Yüzyıl şairi Vecdî vardır. Vecdî hem
zamanında hem de kendisinden sonra sevilmiş ve okunmuş bir şairdir
(Mermer 2002:3-29). Bundan sonra ise 10 beytle 16.yüzyılın en önemli şairlerinden Fuzûlî gelmektedir.
Ali Haydar, eserini hazırlarken her yüzyıldan şairleri eserine seçmiştir.
15.yüzyıl Çağatay şairi Hüseyin Baykara’nın şiirlerinden bile eserine almıştır. Biz de böylece o dönemde Ali Haydar özelinde hangi şairlerin popüler
olduğunu anlamaktayız.
Şair, eserini oluştururken bazı şiirlerin özelliklerinden bahsetmiştir.
Buna göre Bâkî’nin şu beyti âşıkane gazele örnek olabilir. Buna göre şair
sevgiliye tabibim diye seslenmektedir. Belâ âşıklara ezel gününde kısmet
olunca; ayrılığının derdi hasta olan gönlüne düşmüştür:
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Belȃ ʽâşıklara rûz-ı ezelde kısmet oldukta
Tabȋbim derd-i hicrȃnıñ dil-i bȋ-mȃre düşmüştür
						Bȃkȋ
Çelebizâde Âsım’ın şu beyti rindâne şiire örnek olarak verilebilir. Şair,
bu beytte sâkîye seslenmektedir. Sevinç ve mutluluk meclisinde ondan ne
gül ne de lâle istemektedir. Üzüntülerini gidermek için ondan yarım bir
şarap kadehi istemektedir:
Bezm-i tarabda sȃki baña ne gül ne lȃle ver
Defʽ-i gama devâ içün nîmce bir piyȃle ver
						Çelebîzâde Âsım
Nedîm’in şu şiiri şûhâne diyebileceğimiz tarzda yazılmıştır. Nedim
istediği sevgili portresini çizmektedir. Buna göre sevgilinin yanağı gül,
dudakları şarap, boyu da serv-i revân gibi olmalıdır. Bunun yanında ayrıca
nüktedân olursa iyi olur:
Ruhu gül lebleri mül kȃmeti serv-i revân olsun
Olursa bâri dilber böyle şûh-ı nüktedân olsun
						Nedîm
Fuzûlî’nin şu beyti Ali Haydar’ın bahsetmiş olduğu hüzünlü şiirler kategorisine girebilir. Fûzûlî, servi boylu sevgili için âh çekmekte; onun gonca
gibi olan gülen dudakları için kan ağlamaktadır:
Âh eylediğim serv-i hırâmȃnuñ içündür
Kan ağladığım gonca-i handȃnuñ içündür
					

Fuzûlî

Sonuç olarak Ali Haydar, şiirlerini seçerken bu üslup özelliklerinden
şiirler almasına rağmen direkt tasavvufî neşe ile yazan tekke mensubu şairlerden ise şiirler seçmemiştir. Bunun yanında o dönemde de bazı şairlerin
tutulduğu, bazılarının ise unutulduğu görülmektedir.

METİN
İFÂDE-İ MAHSÛSA
Zamân-ı sabâvetinden beri şiʽrde bulduğum lezzeti hiçbir şeyde
bulamadım.
Eşʽâr-ı mutâlaʽası beni ol kadar meşgûl eder ki baʽzı zamanlar h˘âb u
râhatım münselib olur da yine bir türlü o hazâ’în-i cevâhirden ayrılamam.
Bu sûretle gerek âsâr-ı eslâf gerek üdebâ-yı ʽasrıñ eşʽârından hoşuma gidenlerini defter-i mahsûsama kayd ile zîver-i hâfıza-i iftihâr eylerim.
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Geçende cânımdan ziyâde sevdiğim o defterimi şöyle bir nazar-ı
mütâlaʽaya almıştım. Baktım ki bir hayli âsâr-ı nevâdir tecemmuʽ etmiş.
Bunlar bir ufak risâle şeklinde tabʽ edilirse istifâdeniñ taʽammüm edecegi
vârid-i hâtır oldu. Çünki ser-â-pâ rindȃne ve âşıkâne bir takım âsâr-ı
bedâyiʽ hele baʽzıları o kadar hazîn ve o kadar dil-nişîn ki(arâʽis-i ebkâr ve
nefâyis-i âsâr) taʽbirleriyle tavsîf olunsa sezâ-vârdır. Mündericâtınıñ havî
olduğu mezâmîn-i vecd ü garâm münâsebetiyle ismini (tuhfetü’l- garâm)
tesmiye ederek neşrine ictisâr eyledim. Fenâ’î-zâde Ali Haydar.
1313/1895

MASÂRİ’
Meftûhtur erbȃb-ı dile bâb-ı mahabbet
		

Şeyhülislâm Yahyâ

Bir tebessüm kıl açılsın gonca-i ikbâlimiz
Ve lehû
Su uyur düşmen uyur haste-i hicrân uyumaz
Lâ Edri
Çok olur yâr-ı velî yâr-ı vefȃdar olmaz
Bâkî
Muʽayyen kıssadır sevmek sevilmek mȃ-tekaddümden
Bâkî
Böyledir erbȃb-ı hȃliñ meşreb-i rindȃnesi
		

Bâkî

EBYÂT
Meclis-i vaslıñda giryȃn olduğum maʽzûr tut
Bir tabîʽattır ki kalmış gam zamânından baña
				Ekrem Bey
Bir dil-i bî-tâb ile biñ gamzeye ȃmâdeyim
Ey diyeñ hükm-i kazâdan ihtirâz eyler baña
				Nâ’ilî-i Kadîm
Biñ cân olaydı kâşki ben dil-şikestede
Tâ her biriyle bir kez öleydim fedâ saña
					

Fuzûlî
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Seriñ sen ȃşinȃ-yı secde-i ʽaşk eyle de seyr et
Göñül ebrû-yı hûbândan saña mihrȃb olur peydȃ
				

Nâbî

Sen verirsin ʽȃriyet bu cân-ı mahzûnı baña
Senden ayrılmak hemân ölmektir ey hûnî baña
				Nâ’ilî-i Kadîm
Vaʽde-i vaslını ikrâr edemez şerminden
Sad visȃl olsun o nev-şîve-i inkȃra fedȃ
				Ahmed Neylî
Nigâh-ı mihr ü vefȃ zan eder göreñ ammâ
Ne kûşeler eder ol çeşm-i fitne-sâz baña
				İsmetî
Çünki tȋr-i hicr ile olduñ zahım-nâk ey göñül
Çek çevir kendiñ ki bir kaşı kemân lâzım saña
				Nedîm
Derûnuñ pür-maʽârif hem-nişîniñ merd-i ʽârif kıl
Açılma ey yüzü gül şahsın nâ-dâna kitâb-âsâ
				Bâkî

(Be)
Kilk-i kudret levh-i sînemde seni eyler rakam
Eyleyüp mahbûblar mecmûʽasından intihâb
				Fuzûlî
Bir nigâh-ı nâza şâyân olduk ammâ neyleyim
Sînemiz âmâc-gȃh-ı tîr-i müjgȃn oldu hep
				Fıtnat
Hûn-ı cigerle besledim ol nahl-i nȃzı hayf
Bȃr-ı visȃli bir iki nâ-dâne çıktı hep
				ʽİsmetî
Defter-keş-i meʽâyib-i nâs olma merd iseñ
Kıl zȃtıñı nazarlara mecmâʽa-yı edeb
				Nedîm
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Peygûle-i firkatde gam-ı hicr ile şimdi
Gam hâtıra hȃtır gam-ı hicrȃne münȃsib
				Mezȃkî
Çerağ-ı âha ne hȃcet göründü subh-ı visâl
Edince ruhları hem-reng-i ȃfitȃb-ı şarâb
				Haşmet

(Te)
Vaslıñ baña hayât verir firkatiñ memȃt
Subhâne hâliki halaka’l-mevti ve’l-hayât
				Fuzûlî
Hicrȃnıña tahammül eden vaslıñı bulur
Tubâ limen yesâʽıda es-sabr-ı ves-sebât
				 Fuzûlî
Ser-mest yatur genc-i dimȃğımda safȃdan
Mecnûnı ser-â-sîme eden bûy-ı mahabbet
				Nedîm
Ey hȃtır-ı mecrûh-ı kefendir saña merhem
Tâ haşre sürer yâre-i nâsûr-ı mahabbet
				Pertev Paşa
Küfr-i zülf-i yâr ile olurdu peymȃnı dürüst
Zȃhidiñ olsaydı ger kalbinde îmȃnı dürüst
				Rûhî-i Bağdâdi

(Se)
Münkeşif olması ezdâd iledir eşyȃnıñ
Şîve-i mağfirete cürm ü günehdür bâ’is
				Pertev Paşa
Ver nakd-i cânı bûs-ı leb-i laʽline göñül
Gül ile sevk-i aşkta beyʽ ü şirây-ı rûh
				Fıtnat
Baht-ı Kays u zulmet-i Leylî cemâl-i Leylîyi
Başına cemʽ eyleyip ol şûh giysû koymuş ad
				Lȃ Edri
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Geldim ayağın öpmege destimde nakd-i cân
Gel al elim ki beyʽımız olsun yed-â be-yed
				Vȃlihî

(Zel)
Rakîbe oldu müyesser ilâhî zehr olsun
ʽİtâb-ı telh-i lebiñ gibi bir şarâb-ı lezîz
				Sȃbit

(Ra)
Neşât-efzâ sanur bî-derd olan sahn-ı harâbâtı
O vîrâne benim yıllarca giryân olduğum yerdir
				 ʽİsmetî
Dağ olsa nigâhına dayanmaz dil-i ʽâşık
Ol âfetiñ Allâh ne zȃlim nazarı var
				 Vecdî
Bȋ-mâr ise de her ne kadar çeşm-i siyâhı
Uşşȃkı perişȃn edecek kudreti vardır
				

Nȃbî

Şemîm-i gülle reng-i keyf-i mül taktîr olunmuştur
Vücûd-ı nȃzıñıñ ol âbile tahmîr olunmuştur
				 Fıtnat
Belȃ ʽâşıklara rûz-ı ezelde kısmet oldukta
Tabȋbim derd-i hicrȃnıñ dil-i bȋ-mȃre düşmüştür
				Bȃkȋ
Bir cebîniñ bir dahi zülf-i siyeh-fâmıñ bilir
Dil ne subhuñ fark ider billȃh ne ahşâmıñ bilir
				Nedîm
Nezr etmişim firȃkıña kim yok nihȃyeti
Nakd-i sirişkimi ki tükenmez hazȋnedir
				Fuzûlî
Derd ile rûyuña baktıkça seniñ İlhȃmî
Gerçi handȃn olur ammâ ciğeri kan ağlar
				Sultân Selîm-i Sâlis

Tematik

Cȃnȃne var garîbine itmezsin iltifât
Vuslat siziñ diyârda ‘ȃdet değil midir
				Nâbî
Dil nigâhıyla eder nȃz u niyȃzı bî-zebân
Meclis-i ehl-i mahabbette suhan bî-gânedir
				Vecdî
Dilimde bikr-i fikrimle hayâl-i şâhid-i halkıñ
Yazılmış bir kitâba nakş-ı Yûsuf ’la Züleyhâdur
				Lâ Edrî
‘Andelîbi vird-i sad-berg ile tekfîn ettiler
Bir gülistân beytini kabrinde telkîn ettiler
				ʽİzzet
Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşânıñdadır
Kande olsam ey perî göñlüm seniñ yanıñdadır
				Fuzûlî
Germ et fürûğ u tâbıñı ey âfitâb-ı nâz
Çeşm-i niyȃza bahşiş-i envȃr vaktidir
				Nedîm
Âh eylediğim serv-i hırâmȃnuñ içündür
Kan ağladığım gonca-i handȃnuñ içündür
Serkeşteliğim kâkül-i müşkînüñ ucından
Âşüfteliğim zülf-i perîşȃnuñ içündür
				Fuzûlî
Ka’be cûyân-ı mahabbet Hızrı rehber eylemez
Secdegâh-ı ehl-i dil hâk-i derinden bellidir
Hȃl-i ruhsârından añla hȃlimi etme sû’âl
ʽÂşıkıñ baht-ı siyâhı ahterinden bellidir
				Vecdî
Bahâr-ı devleti kalmaz geçer gülüñ ammâ
Dil-i hezârda âzâr-ı zahm-ı hȃrı kalır
				ʽİsmetî
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Benim ʽâşık ki rüsvâlıkta tuttı şehri tüm şehri
Yazanlar kıssa-i Mecnûnı hep yabana yazmışlar
				İbn-i Kemâl
Kıldı ʽaşkıñ beni ȃvȃre elimden ne gelir
Düştüm ol zülf-i siyehkâra elimden ne gelir
				Ahmed Paşa
Nev-bahȃr-ı ruhı buldukça terakkî o gülüñ
Şermle mihr-i cihân-tâb uzaktan dolanır
				Nâbȋ
Bir çeşmi var ki bir nice yüz biñ lisȃn bilir
Biñ hem-zebân u hem-demi biñ ȃşinȃsı var
				Nedîm
Eliñ ol zülfe değmek ey sȃkî
Hȃsılı ömr-i câvidâne değer
				Bâkî
‘Azîmet-i nigehiñ dilleri şikâre midir
Nühüfte fitneleriñ şimdi âşikâre midir
				‘Âkif
Her kande kim telammuʽ ede pertev-i cemȃl
Terk-i perestiş eyleyemem mezhebim budur
				Nâbî
Beni öldürsede yârim çıkamam emrinden
Kişiniñ sevdiğiniñ hâtırı dünyâya değer
				Saʽîd Paşa
Ârâyiş-i behişt-i letȃfet değil midir
Ol tȃze gülben-i çemen-i iʽtidâli gör
				Nâ’ilî-i Kadîm
Bilmem o gül-femiñ lebi tasvîr-i cȃn mıdır
Nev hat-ı laʽl-i İsî muʽcîz-i beyȃn mıdır
				Hâfız İstanbulî
Hem yakar pervȃnesin hem sûz-ı dil izhȃr eder
Muktezâ-yı meşreb-i şemʽ-i şeb-ârâ böyledir
				ʽİsmetî

Tematik

Gör zâd-ı râh-ı ʽâkıbetü’l-emri kâmyâ
Bu kâr-gȃha bir dahi gelmek muhâl olur
				Lâ Edrî
Sîr-âb-ı ʽafv olursa nola gülşen-i ümîd
Mecrâ-yı cûy-ı rahmeti seyl-i günâh açar
				Vecdî
Bezm-i tarabda sȃki baña ne gül ne lȃle ver
Defʽ-i gama devâ içün nîmce bir piyȃle ver
				Çelebîzâde Âsım
Bezm-i şarâbdan geçemem doğrusu Nedîm
ʽİşret tabîʽatimce tarab meşrebimcedir
				Nedîm
Kanda varsa ʽâşık-ı bȋ-çȃre cȃnȃnıñ arar
Derd ile bȋmȃr olan elbette dermȃnıñ arar
				Lâ Edrî
O kudretten mukahhal çeşmiñe dil-beste âhûlar
Nigâhıñdan okurlar nüsha-i efsûnı câdûlar
				Vâsıf
Eder ezber perî sûret güzeller
Gıdâ-yı rûhtur tȃze gazeller
				Nevʽî
Çıkarsa hasret ile cȃnı ʽâşık-ı zârıñ
Harîm-i cennet-i me’vâ-yı kûy-ı yâre gider
				Sünbülzâde Vehbî
Şûh-ı endek-sâleniñ rüsvây olur dil-dâdesi
Oynadır ʽuşşâḳını etfȃl-i bâzi-gûşlar
				Râgıp Paşa

(Ze) 				
Muhît-i dâ’ire-i ʽaşktan hurûc-ı muhâl
Ne çâre kabza-i takdîr-i kird-gârdeyiz
				‘Avnî Bey
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Hançer-i gamzede biz çeşme-i hayvân buluruz
Günde biñ kere helȃk eylese biz cȃn buluruz
				Vecdî
Ser-i mû fark yoktur beynimizde zülf-i dilberle
Siyeh bahtız perîşân rûzgârız hâne berdûşuz
				Lâ Edrî
Hûb sûretlerden ey nȃsıh beni menʽ etme kim
Pertev-i envȃr-ı hurşîd-i hakȋkattir mecȃz
				Fuzûlȋ
Hȃl-i dili su’âle ne hâcet ki dem-be-dem
Söyler beyân-ı hâl ile her bir nigȃhımız
				Fasîh Dede
Va’d-i visâl-i dȋde-i bȋmârı remz edip
Dil-hastegâne vermede şâfî cevȃb-ı nȃz
				Sünbülzâde Vehbî
Meger ihsân edesin vaslıñı sen lutfuñdan
Yohsa ʽâşık saña cânâ utanır yalvaramaz
				Şeyh Gȃlib
Ger insâmân olan delâl-veş kâlâb-dûş olmaz
Bilen kadr-i metȃʽ-ı iʽtibârın hod-fürûş olmaz
				Râşid
Hattı geldi de yine gitmedi sevdȃ-yı nigâr
Köhne-sâl olsa dahi ʽömrine âdem duyamaz
				Lâ Edrî
Nihȃl-ı tövbeye gülzâr-ı ʽafv-ı bârîde
Viren tarȃvet-i eşk-i ter-i nedâmet imiş
				Fıtnat
Ben hod öldüm ey türȃbımdan olan sâğar müdam
Rindler bezmin gezip bir bir yitür benden selâm
				Fuzûlî
Dağ dağa kavuşmaz dinür ammâ ki ciğerde
Sad dağ kavuştu yine dil yȃre kavuşmaz
				Reisü’l-küttȃb Ârif

Tematik

(Şın)
Hâl-i lebiñi gülşen-i hüsnüñde gören der
Cennetde Bilâl-i Habeşî kevsere düşmüş
				Lâ Edrî
Açıp sâkî rakîbe sâʽid-i billûr göstermiş
O firʽavna yed-i beyzȃ gibi bir nûr göstermiş
				Sâbit Paşa
Dokunmuş tarak ebrûya dökülmüş rûy-ı dil-cûya
Şikenc-i zülf-i mâh u mihr-i nûr efşâne el sunmuş
				Vecdî
Derdimiz cȃnȃne söylenmiş devȃ söylenmemiş
Mȃcerȃ söylenmiş ammâ müddeʽâ söylenmemiş
				Ziya Paşa
Bir perî silsilesi ʽaşkına düştüm tâ ki
Şimdi bildim sebeb-i hilkat-i âdem ne imiş
				Fuzûlî

(Gayn)
Ferȃgȃt edemem ebrûsuna perestişten
Olur mu hîç Müselmân namâzdan fâriğ
				Vecdî

