ŞEHİR VE KÜLTÜR
Ali ÖZÜDOĞRU1*
Şehirler büyüdükçe kültürel yapılarda da birçok değişiklik oluyor. Değişik şehir, kasaba
ve köylerden gelenler önceki kültürlerini devam ettiremedikleri gibi geldikleri şehirlerin kültürel
yapısını da kozmopolit hale sokuyor.
Kültürel entegrasyon sağlamak zor bir konu; ancak hem şehrin yerli halkının hem de o şehre
dışarıdan gelen insanların kültürlerini korumaları, yaşamaları ve bunların kayıt altına alınması
gelecek nesillerimiz için şüphesiz çok önemlidir. Bu konuda, hem kamu kurumlarına hem yerel
yönetimlere hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor.
Son dönemlerde kültürümüzün korunması, anlatılması, aktarılması anlamında önemli
çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Belediyemiz çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Açtığı Kadın
Kültür Merkezlerinde, ortak bir kültürün oluşmasına destek vermekte, toplumdaki herkesin kültürel
anlamda entegre olması için önemli hizmetler sunmakta, Kent Arşivi ile kentin belleğinin muhafaza
altına almakta, Çorum kültürü ile ilgili yapılan çalışmaları kitaplaştırarak da bu değerlerimizin
kalıcılığı sağlanmaktadır. Hitit Üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bu anlamda
önemli çalışmalarının olduğu herkesin malumudur. Sadece kamu kurumları değil, birçok sivil
toplum kuruluşu da düzenledikleri etkinliklerle kültürümüzün korunmasına ve ortak bir kültür
oluşturulmasına destek vermektedir.
Şehir ve kültür deyince akla öncelikle Kültür ve Turizm Müdürlüğü gelmektedir. Müdürlüğümüz
de bu alanda çok güzel çalışmalara imza atmaktadır. Kültürün korunması ve aktarılması anlamında
on dört kitap, on dört dergi Müdürlüğümüzce yayımlanmış olup bunların çoğu halkımızın yaşam
kültürünü kayıt altına almak için yapılan değişik faaliyetlerde uzmanların veya bu kültürü yaşamış
büyüklerimizin katkıları ile hazırlanmıştır. “Söz uçar, yazı kalır” düsturu ile yaptığımız her faaliyeti
kayıt altına alarak yayımlayıp kültür hayatına kazandırıyoruz. Bu anlamda “Hitit Söyleşileri”,
“Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu”, “Hititlerin Başkentinde Kentsel Bellek ve Turizm
Sempozyumu”, “Kültür Sohbetleri” kitap ve dergi olarak yayımlanmış ve ilgililerin bilgisine
sunulmuştur. Bu dergimizin içeriği de geleneksel hale getirdiğimiz Hitit Söyleşilerinin dördüncü
döneminde yapılan sunumlardan oluşmaktadır.
Yakın dönem Çorum’da yaşam kültürünün kayıt altına alınması için başlattığımız “Kültür
Sohbetleri” ile de kaybolmaya yüz tutmuş veya bilgi ve birikim sahibi yaşlılarımızın bildiği,
anlatacağı Çorum kültürü ile ilgili birikimlerini dinleyip kayıt altına almayı önemsiyor, bu konuda
çalışma yapıyoruz.
Kültürün yaşatılmasının en önemli ayağının da o kültürü yaşayacak ortamların hazırlanması
ve çocuklarımızın bunu birebir yaşamasıdır. Bunun için de mutlaka düzenlemeler yapılmalı, projeler
üretilmelidir. İlimizde kültür adına önemli çalışmaların olduğunu ancak yeterli olmadığını düşünüyor;
bu tür çalışma ve projelerin artırılarak devam ettirilmesini temenni ediyor; tüm kurumlardan, sivil
toplum kuruluşlarından ve kişilerden öneri, yardım ve çalışma bekliyoruz.
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Anadolu’da Osmanlılardan önce tarih yazıcılığının gelişmemesine bağlı olarak Osmanlılarda
tarih yazıcılığı XV. yüzyılda II. Murad devrinde başlamıştır. Bu devirden önce de tarih eserleri
yazılmış olduğu düşünülmektedir; ancak bunlar günümüze ulaşamamışlardır. Âşık Paşazade’nin
yararlandığı ancak bugün kayıp olan Yakşi Fakıh’ın Menâkıbnâme adlı eseri bu döneme aittir
(Başar 2002, 409). Ahmedî’nin İskendernâme adlı eserinin sonuna eklediği Dâsitân-ı Tevârih-i
Mülûk-ı Âl-i Osman adını taşıyan vekayinâme türündeki bölümü, Şükrullah’ın Behçetü‟tTevârih, Enverî’nin Düsturnâme, Karamanî Mehmet Paşa’nın Tevârihüs-Selâtinil-Osmâniyye
adlı eseri Âşık Paşazade’nin Tevârih-i Âl-i Osman’ından önce yazılmış tarih eserleridir. II.