( Kaf )
Taʽn eder sînemde herkes şerha vü dȃğım görüp
Hȃl-i dilden âh kim ʽâlemde bir âgâh yok
				Rûhî-i Bağdâdî
Telâş-ı va’d-i visȃle sebeb nedir bilmem
Yalan mı yok güzelim ʽözr-i ʽârifâne mi yok
				Hoca Neş’et
Dil haste-i mahabbete kâr eylemez ʽilâc
Maʽcûn-ı lâʽl-i yârdır ancak devȃ-yı ʽaşk
				Fıtnat
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(Kef )
Lutf ile reyhânları gülşende hayrȃn etmege
Yȃsemîne sȃye salmış sünbülüñ vardır seniñ
				Ahmed Paşa
Vardık der-i saʽȃdetine yâri görmedik
Girdik behişte hayf [ki] dîdârı görmedik
				Lâ Edrî
Gösterme rakîbe ruh-ı âyîne misȃliñ
Dev âyinesi eyleme mirʽȃt-i cemȃliñ
				Ahmet Neylî
Sünbül-i bağ-ı bahâr-ı hüsn ü ândır perçemiñ
Zîr-i feste zıll-ı nahl-i erguvândır perçemiñ
				Pertev Paşa
Olduk esîr nîm-i nigâh-ı tegâfülüñ
Bir kayda dahi düşmeyelim çözme kâkülüñ
				Lâ Edrî
Tâ geçmeyince medrese-i kȋl ü kâlden
Añlanmaz ıstılâhı kitâb-ı hakȋkatiñ
				Nedîm
Cânân mısıñ belâ mısıñ âşûb-ı cân mısıñ
Ey bî-amȃn gayri elinden amân seniñ
				Şeyh Gâlib
Ey ʽakl baña rehber edeñ semt-i halâsa
Sende tutulup zülf-i siyehkârda kaldıñ
				Vecdî
Şeydâ ter eyledi beni hûy-gerde gerdeniñ
İki yakayı görmeye bir yerde gerdeniñ
Olsun günâhı boynuña ki bir daha söylemem
Çöz tekmeñi olımaya ȃzerde gerdeniñ
				Seyyid Vehbî

Tematik

(Lâ)
Ne bilsün çȃşnî-i ızdırâb-ı şȃm-ı hicrânı
Felekde olmamış bir mâha ol nȃ-mihribân mȃ’il
				Fasîh Dede
İncizâbıñ görülür nerde bir âfet görseñ
Görmedim sen gibi ʽȃlemde belâ-h˘ȃh göñül
				Muʽallim Nâcî

(Mim)
ʽÂşıklığıma şâhid-i ʽȃdil mi değildir
Evzâʽ-ı hazȋnemle garîbâne nigâhım
				Nahîfî
Olmasın zincîr-i zülfüñ gerden-i dilden cüdȃ
Kim gezend-i ʽakldan evvel hazer cânımdır benim
				Vecdî
Gördükçe bendeñi bu şeker handeler nedir
Bildiñ mi tûtî-i şeker-efşânıñ olduğum
				Nedîm
Her yerde seniñ sȃye-sıfat hem-demiñ olsam
Kalb eyleseler saña beni müdgamıñ olsam
Bilsem kimedir meyl-i nihânî-i derûnuñ
Girsem yüreğiñ içine hep mahremiñ olsam
				Fıtnat
Yok sînemizde zerre kadar kînemiz bizim
Mahsûd-ı âfitâbıdır ȃyînemiz bizim
				Râmî Paşa
Mȃcerâ-yı gamı hiç sorma gözümden añla
Su gibi etmede takrȋr-i me’âli çeşmim
				Saʽid Bey
Verdim yoluna nakd-i dil ü cân-ı ʽazîzi
Yûsuf gibi bir misli bulunmaz güzel aldım
				Vecdî
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Ne efsûn etti bilmem bir bakışla çeşm-i cadûsı
Gidip ʽaklım başımdan gamze-i sehhâre çarpıldım
				Sünbülzâde Vehbi
Hemân ben meclis-i meyde seniñ hayrânıñım sâki
Hazef mi gördüğüm ȃyȋnemi sȃgar mıdır bilmem
				Nedîm
Neşve-dâr-ı bȃde-i gül-reng-i ʽaşk-ı dilberiz
Ne şarâb-ı nâb lâzımdır bize ne cȃm-ı Cem
				Vecdî

( Nun )
Kâmetin seyr eyle insâf et o bȃlȃ mısraʽı
Zȃhidâsın şâʽir olsañ intihâb etmez misin
				Nedîm
Ağlaya ağlaya nergis gibi kör olsunlar
Göz dikenler gül-i ruhsârıña ey gonce-dehen
				Lâ Edrî
Geçen ehl-i dil-i âşüfte kâm-ı ʽaşk eder hȃkim
Gelir bûy-ı mahabbet rîze rîze üstüh˘ȃnımdan
				Ziyâ Paşa
Hep seniñçindir benim dünyâ gamıñ çektiklerim
Yoksa ʽömrüm varı sensiz neylerim dünyâyı ben
				Sultân Selîm-i Evvel
Tekrâr saydı müşkil olur soñra sevdiğim
Ürkütme murg-ı göñlümüz âvârelenmesin
				Lâ Edrî
Mülâyim gösterir uşşâk-ı zâra kendüyi ammâ
Alınmaz harf-i vuslat ol sitem-kârıñ dehânından
				

ʽİsmetî

Ruhu gül lebleri mül kȃmeti serv-i revân olsun
Olursa bâri dilber böyle şûh-ı nüktedân olsun
				Nedîm

Tematik

Lâl olursun söylesem bir fakre tâb-ı sȋneden
Bir sahîfe açsam ağlarsıñ kitâb-ı sîneden
				Muʽallim Nâcî
Gerek cevriñle mahzûn et gerek lutfuñla kıl mesrûr
Gerek ağlat gerek güldür efendimsin efendimsin
				Hersekli Ârif Hikmet
Târumâr eyler hemân evrak-ı ʽîyş-ı rûzgâr
Bir ser-âmed gonceyi bir lahza handân görmesün
				ʽİsmetî
Tâ sabâh-ı haşre dek bȋ-dâr olur çeşm-i ümîd
Baht-ı h˘âb-âlûd uyanmazsa bu âh u nȃleden
				Sünbülzâde Vehbî
Bülbül-i dil-şüdeniñ bir gülüne göz dikenin
Sahn-ı gülzâr-ı ümîdinde dikenler bitsin
				Vâsıf
Mahabbet resm ü âyîneñ be cȃnım ben mi vaʽz ettim
Muʽayyen kıssadır sevmek sevilmek mâ-tekaddemden
				Bâkî
Aç sîne-i nesrîniñi cânâ keremiñden
Gülçîn olalım ʽaşkla bâğ-ı İremiñden
				Kâmî
Gel ser-i kabrimde dur bir lahza ey sîmîn beden
Nûrdan bir serv dikmişler kıyâs etsin gören
				

ʽAvnî Bey

Zahm-ı firkat pek bitirdi kalmadı bende mecȃl
Söyleyiñ bu hȃlimi cȃnȃna Allâh ʽaşkına
				Lâ Edrî
Çün mihr ü kamer sîne vü ruhsâr-küşûda
Dûş etmesin ol şûhı Hudâ çeşm-i hasȗda
				Nedîm
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Küsûf içinde kalan âfitâba beñzettim
Döñünce pertevini mâh-tâb-ı hüsnüñüze
Bitip tüketse derim bezm-i vaslıñızda bu şeb
Bütün hayȃtım edip incizâb-ı hüsnüñüze
Nigâh-ı mestiñizi refʽ eden semȃvȃta
Nazîr olur mı bakıñ âfitâb-ı hüsnüñüze
				

ʽAbdülhak Hamid Beg

Dehenim çeşme-i cândır deheniñ vasfında
Sühanım rûh-ı revândır sühanıñ vasfında
Tenime lerze düşer fikrdir âğuşuñ ile
Dilimi raʽşa tutar pîreheniñ vasfında
				Nazîm
Gelir Allâhu ekber yȃdıma mihrâb-ı ebrûsı
Ne dem gȗş eylesem âvâze-i tekbîr bir yerde
				 Antakyalı Münîf
Meyanıñ nakşı çıkmaz bir dem âğûş-ı hayâlimden
Beni ey bî-vefâ kendiñ gibi nȃ-mihribân sanma
				

ʽİsmetî

Biñ sühan söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile
Dȃsitânlar şerh edersin bir nigâh-ı nȃz ile
Sen ʽitâb-ı nâz kasd etseñ dahi ol çeşm-i şûh
ʽÂşıkın Mecnȗn eder bir şîve-i mümtȃz ile
				Nedîm
Hattının târı düşüptür laʽl-i mey-gûn üstüne
Eyle kim cân riştesi bir katre-i hȗn üstüne
				Baykara
Mülk-i dili zabt eyledi nev-haz ile ol mȃh
El-ʽabdi vemâ yemlikühû kâne limevlâh
				Lâ Edrî

Tematik

Aldanıp düştüm o serviñ kȃmet-i bȃlȃsına
Her metȃʽıñ gerçi aldanmaz düşen aʽlȃsına
				Lâ Edrî
Seyr-i cemȃle kâkülünüñ mâniʽ olması
Şâhid değil mi olduğuna bahtımıñ siyâh
				Hayâlî Beg
Yok kayd-ı mâ-sivâ dil-i kutsî cenâbda
Olmaz hatâ sahîfe-i ümmül-kitâbda
				Hersekli Hikmet
Ya kaşı başka fürüğı diger envârı latîf
Beñzemez pertev-i hüsñüñ güneşiñ pertevine
				Saʽid Beg
Gerden-i sȃfî beyâz öyle ki kȃfûr gibi
Çeşm ü ebrȗsı siyâh öyle ki semmûr gibi
Nigehiñ böyle neden hastedir ey şûh seniñ
Gözleriñ bezm-i ezelden beri mahmûr gibi
				Nedîm
Saña ey nûr-ı mücessem nice teşbîh edeyim
Yok iken vech-i şebeh tȃze nihȃl-i çemeni
O bulur câme-i sebzin varak ile revnak
Sen ise ahsen olursun çıkarıp pîreheni
				İbn-i Kemâl
Hüsn-i hilkatle bu gün server iseñ hûbânıñ
Çeşm-i bedden güzelim saklasın Allâh seni
				Rûhî-i Bağdâdî
Sevdiğim câm-ı meye hâcet nedir laʽl lebiñ
Bir şeker handeyle mest-i bî-mecâl eyler beni
				Nedîm
Bahârı neyleriz ol gül-ʽizâr u gonce femiñ
Gülüp açılması biñ nev-bahâra değmez mi
				Nâʽilî-i Kadîm
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Ol perçemiñ nazîrini hâtırda mı göñül
Görmüş idiñ geçen sene sünbül zamânları
				Nedîm
Göñül nâmında bir gam-h˘arımız kalmıştı ʽȃlemde
O da vardı ser-i kûy-ı dil-ârâda vatan tuttı
				Nâbî
Sevdiğiñ kimdir baña göster dese ol mâh-rû
Destine sad şerm ile sunsam hemân âyîneyi
				Nazîm
Bezme gel bu gece ey ʽȃlem-i hüsnüñ mâhı
Yoksa yerden göge dek inciniriz vallâhi
				Bihiştî
Müstağnî-i irşâd olur erbâb-ı hakîkat
Sükkân-ı harem neyler imiş kıble-nümâyı
				Seyyid Vehbî
Bahr iseñ de katre-i nâ-çîz göster kendiñi
Göñlüne gir ey göñül ol gonceniñ şeb-nem gibi
				Şeyhülislâm Yahyâ
Meh-i şeb-gird-i ʽâlem ʽârız-ı dildâre beñzer mi
Nigâr-ı pâk-ı dâmen-i şâhid-i bâzâre beñzer mi
				Nedîm
Sînede bir lahza ârâm eyle gül cânım gibi
Geçme ey rûh-ı revȃn ʽömr-i şitâbânım gibi
				Nedîm
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HİTİT ÇİVİYAZILI METİNLERDE GEÇEN TANRIÇA “ŠALA”
VE EPİTETİ “PİTENḪİ”
THE GODDESS ŠALA AND HER EPITHET PITENḪI ON THE
HITTITE CUNEIFORM TEXTS’
Nursel ASLANTÜRK1
ÖZET
Hitit çiviyazılı metinlerde geçen Tanrıça “Šala” ya da “Šaluš” Hitit pantheonunda
önemli Hurri tanrıçaları arasında yer alır. Bu Tanrıça, “Tanrı Kumarbi” nin eşidir.
Tanrıça’nın adının Hurrice “šala-kız çocuğu” ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.
Tanrıça Šala’nın adı en erken Orta Hitit dönemine tarihlendirilen Hitit çiviyazılı
metinlerde geçmektedir. itkalzi ritüelinde ve (ḫ)išuṷa bayramında eşi Tanrı
Kumarbi’yle birlikte adı geçmektedir. Tanrıça Šala/Šaluš’un epitetinin; Pidenḫi
olduğu düşünülmektedir. Mari’de ele geçen Hurrice tabletlerde bu epitet “Pí-dien-ḫi-ni-da” olarak geçmektedir. Hitit kült metinlerinde ve Tanrıça Ḫebat’ın
kaluti- listelerinde Tanrıça Šala’nın epiteti Pitenhi’yle birlikte, bir tanrı çifti olan
Uršui ve Iškalli’den sonra geçmektedir. Hitit devlet antlaşmalarında antlaşmaya
tanıklık eden tanrılar listelerinde Hurri tanrı/çaları arasında yer almaktadır. Ayrıca
Yazılıkaya Açıkhava Tapınağında 52 numaralı kabartma da bu tanrıçaya aittir.
Anahtar Kelimeler: Hititler, Hurriler, Tanrı, Epitet, Šala/Sala, Šaluš/Salus,
Pitenhi

ABSTRACT
The Goddess “Šala” or “Šaluš” in the Hittite cuneiform texts is among the
important Hurrian goddesses in the Hittite pantheon. This Goddess is the spouse
of “God Kumarbi”. It is thought that the goddess’s name is linked to the Hurrian
“šala-daughter”. The earliest appear of the name of the goddess Šala is in the Hittite
cuneiform texts dated to the Middle Hittite period. Her name appears together
with her spouse God Kumarbi in itkalzi rituals and (ḫ)išuṷa Feast. It is thought
that epithet of the Goddess Šala/Šaluš is Pidenḫi. This epithet appears as “Pí-dien-ḫi-ni-da” in Hurrian tablets captured in Mari. In the Hittite cult texts and on
the kaluti- lists of the Goddess Ḫebat, the epithet of Goddess Šala appears together
with Pitenḫi, after the god couple Uršui and Iškalli. Hurrian gods/goddess are
found in the list of gods who witnessed the Hittite state treaties. In addition, the
relief with the number 52 found in Yazılıkaya Temple belongs to this goddess.
Keywords: Hittites, Hurrians, God, Epithet, Šala/Sala, Šaluš/Salus, Pitenhi
1 Dr. Öğr. Üyesi, Hititolog, Çankırı Karatekin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü,
n.aslanturk3@gmail.com; n.aslanturk@karatekin.edu.tr.
Bu çalışmamın verileri “Hitit Belgelerinde Hurri Tanrıları ve Onların Kültleri”
adlı doktora tezimden üretilmiştir.
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Hitit çiviyazılı metinlerde geçen Šala ya da Šaluš2 Tanrıların babası
olarak adlandırılan Tanrı Kumarbi’nin eşidir3. Tanrıça’nın adının geçtiği
Hitit çiviyazılı metinler4:
Abs.

Ša-a-la
Ša-la
D
Ša-a-la-aš
D
D

Nom.

Ša-a-la-aš
[(Fr.

D

Ša-la-a[(]-aš
[(D)Šala]

Abs.

D

Ša-a-lu-uš

Ša-lu-uš
Ša-a-l[u(-)
-u]š
]-lu-uš
D
Š[aD
[ Šaluš]
D

[(-)
Fr.

D

KBo 35.126 7
KBo 1.1 ay. 57, 2 ay. 33, 3 ay. 26.
KBo 20.113 I 22; KUB 27.8 öy. 12; 45.46 4 (ANA).
KBo 14.141 II 2 ([Š]a-); 33.207 II 10; 35.157 III 4
([Š]a-).
KBo 20.29 ay. 6+35.246 ay. 18 (ANA).
KBo 35.161 4.
KBo 23.16 r.kol. 14.
KBo 5.2 II 14; III 14; 8.81 ay. 4;15.37 II 17; 24.79 3;
33.194 VI 1; KUB 12.12 VI 21; 27.1 II 52; 29.8 1 18;
32.90 II 3; 60.51 3.
KBo 15.37 IV 14; 33.121 2; KUB 27.10 V 24.
KBo 35.258 r.kol. 1
KUB 17.20 III 10
IBoT 1.24 IV 9
KBo 27.131 III 2
KBo 23.16 r.kol. 14; 23.194 23; KUB 45.41 II 10

Özellilke Hitit kült metinlerinde adı geçen bu tanrıça Hurri kökenlidir.
Bu Tanrıça’nın adının Hurrice “šala-kız çocuğu” ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir5.
Bugün Suriye’de bulunan Abu Kemal kasabasının 11 km kuzey batısında, Fırat Nehri’nin batısında bulunan Tel El-Hariri eski adıyla Mari’deki
Eski Babil Krallığı’nda, Tanrı Dagan ve eşi Tanrıça Šalaš; tanrı listelerinde
Tanrı EN.LIL ve eşi Tanrıça NIN.LIL’le eşitlenmektedir6. Tanrıça Šalaš ya
da Šaluš; Fırtına Tanrısı Adad’ın eşi ve epiteti Dağların Tanrıçası olan Asur
tanrıçası Šala ile aynıdır7. Tanrı Dagan’ın eşi rolünü ise bu durumda Tanrıça Šerua üstlenmektedir8. Šala, daha sonradan Babil sınır taşı üzerinde
atribüsü bir başak ile temsil edilmiştir9. Eski Babil döneminde ayrıca “Šala”
içeren “Amat-Šala, Apil-Šala, Ipqu-Šala” 10 teofor adların olması Tanrıçanın
popülerliğine kanıttır.
2 Laroche, 1968: 524, 542; Haas, 1994: 166.
3 Ayrıca bkz. Gurney, 1977: 14, 17; GLH: 213; Fleiu, 2003: 290; Schewemer,
2006-2008: 567.
4 Laroche, 1946-1947: 57; GLH: 213; van Gessel, 1998: 366-367; 370.
5 Haas, 1994: 166; Schewemer, 2001: 407; Schewemer, 2006-2008: 567.
6 Haas, 1994: 166.
7 Haas, 1994: 166.
8 Haas, 1994: 166.
9 Haas, 1994: 166.
10 Schewemer, 2001: 399; Schewemer, 2006-2008: 565.
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Ḫana’nın yerel bir kralı, tarih belirttiği bir antlaşmada “Kinūnum ayı
(onuncu ay) ikinci gün kralın; Hurriler’in Dagan’ı için kurban sunduğunu
anlatmaktadır11. Bu belge, Habur bölgesindeki Hurri varlığını ve aynı
zamanda Orta Fırat bölgesinde “Hurrilerin Dagan”ının, yani Kumarbi,
kutsanıldığını kanıtlamaktadır12.
Hitit çiviyazılı belgelerde, en erken Orta Hitit dönemine tarihlendirilen
metinlerde Tanrıça Šala’nın adı geçmektedir. itkalzi ritüeline ait olan KBo
33.43(1167/c+1588/c)+KUB 29.8(1198/c)+KBo 33.113(1950/c) (Orta
Hitit) (CTH 777) Tanrıça’nın adı; Tanrı Kumarbi’den sonra geçmektedir.
öy.I13:
17 A-NA DKum-mar-bi 1 ku-up-ti-in KI.MIN me-na-aḫ-ḫa-an-da-ma-kán
18 A-NA DŠa-a-lu-uš bi-ti-in-ḫi 1 ku-up-ti-in KI.MIN
_______________________________________________

Tercüme:
17 Tanrı Kumarbi için bir kupti’yi (vururlar) aynışekilde. Karşı(sın)da ise
18 Šaluš bítinḫi için bir kupti’yi aynışekilde (vururlar).
_______________________________________________
Ayrıca Tanrıça’nın adının Orta Hitit dönemine tarihlendirilen
metinlerde geçmesi; Tanrıçanın bu dönemden itibaren kutsanıldığını
göstermektedir.
Tanrıça Šala ile birlikte adı geçen Pidenḫi’nin ise Tanrıça Šala/Šaluš’un
epitetinin olduğu düşünülmektedir14. Alalah Tabletlerinde ise “Bitin”
adında bir şehir bilinmektedir15. Mari’de ele geçen Hurrice tabletlerde ise
bu epitet “Pí-di-en-ḫi-ni-da” şeklinde geçmektedir16. Tanrıça’nın epitetinin
adının geçtiği Hitit çiviyazılı metinler17:

11 Gelbt, 1944: 63; Haas, 1994: 167.
12 Ayrıca bkz. Haas, 1994: 167.
13 Archi, 1995: 5; Transkripsiyon ve tercüme için bkz. Haas, 1984: 87.
14 Thureau-Dangin, 1939: 18; Laroche, 1946-1947: 57; Astour, 1978: 16; GLH:
200, 213; Archi, 2013: 15; fakat Brandenstein,1943: 96’da “NIN.É.GAL? ile benzer”
demektedir.
15 Archi, 1995: 5; Archi, 2013: 15.
16 Thureau-Dangin, 1939: 17; Archi, 2013: 15.
17 Laroche, 1946-1947: 57; GLH: 200; van Gessel, 1998a: 362-363.
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Abs.

D

KBo 35.161 4.

P]é-e-te-en-ḫi

KBo 20.29 ay. 26+35.246 ay. 18.

P]í-te-en-ḫi

KBo 33.53 öy. 3.

Pí-i-te-in-ḫi

KBo 5.2 II 14.

Pí-ta-an-ḫi

D

KBo 20.113 I 22; KUB 27.8 öy. 13;
32.91 ay. 10.

Pí-te-in-ḫi

KBo 5.2 III 14; 33.207 II 10; 35.157
III 4.

Pí-ti-en-ḫi

KUB 17.20 III 10.

Pí-te-in-ḫi

Pí-ti-in-ḫi

KUB 29.8 I 18; 58.53 I 6.

D

Pí-te-in-ḫi-ni

KUB 16.33 15 (ŠA), 83 öy. 49 (ŠA).

-ḫ]i

KBo 23.16 r.kol. 15.

-t]e-in-ḫi

KBo 14.140 II 7; 33.31 5.

-t]i-in-ḫi

KBo 33.140 7.

D

Pí-t[e-

KBo 21.42 I 23.

Pí-t[e-

KBo 14.141 II 2.

D

Hurr.
Abs.
__________
Fr.

D

Pí-ti[-

HT 54.5

P[í-

KUB 27.1 II 52; 45.46 4.

D

[

KUB 32.90 II 3; 40.51 3.

[ Pidenḫi]

KUB 45.41 II 10.

D

SI GUŠKIN(=ṷa) ŠA
D
Pitinḫi

Hitit kült metinlerinde ve “Tanrıça Ḫebat’ın kaluti- listelerinde” Tanrıça
Šala’nın adı, epiteti Pitenhi’yle birlikte; genellikle Uršui ve Iškalli’den sonra;
Adamma ve Kupapa’dan ise önce geçmektedir. Bu da Tanrıça’nın, Uršui ve
Iškalli’den sonra; Adamma ve Kupapa’dan ise önce kutsandığını göstermektedir. Metinlerin ilgili kısmından adı geçen Tanrı/çalar için içildiği ve bir
ince ekmeğin de parçalanıldığı öğrenilmektedir:
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1. KUB 27.8 (Bo 2760) (CTH 704) (Yeni Hitit)18
öy.?19
12ʹ EGIR-ŠU-ma DUr- šu-u-i DIš-kal-li

Ša-a-la-aš

D

13ʹ DBi-te-in-ḫi TUŠ-aš e-ku-zi 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭa KI.MIN
_______________________________________________
14ʹ EGIR-ŠU-ma DA-dam-ma DKu-pa-pa DHa-šu-un-t[ar-ḫi]
15ʹ TUŠ-aš e-ku-zi 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭa KI.MIN
_______________________________________________
Tercüme:
12ʹ Sonradan ise Uršui-Iškalli, Šalaš13ʹ Bitinḫi (için) oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekmeği parçalar. Aynı
şekilde.
_______________________________________________
14ʹ Sonradan ise Adamma-Kubaba, Ḫašund[arḫi] (için)
15ʹ oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekmeği parçalar. Aynı şekilde.
_______________________________________________
2. KUB 20.93 (Bo 1300)+KUB 54.77 (Bo 1711)+KUB 27.4 (Bo 7004)
(+?)KUB 54.80 (Bo 1705)(+?)KUB 32.66 (45/b) (CTH 704) (Yeni Hitit)20
ay.VI21
4 [(EGIR-an-d)]a-ma DÚr-šu-i iš-kal-[(li DŠa-la-aš bi-ti-in-ḫi)]
5 [(TUŠ-aš e-ku-)]zi 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭa [KI.MIN]
18 Wegner, 2002: 134-136; Aslantürk, 2016: 118; Košak, hethiter.net/:hetkonk (v.1.82)
“CTH 704.2.A” olarak vermektedir.
19 Wegner, 2002: 134: öy.? 4ʹ-5ʹ KBo 20.113+KBo 33.127+KBo 35.158+KBo 35.162 ay.III
15-17, öy.? 4ʹ-6ʹ KBo 38.265+KBo 40.91+KBo 34.16+KBo 33.207+KBo 15.40+KBo
35.136+KBo 39.163 ay.IV 30-33, öy.? 4ʹ-6ʹ KBo 8.156+KUB 32.93 öy.II 7ʹ-10ʹ, öy.? 4ʹ-10ʹ
KUB 32.91 öy.?r.kol. 8ʹ-18ʹ, öy.? 4ʹ-11ʹ KUB 20.93+KUB 54.77+KUB 27.4(+?)KUB
54.80(+?)KUB 32.66 öy.I 1ʹ-12ʹ, öy.? 8ʹ-11ʹ KBo 39.191+KBo 19.130 ay.III 4ʹ-11ʹ, öy.?
11ʹ-13ʹ KBo 14.140 öy.?II 4ʹ-8ʹ, öy.? 11ʹ-18ʹ KBo 35.157 ay.III 1ʹ-10ʹ, öy.? 12ʹ-18ʹ KBo 14.141
ay.II/ay.III 1ʹ-9ʹ ile duplikattır.
20 Wegner, 2002: 140-141; Aslantürk, 2016: 118-119; ayrıca Hoffner, Cataloge of Hittite
Texts’e göre CTH 704.4’tür. Košak, hethiter.net/:hetkonk (v.1.82) ise KUB 54.80 (Bo
1705)’e KUB 27.30 (Bo 5520) joindir.
21 Wegner, 2002: 139-140: ay.VI 1-28, KUB 27.8 öy?. 9ʹ-ay.17, ay.VI 2-12, KBo 35.57 ay.III
1ʹ-13ʹ, ay.VI 8-16, KBo 8.151 öy. 4ʹ-9ʹ, ay.VI 9-15, KBo 33.209 1ʹ-8ʹ, ay.VI 11-30, KBo
40.89+KBo 15.42+KBo 35.207+KBo 33.83(+?)IBoT 2.42(+?)KBo 35.177 ay.IV 1-24, ay.VI
14-32, KUB 25.44 öy?.II 1ʹ-22ʹ, ay.VI 17-32, KBo 20.113+KBo 33.127+KBo 35.158+KBo
35.162 ay.IV 1-19, ay.VI 22-32, KUB 32.95 ay.IV? 1ʹ-12ʹ ile duplikattır.
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_______________________________________________
6 EGIR-an-da-ma DA-dam-ma DKu-pa-[(pa DḪa-šu-un-tar-ḫi)]
7 TUŠ-aš e-ku-zi 1 NINDA.SIG pár-ši-i[(a KI.MIN)]
_______________________________________________
Tercüme:
4 [(Sonrada)]n ise Uršui-Iškal[(li, Šalaš-Bitinḫi)] (için)
5 [(oturur (vaziyette) içe)]r. Bir ince ekmeği parçalar. [Aynı şekilde.]
_______________________________________________
6 Sonradan ise Adamma-Kuba[(ba, Ḫašundarḫi)] (için)
7 oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekmeği parçala[(r. Aynı şekilde.)]
_______________________________________________
3. KBo 14.140 (198/q) (CTH 705) (Orta Hitit)22
öy?.II23
_______________________________________________
4ʹ [(EGIR)-an-da-ma (D)]Na-a-bar-ṷii D[(Šu-u-ṷa-la)]
5ʹ [(TUŠ-aš e-ku-zi 1)]NINDA.SIG pár-ši-ḭa [(KI.MIN)]
_______________________________________________
6ʹ [(EGIR)-an-da-ma (DÚ)]r-šu-u-i iš-k[(al-li)]
7ʹ [(DŠa-a-la-aš bi-t)]e-in-ḫi TUŠ-aš [(e-ku-zi)]
8ʹ [(1 NINDA.SIG pár-ši-ḭa)] K[I.MIN]
Tercüme:
___________________________________________________
4ʹ [(Sonra)dan ise] Nabarbi-[(Šuṷala)] (için)
5ʹ [(oturur (vaziyette) içer. Bir)] ince ekmeği [(aynı şekilde)] parçalar.
____________________________________________________
6ʹ [(Sonra)dan ise (U)]ršui-Išk[(alli,)]
7ʹ [(Šalaš-Bit)]inḫi (için) oturur (vaziyette) [(içer.)]
8ʹ [(Bir ince ekmeği)] a[(ynı şekilde)] [(parçalar.)]
22
23

Wegner, 2002: 148; tercüme ise tarafımdan çalışılmıştır.
Wegner, 2002: 148: öy.II 4ʹ-8ʹ, KUB 27.8 öy?.I 11ʹ-13ʹ ile duplikattır.
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4. KBo 14.141(227/q)+KBo 48.59 (231/q) (CTH 705) (Yeni Hitit)24
öy.II25
x+1 [(EGI)]R-an-da-ma ur-[(šu-u-i iš-kal-li)]
2ʹ [DŠ]a-a-la-aš bi-t[(e-in-ḫi TUŠ-aš e-ku-zi)]
3ʹ [(1)] NINDA.SIG pár-ši-ḭa
___________________________________________________
4ʹ EGIR-an-da-ma DA[(-dam-ma DKu-pa-pa DḪa-šu-un-t)ar-ḫi]
5ʹ TUŠ-aš e-ku-zi 1 NINDA.[(SIG pár-ši-ḭa KI.MIN)]
___________________________________________________
Tercüme:
x+1 [(Sonr)]adan ise Ur[(šui-Iškalli)]
2ʹ [Š]alaš-Bit[(inḫi (için) oturur (vaziyette) içer.)]
3ʹ [(Bir)] ince ekmeği [(parçalar.)]
___________________________________________________
4ʹ Sonradan ise A[(damma-Kubaba, Ḫašunda)rḫi] (için)
5ʹ oturur (vaziyette) içer. Bir ince [(ekmeği parçalar.)]
___________________________________________________
5.KBo 40.91 (1555/c)+KBo 34.16 (507/b )+ KBo 15.40 (489/c)+KBo
33.207 (1274/c)+ KBo 35.136 (1512/c)+ KBo 38.265 (1658/c)+KBo
39.163 (2489/c) (CTH 704) (Orta Hitit)26
öy.II (KBo 34.16+KBo 33.207+KBo 35.136+KBo 15.40)
12ʹ EGIR-an-da-ma DNa-a-bar-ṷii [(DŠu-ṷa-a-la KI.MIN)]
13ʹ EGIR-an-da-ma DÚr-šu-u-i [(DIš-kal-li)]
14ʹ ša-a-la-aš bi-te-in-ḫi KI.MIN [(EGIR-an-da-ma)]
Tercüme:
12ʹ Sonradan ise Nabarbi-[(Šuṷala (için) aynı şekilde.)]
13ʹ Sonradan ise Uršui-[(Iškalli)] (için)
14ʹ Šalaš-Bitinḫi (için) aynı şekilde. [(Sonradan ise)]
24 Wegner, 2002: 112; Aslantürk, 2015: 76; Aslantürk, 2016: 119.
25 Wegner, 2002: 112: öy.II/ay.III 1ʹ-9ʹ KUB 27.8 öy? 12ʹ-18ʹ ve öy.II/ay.III 5ʹ-9ʹ KBo 35.131
öy.?/ay.IV? 1ʹ-5ʹ ile duplikattır.
26 Wegner, 2002: 118; Aslantürk, 2015: 77.
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Birtakım kurban maddelerinin aşçı tarafından tapınağa götürüldüğü;
daha sonra ise Nabarbi, Šuṷala, Uršui, Iškalli, Šala ve Bitinḫi için içtikleri
ve onlara bir ince ekmeğin parçalanıldığının anlatıldığı metinden de yine
Šala-Bitinḫi’nin Uršui ve Iškalli’den sonra kutsanıldığını öğrenilmektedir:
KBo 23.16 (2384/c) (CTH 704) (Yeni Hitit)27
r.kol28.
13ʹ [EGI]R-an-da-ma DNa-a-bar-ṷii D[Šu-u-ṷa-la ]
___________________________________________________
14ʹ [EGIR-an-d]a-ma DUr-šu-u-i [DIš-kal-li DŠa-a-la-as]
15ʹ [DBi-ti-in-ḫ]i TUŠ-aš e-[ku-zi 1 NINDA.SIG KI.MIN]
___________________________________________________
Tercüme:
13ʹ [Son]radan ise Nabarbi-[Šuṷala] (için)
___________________________________________________
14ʹ [Sonrada]n ise Uršui-[Iškalli, Šalaš-]
15ʹ [Bitinḫ]i (için) oturur (vaziyette) i[çer. Bir ince ekmeği parçalar.
Aynışekilde.]
___________________________________________________
Tanrıça Šala ve epiteti Pitenḫi’nin “içmek” eylemi dışında; bir ince ekmeğin parçalanıp üzerine kaburganın konularak kutsanıldığının anlatıldığı
metinden de Šala (ve) Bitinḫi’nin Adamma ve Kubaba’dan önce geçtiği görülmektedir:
KUB 45.48 (Bo 2951)+ KUB 45.71 (Bo 3882)+Bo 9542 (CHDS.2)
(Orta Hitit?) (CTH 705)29
ay.III30
x+1 [EGIR-pa-ma 1 NINDA.SIG A-NA DŠa-l]u-uš D[Bi-ti-in-ḫi pár-ši-ḭa]
2ʹ [še-ra-aš-ša-a]n UZUTI da-a-i K[I.MIN]
___________________________________________________
3ʹ [EGIR-pa-ma 1 NINDA.SIG A]-NA

A-dam-ma DKu-pa-[pa (x)]

D

4ʹ [pár-ši-ḭ]a še-ra-aš-ša-an UZUT[I da-a-i KI.MIN]
___________________________________________________
27 Wegner, 2002: 320; tercüme ise tarafımdan çalışılmıştır.
28 Wegner, 2002: 320: r.kol. 3ʹ-10, KBo 24.42 ay.III 11ʹ-19ʹ ile duplikattır.
29 Wegner, 2002: 169-170; Aslantürk, 2016: 120.
30
Wegner, 2002: 196-197: ay.III 1ʹ-10ʹ KBo 14.141 öy.II/ay.III 2ʹ-9ʹ, ay.III 1ʹ-14ʹ KBo
33.207 öy.II 14ʹ-22ʹ ve ay.III 1ʹ-14ʹ KUB 27.8 öy.12ʹ- ay. 4 ile paraleldir.
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Tercüme:
x+1 [Sonra ise bir ince ekmek Šal]uš [Bitinḫi için parçalar.]
2ʹ [Üzerine] ise kaburgayı koyar. Ay[nı şekilde.]
___________________________________________________
3ʹ [Sonra ise bir ince ekmeği] Adamma-Kupa[pa için (x)]
4ʹ [parça]lar. Üzerine kab[urgayı koyar. Aynı şekilde.]
___________________________________________________
Hurri Tanrılarının listelendiği adı geçen tanrılar için içildiği ve ekmeğin
parçalanıldıktan sonra sunağın üzerine konulduğunun anlatıldığı metnin31
lk.kol.’da da Tanrıça Šala ve epiteti Pitenḫi için de kutsamanın aynı şekilde
yapıldığı “KI.MIN”le anlatılmaktadır:
KUB 32.91 (312/b+331/b+331/b+368/b)+KBo 27.116 (628/b)+KBo
33.84 (375/c) (Orta Hitit) (CTH 705)32
ay?. lk.kol.33
9ʹ [(EGIR-an-d)]a-ma DÚr-šu-[(u-i DIš-kal-li)]
10ʹ [(DŠa-a-la)]-aš DBi-te-in-ḫi [KI.MIN]
11ʹ [(DA-dam-m)]a

Ku-pa-pa [(DḪa-šu-un-tar-ḫi) KI.MIN]