Murad devrinde ilim, kültür ve sanat hayatında gelişmeler kaydedilmiştir. Arapça ve Farsça
bazı eserler tercüme edilmiş, Osmanlı tarihi kaynaklarından gazavatnâme, fetihnâme türünden
eserler ile saray takvimlerinin ilk örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu devirde temelleri atılan Osmanlı
tarihçiliği II. Bayezid devrinde sistematik hâle gelmiştir.
Osmanlının ilk dönemleri için en önemli bilgileri ihtiva eden eser ise Âşık Paşazade
Tarihi’dir. Âşık Paşazade, eserini yazarken kayıp olan Yahşi Fakih Menakıbnâmesi’ni geniş
biçimde kullandığı için önem taşımaktadır.
Âşık Paşazade ve Tevârih-i Âl-i Osman Anonim tarihler bir yana bırakıldığında tarih
türünün ilk eserini ortaya çıkaran ve asıl adı Derviş Ahmed olan Âşık Paşazade’nin doğum
yılı hakkında çeşitli görüşler vardır. Colin Imber ile Victor L. Ménage tam bir tarih vermekten
kaçınarak yazarın doğum yılını 1400 civarları olarak verirler. Ahmet Refik (Ahmet Refik 1933,
6), Köprülü, Babinger 1400, (Köprülü 1978, 706; Babinger 1982, 38.), Atsız
ile İnalcık 795/1392-1393 tarihini verir. (Atsız 1970, I; İnalcık 2005,
120). Doğum yeri Çorum’a bağlı Mecitözü kazasının Elvan Çelebi
köyüdür. Bu köyün adı Atsız’da Ulvan Çelebi olarak geçmektedir (Atsız
1947, 79; Atsız 1970, I). Köye adı verilen Elvan Çelebi, Garib-nâme adlı
mesnevisiyle tanınan Âşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi’dir. Menâkıbü‟lKudsiyye adlı eseriyle menkıbe türünün ilk örneğini veren Elvan Çelebi
ve dolayısıyla Âşık Paşa, Âşık Paşazade ile aynı soydandır (Âşık
Paşazade 2007, 23).
Âşık Paşazâde, kroniğinde şeçeresini, “Ebu’l Vefa
halifelerinden Baba İlyas oğlu Muhlis paşa oğlu Âşık Paşa
oğlu Bali oğlu Selam oğlu Yahya oğlu Derviş Ahmed
Aşıki” olarak verir. Aşık Paşazâde’nin doğup yaşadığı
Elvan Çelebi Zaviyesi, Osmanlı tarihinde Fetret Devri
olarak bilinen 1402-1413 yılları arasında I. Mehmet’in
karargâh bölgesi sınırlarında yer almaktaydı.
Danişmentlilerden beri yoğun olarak Türkmen
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nüfusunun yaşadığı bu bölge, içlerinde Elvan Çelebi’nin de bulunduğu Babai dervişlerinin güçlü
nüfuzunun olduğu bir bölgeydi. Nitekim Bölgedeki Türkmen beyleri ile Dervişlerin desteğini
kazanan ve bir süre sonra Osmanlı tahtına oturan I. Mehmet’in maiyeti ile birlikte Bursa’ya
doğru yola çıkan Aşık Paşazâde, Geyve’de rahatsızlanır ve I. Mehmet’e refakat edemez (İnalcık
2005 120-121).
Geyve’de, Orhan Gazi’nin imamı İshak Fakı’nın oğlu Yahşi Fakih’in evinde kalır. Yahşi
Fakih, Âşık Paşazâde’ye, I. Bayezid zamanına kadar meydana gelen olayları anlattığı Menâkıb-ı
Âl-i Osman adlı eserini hediye eder. Aşık Paşazâde, I. Beyazıt zamanına (1389-1402) kadarki
Osmanlı tarihini bu kaynaktan naklettiğini söyler.1
Yukarıda zikredilen seyahat 1413 yılında yapılmıştır. 1422 yılında II. Murat ile Yıldırım
Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi arasındaki vukuata katıldıktan sonra büyük bir ihtimalle
Mecitözü’ne döner 1424’e kadar burada kalır. 1436’da Hac’ca gider döndükten sonra Âşık
Paşazâde, 1437-1438 yılında sancak beylerinden İshak Paşa ile birlikte Üsküp’e gelir ve onunla
birlikte akınlara hatta büyük bir çarpışmaya katılır.
1438-1439 yılında II. Murat’ın Belgrat seferine, 852/1448 yılında II. Kosova Savaşı’na,
1453 yılında ise Akşemseddin, Şeyh Vefa, Ak Bıyık gibi Şeyhlerle birlikte İstanbul’un fethinde
bulunur (Atsız 1947, 79-80; Atsız 1970, II-III).
Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet, Osmanlıların Anadolu’daki en büyük rakibi olan
Karamanlıların Baba İlyas’ın torunlarıyla birlikteliğine karşı Âşık Paşazâde’yi ahfadıyla beraber
memnun etmiş olmalıdır. Nitekim Fatih Camii vakfiyesine göre 1457’de Âşık Paşazâde’nin
Unkapanı Çarşısı’nın bitişiğinde bir evi; yine Unkapanı Üskübi Camii civarında bir başka evi;
aynı semtin Saru demirci mahallesinde de üçüncü bir evi olduğu anlaşılmaktadır. Bu evlerden
başka galata ticaret bölgesinde depoları (mahzenleri) ve dükkânları vardı. (İnalcık, 2005: 124125). Bu mülkler dışında bir başka önemli bilgi ise onun, Fatih döneminde, Mimar Sinan-ı
Atik (eski) mahallesinde “Âşık Paşa Mescidi ve Zaviyesi” isminde bir mescit ve zaviyeye sahip
olmasıdır. Âşık Paşa bu zaviyenin şeyhiydi. Bu zaviye 1471 yılından itibaren ilginç bir şekilde,
1260 yılında bir grup Türkmen oymağı ile birlikte bugün Bulgaristan sınırları içinde olan
Dobruca’ye göç etmiş olan ünlü Türkmen Baba Sarı Saltuk adını alarak Sarı Saltuk zaviyesi
(veya mescidi) adını almıştır.
Âşık Paşazade’nin doğum tarihinde olduğu gibi ölüm tarihi hakkında da çeşitli görüşler
vardır. Ahmet Refik, ölüm tarihi hakkında bilgi olmadığını söylerken (Ahmet Refik 1933, 7)
Atsız, yazarın ölüm vaktini bile söyleyecek kadar geniş bilgi verir.
Buna göre, 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet Boğdan seferine çıkarken inzivaya çekilen
Âşık Paşazade, 22 Muharrem 886 (23 Mart 1481) günü ikindi vaktinde vefat eder (Atsız 1947,
80; Atsız 1970, IV). Köprülü ile İnalcık, eserde 908/1502 yılı Safer ayına kadar olan olayların
mevcut olmasından dolayı Âşık Paşazade’nin bu tarihten sonra ölmüş olacağı kanaatindedir
(Köprülü 1978, 707; İnalcık 2005, 124). Babinger ve Başar ise 889/1484 yılından sonra ölmüş
olacağını belirtirler (Babinger 1982, 39; Başar 2002, 413).
Âşık Paşazade’nin tarihi, bütünüyle Osmanlı tarihini ele alan ilk Türkçe eserdir. Osmanlı
Devleti’nin kuruluşundan 1478 yılına kadar geçen süredeki olaylar sade ve anlaşılır bir Türkçe
ile anlatılmıştır. Eser, XV. yüzyıl Anadolu Türkçesi’nin en güzel örneklerinden biri sayılmaktadır
(Başar 2002, 413). Toplam 183 bölümden oluşan eserde ek olarak verilen son 13 bölümün Âşık
* Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
1 Yahşi Fakıh’ın menakıbnamesinin, Türkmen veya Rum, muhtelif kökenli halk hikâyeleri ile gerçek tarihi bilgilerin karışımından oluşan
zamanın popüler destanî (epik) üslubuna sahip bir anlatı olması kuvvetli bir ihtimaldir. (İnalcık 2005: 120-121)
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Paşazade değil, bir başkası tarafından eklendiği bilinmektedir. Yazar ilk bölüme başlamadan
önce kendi şeceresini vermekte ve eseri yazmaya nasıl başladığını anlatmaktadır. Eserini
yazmasına neden olan unsurun onun kendi deyimiyle “bir grup aziz” idi. Kroniğin yazılma
nedenini ise Osmanlı ailesinin kökeni, (yine onun deyimiyle neseb ve nesl ve asl) asıl yurtlarını,
göçlerini ve fetihlerini anlatmak olduğunu söyler. Nitekim kronikte Ertuğrul Gazi’nin babası
Süleyman Şah’tan itibaren Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murat, I. Bayezid, I.
Mehmet, II. Murat, II. Mehmet dönemi olayları ele alınmıştır. Âşık Paşazade tarihi, tertip ve
üslup bakımından anonimlerden hemen hemen farksızdır ve sanat iddiasından uzak bir üslup ile
yazılmıştır (Köprülü 1978, 709).