D

12ʹ [(EGIR-an-da-m)]a D[(INGIRMEŠ-na at-ta-an-ni-ṷ)]ii-na DḪ[(ébat-ṷ)]ii-na KI.MIN
ay.? lk.kol.
9ʹ [(Sonrada)]n ise Uršu[(i-Iškalli)] (için)
10ʹ [(Šala)]š-Bitinḫi (için) [aynı şekilde.]
11ʹ [(Adamm)]a-Kubaba, [(Ḫašundarḫi) (için) aynı şekilde.]
31 öy.? r.kol. x+1 [(nu ḫa-an-te-ez-zi pa)]l-ši ú-ṷ[(a-aI-Ii-bi DNu-pa-ti-ik)]
2ʹ [( TUŠ-aš e-ku-zi 1.NINDA.S)]IG pár-ši-ḭ[(a na-at-ša-an)]
3ʹ [(EGIR-pa) la-aḫ-ḫu-ra] da-a-i EGI[(R-an-da-ma DḪé-bat)]
4ʹ [(GUB-aš e-ku-zi 1 NINDA.SI)]G pár-ši-ḭa [(na-at-ša-an)]
5ʹ [(EGIR-pa) la-aḫ-ḫu-r]a da-a-i…
x+1 [(Ve ilk k)]ez uṷ[(allibi Nubadik)] (için)
2ʹ [(oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekme)]ği parçala[(r ve onları)]
3ʹ [(tekrar) sunağa (sunağın üzerine)] koyar. Ark[(adan ise Ḫepat)] (için)
4ʹ [(ayakta içer. Bir ince ekmeğ)]i parçalar. [(Ve onları)]
5ʹ [(tekrar)] sunağ]ın (üzerine) koyar…
32 Transkripsiyon için krş. Wegner, 2002: 143-145; tercüme ise tarafımızdan yapılmıştır.
33 Wegner, 2002: 143: ay.? r.kol. 1ʹ-11ʹ KBo 20.113+KBo 33.127+KBo 35.158+KBo 35.162
ay.III 9-17; ay.? lk.kol. 1ʹ-12ʹ KBo 38.265+KBo 40.91+KBo 34.16+KBo 33.207+KBo
15.40+KBo 35.136+KBo 39.163 öy.II 6ʹ-16ʹ; ay.? lk.kol. 1ʹ-12ʹ KBo 20.113+KBo 33.127+KBo
35.158+KBo 35.162 öy.I 14ʹ-23ʹ ve ay.? lk.kol. 5ʹ-12ʹ KBo 8.156+KUB 32.93 öy.I? 3ʹ-8ʹ ile
duplikattır.
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Hitit ritüellerden bedensel ve ruhsal hastalıkları tedavi etmek için
yapılan Ammitḫana ritüelinin ay.III 14.satırında adı geçmektedir. Aḭa (ve)
Ekaldu’dan sonra geçen Šala-Bitenḫi’yi, Adamma ve Kubaba izlemektedir.
KBo 5.2 (Bo 2005) (Yeni Hitit) (CTH 471) 34
ay.III
13 14-ma ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in A-NA DNa-a-pár-ṷii DŠu-u-ṷa-u-la
14 DA-i-ú-un E-kal-du DŠa-a-lu-uš Pí-te-in-ḫi
15 DA-dam-ma DKu-pa-ṷaa DḪa-šu-un-tar-ḫi DINGIRMEŠ-na
16 ḫé-e-ḭa-ru-un-na aš-tu-uḫ-ḫi-na ši-pa-an-ti
___________________________________________________
Tercüme:
13 Ondördüncü ḫubrušḫi’yi ise Nabarbi’ye, Šuṷala’ya
14 Aiu(n)-Ekaldu’ya, Šaluš-Pitenḫi’ye
15 Adamma-Kupapa’ya, Ḫašuntarḫi’ye ve tüm
16 tanrıçalara kurban sunar.
___________________________________________________
Metnin ilgili kısmından; adı geçen Tanrı/çalara ḫubrušḫi- kabının
kurban maddesi olarak sunulduğu da ayrıca öğrenilmektedir.
Hurri kökenli bir bayram olan ve yılın belirli bir mevsiminde kutlanılıp
kutlanılmadığı henüz bilinmeyen, toplam 8 gün süren ve 13 tabletlik bir
seriden oluşan (ḫ)išuṷa bayramına35 ait olan KUB 12.12 (Bo 4891) (Yeni
Hitit) (CTH 628) metinde eşi Tanrı Kumarbi ile birlikte adı geçmektedir:
ay.V36
34 ….[(EGIR-ŠÚ-m)a]
35 [DŠa-a-lu-u]š DKu-mar-bi TUŠ-aš e-ku[-zi]
36 [LÚNAR] SÌRRU NINDA.GUR4.RA N[U.GÁL]
Tercüme:
34…[(Sonradan is)]e
34 Transkripsiyon ve tercüme için bkz. Wegner 2002: 297-298; Strauß 2006: 227, 240;
ead. (ed.), hethiter.net/: CTH 471 (2008sqq.); ayrıca bkz. Salvini-Wegner, 1986: 475; Haas
1998: 77-79.
35 Doğan-Alparslan, 2009: 121; Aslantürk, 2014: 61 dn.13: “Bu bayramla aynı adı taşıyan
bir memleket “KUR URUIšuṷa” ve de bir tanrıyı “DIšuṷa=DEšuṷa=DEšue” biliyoruz”.
36 Dinçol, 1989: 29; Wegner-Salvini, 1991: 165; tercüme tarafımdan çalışılmıştır.
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35 [Tanrıça Šalu]š (ve) Tanrı Kumarbi (için) oturur vaziyette içe[r.]
36 [Şarkıcı] şarkı söyler. Kalın ekmek yok(tur).
II.Muršili tarafından Šamuḫa’nın IŠTAR’ına adanan KUB 27.1 (Bo 2033)
(Yeni Hitit) (CTH 471) ritüelde Tanrıça’nın adı yine Aḭa (ve) Ekaldu’dan
sonra geçmektedir:
öy.II37
52 1 NINDA.SIG DA-ḭa-an DE-kal-du-un 1 NINDA.SIG DŠa-a-lu-uš B[iti-in-ḫi]
53 1 NINDA.SIG DA-dam-ma DKu-pa-pa DḪa-šu-un-tar-ḫi TUŠ-aš
KI.M[IN]
Tercüme:
52 Bir ince ekmek Aia (ve) Ekaldu (için), bir ince ekmek; Šaluš b[itinḫi]
(için)
53 Bir ince ekmek Adamma, Kubaba (ve) Ḫašuntarḫi (için) oturur
(vaziyette) aynı şek[ilde].
“KBo 35.126 (102/u) (Yeni Hitit) (CTH 704)”38 ne yazık ki içerik
açısında fazla bilgi vermeyen ancak tanrı/çaların kutsanıldığının anlatıldığı
bu metinde Tanrıça Šala, eşi Tanrı Kumarbi ile birlikte geçmektedir:
2ʹ

še-e]r da-a-i 2 NINDA.SIG [ ]x[

3ʹ

pár-š]i-ḭa še-er-ra-aš-ša-an

4ʹ

]da-a-i PA-NI DIŠTAR [

5ʹ

[

š]u-up-pa še-er da-a-i [

UZU

___________________________________________________
6ʹ

] DNIN.GAL DXXX pár-ši-ḭa x[

7ʹ

]x DŠa-a-la DKu-mar-bi [

8ʹ

] DÉ.A DDam-ki-na [

9ʹ

]x DA-ḭa DUTU-ge pár-[ši-ḭa

10ʹ

]DI-la-ṷa DAš-ta-[bi

11ʹ

]DḪu-te-na DḪu-te-e[l-lu-ur-ra

___________________________________________________
37 Lebrun, 1976: 80, 90; Wegner, 1995: 41, 44.
38 Wegner, 2002: 340-341; Groddek-Kloekhorst, 2006: 146; Otten, 1976-1980: 49; tercüme
tarafımdan çalışılmıştır.
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Tercüme:
2ʹ üzeri]ne koyar. İki ince ekmeği[ ]x[
3ʹ

parça]lar. Üzerine [
]koyar. Tanrıça IŠTAR’ın önüne [

4ʹ

5ʹ
e]ti üzerine koyar. [
___________________________________________________
6ʹ

] NIN.GAL, Ay Tanrısı (için) parçalar. x[

7ʹ

]x Šala Kumarbi [

8ʹ

] É.A Damkina [

II.Muršili tarafından Šamuḫa’nın IŠTAR’ına adanan KUB 27.1 (Bo 2033)
(Yeni Hitit) (CTH 471) ritüelde Tanrıça’nın adı yine Aḭa (ve) Ekaldu’dan
sonra geçmektedir:
öy.II39
52 1 NINDA.SIG DA-ḭa-an DE-kal-du-un 1 NINDA.SIG DŠa-a-lu-uš B[iti-in-ḫi]
53 1 NINDA.SIG DA-dam-ma DKu-pa-pa DḪa-šu-un-tar-ḫi TUŠ-aš
KI.M[IN]
Tercüme:
52 Bir ince ekmek Aia (ve) Ekaldu (için), bir ince ekmek; Šaluš b[itinḫi]
(için)
53 Bir ince ekmek Adamma, Kubaba (ve) Ḫašuntarḫi (için) oturur
(vaziyette) aynı şek[ilde].
Ayrıca Hitit devlet antlaşmalarının tanık listelerinde antlaşmaya tanıklık eden tanrılar/tanrıçalar arasında nadiren de olsa bu Tanrıça’nın adıyla
karşılaşmaktayız. Hitit İmparatorluk dönemi krallarından I.Šuppiluliuma
ile Mitanni Kralı Šattiṷaza arasında yapılan Šattiṷaza Antlaşması’nda (CTH
51.1 KBo 1.1 ay. 57=KBo 1.2 öy. 33) antlaşmaya tanıklık eden tanrılar listelerinde Hurri tanrı/çaları arasında yer almaktadır40 . Adı geçen antlaşma
metninde Tanrıça; IŠTAR Venüs’ten (Gece Yıldızı) sonra; Tanrıça NIN.É.
GAL/BELET EKALLI’den ise önce gelmektedir.
39 Lebrun, 1976: 80, 90; Wegner, 1995: 41, 44.
40 Weidner, 1923: 32; 57-58; Archi, 1995: 4; Beckman, 1999: 47; Schwemer, 2001: 406;
Schwemer, 2006-2008: 566; Wilhelm, hethiter.net/: CTH 51.I (2006sqq.).Kitchen, 2010: 399;
bkz. Starke, 1990: 449; Freu, 1992: 58; Haas, 1994: 43, 338 dn.193; 385 dn.42; Trémouille,
1997: 27 dn.74; Klengel, 1999: 129, 138; Cohen, 2001: 77 ve dn.22; Klinger, 2001: 288289 dn.43, 45; Martino-Imparati, 2001: 349; Schwemer, 2001: 406-407, 446 dn.3709, 461
dn.3804, 3806, 462 dn.3808, 3811, 3812, 3813; 480 dn.3926, 495 dn.4059; Freu, 2004: 100101; Altman, 2004: 185-188, 264-296; Torri, 2005: 397; Haas, 2006: 230-231.
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Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’nda 52 numaralı kabartma bu Tanrıça’ya
aittir41. Alışılmış betimleme tarzında kadın figürüdür. Baş ve vücut profilden işlenmiştir. Tanrıça’nın saçları uzun ve örgülü olup omuzlarından
aşağıya inmektedir. Uzun, pileli ve kemerli etek; üstüne ise bluz ve pelerin
giymiştir. Önü açık pelerinin bir kenarı sağ kolundan ayak ucuna kadar
uzanır. Sağ elini yumruk şeklinde öne uzatmış; sol eli ise açık ve çene hizasına kaldırmıştır. Ayağında ise ucu yukarı kıvrık ayakkabı vardır.

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Bu çalışmamla Hitit pantheonunda Hurri Tanrıçası Šala ve onun epiteti
Pitenhi’nin önemli bir yere sahip oldukları ve buna göre kutsandıkları
ilk kez tarafımdan Hitit çiviyazılı metinlerin tümünün bir araya getirilip
incelenmesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda:
● Tanrı Kumarbi’nin eşi olan Tanrıça Šala’nın adını šala-“kız çocuğu”
kelimesinden türediği;
● Eski Babil Krallığı’nda, Tanrı Dagan ve eşi Tanrıça Šalaš’ın; tanrı
listelerinde Tanrı EN.LIL ve eşi Tanrıça NIN.LIL’le eşitlendiği;
● Tanrıça Šalaš ya da Šaluš; Fırtına Tanrısı Adad’ın eşi ve epiteti Dağların
Tanrıçası olan Asur tanrıçası Šala ile aynı olduğu;
●Eski Babil döneminde Šala içeren teofor adların olduğu;
●Ḫana’nın yerel bir kralının Hurriler’in Dagan’ı için kurban sunduğunu;
●Bu belgenin, Habur bölgesindeki Hurri varlığını ve aynı zamanda Orta
Fırat bölgesinde “Hurrilerin Dagan”ının, yani Kumarbi, kutsanıldığını
kanıtladığı
●Hitit çiviyazılı metinlerde Tanrıça’nın adının genellikle epiteti “Pitenḫi”
ile birlikte geçtiği;
● Tanrıça’nın adının, Tanrıça Ḫebat’ın kaluti- listelerinde geçmesi
önemli Hurri tanrıçaları arasında olduğu;
● Hurri kökenli bir bayram olan (ḫ)išuṷa bayramına ait olan KUB
12.12 (Bo 4891) (Yeni Hitit) (CTH 628) metinde eşi Tanrı Kumarbi ile
birlikte adının geçtiği;
41
Gurney, 1977: 24; Güterbock, 1982: 22; Masson, 1980: 39; Darga, 1992: 163; Archi,
1995: 6; Popko, 1995: 115; Ünal, 2003: 88; Taracha, 2009: 95; Seeher, 2011: 78.
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● II.Muršili’nin Šamuḫa’nın IŠTAR’ına adadığı KUB 27.1 (Bo 2033)
(Yeni Hitit) (CTH 471) ritüelde Tanrıça’nın bir ince ekmekle kutsanıldığı
ve adının Aḭa (ve) Ekaldu’dan sonra geçtiği;
● Hitit devlet antlaşmalarının tanık listelerinde antlaşmaya tanıklık eden
tanrılar/tanrıçalar arasında Tanrıça’nın adıyla nadiren karşılaşıldığı;
● Hitit İmparatorluk dönemi krallarından I.Šuppiluliuma ile Mitanni
Kralı Šattiṷaza arasında yapılan Šattiṷaza Antlaşması’nda antlaşmaya
tanıklık ettiği;
●Hitit ritüellerden olan Ammitḫana ritüelinde Tanrıça’nın adı Aḭa ve
Ekaldu’dan sonra Adamma ve Kubaba’dan ise önce geçtiği;
● Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’ndaki 54 numaralı kabartmanın bu
Tanrıça’ya ait olduğu;
● Tanrıça Šala’nın adının ilk kez Orta Hitit döneminde geçmesiyle,
Hurri tanrılarının, Orta Hitit Dönemi ile birlikte Hitit kültürünü etkisi
altına aldığı sonucuna varılmaktadır.
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UYGULAMALARINDA TATLI 1
DESSERT IN TURKISH FOLK CULTURE PRACTICES
Mutlu ÖZGEN2
ÖZET
Halk kültürümüzde, hayat tatlı ile başlar, tatlı ile yaşanır, yine tatlı ile sona erer.
Tatlı hem sevinci paylaşmanın hem de üzüntüyü azaltmanın “en ideal yolu” olarak
kültürel yaşantımızdaki yerini almıştır. Tatlılara yüklenen bu anlam birlikteliği onların, taşıdıkları tatlar kadar insan hayatının geçiş dönemlerine kattıkları “durumu
tamamlayıcı, toparlayıcı, pekiştirici ve onarıcı” işlevleri ile de ritüel sürecin önemli
bir parçası olmuşlardır. Halk kültüründe doğumun ve düğünün hediyesi “baklava”
iken, ölümün tesellisi “helva ya da lokma” olmuştur. Doğumla birlikte dünyaya
gelen bebeğin gelişi tatlı ile kutlanırken, ölüp giden yakınlarımız da tatlı ile uğurlanmıştır. Tatlı, yaşayanlara teselli, ölenlere de ruhları için bir dua kapısı olmuştur.
“Canına değsin” sözü her iki tarafı da mutlu eden, teskin eden bir ifadedir. Ölünün
ruhunu “şad etmek” yani mutlu etmek görevi de tatlıya (helva / lokma) verilmiştir.
Yaşayanı mutlu etmeye çalışmak kadar, ölen bir kimsenin ruhunu da mutlu etme
görevi tatlıya düşmüştür. Helva ölünün ruhunu memnun ederken, geride kalan
yakınlarının da acı çeken ruhlarını ve vicdanlarını rahatlatma vazifesi üstlenmiştir.
Tatlının Türk halk kültürü içinde (halk edebiyatı, geçiş dönemleri, halk inancı, halk
hekimliği ve diğer geleneklerde) önemli fonksiyonları olduğu pek çok araştırmacının tespitleri arasındadır. Özellikle Halk edebiyatımızda “Sımâtiye” adı verilen
yemek destanları ile, dilimize yerleşen atasözleri, deyimler, alkışlar (dualar) tatlının ve tatlı türlerinin en az kendileri kadar isimlerinin de kültürümüzde geniş bir
kullanım alanına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Paylaşımlarımızın en tatlı
halini oluşturan, farklı duyguları bir araya getiren ve bunları güzel bir şekilde ifade
etmemize olanak sağlayan önemli bir iletişim aracı olan tatlının halk kültürümüzdeki yeri ve işlevine yukarıda kısaca bahsi geçen başlıklar altında değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İkram, Hediye, Tatlı, Dua, Doğum, Düğün, Ölüm, Halk
Kültürü, Halk Edebiyatı.

ABSTRACT
In our popular culture, life begins with dessert, is experienced with dessert, ends
with dessert again. Sweet has taken its place in our cultural life as the “ideal way”
to both share the joy and reduce sadness. These conjoined meaning of sweetness
1
Bu çalışma, 08-12 Kasım 2017 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen El
Ruha I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde, “Halk Kültürümüzde Duanın,
Hediyenin, İkramın Adı Tatlı” başlığıyla sunulan bildirinin genişletilmiş̧ halidir.
2 Dr., e-mail: mutluozgen@yahoo.com
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has become an important part of the ritual process with their “complementary,
restorative, restorative and restorative” functions, which they bring to the transition
periods of human life as much as the flavors they carry. In the folk culture, while
the birth and wedding gift is “baklava”, “halva or yeast fritters” has become the
solace of death. While the birth of the baby who came to the world is celebrated
with dessert, our relatives who died were also bid farewell with dessert. Dessert
has been a consolation to those who have been living and door of prayer for the
souls of the dead. The word “worthy of life” is an expression that makes both sides
happy and calm. The duty to “deatify” the soul of dead, so to make happy, is also
appointed to the dessert (halva / yeast fritters). As well as trying to make the living
happy, the task of making the soul of a dead person happy is also appointed to
the dessert. While halva pleases the spirit of death, has also undertaken the duty
of relieving the pain of souls and consciences of the relatives of those who are
left behind. Among the determinations of many researchers that have important
functions within the desert Turkish folk culture (folk literature, transitional
periods, folk beliefs, folk medicine and other traditions). Especially in our folk
literature, with the epics of food called “Simatiye” Proverbs, idioms, abbreviations
and pragmatics that settled into our language, reveals that as much as the names of
the desserts and dessert types themselves have a wide range of uses in our culture.
It will be mentioned under the headings mentioned above briefly about the place
and function of the dessert culture, which constitutes the sweetest state of our
sharings, bringing together the different feelings and allowing us to express them
beautifully.
Keywords: Treat, Gifts, Dessert, Prayer, Birth, Wedding, Death, Folk Culture,
Folk Literature.

GİRİŞ
Türk halk kültüründe tatlının, yapılış amaçları ve uygulama alanlarına baktığımızda, pek çok uygulamanın kökeninde eski Türk inancından
etkiler bulunmaktadır. Türklerin tatlı ile hikayesi Bahaddin Ögel’in de belirttiği gibi, İslamiyet öncesi döneme dayanır. Tatlının eski Türklerdeki adı
“kavut” olup, bu isim Anadolu’da daha çok “buğday ve hububat kavurması”
için söylenen bir sözdür. Konya ve çevresi başta olmak üzere Anadolu’nun
pek çok bölgesinde Kavut kavurması, helva kavurma olarak bilinmektedir.
Bahaddin Ögel, Türklerde tatlının adını kavut ve helva olarak verdiği çalışmasında bu durumu detaylı bir şekilde açıklamaktadır: “Kavut yapma
işi, unu kavurmak ile bitmiyordu. ‘Kavut’ Anadolu köylerinde de başlıca
iki mana içinde kullanılıyordu: 1. Kavrulmuş veya dövülmüş tahıl ununun,
şeker veya tatlı yemiş ile karıştırma: kavut helvası. 2. Kavrulmuş tahıl unu
veya buğday. Birinci anlayış, XI. Yüzyıldaki Kaşgarlı Mahmut’un açıklamasına uygundur. Fakat ikinci anlayış, daha çok Anadolu’da çok yaygındır
(Ögel,1978:359).
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Ögel’in üzerinde durduğu bu anlayış, en eski Türk geleneklerinin özüne
de uygundur. Bahaddin Ögel eski Türklerde helva kavurmanın karşılığının,
“Kavut kavurma” olduğunu ve Türklerin helva yapmayı bildiklerini belirtmektedir: “Bizim kavut sözümüz, eskiden çoğu zaman kagut veya kogut
şeklinde söyleniyordu. Helvanın esası ‘kavut’ idi. Eski Türkler kavutun, “yağ
ve şeker ile karıştırılmasından sonra meydana gelen helvaya” kavut diyorlardı. Anadolu’da ise, yağ ve şeker ile karıştırılmadan önce kavrulmuş olan una,
kavut denir. Anadolu’daki bu anlayış elbette ki eski Türk geleneklerine çok
daha uygun idi çünkü kavutun esas manası, “kavrulmuş hububat”, demektir. Un ilk önce yağ ile kavrulur ve kavutun üzerine de bal, şeker veya pekmez dökülürdü. Bazı Türkler ise, ‘yağda kavrulmuş un’ için, talkan derlerdi.
Harzemşahlar, Türk kültür çevresine ait kaynaklarda ‘talkan bal birle bulgan’
yani, ‘kavutu, bal ile karıştırdı’ gibi sözler görüyoruz. ‘Kavutu olan pekmeze
katar, aklı olan ise, öğüd tutar’. Bu eski Türk atasözü ise, Selçuklu çağının
başlarında Kaşgarlı Mahmut tarafından derlenmişti. Tabii olarak helvanın
da çeşitli pişirme metotları vardır. Bal ve pekmez kavuta çiğ olarak da katılabilirdi. Kavut, ayrıca bal ve pekmezle pişirilmiş de olabilirdi. Bunlar helvanın türlü çeşitleri idiler. Bu sebeple Türkler helva yapmayı bilmiyorlardı gibi,
bir ön yargıya kapılmak doğru değildir” (Ögel,1978: 357). Bugün dahi başta
helva yapmanın adı “helva kavurma” olarak geçer. Helvanın ana malzemesi
un veya son yıllarda yaygınlaşan irmiktir. “Helva kavurdum” ifadesinin yaygınlığı eski Türklerdeki kavut kavurma ifadesinden gelmektedir.
Gündelik hayatımızda son derece geniş bir kullanım alanı olan tatlıları
kültürümüz için değerli ve vazgeçilmez kılan yalnızca damakta bıraktığı tat
değil aynı zamanda yapılış amaçları ve ikram edilme biçimleridir. Yapımından dağıtımına kadar belli bir gelenek çevresinin denetiminde gerçekleşen
tatlıyı, halk hayatının asli unsurlarına dönüştüren dinamiğin adı, halk kültürüdür.
Umay Günay halk kültürünü; “Halk arasında mayalanmış, halkın kültür yapısını belirleyen yaşadığı toplumun dokusu” (Günay,1999:24) olarak
tanımlar. Halk kültürü aynı zamanda, toplumsal yaşamda uyum sağlayıcı
birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı artırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev
üstlenirken; halkın da kendi kültürü ile yabancılaşmasını önler. Özellikle,
halk kültürü ürünlerinin halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türk kültürünün korunmasında, yaşatılmasında önemli
işlevleri vardır. Bu yönüyle halk kültürü, her uygarlığın yaratıcısı olan insanların kimlik ve kişiliğinin temel belirleyicisi olmuştur. Erman Artun ise
halk kültürünü: “Yaşayan bir kültür topluluğunun bugünkü gereksinimini
karşılayan sosyal bir kurum” (Artun, 2015: 46) olarak tanımlarken, halk
kültürünün dinamik yapısına dikkatlerimizi çekse de halk kültürü yalnızca
kültürel bir yapı değil, aynı zamanda belli bir davranış kalıplarının da ortak
ismidir.
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Tatlının halk kültüründeki kullanım alanlarını ve amaçlarını birkaç
başlık altında toplamak da mümkündür.
1. Geçiş Dönemlerinde
2. Sağaltıcı Olarak (Halk Hekimliği)
3. Adak Olarak (Halk İnancı)
4. İletişim Aracı Olarak
5. Özel Zamanlı Yapılan Tatlılar
6. Halk Edebiyatı Ürünlerinde
7. İkram ve Hediye Olarak

1.TATLININ GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE KULLANIM
ALANLARI
Kültürümüzde tatlıların büyük bir kısmı, geçiş dönemlerine ait uygulamaları tamamlayıcı, işlevini artırıcı ve toplum yaşamındaki yerini kalıcı
kılan özelliğe sahiptir. Tatlılar, yapılış amaçları ile kültürel yaşantımızdaki
yerlerini almışlardır. Tatlıların Türk halk kültüründe sağaltma ve kaçınma
amacıyla kullanıldığı alanların başında geçiş dönemleri gelmektedir. Geçiş
dönemleri, Sedat Veyis Örnek’in yapmış olduğu sınıflandırmada halk bilimi
kadrosunda yer alan “halk hekimliği, halk inancı, halk mutfağı” gibi pek çok
önemli ve temel halk kültürü unsurunu bünyesinde barındıran uygulamalar
bütünüdür. Geçiş dönemi uygulamalarının bu derece yoğun ve çeşitli olmasının temelinde de halk bilimi kadrosunu büyük bir kısmını kapsayıcı olması vardır. Halk kültürüne ait kültürel kodlar ve gelenek çevresinde şekillenen
temel uygulamalar bu bütünsellik içinde muhafaza ve aktarım imkânı bulur.
Geçiş dönemleri etrafında oluşan ve yoğunlaşan uygulamaların pek çoğu,
bu süreci tecrübe eden kişiyi koruma ve sağaltma amaçlıdır.
Özkul Çobanoğlu da sağaltma ve kaçınma uygulamalarının en yoğun
olduğu halk kültürü alanlarının geçiş dönemleri olduğuna dikkat çeker;
“kişinin bu geçiş dönemindeki yeni durumunu, toplumsal statüsünü belirlemek, kutsamak, kutlamak ve aynı zamanda da kişiyi bu esnada yoğunlaştığına inanılan tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumaktır. Çünkü halk
kültüründe yaygın olan inanca göre, kişi geçiş dönemleri sırasında güçsüz
ve zararlı etkilere açık olacaktır” (Çobanoğlu,2009:1079). Geçiş dönemleri
etrafında oluşan ve yoğunlaşan uygulamaların, kişiyi koruma ve sağaltma
amaçlı olması, mutfak kültürünün bir parçası olarak kabul edilen tatlı ve
şekeri mutfaktan alarak, geçiş dönemleri gibi halk kültürünün en kapsamlı
uygulamasında sağaltma yönü ile, halk hekimliği ve halk inancının parçası
olarak görev yapmasını sağlamıştır.
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Tatlının geçiş dönemlerinde kullanım amaçlarına baktığımızda;
-Doğumda, sağaltma ve kaçınma amacıyla,
- Evlenme ile ilgili uygulamalarda, sevinç ve kutlama amacıyla,
- Ölüm ile ilgili uygulamalarda ise, dua amacıyla kullanılmaktadır.

Doğum:
Geçiş dönemlerinde öncesi ve sonrasına ait uygulamalarıyla tatlının
sağaltıcı olarak kullanıldığı alanların başında doğum gelmektedir. Doğum
öncesi ve doğum sonrası uygulamaların önemli bir kısmı, tatlı üzerine inşa
edilmiş gibidir.
Sedat Veyis Örnek, doğumu önemli kılan hususlardan şu şekilde bahseder: “Anneye benlik ve bütünlük, babaya güven akrabaya, soya sopa güç kazandıran ve yaşamın başlangıcı olan doğum bir geçiş olduğuna göre; inançlar, gelenekler, gebe kadını doğumu öncesinden, hatta ta çocuk sahibi olma
isteğinden başlayarak birtakım adetlere uymaya bu adetlerin gerektirdiği işlemleri yerine getirmeye zorlamaktadır. Böylece doğum, annenin gebe kalma
isteğinden başlayarak, inancın, dinsel ve büyüsel özlü yüzlerce işlemin hücumuna uğrayarak adeta onlar tarafından yönetilmektedir” (Örnek,1977:32).
Halk kültüründe doğum olayı, öncesi ve sonrasındaki uygulamaları ile pek
çok dinamik unsur tarafından yönetilen önemli bir süreçtir.
Doğum öncesi ve sonrasına ait, halk kültürü uygulamalarının temel amacı, anne ve çocuğun bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamasına yardımcı
olmaktır. Bu süreçte tatlı, halk kültürü unsuru olarak görev yapmaktadır.
Anadolu’daki doğum öncesi uygulamalarda, çocuğun kız ya da erkek
doğacağını haber veren halk kültürü unsurunun adı tatlıdır. Yenilen ve içilenin tadı üzerinden doğacak çocuğun cinsiyetinin tespiti Anadolu folklorunda yaygın bir uygulamadır. Sadece uygulamada kalmamış “Ye tatlıyı
doğur atlıyı, ye ekşiyi doğur Ayşe’yi” şeklinde dilimize yerleşerek, tatlının
“erkek” ekşinin ise, “kız” olarak cinsiyete kavuşmasını sağlamıştır.
Anadolu’da doğum öncesinde olduğu gibi doğum sonrasına ait uygulamalar da tatlı üzerine inşa edilmiştir. Doğum sonrasına ait yapılan ilk
uygulamada da tatlı hem müjdeli haberin hem de çocuğun cinsiyetinin habercisidir. Tatlı sadece cinsiyeti değil aynı zamanda doğan çocuğun erkek
olduğunun da habercisidir. Anadolu folklorunda, doğum sonrası komşulara baklava dağıtılıyorsa, bunun tek bir anlamı vardır o da erkek çocuğun
doğmuş olmasıdır.
“Tokatta erkek çocuğunun yaşamının iki önemli aşamasında tatlı özellikle de baklava dağıtılır. Erkek çocuğu doğduğunda ve evlendiğinde baklava dağıtmak âdettendir. Düğün gecesi (gerdek gecesi) bir tepsi baklava
konur. Bu baklavanın anlamı doğacak ilk çocuğun erkek olmasıdır. Gerdek
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gecesi ayrıca şerbet içilir ve tavuk yenir. Tavuk yapılan evliliğin döllü döşlü
olması içindir. Şerbet ise ağız tatlılığıdır” (Yoğurtçuoğlu,1999). Sadece Tokatta değil Anadolu’nun genelinde gelin ve güveyin gerdek gecesinde odalarına baklava, şerbet ve tavuk konulması yaygın bir gelenektir.
Anadolu folklorunda doğum sonrasına ait halk kültürü uygulamalarının temel amacı, lohusa ve bebeğin korunmasıdır. Türk halk kültüründe;
“yeni doğurmuş olup, henüz yataktan kalkmamış kadına, lohusa denilmektedir. Geçirilen bu döneme ise, lohusalık dönemi denilmektedir” (Çobanoğlu,2009:1082).
Anadolu folklorunda, lohusalık dönemine ait uygulamalar dua ve tatlı
üzerine inşa edilmiştir. Kültürümüzde lohusa denilince ilk akla gelen, Lohusa şerbetidir. Kırmızı nöbet şekerinin (halk arasındaki adıyla kızamık şekeri) tarçın ve karanfil ile kaynatılmasıyla elde edilen lohusa şerbeti, doğum
sonrası ziyarete gelenlere ikram edilmek amacıyla hazırlanır. Ayrıca, halk
arasında lohusa şerbetinin okunmuşunun içirilmesi ve ikram edilmesinin
daha makbul sayılması sebebiyle, doğum sonrası okunan mevlitte ikram
edilmek üzere mutlaka hazır bulundurulur. Annenin sütünü bollaştırması ve lohusalık hastalıklarına karşı annenin direncini artırması sebebiyle,
nöbet şekerinden yapılan lohusa şerbeti kültürümüzde şekerin sağaltıcı yönünün de olduğunu ve lohusalık gibi önemli dönemlere ait uygulamalarda
kullanıldığını açıkça göstermektedir.
Şerbetin ana maddesi şekerdir. Sadece tadıyla değil aynı zamanda, annenin sütünü bollaştırması ve anneyi lohusalık hastalıklarına karşı direncini artırması sebebiyle de sağaltma aracıdır.
Anadolu folklorunda Lohusa şerbeti etrafında oluşan halk hekimliği
uygulamalarına baktığımızda, lohusa şerbeti yalnızca ziyaretçilere değil,
aynı zamanda anneye de sütünün bol olması ve lohusa hastalıklarına karşı
vücudunun direncinin artması için içirilmektedir.
Lohusa ile ilgili halk inancına ait uygulamaların önemli bir kısmı eski
Türklerde “al ruhu-hal anası” Anadolu folklorunda ise “al karısı” denilen,
kötü bir varlıktan korumak içindir: “Al karısı çirkin, saçları dağınık, gözleri
kanlı, uzun tırnaklı, uzun boylu, çok kuvvetli olarak tanımlanır. Deveyle güreşebilecek kadar uzun olduğu söylenir. Kızıl elbiseler giyer. Kimi anlatılarda
bir küpün içine girerek orada yaşar. Bazen de ırmak kenarlarındaki ıssız bölgelerde veya içi boş ağaç kovuklarında yaşadığı söylenir. İri gözlüdür. Çok
fazla sayıda ağır, demir takıları vardır. En sevdiği şey atların yelesini örmektir. Yakalamak için elbisesine veya kendisine iri bir iğne saplamak gerekir.
Demirden ve demircilerden korkar. Lohusalara musallat olur ve ölümlerine
sebebiyet verir. Korunmak için lohusaların odalarında demir eşya bulundurulur. Kötülük yapmaktan zevk alır. Yaptığı kötülükler Al basmak tabiri
ile anlatılır. Ayakları ters olarak betimlenir”(Karakurt,2011:23-24). Al karısı
aynı zamanda bütün Türk boylarının da ortak paydası olup, “al ruhu” olarak
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anılsa da çeşitli varyantlarda değişiklik göstermektedir: “Al, Albassı (Türkmenlerde), Albarstı (Kırgızlarda), Albaslı (Karakalpak ve Nogaylarda), Alvasti (Uygurlarda), Alarvadı, Hal Anası (Azerbeycan’da), Albaslı Katın (Kumuklarda), Almastı (Karaçay-Balkarlarda), Albıs/Albız (Tuva ve Altay’da),
Almıs (Altaylılarda), Albın/Ablın (Tofalarda), Olbosti, Martu,Sarı Ene (Özbek ve Karakalpaklarda), Alpas, Alpasta (Çuvaşlarda), Almas (Kumandinlerde), Albas (Şorlarda) vb. adlarla bilinmektedir” (Bayat, 2012: 323-324).
Anadolu folklorunda, lohusa şerbeti içen anneyi ve bebeği al karısının
basmayacağına inanılmaktadır: “Erzurum’da lohusanın şerbet içmesine
ayrı bir önem verilmektedir. Şerbet üzerindeki görüşler ve inanmaları şu
şekilde özetlemek mümkündür. Şerbet içen lohusanın kanaması olmayacağına şayet kanaması varsa çabuk kesileceğine inanılır. Lohusaya şerbet içirilirse çocuğun mert ve cömert olacağına, lohusaların sütlerinin bol ve tatlı
olacağına, bol şerbet içirilen lohusanın boşalan damarlarının dolacağına
inanılırken, şerbet içen lohusayı kırk basmayacağına al karısının uğramayacağına inanılır” (Başar, 1972:72).
Lohusa şerbeti, şekerin şerbete dönüşmüş halidir. Nöbet şekerinin kaynatılarak, lohusa döneminde sağaltma amacıyla kullanılma durumudur.
Aynı zamanda lohusanın başına kırmızı kurdele veya yemeni, şerbetin
ikram edildiği sürahiye kırmızı kurdele üzerine kırmızı tülbent örtülmesi
ve o şekilde ikram edilmesi lohusayı, al karısından korumak için yapılan
halk inancı uygulamalarıdır. Kırmızı ile al karısı arasında kurulan bağ, şerbetin renginden, sürahisinin üzerindeki örtüye kadar her şeyin kırmızı olmasına neden olmuştur.