Eserde yer alan diyaloglar ve kullanılan kısa cümleler eseri canlı kılmaktadır. Soru ve
cevap kısımları yazar ile okuyucuyu karşı karşıya getirmektedir (Âşık Paşazade 2007, 33). Yazar,
bablara ayırdığı eserinde hemen hemen her babın sonuna manzumeler eklemiştir. Bozuk bir
aruzla yazılan bu şiirlerin edebî bakımdan hiçbir değeri yoktur (Atsız 1970, V). Bu manzum
parçaların çoğu Ahmedî’nin İskendername’sinden alınmıştır (Köprülü 1978, 709, Özcan 1991,
7). Menakıp üslubuyla kaleme alınmış olup halkın ve askerlerin psikolojisini yansıtmakta olan
eser (Şeşen 1998, 287; Aydın 2002, 418), aynı zamanda bir halk destanı niteliğindedir. Gazaya
giden ordunun maneviyatını artırmak için destansı bir dille kaleme alınmıştır (Başar 2002, 413).
Müellif eserine yer yer kendi değerlendirmelerini eklediği gibi çeşitli devlet adamlarını ve
emirleri tenkit etmekten de kaçınmamıştır (İpşirli 1999, 248; Başar 2002, 413).
Zeki Velidi Togan, Âşık Paşazade’nin yaratılış ve tefekkür tarzı itibariyle eski bir Türk
Dervişi -Halil İnalcık ve Ahmet Yaşar Ocak’a göre bir Vefai dervişi- olarak kaldığını, eserinin
ise sade, veciz, dürüst fakat kronoloji hususunda ihmallerle dolu olduğunu söylemektedir (Togan
1981, 380).

ÂŞIK PAŞAZÂDE TARİHİNE ELEŞTİREL BAKMAK
Âşık Paşazâde’nin eseri Fatih Dönemi’nin sosyal, ekonomik, siyasal atmosferinin
kimi zaman açık kimi zaman satır aralarına saklanmış izlerini taşır. Kronik, Fatih zamanının
vergilendirme, toprak tasarrufu gibi konularda bizzat Fatih tarafından ödünsüz bir şekilde
uygulanan politikaların yarattığı güç ve rekabet mücadelelerinin etkisi altındadır. Onun eserini
anlayabilmek için Fatih döneminde gerçekleşen devlet politikasındaki köklü değişiklikleri kısaca
anlatmak gerekir.
Fatih Osmanlı devletini bir imparatorluk haline getirmek için ihtiyaç duyduğu askeri
gücü ve mali gelirleri azamileştirmek, mutlakiyetçi yönetimini kurmak için eski Türk aristokrat
ailelerinin ve ulemanın gücünü kırmak istemiştir. Özellikle son iki grup Fatih’in bu politikalarına
ciddi direnç gösterebilecek potansiyele sahiptiler. İstanbul’u fetheden bir padişah olarak kazandığı
olağanüstü karizma bu yönde atılacak adımları kararlı atmasına olanak sağlamıştı. İlkin iki defa
tahttan indirilmesine önayak olan Çandarlı ailesini ve Rumeli’de etkin uç beyi ailelerini pasifize
etti. Devletin tam kontrolü için saraydan yetişmiş kulları bütün önemli görevlere getirdi, Osmanlı
maliyesini Bizans’ın eski aristokrat ailelerinin üyelerine teslim etti. Ancak esas büyük sorun,
büyük bir proje olarak imparatorluğun askerleri için gerekli mali kaynakların temini amacına
yönelik 1000 civarında köyü hatta bir başka kronik yazarı Tursun Bey’e inanacak olursak 20.000
civarında mülk ve vakıf araziyi müsadere edilmesiyle ortaya çıktı. Tursun Beğ, sultanın bu
politikalarının İstanbul seçkinleri ve bütün halk tarafından nasıl hoşnutsuzlukla karşılandığını
ve karışıklıklar yarattığını kroniğinde yazmıştır. Nitekim bu hoşnutsuzlukların, karışıklıkların
boyutu, Fatih’ten sonra padişah olan II. Bayezıd’ın “şeriatı ihya eden”, ulemanın ve şeyhlerin
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geçim kaynaklarını iade eden bir padişah olarak övülmesinden anlaşılır. Âşık Paşa, II. Bayezıd’ı
“adil bir padişah” olarak övdüğü gibi önceki döneme ait “batıl düzenlemelere”, “eski bidatlara”
son verdiğini de ekler.
Bu politikalardan Âşık Paşazâde’nin payına düşen ise onun Bizans’tan kalan evleri için
devlete vergi vermesi oldu. Kroniğinde Âşık Paşazâde bu politikalardan kendi deyimiyle,
“sonra padişaha bir vezir geldi kim ol bir kafirun oğlıyidi” diye nitelediği Rum Mehmet
Paşa’yı sorumlu tutmuştur. Hatta Sultanın devletin ileri gelenlerine, ulemaya, şeyhlere ihsanda
bulunmasını engellediğini söyleyen Rum Mehmet Paşa’ya epey kinlendiğini şu cümlelerde açık
eder: “ sonunda kendisini bir köpek gibi boğdular” bu cümlelerdeki hınç, hoşnutsuzluk, protesto
duyguları sadece Âşık Paşazâde’de değil zaviyelerini, vakıflarını kaybetmiş bütün şeyhlerde,
dervişlerde görüldüğünü söylemek yanlış olmaz.