Evlenme:
Anadolu folklorunda evliliğin tüm aşaması tatlı üzerine inşa edilmiş
gibidir. Söz kesimi şerbet eşliğinde, nişan töreni çikolata ve baklava eşliğinde, düğün ise hem nikah şekeri hem de baklavanın eşliğinde gerçekleşmektedir. Evliliğe giden süreç başlangıcından sonucuna kadar tatlı ile inşa
edilmiş gibidir. Sedat Veyis Örnek evlenme için: “tören, töre, adet, gelenek,
görenek ve inanma bakımından zengin bir tablo çizer”. İfadesini kullanır.
Örnek’in bahsetmiş olduğu zengin tablo içerisinde söz kesimi / nişan ilk
sırada olup, her iki uygulama da tatlı etrafında cereyan ederek, tatlısız nişan
ve söz kesimi olmaz gerçeğinin oluşmasını sağlamıştır. Yuva kurmak için
atılan ilk adımda şerbet vardır.
- Söz Kesimi:
Anadolu folklorunda söz kesiminin yaygın adı “şerbet içmektir”. Anadolu’da, şerbetin içilmesi Sözün kesildiği nişan sürecinin başladığı anlamına
gelir.
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“ Kız tarafı yakınlarına söz kesiminden bahsederken; ‘bu akşam bizim
kızın şerbeti içilecek ya da şerbeti içildi’ ifadelerini kullanır. Söz kesiminde
‘Allah tamamına erdirsin’ denilerek şerbet içildikten sonra mutlaka baklava
ikram edilir. Mevsimine göre, üzerine kaymak ya da dondurma koymak
âdettendir. Tatlı tatlı konuşulsun iki taraf arasında evlilik hazırlıkları esnasında oluşabilecek durumlar tatlılıkla çözülsün diye oğlan ve kız tarafı birbirlerine tatlı ikram ederler. Özellikle de Baklava, töreni tamamlayan olarak söz kesimindeki yerini alır. Benzer uygulamalar nişan için de geçerlidir.
Erkek tarafı, kız evine gümüş şekerlik içinde şeker ve çikolatası ile gelir. Şekerliğin gümüş olması eski bir adettir” (Yoğurtçuoğlu, Tokat,1999). Şerbet,
adımları yeni atılan evliliği dualamaktır. Ana ve babadan kurulacak yuva
için rızalık alındığının topluma “şerbetini içtik” sözüyle ifade edilmesidir.
-Nişan:
Türk halk kültüründe şerbet ile verilen sözün tamamına erdirilmesi için
yapılan ikinci aşama nişandır. Halk kültüründe Nişan “yüzüklerini taktık”
şeklinde tanımlanır. Şerbet içme töreninde verilen sözlerin yüzük ile somutlaşmış halidir nişan. Nişanın tadı gümüş şekerlik içinde getirilen şeker
ve çikolatadır. “Tatlı ile başlasın tatlı şekilde devam etsin, yuvalarında ağızlarının tadı bozulmasın” niyeti ve inancıyla, kültürümüzde evliliğe giden
sürecin her aşamasında tatlıya geniş yer verilir.
- Düğün:
Kız isteme sürecinin iki temel aşaması olan söz kesimi ve nişanda olduğu
gibi evlilik ve düğün de tatlının şahitliğinde gerçekleşmektedir. Anadolu’da
yapılan düğünlerde kız evinden erkek evine gerdek gecesinde yenilmek
üzere 1 tepsi baklavanın gönderilmesi, tatlı ile ilgili en yaygın uygulamalardan biridir. Gerdek gecesiyle ilgili bir diğer yaygın uygulama ise, şerbet
içilmesidir. Gelin ve güveyin içmeleri için odalarına şerbet konulur. Tatlı ile
başlanılan sürecin tatlı bir şekilde tamamına erdirilerek ve kurulan yuvada da ağızlarının tadının hiç bozulmaması birbirlerine tatlı sözler etmeleri
iyi geçimleri için gerdek gecesinde tatlı mutlaka bulundurulur. “Tokat gibi
Anadolu şehirlerinde düğün ertesi, damat tarafından kızın ailesine bir kutu
şeker gönderilir. Onlar da birkaç gün sonra bu defa damat tarafına baklava
yapıp gönderirler” (Dutoğlu,2012:121)
Büyük şehirlerde daha yaygın olan nikahtan götürme adeti, beraberinde
dağıtılan nikah şekeriyle de ayrı bir gelenek çevresinin oluşmasını sağlamıştır. Kıyılan nikahın temsili olarak gelen davetlilere dağıtılan nikah şekeri etrafında da “nikah şekerini evde kalmış kızına kısmeti açılması için
götürmek, nikah şekerinden yedirmek” şeklinde halk inancı uygulamaları
da şekerin şahitliğinde gerçekleştiğinin göstergesidir.
Söz kesimi, nişan ve düğünde sevincimize ortak olan şeker ve tatlılar,
iyi günde olduğu gibi kötü günde de telkin edici, moral verici yönüyle ya-
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şantımızdaki yerini almıştır. Halk kültüründe tatlının dua amacıyla yapılıp
dağıtıldığı uygulamaların başında ölüm gelmektedir.

Ölüm:
Hayatın bir diğer rengi ve gerçeği de ölümdür. Sedat Veyis Örnek’e göre;
“doğum ve evlenmede olduğu gibi, ölüm çevresinde de birçok inanma,
âdet, töre, tören, ayin, kalıp davranış, işlem kümelenmektedir. Ölüm
çevresinde kümelenen ve ölüyle toplum üyelerini kuşatan bu inanmalar,
adetler, işlemler ve törenlerin büyük bir kısmı ölenin ruhunu rahatlatacak
geride kalanların ise vicdanlarına serpecek uygulamaları kapsamaktadır”
(Örnek,1977:207).
Kültürümüzde ölenin ruhunu dua ve ikram ile hatırlayıp rahatlatma
isteği, beraberinde pek çok dini uygulamanın da başlangıç noktası olmuştur.
Özellikle, halk arasında Yedisi (7. Günü), Kırkı (40. Günü), Elli ikisi (52.
Gecesi) ve Senesi (seneyi devriyesi) isimleriyle anılan uygulamalarda
okutulan en kapsamlı dua, Mevlittir. Kültürümüzde mevlit, ölenin
dua ile, yaşanmışlığının ise dağıtılan şeker ve lokum ile tatlı bir şekilde
hatırlamanın en yaygın yoludur. Aynı zamanda geçmişlerimizin ruhuna
dua göndermek niyeti ile kandil geceleri, arife günleri perşembe akşamları
helva kavurmak, lokma dökmek en yaygın uygulamalardan biri olarak
yaşantımızdaki yerini almıştır. Öyle ki, ölenin ardından helva kavurmak
tatlı dökmek toplum tarafından beklenen yapılmadığı takdirde ayıplanan
olmazsa olmaz uygulamalardan biri olmuştur. Helva ve lokma Göçenin
ruhunun, kokutma ile hatırlanmasının en tatlı şeklidir. Ölümün yarattığı
acının, kavrulan helvanın tütsüyü andıran teskin edici kokusunda teselliye
ve duaya dönüşerek son bulduğuna inanılmaktadır.
Türk halk kültüründe tatlılar, geçiş dönemlerini tamamlayıcı unsurlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğum, nişan ve düğünün tatlısı baklava
iken, ölüm ve ölüm sonrasına ait uygulamalar helva, lokma ve lokum
eşliğinde gerçekleşir. Bu sebeple, kültürümüzde hayat tatlı ile başlamakta
tatlı eşliğinde yaşanmakta ve tatlı ile sona ermektedir. Tatlının dua isteği
dışında kullanıldığı halk kültürü alanlarından bir diğeri ise, halk hekimliği
uygulamalarıdır.

2. TATLININ HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA
“SAĞALTICI” OLARAK KULLANILDIĞI ALANLAR
Kültürümüzde tatlının yalnızca ikram edilmek amacıyla değil, aynı zamanda sağaltma ve sakınma amacıyla da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bahaddin Ögel’den tatlının Türk kültüründe sağaltma amacıyla kullanılmasının eski bir gelenek olduğunu öğrenmekteyiz. Ögel, eski Türklerde
sağaltma amacıyla lohusalara verilen “darı kavutu” adlı tatlının varlığından
bahseder: “Loğusa veya yeni doğmuş kadınlara darı helvası yediriliyor-

478

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

du. Bu yemek eski Türkler tarafından darı kavutuna, pekmez veya şeker
katılarak veriliyordu. Bunun, ne derece bir helva olduğunu söylemek de
çok güçtür. Aslında kavutun pekmez ile pişirilip pişirilmediğini bilmiyoruz. Geleneğe göre yalnızca doğum sırasında yapılan ve loğusalara verilen
bu darı helvasının sütü çok artırdığı da bir gerçek idi. Kagut için Kaşgarlı
Mahmud XI. Yüzyıl Orta Asya Türklerinden derlediği bilgiler ile, bize şu
açıklamayı veriyordu: ‘Kagut, darıdan yapılan bir yemektir. Bu yemek şöyle
yapılır: darı kaynatılır, kurutulur, sonra dövülür ve un gibi inceltilir. Yağla
ve şekerle karıştırılır. Böylelikle yeni doğurmuş olan kadınlara verilen bir
yemek olur. Bu açıklamaların ışığında, darı kavutunun eski bir Türk geleneği olarak ile yapılmış olması da muhtemel görülmelidir” (Öğel,1978: 404).
Bu bağlamda, lohusa kadar bebeğin sağlığının korunması ve beslenmesi
amacıyla da tatlı kullanılmaktadır. Özellikle Anadolu’da süt ile pirinç ununun ya da buğday nişastasının karıştırılmasıyla elde edilen muhallebi hem
annenin sütünü artırmak hem de bebeğin beslenmesinde ve bağışıklık sistemini güçlendirilmesinde alternatif besin kaynağı olarak sıklıkla başvurulan bir tatlı olmuştur. Besleyici yönü bilinen lokumun özellikle tülbent içine
sarılarak, bir tür emzik gibi çocuğun ağzına verilmesi, Anadolu’da özellikle
de kırsal kesimde sıklıkla rastlanan bir uygulamadır.
Tatlıların halk hekimliği uygulamalarında kullanım alanları çeşitlidir.
Özellikle kırık çıkık şişme ve incinme de o bölgeye sade lokum sarılarak
acısını şişliğini alması sağlanır.
“Lokumun bir diğer adı Rahat’ül Hülkum şahanesi yani ‘Boğaza Rahatlık Veren’ olarak bilinmektedir” (Özgen,2017:103). Boğaz ağrılarına ses
kısıklarına bademcik gibi rahatsızlıklarda yenilmesi uygun görülen, boğazı
temizleyen sesin açılmasını sağlayan yönüyle bilinmektedir.
Halk hekimliği uygulamalarında kullanılması çok eskilere dayanan şekerin, “vücut ağrılarını hafifletme, teskin etme”, gibi yaygın bir kullanım
alanı bulunmaktadır. Şekerin, tedavi amacıyla kullanıldığı ilk uygulama
çocuk hastalıklarıdır. Kızamık gibi ateşli ve ağrılı hastalığa yakalanmış çocuklara aktarlarda satılan, halk arasında “kızamık şekeri, nöbet şekeri” olarak da bilinen kırmızı renkli şeker kızamık olan çocuğa yedirilirdi. Çeşitli
baharatlar ve tarçın barındıran bu şeker Anadolu’da kızamık olan çocukların kötü gün dostu gibiydi. Bu şekeri yiyen çocuğun kısa sürede hastalığı atlatıp ayağa kalktığına inanılırdı. Kızamık şekerinin Anadolu’nun bazı
bölgelerinde, Zatürre hastalığının etkilerinin azaltılması ve çok daha hızlı
bir şekilde iyileştirilebilmesi için kullanıldığı, aktarlardan da bu maksatla
temin edildiği bilinmektedir. Kızamık şekeri en ateşli ve ağrılı hastalıklarda
dahi Tatlının moral verici yönünü göstermesi açısından önemlidir.
Şekerin tedavi amacıyla kullanıldığı bir başka alan ise mide rahatsızlıklarıdır. Özellikle, ülser gibi mide rahatsızlığı olan kimselere şekerli su
içirtilmesi ya da petek bal yedirilmesi, öksürüğe yakalanmış, verem gibi
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akciğerle ilgili sorunları olan kimselerin dertlerine deva olması amacıyla
özel petek ballarının tedavi amacıyla kullanılması halk arasında bilinen
yaygın uygulamalardır. Soğuk algınlığı olanlara ise hakiki üzüm pekmezi
sıcak suda özelenerek içirilmesi eski bir Anadolu geleneğidir. Bu sebeple
balın ve üzüm pekmezinin bir diğer adı “şifadır”. Kansızlığı olan kişilere
kan yapması için pekmez içirilirken, soğuk günlerde “içini kızdırsın iç şu
pekmezi” ifadeleriyle vücuda direnç vermesi amacıyla büyüme çağındaki
çocuklara ve hamile döneminde demir eksikliği olan kadınlara üzüm pekmezi içirilmesi yine halk arasında bilinen, en yaygın sağaltma uygulamaları
arasındadır. Tansiyon ile ilgili sorunu olanlara tatlı bir şeyler yedirilmesi de
tatlının sağaltıcı toparlayıcı yönünü göstermesi açısından önemlidir.
Benzer şekilde karadut şerbeti de Anadolu’da ağızda, dudak kenarında
çıkan uçuk ve pamukçuk hastalığının tedavisinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Anadolu’da korkan korkutulan çocuklara ve yetişkinlere yürek
çarpıntısını almak dilinin tutulmasını önlemek amacıyla gül suyuna şeker karıştırılarak içilmesi eski bir gelenektir. Özellikle Tokat gibi gülleri ile
meşhur şehirlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir.
Şeker fizyolojik rahatsızlıklarda olduğu kadar psikolojik açıdan insanı
telkin eden yönüyle de etkili bir teskin edicidir. Özellikle şekerin, ölüm gibi
uygulamalarda, mevlit şekeri, helva, lokma lokum gibi manevi açıdan vicdanları rahatlatma yönü bulunmakla birlikte, hamur ve hamurdan yapılan
gıdaların da insan psikolojisini sakinleştirici yönünün bulunması sebebiyle, kültürümüzde özellikle de ölümle ilgili uygulamalarda tercih edilen tatlıların yapımında en az şeker kadar hamur veya unun yağ ile birlikte kullanımı son derece yaygın olup; yağın un ile kavrulma ya da hamurun yağ ile
kızartılması şeklinde gerçekleşen uygulamalar ilk bakışta tatlının yapımıyla
ilgili olarak algılansa da aslında her bir uygulamanın düşünsel temelinde
geçmişten gelen, bugünkü hayatımızı şekillendiren kültürel tarihimize ait
kodların varlığı söz konusudur.
Kültürümüzde tatlının dağıtılmak üzere yapılış amaçlarından bir diğeri
de adaktır.

3. HALK İNANCI UYGULAMALARINDA “ADAK” OLARAK
KULLANILDIĞI ALANLAR

Tatlının Anadolu halk inancında en yaygın kullanım alanlarından biri,
yağmur duasıdır. Yağmurun uzun süre yağmadığı dönemlerde, tarım alanlarında yaşayan köylüler, kökleri İslâm öncesi geleneklere dayanan ve din
adamlarının başını çektiği özel törenler yaparlar. Bu törenlerde dua edilip;
kurbanlar kesilirken, evlerden toplanan un, yağ ve şeker helva yapılıp dağı-
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tılır. Özellikle Aydın, Denizli gibi şehirlerde yağmur duası sonunda kesilen
kurbanın kuyruk yağı un ile kavrularak yapılan helva, duanın kabul edilmesi ve neticeye bağlanması amacıyla mutlaka dağıtılır.
Tatlı aynı zamanda adaktır, kabul edilen ve gerçekleşen dileğin nişanıdır. Tatlıyı kültürümüzde bu derece değerli ve işlevsel kılan yapılış niyetidir.
Kültürümüzde, pek çok tatlı özellikle de helva-lokma dua isteği ile yapılmakta ve dağıtılmaktadır. Pek çok halk kültürü uygulaması tatlı ile başlamakta ya da tatlı ile sona ermektedir. Dua ve tatlı birbirini tamamlayan
işlevsel kılan özelliklere sahip iki önemli dinamik olarak kültürümüzdeki
yerini almıştır. Halk kültüründe tatlının yapılıp dağıtıldığı bir diğer uygulama ise adaktır.
Gündelik hayatın içinde doğrudan yaşamımızı ilgilendiren önemli konularla ilgili durumların netleşmesi iyi bir sonuca ulaşması için dilekte bulunur adak adarız. Çoğu zaman adağın adı; bir tepsi baklava, tabak tabak
dağıtılan fıstıklı helva olabilmektedir. Tatlının hediye edilmesi ikram adını
alırken, dua amacıyla yapılıp dağıtılması “niyet”, bir dileğin gerçekleşmesi
neticesinde yapılması ise adak /kansız kurban adını alır. Şekerin, şerbetin,
unun ve yağın adı yoktur. Duanın, adağın ve niyetin adı vardır.
Türk halk kültüründe evde yapılıp, adak olarak dağıtılan tatlıların başında helva ve lokma gelmektedir. “Oğlum askerden sağ salim dönünce”, “borçlarımdan kurtulursam”, “Bu hastalıktan kurtulup deva bulursam”, “Gelinim
hamile kalırsa”,” Oğlum işe girerse”, “kızım evlenirse, sağ salim doğum yaparsa”, “evladım sınavı kazanırsa gibi” yakınlarımızın gündelik hayat içindeki durumlarının olumlu şekilde neticelenmesi için, ekseriyetle helva veya
lokma adanır. Anadolu’da özellikle hayvancılıkla uğraşan kesimlerde ineği
olan aileler dileklerinin gerçekleşmesi için “Sütlaç” adarlar. Dileği gerçekleşen sütten sütlaç yaparak dağıtır. Aslında sütün adak olarak kullanılması
ve ruhlara sunulması eski bir Türk geleneğidir. Orta Asya’da özellikle ev
iyeleri ata ruhları için küçük bir tabağa bir parça süt konularak açık bir yere
bazen evin köşesine kutsal sayılan alanlarına bırakılmaktadır. Ata ruhunun
doyması amacıyla ona sunu yapılmaktadır. Anadolu folklorunda da sütün
adak olarak kullanım şekli sütlaç olmuştur. Halk arasında, bu tür dilekler
için yapılıp, adak olarak dağıtılan tatlıya “şükür lokması” adı verilmektedir.
Dua ve adak amacıyla yapılıp ikram edilen tatlılarımız da vardır. Alevi
Bektaşi inancında yiyeceğin adak olarak yapılıp dağıtılmasının adı kansız
kurbandır. Sünni inancında türbe ve yatırlara adanan dileklerin kabul edilmesi sonucunda tatlı ve şeker adanır. Dileğin gerçekleşmesi durumunda
kutu kutu şeker ya da tatlı kutsal kabul, evliyanın mekânında dağıtılması,
ona verilen sözün yerine getirilmesidir. Özellikle helva ya da lokma gibi
yağın kokutulmasıyla yapılan tatlıların tekkelere ve türbelere getirilip dağıtılması aynı zamanda ruhun doyurulmasıyla da ilgilidir.
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Helva ve lokma dışında "adak" olarak niyetlenip dağıtılan tatlılar arasında “kesme şeker” de bulunmaktadır. Ankara’daki Hacı Bayram-ı Veli türbesi, şekerin adak olarak adandığı ve dağıtıldığı başlıca mekanlardan biridir.
Ziyaretçiler gerçekleşen dileklerine istinaden 1 kutu kesme şeker getirerek
Türbenin çevresinde Perşembe ya da cuma günleri dağıtmaktadır. Kesme
şekerin dışında, tatlı olarak çikolata, gofret, bisküvi, lokum gibi diğer tatlılar da adak olarak dağıtılmaktadır. Çocukları için adakta bulunan anneler
ile sınava girecek öğrenciler türbenin ziyaretçi profilini oluşturmaktadır.
Hacı Bayram-ı Veli türbesinde kesme şeker etrafında oluşan bir gelenek
çevresi söz konusudur.
Alevi Bektaşi inancında ise, tatlının yapılıp dağıtılma durumuna “kansız
kurban” adı verilmektedir. Kansız kurban uygulaması genellikle perşembe
akşamları gerçekleştirilen tekke ziyaretlerinde sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır. Gözleme, katmer, pişi gibi yağda pişirilen mayalı yiyecekler ile
helva ve lokma gibi yağda kavrulan tatlıların yapılışının düşünsel temelinde,
yağın kokutulma düşüncesi olduğundan kansız kurbanlar ile göçen ataların
ruhlarını doyurmak onları memnun etmek önceliktir.
Kültürümüzde özellikle hamurdan ve undan yapılan yağ ile kavrulan
tatlıların inancımıza ait uygulamalarda işlevsel bir role sahip olmalarında
eski Türklerdeki, ev ve ocak iyesini doyurmak için sıklıkla yapılan ocağa yağ
atma uygulamasının izleri vardır: “Ateşe sunulan kansız kurbanlar İslamiyet
öncesinde Türklerde yaygın bir uygulama idi. Ateşe sunulan kurban olarak
adlandırılmaktadır: “Altay ve Sibirya halklarında ateşe kurban sunmayı evlenenler yağ dökmekle gerçekleştirmektedir. Ateşe etin yağlı kısmı saçı olarak sunulmaktadır” (Bayat,2007:133).
Bu tip yağlama, saçı saçma geleneği Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden
sonra da devam etmiştir. Anadolu’da ölenin ardından helva kavurmak, pişi
yapmak, lokma dökmek şeklinde gerçekleşen uygulamaların kökeni eski
Türklerdeki yağ kokutmak adı verilen ritüel uygulamaya dayanmaktadır.
Eski Türklerde ocak ve ateş kültü oldukça güçlü etkilere sahipti. Ateşi ve ocağı beslemek için sık sık yağ kokutmak adı verilen ritüel uygulamaları gerçekleştirilmekteydi. Ocak ve ateş ata ruhlarının barınağı, aynı zamanda istikrarın da simgesi olarak kabul edildiğinden, ateşi her gün yağ ile beslemek
ocağa ateş iyesini güçlü kılmak anlamına gelmektedir. Zaman zaman da ateşe ve ocağa ata ruhlarından dileklerde bulunmak onlarla iletişime geçmek
için yağ atılmaktadır. Yağın ata ruhları ile iletişim aracı olmasının günümüz
uygulamalarındaki karşılığı; helva kavurma, lokma dökmek, pişi yapmaktır.
Yağın ateşe atılmasıyla oluşan koku, unun yağ ile kavrulmasıyla oluşan koku
ile eş değer olup her iki uygulama da ocak iyesini ata ruhlarını doyurmak,
saygı ile onları hatırlamanın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Anadolu’da bazı yörelerde Kurban Bayramı sabahı kesilen kurbanın kuyruk yağı
ile un helvası kavurma adeti halen uygulanmakta olup, kurbanın kuyruk
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yağı ile ocakta kavrulan helva ekseriyetle dağıtılmak üzere kavrulmaktadır.
Eski Türklerdeki yağ kokutma uygulamasında etin yağlı kısmı ya da iç
yağının ocakta yanan ateşe atılması ateşin doyurulması uygulamasının devamı olarak kabul edilecek bu uygulamada kanlı kurbana ait kuyruk yağının
kansız kurban olarak kabul edilen helva ile buluşması ocak üzerinde un ile
evin ocağında kavrulması ve geçmişlerin ruhu için komşulara dağıtılması
eve gelen misafirlere ikram edilmesi ev halkının yemesi kurbanın kesiliş
amacını helva ile güçlendirmedir. Sadece kurban etinin değil kurbana ait
yağ ile yapılan helvanın da et ile dağılması, ocak /kurban / yağ üçlemesi etrafında gerçekleşen uygulamalara en somut örnektir.
Eski Türklerde zaman zaman da kötü ruhların zararlarından evi ve ev
halkını korunmak amacıyla da ateşe yağ –tuz atılmasının ocak iyesini güçlü kıldığına inanılmaktadır. Ev-ocak ateş iyelerinin de beslenmeye ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünden dönem dönem onları besleyip etkin kılmak,
evin ocağın sürekliliği istikrarı ve bereketi için gereklidir. Bu sebepledir ki;
Anadolu da taşınılan yeni evin mutfağında ilk olarak helva kavrulur. Eski
Türklerden kalma bu uygulama ev ve ocak iyesiyle uzlaşma anlamına da gelmektedir.
Kavrulan helva, ateşe atılan yağ, yiyecek ve tatlı olmanın ötesinde bir uzlaşma –hatırlama aracıdır. Benzer bir uygulama Yozgat, Sivas ve Tokat Zile’de yaşayan Anşa Bacılı Beydili Sıraç, Türkmenlerinde karşımıza çıkmaktadır. Anşa Bacılı Türkmenlerde tekke ve ata mezarlarını ziyaret önemlidir.
Özellikle, ziyaretler perşembe günleri gerçekleşmektedir. “Tekke Vakti” adı
verilen ziyaretlerde evliya (kutsal kabul edilen dağ ve tepeler), tekke (kurucu ata kabirleri) ve ata kabirleri (ölmüş aile büyüklerinin kabirleri) kanlı
ya da kansız kurban eşliğinde gerçekleşmektedir. Öncelik horoz ya da koç
gibi kanlı kurban olsa da pişi, mayalı ya da gözleme gibi yağda yapılan hamur işleri ziyaretlerde kansız kurban olarak tekke, taşlarına konulmaktadır.
Anşa Bacılılar, Ata ruhlarının evliyaların ve tekkenin yemek içmek gibi ziyarete ihtiyaçları olduğuna da inanmaktadır: “Tekke güçlü olacak ki bizleri
koruyabilsin, ihtiyaçlarımıza cevap verebilsin. O sebeple sık sık ziyaret edip
onları saygı ile anmak ihtiyaçlarını karşılamak, kanlı kurbanlarla ile onları
doyurmak gerekir. Ocağımızın bucağımızın istikrarı için gereklidir. Onları ölü olarak kabul emek bizde büyük suçtur. Kanlı kansız yapılan kurban
sunumları bu mekanlarda yer alan ruhların yaşamaları güçlü olmaları için
yapılmaktadır” (Özgen,2016: 84).
Halk kültürümüzde görülen rüyalar hem ziyarete hem de tatlı yapılmasına işaret etmektedir. Ölen yakınlarını aile büyükleri rüyada görüldüğünde;
“bizden dua istiyor. Kabrini ziyaret istiyor” şeklinde yorumlanarak, ertesi
gün kabir ziyaretleri gerçekleştirilmekte, ziyaret dönüşü evde helva kavrulup komşulara göçenin ruhu için dağıtılmaktadır. Kültürümüzde helvanın
ayrı bir yeri vardır. Öyle ki bir evde eğer helva kavruluyorsa mutlaka özel

Tematik

483

ve önemli bir durum için yapılmaktadır. Tesadüfi yapılan bir tatlı olmadığı
gibi içinde özel bir mesaj barındırmaktadır. Sütlaç, baklava ve diğer tatlılar
sadece yenmek için yapılırken ya da dışardan alınırken, helva hatırlamak
şükretmek ve dua amacıyla yapılmaktadır.
Ölüm de ölümün yarattığı acıyı alan, ölene dua, geride kalanlara teselli
kaynağı olan tatlılar, kandiller ile perşembe akşamları gibi kutsal kabul edilen zaman dilimlerinde göçen yakınlarımızın ruhlarını şad edip onları dua
ile hatırladığımızın göstergesidir.
Tatlılar, geçiş dönemlerinin dışında dini bayramlar, kandiller, arife günleri ve perşembe akşamları gibi kutsal kabul edilen zamanlarda yapılan duayı ve ibadeti tamamlayan, sevabını arttıran unsur olarak kültürümüzde yer
almaktadır.
Tatlının yapılış amacı kadar, dağıtılması da başlı başına bir ritüeldir. Ölenin ruhu için yapılan tatlı dağıtılırken; “Canına değsin, önüne gitsin, Allah
kabul etsin” sözleri ile kabul edilirken; Arife –Kandil-Perşembe gibi kültürümüzde kutsal kabul edilen günlerde yapılan helva ve lokmanın dağıtımı
esnasında da benzer ifadelerin sıklıkla kullanıldığına şahit oluruz. Bütün bu
detaylar aslında göçeni/ öleni en tatlı şekilde hatırlamak tatlı üzerinden
ruhuna dua göndermektir aslında.
Helva ve lokmanın dağıtımında bu ifadeler kullanırken; Baklava için,
“gözünüz aydın, hayırlı olsun” ifadelerinin kullanımını, tatlının toplumsal
işlevini arttırıcı unsurlar olarak değerlendirmek mümkündür. Güzel bir
gelişme olduğunda, onu tatlı ile kutlamak ve paylaşmak toplum tarafından
beklenen bir durumdur. Tatlı ile paylaşılan sevincin karşılığını, “Hayırlı olsun gözünüz aydın” şeklinde tamamlayıcı ifadeler kullanılır. Benzer durum
ölüm için de geçerlidir. Ölüm olayı olduğunda evde helva kavrulması toplum tarafından beklenilen bir durumdur. Kavrulan helvanın dağıtımı esnasında; "Allah kabul etsin canına değsin" ifadesi, ölüm acısı ile yanan gönüllerin duymayı en çok istediği sözlerden biridir. Bu sebeple tatlı, dua ile teselli
etmenin en etkili yoludur.

4. TATLININ “İLETİŞİM” ARACI OLARAK KULLANILDIĞI
ALANLAR
Kültürümüzde tatlı ve şekerin iletişim amacıyla kullanıldığı uygulama
alanları da mevcuttur. Bu alanlardan ilki Osmanlı’daki ulufe törenleridir.
Özellikle Akide şekeri, ulufe törenlerinde Yeniçeri ile sultan arasındaki
iletişim ve akdin göstergesi olarak kullanılmaktadır.
Bir Yeniçeri geleneğinden İstanbul’a özgü şekerleme türleri arasına
giren akide şekerinin, bayramlaşma ve mevlitlerde ayrı bir yeri olmuştur.
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Aslında akide şekerinin tarihsel yolculuğuna baktığımızda, oldukça eski ve
anlamlı bir hikâyeyle karşılıyoruz. Akide, kültürümüzde inançla ilgili bir
kavram olup; sözcük olarak, “bağlılık, birbirinden ayrılmamak, yapışmak”
anlamına gelmektedir. Bu sert ve türüne göre renk renk olan şekerin
önemi ise, devlet ricaline sunulmasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı
Devleti’nde özellikle ulufe töreninde, Yeniçerinin padişaha memnuniyetini
ve bağlılığını göstermek amacıyla bir sözleşme ve iletişim aracı olarak
dağıtılan akide şekeri, Arapça akit (sözleşme) sözcüğünden gelmektedir.
Yeniçerinin padişaha memnuniyetini ve bağlılığını şeker aracılığıyla
gösteren bir sözleşmedir: “Ulufe günü yeniçerilere üç aylıkları dağıtılır ve
saray avlusunda fodla, çorba, zerde ve pilavdan oluşan bir yemek verilirdi.
Bu tören içinde yer alan “Akide Merasimi” ise kapıkulu askerlerinin
aldıkları aylıktan ve yedikleri yemekten hoşnut kaldıklarını gösteren basit
ama ilginç bir ara törendi. Osmanlı kanunnamelerine göre, ulufe divanının
bu aşamasında sadrazam ile divan-ı hümayun üyeleri ilkin askerin
yemeğinden tadarlar, fodlayı kontrol ederlerdi. Bundan sonra kendilerine
muhzır ağa, ya da kul kethüdası tarafından tabaklar içinde şekerler
sunulurdu. Bu davranış, askerlerin bir şikayetlerinin bulunmadığının
kanıtı olurdu” (Özgen 2009:46).
Haluk Dursun, Osmanlı sarayında özellikle önemli toplantılarda
sadrazama ve divan üyelerine Yeniçeriler tarafından ikram edilen akidenin,
askerlerin devlete sadakatlerini, itaatlerini belirten bir ‘hüsnü hal’ işareti
olduğunu belirtir (Dursun, 2017:251). Akidenin kendisi kadar devlet
ricaline “gram” olarak dağıtılan miktarı da bağlanmanın derecesini itaat
etmenin çeşidini ortaya koymaktadır:
“Tahta çıkan yeni Padişah Yeniçeri Ağası’nın elinden bir şeker tası
alırdı. Bu şeker bizzat yeniçeri ocağında yapılır ve yeniçeri ağası tarafından
bizzat padişaha sunulurdu. Padişah şeker tasını, iki şekilde alırdı. Önce
şeker tası tartılır, eğer 400 gramsa padişah isterse eliyle alıp yer, isterse
de yanında bulunan çeşnicibaşına verir önce o yer sonra kendisi yerdi…
Bunun manası şuydu: ‘Eğer şeker 400 gram gelirse yeniçeri yeni tahta
çıkacak olan padişaha güveniyor’ demekti. Bunun üzerine padişahta bu
şekeri “ben de size güveniyorum” manasına eliyle alıp yerdi. Ya da ben de
size tam tersi “güvenmiyorum, güvenim eksik” manasını demek istiyorsa
onu alır çeşnicibaşına tattırır sonra yerdi. Eğer tas içerisinde getirilen
şeker 400 gramdan az ise, bu seferde yeniçeri yani ordu ‘biz yeni padişaha
güvenmiyoruz’ demekti. Bu durumda ise padişahın yapması gereken iki
hareket vardı. Ya “ben size güveniyorum” ama diyecek şekeri kendi eliyle
alıp yiyecek ya da ‘bende size güvenmiyorum’ diyerek çeşnicibaşına havale
edecekti. İşte bu işleme akitleşme denir, şekere de akide şekeri, denirdi.
Bu işlem bittikten sonra divan önünde “Fetih Suresi” okunurdu. Fakat 4.
Murat tahta çıkarken yukarıdaki bütün bu uygulamaların dışında ilginç
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bir şey oldu. Yeniçeri Ağası çocuk yaşta tahta çıkan padişahın tam güven
vermediğini yine valideleri tarafından idare edileceğini düşünerek şekeri
350 gram olarak kardı ve öyle padişaha sundu. Padişah ise beklenilenin
tam aksine farklı bir uygulama yaptı. Akide şekerinin ortasına kırmızı
kalemle bir çizgi çekti ve sonra eliyle alarak şekeri yedi. Bu şaşırtan ve
ilk defa uygulanan bir gelişmeydi. Ama manası açıktı, padişah siz bana
güvenmeseniz de ben size güveniyorum mesajı veriyor fakat ortasına çektiği
kırmızı çizgi ile de herkes sınırını bilecek mesajını da vurgulamak istiyordu.
Burada hem annesine hem de yeniçeriye büyük bir mesaj veriyordu.”3 Akide
şekerini, saray ve ocak geleneği nedeniyle İstanbullular kent güvenliğinin
ve huzurunun simgesi olarak görmüşlerdir. Akide, imalatı basit olsa da
taşıdığı anlam için bunu söylemenin imkân olmadığı bir şekerdir.
17.yüzyılda yaygınlaşan mevlit geleneğiyle birlikte, müminlerin Allah’a
ve peygambere içten bağlılıklarının göstergesi olarak kokulu şurup ve
şerbetlerin yanında akide, mevlitlerde “ikramın” adı olmuştur. 19.yy.
ortalarına doğru ise, ağdanın mermer tezgâh üzerinde çubuk biçimine
getirilip, köşeli, yuvarlak beyzi doğranmasıyla “Hacıbekir kesimi” denen
akide türü çıkmıştır. Kısa süre içinde Anadolu’ya da yayılarak; Anadolu
insanı tarafından kabul görmüştür. Hikayesi Osmanlı saray mutfağında
başlayan akide şekeri, Osmanlı’da “bağlılığın simgesi” olarak anılırken,
Cumhuriyet dönemiyle yeni bir kimliğe ve isme daha kavuşmuştur. Köylerde
yaygın olması nedeniyle “Köylü şekeri” olarak anılmaya başlamıştır.
Kimilerine göre bu yakıştırma Köylünün Osmanlı’ya devam eden “Akidi”
yani “Bağlılığı” olarak algılanmıştır. Kısaca Akide şekeri, kültür tarihimize
devlet ricaline sunulan bir tür hediye olarak geçmiştir.
Tatlının kültürümüzde İletişim amacıyla kullanıldığı bir başka uygulama
ise “Helva Sohbetleridir”:
“Uzun ve soğuk kış geceleri sohbet ve oyunlarla geçerdi. Sohbetlerin en
favori tatlısı ise helva idi. Osmanlı da helva sohbetleri denilen ve perşembe
geceleri yapılan toplantılar yatsı namazından sonra başlardı. Ahi geleneğinin
bir ürünü olan helva sohbetlerinde hindi dolması, börek, gözleme gibi
yiyeceklerin yanında baklava, revani, kaymaklı kayısı tatlıları yenir şerbet
ve boza içilirdi. Bu gecelerde yapılan helva çoğunlukla gaziler helvası ya da
sütlü irmik helvasıydı. Helva sohbetlerinde yüzük, tura değirmen ve leb
gibi oyunlar oynanmakta maniler ve türküler de söylenmektedir. Gecenin
ortasına doğru ortaya kalaylı bakır bir sini gelirdi. Sininin ortasında elenmiş
un, kenarında ağdalanmış kocaman bir şeker halkası yer alırdı. Keten
helvasını yapmasını bilen ustalar ellerini dirseklerine kadar sıvayıp pir
selam-ı Pak’a gülbank okuyarak ağdalanmış sıcak şekeri unlayarak sağdan
sola çevirirlerdi. Helva olunca parça parça dağıtılırdı. Ardından kahveler
3 (http://www.islamveihsan.com/osmanlida-akide-sekeri-dagitilmasi-ne-anlamageliyordu.htm 02.01.2018)
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içilerek toplantı bitirilirdi” (Soysal,2007:70-71).
Kültürümüzde özel zamanlı yapılan tatlılar da vardır. Aşure bunlardan
biridir. Muharrem ayına özgü yapılan tatlı olarak kültürümüzde yerini almıştır.