Hatta Âşık Paşazâde durumdan o kadar memnuniyetsizdi ki devrin diğer memnuniyetsizleri
gibi doğrudan Fatih’i eleştiremiyor dolaylı yoldan devletin kurucusu Osman Bey’in ne kadar
kanaatkâr olduğunu, bir çoban ve derviş kadar basit bir hayat sürdüğünü anlatarak “kızım sana
söylüyorum gelinim sen dinle” demeye getiriyordu.
Âşık Paşazade’nin Osman Gazi hakkında verdiği - ki sonraki Osmanlı tarihçileri de
hatta Cumhuriyet Dönemi tarihçileri de bu bilgileri eleştirel bir süzgeçten geçirmeyerek aynen
alıntılamış bu – bilgiler hatta Osman Gazi’ni idealleştirilmesinin nedenlerine bakmak gerekirse
şöyle bir manzara çıkar.
Onun kroniğinde ilk problem, Osman Gazi-Ede Bali ilişkisidir. Kronikte, çok bilinen
Osman Gazi’nin rüyasında göğsünden çıkan ağacın bütün dünyayı kapladığı yorumunu Ede
Bali’ye yaptırmasıdır. Böyle rüyalar gerek ortaçağ Avrupa hanedanlarının kendi yönetimlerinin
meşruiyetini sağlamada gerekse de Tanrı’nın bir insana hükümdarlık lütfetmesi bir şaman, aziz,
derviş vasıtasıyla o kişiye bildirilmesi Orta Asya Türk- Moğol Şamanist gelenekte vardır. Üstelik
Osmanlılar rakip hanedanlar olan Timurlular, Karamanlılar, Kadı Burhaneddin gibi güçler
karşısında kendi otoritelerinin ilahi kökenli olduğunu vurgulamak zorunluluğunu hissetmiş
olmaları olağandır. Bu durum rüyanın kendisi gerçek olmasa da neye hizmet ettiğinin gerçekliği
hakkında kuşku duymamızı engeller. Ancak burada ilginç olan husus, Âşık Paşazâdenin
kendisinin de mensup olduğu Vefai tarikatına mensup olan Ede Bali’ye bu yorumu- ya da böyle
bir ilahi kökenin tespitini- yaptırmasıdır.
Peki kimdir Ede Bali ?
Kronikten iki kısım; ilki, Ede Bali’nin Osman’ın rüyasını yorumladıktan sonra söyledikleri:
“ Oğlum Osman! Sana muştuluk olsun kim Hak Teâlâ sana ve nesline padişahlık verdi.
Mübarek Olsun! Benim kızım Malhun senün helalün oldu.”
İkincisi ise, Osman Bilecik’i fethettiğinde Âşık Paşa’nın aktardığı cümledir:
“(…) Kayın Atası Ede Balı’ya Bilecük hasılun tımar verdü”
Ömer Lütfi Barkan ve Erdoğan Meriçli’nin hazırladığı “Hüdavendigar Livası Tahrir
Defterleri” adlı eserde Osman zamanında, ondan lütuf ve ihsan görmüş “Ede” isimli bir şeyh
gerçekten vardır. Yine bu eserden edindiğimiz bilgiler ışığında Ede’nin torunu Şeyh Mehmed’in
Fatih döneminde hayatta olduğu ve Osman zamanında verilen bu vâkıfın ve de zaviyesinin devam
edegeldiği arşiv kayıtlarında sabittir. Dolayısıyla tımar değil vakıf verilir. Ve daha önemlisi bu
kayıtlarda Ede Bali’nin Osman Bey’in kayınpederi olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur.
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Ede Bali’nin, Elvan Çelebi’nin Menakıbnamesi’nde Babailer İsyanı’nın önderlerinden olan
Baba İlyas’ın halifelerinden birisi olarak zikredildiğini hatırlayacak olursak, rüyayı yorumlayan,
Osman’a meşruiyet sağlayan daha da önemlisi Osmanlı hanedanının Ede Bali’nin kızıyla
evlendiği için Ede Bali’nin yani üzerinden yarım yüzyıl bile geçmemiş, hatırası hâlâ çok güçlü,
Babailer İsyanı’nın faillerinden olan Baba İlyas’ın halifelerinden birisinin soyundan geldiği gibi
bir durum ortaya çıkar. Ede Bali’nin 1300 yılından önce bir ihtimal Ertuğrul Gazi zamanlarında
Bizans sınır bölgesi olan uç dediğimiz bu bölgelere gelip yerleşmiş olması muhtemeldir.
Âşık Paşazâde tarihi, Ede Bali’nin gerek Osman gerekse de Orhan Dönemlerinde çok kritik
hizmetler gördüğü, Osman’ın ve Orhan’ın önemli düzenleme ve kararları ona danıştığını söyler.
Kısaca Ede Bali’nin rolü kronikte abartılıdır. Âşık Paşazâde sadece Ede Bali’nin rolünü abartmaz
onun yeğeni ve müridi olan Ahi Hasan’ın Orhan zamanında Bursa’nın alınması esnasında şehrin
surlarına ilk çıkan kişi olduğu, Orhan’ın ölümünden sonra veraset meselesinin çözülmesinde
etkin rol oynadığını da söyler.
Ede Bali’yi toparlayacak olursak:
Şeyh Ede Bali’nin Osman Bey’in kayınpederi olduğu, şeyh olduğu, bir fıkıh âlimi olduğu
çok şüphelidir. Çünkü böyle bir bağlantıyı sağlayacak erken döneme ait veriler yok. Bu, Âşık
Paşazade tarihi ile gelen bir rivayet. Âşık Paşazâde de Şeyh Ede Bali’nin torunu Mehmet Paşa’yı
tanımış. (Buradaki paşa terimi vezirlerin ünvanı olarak değil 13 ve 14. yy.larda dervişlere verilen
bir ünvan olarak kullanılan paşa olduğunu hatırlatırım.) Ede Bali’yi de ondan dinlemiş dolayısıyla
bu bilgi o kanalla gelmiş.
Ede Bali’nin Osman Bey’in kayınpederi olduğunu söyleyen Paşazade’yi diğer Osmanlı
tarih yazarları olduğu gibi aktarmışlar.
Peki, Âşık Paşazade neden bunları yazıyor? Kendisi, 1239’da Babailer İsyanı’nı çıkaran
Baba İlyas’ın torunudur. Ede Bali de bu isyanı çıkaran Babailer diyebileceğimiz zümreye dâhil.
Hatta Baba İlyas’ın çok önemli bir halifesi. Bu Babailerin büyük çoğunluğu da Vefaiyye denilen
Heterodoks bir tarikata mensup. Yani Âşık Paşazade Osmanlı Beyliği’ni kendi soyuna sopuna,
tarikatına bağlamak istiyor, Babailer İsyanı ile ilgili kötü düşünceleri silmek istiyor gibi.
Ede Bali’nin ahi olduğu konusu da çok şüpheli. Elimizde bu konuda da veri değil rivayet
var. Hiçbir kaynakta, hiç bir Osmanlı kroniğinde Ede Bali ahi olarak anılmaz. Sadece Neşri
tarihi, “Ede Bali’nin ahi şemsettin isimli bir karındaşı vardı” der. İşte Ede Bali’yi ahi yapan da
bu ifadedir. Ede Bali’nin kardeşi ahiyse kendisi de ahidir denilmiş ve bu böyle devam etmiş.
Ede Bali’nin bir fıkıh âlimi olduğu da çok şüphelidir. Ede Bali’nin bir fakih olduğu sadece
Taşköprülüzade’nin Şakayık-ı Numaniye’sinde belirtilir. Oradan da Neşri ve Oruç Bey’in tarihine
geçer. Bunların dışında yine hiçbir kaynak Ede Bali’yi medrese okumuş birisi olarak söylemez,
sadece “ilm-i rüya-yı hûb (rüya yorumlama)” bilirdi denir. Peki, kimdir Ede Bali? Devrindeki
yüzlercesi gibi bir Rum abdalı, bir derviş. Bu bilgi dışında kesin konuşmamız için hemen hiç veri
yok.
Son bir söz Ede Bali’nin Osman Bey’e Nasihatı gibi bir şey yoktur. O nasihat Tarık
Buğra’nın Osmancık isimli kitabında kullanılan kurgu bir nasihattır. Bu eserden sonra yaygınlık
kazanmıştır. De Gaulle’in “Tarih biraz da efsaneyle mitolojiyle yazılır.” sözünü hatırlatan bir
şekilde, tarih’in böyle bir yanı vardır.
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SONUÇ
I- Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarına ilişkin bilgiler sunan kronikler, daha sonraki
yıllarda düzenlenmişlerdir ve bir kısmı ortak, bir kısmı farklı kaynaklardan beslenen bilgiler
sunmaktadır. Örneğin Âşık Paşazâde, Neşri, Oruç gibi kimliğinden haberdar olduğumuz müellifler
ile müellifini tanıyamadığımız anonim “Tevarih-i Âl-i Osman”lar bu arada zikredilebilir. Bunların
tümü, XIV. yüzyılın sonu ile XV. yüzyılda düzenlenmiştir. Halil İnalcık’ın ince bir tenkitle tespit
ettiği gibi, Âşık Paşazade’nin Tevarih-i Al-i Osman’ının ana kaynağı, Orhan Gazi’nin imamı
İshak Fakih’in oğlu Yahşi Fakih’in yazdığı, ancak bize ulaşmayan bir vekayinamedir. Yahşi
Fakih’in anlattıkları muhtemelen babasından gelmektedir. Âşık Paşazade, Neşri, Ruhi Çelebi,
Oruç gibi diğer vekayiname yazarlarının eserlerine, Ahmedi’nin “gazavatname” tarzında kaleme
aldığı “Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-i Âl-i Osman”ına da Yahşi Fakih kaynaklık yapmıştır. (Halil
İnalcık , “Osman I”, DİA, s.451.) Bunlardan tamamen farklı bir şekilde olayları aktaran umumi
“Tevarih-i Al-i Osman”lar, Âşık Paşazâde’nin eksik bıraktığı bilgileri tamamlayacak niteliktedir.