5. ÖZEL ZAMANLI YAPILAN TATLILAR
- Aşure
Aşure, diğer tatlılara göre hem yapım zamanı hem de yapım aşaması
yönünden farklılık arz etmektedir. Arapçada 10 manasına gelen aşara kelimesinden türeyen aşure, Muharrem ayına mahsus bir tatlı olup, her yıl
Muharrem ayının 10 unda kaynatılıp ve dağıtılmaktadır.
Günü vakti hiçbir şekilde şaşmayan tatlı olarak bilinen aşure pek çok
anlamı ve tarihsel hadiseyi de da bünyesinde barındırmaktadır: “Aleviler,
imam Zeynel Abidin’in Kerbela’da kurtuluşu dolayısıyla aşureyi bir şükür ve sevinç aşı olarak kabul ederler ve 12 İmam’a telmihen 12 çeşit kuru
meyve koyarlar. İstanbul Bektaşileri ise, aşağı yukarı bu adetlere yakın bir
şekilde Bektaşi erkannamesi’ne göre aşure pişirip 10 günlük oruçtan sonra gülbanklarla canlara ikram ederler. İstanbul’da bazı Sünni tekkelerde
de aşure geleneği çok güçlüdür. Özellikle Kadiriler, Rifaileri, Sinaniler ve
Uşşakiler bu geleneği sürdürürler. Yalnız onlarda aşure günü değişir. Kadiriler aşureyi her sene Muharremin 10’unu takip eden ikinci Salı günü,
yanık mersiyeler ve zikirlerle şeyh efendinin nezaretinde yaparak, üzerine
12 adet süs koyarlar. Kadiri –Rumi usulüne kepçe mim harfinin başına göre
çevrilir, sağdan alınır, sola döner ve nokta konur; böylece Hz. Muhammed
simgelenmiş olur. Bektaşilerde ise, çifte vav’la karıştırılır. Aşureyi kepçe ile
karıştıran, kepçeyi bir başkasına öperek teslim ettiği gibi kendisi de öperek
alır. ‘Ya İmam’, “Ya Hüseyin” nidalarıyla aşure pişirilir. Çifte vav yani 66
sayısıyla Allah lâfz-ı celilinin ortaya çıkarılması aynı zamanda bir zikir sayılır” (Dursun,2017:241).
Tekkelerde aşure yukarıda bahsi geçen şekilde yapılırken, Sarayda ise
aşure geleneği muharrem ayında aksatılmadan yerine getirilmektedir. Saray mutfağında yapılan aşureler özel olarak bu iş için hazırlanan “aşurelik”
adı verilen özel kaplarla dağıtılmaktadır:
“Çok eskiden beri devam eden aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanan aşure, muharremin onundan itibaren “aşure testisi” adı
verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılırdı. Anadolu’da zengin aileler ve esnaf teşkilâtları tarafından pişirilen aşure,
halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Günümüzde de âşûrâ orucu tutmak ve aşure
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tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir” (Yavuz,1991: 26).
Aşure ile ilgili pek çok rivayet de vardır. Bunlar muharrem ayının onuncu günüyle doğrudan ilişkilendirilen hadiselerdir. Bunlardan ilki, Hz. Nuh
peygamberle ilgilidir. Büyük Tufandan sonra Nuh peygamberin gemisi aylarca suda kalır. Bu zaman zarfında yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlayınca, geride kalan yiyecekleri bir kazanda toplayarak bir çorba pişirmeye başlarlar. Bu çorbaya aşure adı verilir. Haluk Dursun’a göre;
Caferiler, Hz. Adem ve Hz. Nuh’un adına yapılan ve daha çok örfe dayanan aşureye, asılsız rivayetler sonucunda günün mânâ ve ehemmiyetinin
zayıflatılması teziyle karşı çıkmaktadırlar. (Dursun,2017: 243). Muharrem
ayı dinimiz açısından önemli olan pek çok hadisenin de yıldönümüdür.
Cenab-ı Hak, yeryüzünü ve gökyüzünü bu ayda yaratmış, birçok peygamberine yine bu ayda olan Aşure gününde özel ihsanlar sunmuştur. Ayrıca
dinimiz açısından önemli olan pek çok olay yine Muharrem Ayı’nın 10.
gününde gerçekleşmiştir.
Eyüp Baş, Aşurenin ve aşure gününün toplumumuz ive kültürümüz
için taşıdığı anlamı şu şekilde özetlemektedir: “Aşure günü, biz Müslüman
Türklerin de geleneğine yerleşmiş̧, ibadet ve bir takım hayır işleriyle değerlendirilen, adını bugünden alan bir tatlıyla komşuluk ilişkilerimizi zinde
tutan önemli günlerden biri olmuştur. Toplumların hayatını canlı tutan
özel zamanlar vardır. Bunlar tarihi süreç içerisinde dayanağı ve kökeni ne
olursa olsun, toplumların geleneksel hayatına öylesine yerleşmişlerdir ki,
söküp atmak imkansızdır. Hele söz konusu olan Aşure günü gibi sadece
insanların ibadet ve hayır yapma duygularını kabartan, Hz. Peygamber’e ve
ehlî beytine olan sevginin izhar edildiği bir gün ise, böyle bir günün kimseye zararı yoktur” (Baş,2004:179).
Halk kültürümüzde de aşure tatlısı komşuluğun paylaşımın hatırlamanın en tatlı ifadelerinden biridir. Malzemesinden yapımına kadar aşure
paylaşımı ifade eder. Kültürümüzde aşure, evde yenilmek için değil dağıtılmak için yapılan tatlılardan biridir. Evde aşurenin pişmesi aynı zamanda
dağıtılması anlamına da gelmektedir. Aşurenin sıcak sıcak taslara konup
ve kapı kapı dolaşarak dağıtılması onu özel kılan detayların başında gelir.

6. HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE TATLI
Tatlılar aynı zamanda halk şairlerinin sıklıkla işlediği konular arasında
yer almaktadır. Tatlının kendisi kadar ismi de kültürümüzde özellikle de
halk edebiyatı ürünlerinde sıklıkla kullanılmıştır. Deyimlerde, atasözlerinde, türkülerde, bilmecelerde, manilerde ve dualarda (alkışlarda) hem gerçek
çoğu zaman da mecazi anlamları ile, yaşanılan durumun tarif edilmesinde
arzuhalci görevini üstlenmişlerdir. Tatlının bahsinin geçtiği halk edebiyatı
ürünlerinin başında yemek ve tatlı destanları gelmektedir. Halk edebiyatı-

488

FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

mızda, yemek ve tatlı destanları “Sımâtiye” olarak adlandırılmaktadır:
“Sımât, ‘sofraya dizilmiş̧ yemekler’, Sımâtiye de ‘yemekler hakkında yazılmış̧ şiir’ demektir. Sımâtiyelerin ölçüleri değişiktir ve birimi genellikle
beyittir” (Kaya,2007:4). Edebiyatımızda yemekler üzerine söylenmiş ilk
manzum eserlerin XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış̧ olan Kaygusuz Abdal’a ait olduğu da düşünülmektedir. Alevi Bektaşi edebiyatının en önemli
isimlerinden olan Kaygusuz Abdal, Sımâtiye türü şiirler ile anılan ve bilinen bir şairdir.
Bu konuda Orhan Şaik Gökyay tarafından, Türk Folkloru dergisinde
Kaygusuz Abdal’ın Sımâtiyelerden on tanesi yayımlanmıştır. Sımâtiyelerde
geçen yemek adı ve gıda olarak şu adlar geçmektedir: “ Şeker, gülbeşeker,
helva, bal, paluze, güllab, ballı kaygana, kaymak, yağ̆, tuz, ekmek, yufka, kalın yufka, çörek, arpa çöreği, darı çöreği, pilav, pirinç, bulgur, tarhana, keşkek, erişte, kebap, püryan, kavurma, yahni, et, burma, kalye, samsa, zeytin,
soğan, havuç, hurma, şeftali, zerdali, üzüm, elma, armut, erik, kiraz, karpuz, düğlek, koz, fındık, fıstık, leblebi, kuru üzüm, badem, cacık, su, şerbet,
somun, pide, katmer, hardallı yahni, sirkeli ve sarımsaklı paça, baharlı somağ, zerde, yağlı herse, muhallebi, sütlü pirinç, köfte, höşmerim, baklava,
mamunya, zülbiye...”(Kaya,2007:4). Kaygusuz Abdalın Sımâtiye adı verilen
eserlerinin bir diğer önemi de dile getirdiği yemeklerin isimlerinin bu şiirler vasıtasıyla kayıt altına alınarak Anadolu mutfak kültür tarihine de kaynaklık etmesidir. Özelikle de Kaygusuz Abdal’a ait yemek içme destanında,
pek çok tatlı ismi geçmektedir:
“Elli bin kazan pilav, ol kadar da zerdesi
Yeni keşkek bin kazan, hallolmuş çomağıla
Kırk bin kazan palûze, elli bin muhallebi
Bin bunca sütlü pirinç fağfuri çanağ ile
… Aşideyi höşmeri bin sabah kaymağ ile
Elli bin sini börek elli bin de baklava
Mamunya hoş dizile bihesap tabağ ile,
Gaziler helvasını getireler bin sini”
(Soysal,2007:13).
Halk şairlerinin yazdığı Sımâtiyelerde tatlılara da müstakil olarak yer verilmiştir. Hatta kültürümüzde tatlılara yüklenen anlamlar, tatlı destanları aracılığıyla dile getirilmiştir. Bu destanlar tatlının yalnızca sofradaki değil aynı
zamanda halk kültüründeki yeri, halk şairleri tarafından tatlı destanlarında
işlenmiştir. Şairi bilinen tatlı destanlarından örnekler aşağıda verilmiştir:
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TATLI DESTANI
Ya eyyühel zerde
Pilâv derman imiş derde
Eline geçtiği yerde
Hem kaşıkla hem uyukla
Ya eyyühel mulla
Kavuğu camiye yolla
Dolapta bir tabak helva
Hem uyukla hem kaşıkla
(Dağlıoğlu,1934:167).
“Fasl-I Baklava” adlı destanı, Çelebioğlu’na ait olup, Ali Abbas Çınar
çalışmasında yer vermiştir.

FASL-I BAKLAVA
“….
Yeniçeri kullarına
Baklava verdi padişah
….
Bu gece on altı sayı
Gidiyor Ramazan ayı
Yeniçeri padişahdan
Aldı bugün Baklavayı
Kuşların miskini yava
Bekçinizin işi hava
Ramazan’ın on beşinde
Kullara çıktı Baklava
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Ocaklılar koşuştular
Cebeciler bozuştular
Devletimiz izin verdi
Baklavayı kapıştılar
…
Bekçiniz hoş adı eyler
Beyhude kelâmı neyler
Bekçiniz bir beyit yapmış
Baklava hakkında söyler
Derde devadır Baklava
Câna safâdır baklava
Yimedim anı boyunca
İbretünumadır baklava”
(Çınar, 2005:221-222)
Tatlı ile ilgili Çelebioğlu’na ait bir diğer destanda ise “Ehl-i Keyif ” ismini
taşımaktadır. Bu destanda tatlı, hem sofraya keyif veren sofra keyfini tamamlayıcı unsur olarak geçmektedir.
EHL-İ KEYF FASLI
Ehli keyf(e) helva, çörek
Petsi ile ballı börek
Kadayıfa ek şekeri
Ehl-i keyfe tatlı gerek
…
Çok ararız biz bu anı
Hayli sürdük sefayı
Pek severiz baklavayı
Ehl-i keyfe tatlı gerek
Yaraşır kebapla kirde
Dev’a olur ehl-i derde
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Piavın yareni zerde
Ehl-i derde tatlı gerek
Yahniyle dolma istemez
Ekşili köfteyi yemez
Muhallebiye yok demez
Ehl-i keyfe tatlı gerek
Sözlerim cümle güzide
Söylerim rengin kaside
Peynir şekeri, akide
Ehl-i keyfe tatlı gerek
Bekçinin gör yüreğini
Sever tatar böreğini
Ayasofya çöreği
Ehl-i Beyte tatlı gerek
(Çınar,2005:222-223).
TEL HELVA
Tel tel, tel tel bu helva
Bu Sivas’ta bu helva
Uzun kış geceleri
Çek diyelim tel helva
Dayı bugün sizdeyiz
Tel helvayı severiz
Miyanesi şekeri
Çek diyelim tel helva
Miyanemiz taşlıkta
Komşu var aralıkta
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Halkası katı kırkta
Çek diyelim tel helva
Bir turşunun suyundan
Vazgeçemem toyundan
Huylu geçmez huyundan
Çek yiyelim tel helva
Ne güzel gelenekler
Bacada biri bekler
Boşa gider emekler
Çek yiyelim tel helva
Kul Mehmet töre bizde
Şenlik var hanemizde
Yarın gece de sizde
Çek diyelim tel helva
(Kul mehmet1998:279)
Tatlı destanlarında aynı zamanda, tatlıların halk hekimliğindeki işlevine
ait detaylara da rastlanmaktadır:
Perhizli hastalar sütlâcı seçer
İlâcı şifası sır soframızın
(Feymanî, Halıcı 1989:40)
Halk edebiyatına ait ürünlerde, olumlu düşüncelerin sembolü olan tatlı,
alkış olarak bilinen dua ve temennide sıklıkla kullanırken, halk edebiyatında “kargış” olarak bilinen beddualarda ise pek tercih edilmese de halk
arasında sıklıkla kullanılan “Allah ağzının tadını bozsun”, ya da “ağzının
tadı kaçsın” ifadeleri halk arasında özellikle gündelik yaşamın içinde zaman zaman kullanılmaktadır. Tatlı kavramı üzerinden yapılan bedduanın
hedef noktası aslında kişinin yaşam düzeni ve huzuru olduğu görülmektedir. Tatlının ifade ettiği mecazi anlam yaşam düzenidir. Ağzının Tadının
bozulsun denirken aslında yaşam düzeni bozulsun huzuru kaçsın isteğinde
bulunmaktadır.
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Zümrüt Nahya tatlının beddualarda kullanılmama sebebini de benzer
ifadelerle açıklar. : “Tatlı ve tatlıların adının geçmediği tek konu beddualardır. Sanırız bu da konunun tatsızlığından kaynaklanmaktadır” (Nahya,1984:91).
Kültürümüzde Tatlı ile başlayan bedduanın olmaması tatlının olumlu
anlamına verilen önemin göstergesidir. En çok da Tatlının ağızda bıraktığı tat, deyimlere yaşam biçiminin, düzeninin ve gidişatının tarif edilmesi
amacıyla yansıtılmıştır.
“Allah ağzımızın tadını bozmasın” denirken, bir başka durum için de “ağzımızın tadı kaçtı. Bu işin tadı kaçtı” denilerek yaşanılan hayat biçimi tatlı
üzerinden tarif edilmiştir. “Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır” derken
diyalogu ve doğru iletişimi, “tatlı tatlı gel tatlı tatlı git “derken de mesafeyi
tarif etmiştir. “Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” derken olumlu düşünceleri dile
getirmeyi yine tatlı üzerinden belirtmişizdir. Bazen de olumsuz bir durum
“tadından yenmiyor” denilerek tatlı bir şekilde tarif edilmiştir.
Verilen örneklerden de görüleceği üzere tatlının kültürümüzdeki kullanım alanı mutfak ve sofra ile sınırlı kalmamış, iyi bir iletişim aracı olarak
hem mecazi olarak hem de ikram boyutu ile kültürümüzde etkin şekilde
kullanım alanı bulmuştur. Tatlı her anlamda toplumsal iletişimin ismi olmuştur.

7. İKRAM VE HEDİYE OLARAK
Türk halk kültüründe yiyeceğin hediye olarak verilmesinin karşılığı “ikramdır”. Kültürümüzde yiyecek ikramları ziyaretler aracılığıyla gerçekleşir.
Çoğu zaman da arkadaş, eş dost, aile ve akraba ziyaretlerinde “eli boş gitmemek” amacıyla tatlı ile gidilir. Bazen 1 kutu baklava en pahalı hediyeden
dahi prestijli olabilir. Tatlının yeri ve değerini belirleyen ikramdır. En kıymetli hediyelerden biridir aslında. İlk maaşıyla alınan hediye tatlıdır. Hediye olarak baklava alınır. Bir başka ev hediyesi ve ikramın adı ise Akide şekeridir : “ Sarayın dışında, İstanbul halk kültüründe akide şekerinin “ikram”
ve ”ev hediyesi” olarak devam eden işlevinden bahseder: “ Yeni açılan bir
müesseseye, yeni evlenenlere, ev alanlara ilk defa gidildiğinde ille de akide
götürülürdü. Herkes akidenin ne anlama geldiğini bildiğinden, kimse niçin
bu akide getirilmiş demezdi. Ayrıca bayramlarda, âmin alaylarında, taşraya
gidildiğinde akide vazgeçilmez bir hediyeydi. Bugün artık yavaş yavaş unutulan ve yerini başka modalara bırakan nikah şekerinin temeli de akidedir.
Tıpkı mevlitlerde dağıtılan şekerde olduğu gibi” (Dursun,2017:252). Gidilen gezilen yerlerden dönerken sevdiklerimize arkadaşlarımıza akrabalarımıza hediye olarak çoğunlukla tatlı getiririz. Afyonun lokumu, Kocaeli’nin
pişmaniyesi, Kastamonu’nun çekme helvası, Çanakkale’nin peynir tatlısı,
Antakya’nın künefesi, Antep’in baklavası Diyarbakır’ın burma kadayıfı
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Mardin’in çivit mavisi badem şekeri hediye olarak ikram edilecek tatlılardan birkaçıdır. Tatlının hediye olarak İkram edilmesinin düşünsel temelinde
gönül alma, hatırlama ve mutlu etme isteği vardır. Yaşayanlar için olduğu kadar ölenlerin ruhu için de dua hediye etmenin en ideal yoludur. Lokumsuz
şekersiz mevlit olmadığı gibi, helvasız lokmasız da yedisi, kırkı,52 si ve seneyi
devriyesi olmaz. Mevlidlerde “geçmişlerimizin ruhlarına hediye ettik sen kabul eyle yarabbi” şeklinde yapılan dua sonrası yaşayanlara mevlit şekeri ile
ölenin ruhuna ise dua hediye edilir.
Sonuç olarak; Şekerden şerbete, helvadan, lokuma her renk, her tat hayatımızın önemli anlarında ağzımızdan eksik olmaz. Bayramlarda, düğünlerde, doğumlarda, kandillerde ve ölümde kısacası hayatın her aşamasında
tatlı vardır. Kültürümüzde tatlının adı, “adaktır, hediyedir, ikramdır”. Alevi-Bektaşi inancında ise, “kansız kurbanın” adıdır. Girdiği mekâna huzur
getirir. Ortamı yumuşatır. Tatlandırır. Toplumsal iletişimin en güçlü şeklidir tatlı. İçinde yalnızca fındık, ceviz, şerbet barındırmaz; dua, dilek, sebat,
özlem, sevinç, hüzün barındırır. Hüznün de sevincin de özlemin de en tatlı
ifadesini oluşturur. Tatlının en ayırıcı özelliği, girdiği her alanda “olumlu”
bir etki bırakmasıdır. Bazen kendi değil, adı bile yeterli olmuştur güzel bir
etki yaratmak için. “Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” bu düşüncenin söze dökülmüş halidir.
Âdettendir diye, dostlara, arkadaşlara sevdiklerimize özel günlerde “hediye” olarak tatlı veririz. Misafir olarak gidilen eve “eli boş gitti denilmesin”
diye “tatlı” ile gidilir. Böylesi durumlarda, bir kutu baklava, en pahalı hediyeden daha fazla prim yapar. Tatlıların hediye olarak sunulması ise “ikram”
adını alınır. Yiyecek ikramları da bir tür hediyedir. Sadece yaşayan eş, dost,
akrabaya değil aynı zamanda ölmüş olan yakınlarımızın ruhlarına dua ile
birlikte gönderilen hediyenin adıdır “tatlı”. Her iki tarafı da mutlu eden,
teskin eden, “Ruhuna değsin, ruhu şad olsun” ifadeleri ile yaşayanlara teselli, ölenlere de ruhları için bir dua kapısı olmuştur. Ölünün ruhunu “şad
etmek” yani mutlu etmek görevi de tatlıya (helva / lokma) verilmiştir. Helva
ölünün ruhunu memnun ederken, geride kalan yakınlarının da acı çeken
ruhlarını ve vicdanlarını rahatlatma vazifesi üstlenmiştir.
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