II- Çağdaş bilgi kaynaklarının olmaması veya çok kıt bilgi içermesi Osmanlı Devleti’nin
kuruluş yıllarının kronolojisine dinamik bir karakter vermiştir. Yıllar içinde bu kronolojiyi
düzelten önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunların büyük çoğunluğu Halil İnalcık’a aittir. Osmanlı
tarihinin kuruluş yıllarının dinamik karakteri bu konudaki çalışmaları sürekli kılmaktadır2. Diğer
yandan ilk döneme ilişkin çağdaş kaynakların yokluğu, ya bu dönem tarihini “kara boşluk”
saymak eğilimi yaratmış ya da yorum çeşitlemesine sebep olmuştur. Öyle ki tarih araştırmalarında
ortaya çıkan yeni yaklaşımlar da kuruluş yıllarını yeniden değerlendirme yönünde çalışmaları
hızlandırmıştır3.
Sözlerimi Âşık Paşazâde’nin kroniğinde yazdığı ifadelerle bitireyim:
Sual: Derviş! Sen bu geçmiş tevarihleri kendü tevarihüne zamm etmeğe sebep ne?
Cevap: İki vechten ötürü. Biri bu kim ben geçmiş tevarihleri müteala edip hakikati bildim
ve biri dahi benüm tevarihümü bildirmektür.

2 Halil İnalcık, coğrafi araştırmalar yaparak ilk Osmanlı tarihlerindeki rivayetleri doğrulayan sonuçlara ulaşmıştır. Böylece daha önce kesinlik
kazanmayan ve sözünü ettiğimiz kroniklerin niteliğinden dolayı doğruluğu tam tespit edilemeyen birçok faaliyet ve fetih hareketinin gerçek
olduğu ortaya çıkmıştır.
3 Osmanlı Devleti’nin kuruluş meselesi, çeşitli tarihlerde farklı bağlamlarda tartışılmıştır. İlkin, yukarıda sözünü ettiğimiz şaşırtıcı gelişme ile
yerleşik bir Türk-İslam devletine dönüşen Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda hangi unsurların büyük rol oynadığı sorusuna cevap aranmıştır. Giese
ve Gibbons’dan Hammer’e kadar uzanan bir dizi oryantalist, Osmanlı Devleti’ni sadece “Kayı Aşireti”ne mensup savaşçıların kuramayacağını,
bu tarihi olgunun arkasında bölgenin yerli halkından ve kültüründen başlayarak bir dizi faktörün rol oynadığını ileri sürmüşlerdir. Fuat Köprülü,
Paul Wittek gibi bilginler de Osmanlı Beyliği’ni bir büyük devlete dönüştüren kültür ve müesseseleri aramışlar ve bunların etkisi üzerinde
durmuşlardır. Son yıllara gelindiğinde Osmanlı Devleti, post-modernist görüşlere dayalı yeni tarih eğilimlerinin taraftarı olan araştırmacılar
tarafından yeniden ele alınmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin ortaya çıktığı XIII-XV. yüzyıllar Anadolu’sunda görülen “gazi”, “abdal”,
“ahi”, “fakih” gibi grupların “uç”larda, Hıristiyan dünyasına karşı ortaya çıkan büyük “galebe”nin temelinde oralarda yaşayan yerli halk ile yeni
fatihler arasındaki “mutabakat” ve “uzlaşı”ya ağırlık verilmiştir.
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TÜRKİYE VE ÇORUM‘DA KÜLTÜR TURİZMİ ÜZERİNE
GENEL DÜŞÜNCELER
Prof. Dr. Ahmet ÜNAL*
Göçle turizm kesinlikle birbirinden tamamen farklı sosyolojik olaylardır. İnsanların sırf
ziyaret etmek, birşeyler görmek veya dinlenmek amacıyla bireysel veya toplu halde bir yerden
kalkıp, bir başka yere gitmeleri, orada bir süre kaldıktan sonra geri gelmeleri, modern anlamda
olmasa da turizmin başlangıcı sayılır; kökenlerinin çok eskilere gittiği kesindir. Turizm hareketini
Marc O‘ Polo ile başlatanlar yanılmaktadırlar; çünkü ondan çok daha eski devirlerde en başta
Mısırlı Sinuhe olmak üzere öncül örnekleri vardır. Kent araştırmacısı Mumford, doǧru veya yanlış
kentlerin doǧuşunu, Taş Devri insanlarının yılda bir kez atalar mezarlarını ziyaret etmelerine baǧlar.
Ona göre ziyaret edilen mezarların etrafında kentlerin prototipi
ilk yerleşimler doğmuştur. Her ne kadar arkasında yatan
amaç din, ekonomi veya eǧlence olsa da insanların
en eski devirlerden beri Atina, Roma, İskenderiye,
Antakya, Kudüs, Delphi, Mekke veya çok sayıda
kutsal alanlara gitmeleri, birşeyler görmeleri,
“hacı” olmaları da bir turizm hareketidir. Bu
bakımdan yılın belirli mevsimlerinde din
amaçlı Göbeklitepe ve başkaca benzer kutsal
alanlara akın eden insanlar için de buralar
birer destinasyon noktası olmuştur. Roma’dan
kalkıp Pompei tavernalarında yemeǧe ve
eğlenceye giden patricialar modern anlamda
turizmin ilk örneklerini verirler. Dertlerine
deva bulmak için Delphi’ye seyahat edenler
de keza birer turisttir. Delphi’yi çok
lüks ve pahalı bulanlar için, çoğu Batı
Anadolu ve Likya’da ucuz “halk” fal
merkezleri yaratılmıştır. Sura, Klaros
ve Didyma gibi yerler aşağı tabaka
halk için turist çeken böylesi ucuz
yerler arasındaydı. Hitit krallarının
tüm devlet ve din erkânını toplayıp
ülkenin belli başlı kültür ve din
merkezlerini dolaşması elbette
turistik deǧildi; ama gidilen
yerlerde “turism”i anımsatan
sonuçlar doǧuruyordu. Altını
çizelim, böyle ziyaretler
modern turizmin olmazsa
olmazı para kazandırmıyor,
aksine yerli halka ağır
yükler getiriyordu. Çünkü
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günümüz Anadolu’sunda hâlâ olduğu gibi kurban malzemesinin çoğunu ve yiyecek içecekleri
yerli halk karşılıyor, gelen zevatı ise gene onlar ağırlıyorlardı. Hitit krallarının amacı tıpkı Yunan
Amfiktiyonisi gibi bir Pan-Anadolucu toplum, üniter devletin vazgeçilmez parçası ideal bir birlik
ve dayanışma yaratmaktı. Ama Hititler bu hedefe ulaşamışlar; bunu kültür, devlet düzeni, din
ve dil etrafında yapmayı büyük bir maharetle başaran Hellenlere, Romalılara, Hıristiyanlara ve
Bizanslılara bırakmışlardır.
MARKA KENT VEYA ÖRENYERI OLABILMEK. NIÇIN VE NASIL?
Günümüz ekonomilerinde sadece yeterli değildir; esas olan üretileni satabilmek,
pazarlayabilmektir. Bu aşamada ise pazarlama tekniklerinin önemi artar. Çağdaş ve rekâbetçi
pazarlama tekniklerini kullanamayan işletmeler bir bir silinip gitmekte, bunların yerini markalaşmanın
önemini ve pazarlama tekniklerini en iyi uyarlayabilen üreticiler almaktadır. Aynı malzemeden
üretilmesine karşın sadece taşıdıkları etiketteki markanın farklılığı nedeniyle birbirinden kat kat
yüksek fiyatta alıcı bulabilen ürünler olduğunu hepimiz biliyoruz ve hatta bu ürünlerin isimlerini
bir çırpıda sayabilecek durumdayız”1. Burada “ürün” denen somut nesne, “turistik” değerlerle
eş anlamlıdır ve markalanacak ürünün yüksek değer, kalite ve sürekliliğe sahip olması gerektiği
unutulmamalıdır. Unutmayalım, Türkiye korsan üretim ve pazarlamadan çok çekmiş, ağzı yanmış
bir ülkedir!
Marka, sıra dışı nitelikler taşıyan, başka hiç bir şeye benzemeyen nesnelerin simgesidir. Her
kent, her ülke marka taşıyamaz; bunun ön şartları vardır. En başta pozitif anlamda diğerlerinde
olmayan özellikler taşıması gerekir ki bu da farklılaşmayı birlikte getirir. Turizm araştırmacısı M.
Cihan Yavuz Adana kent kimliğiyle ilgili yaptıǧı bir araştırmasında, eğer o kent bir birey olsaydı
nasıl olması gerekirdi diye sorar. Aynı soruyu Çorum için de yöneltebiliriz. Eğer Çorum, bir insan
olsaydı, onu bir Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Tokat; Las Vegas, İsfahan, Halep, Lahour,
Bologna, Tirana, Belfast, Nürnberg, Leningrad’tan ayıran nitelikler neler olabilirdi? Bu soru doğrudan
marka kişiliği (brand personality) kavramıyla ilgilidir. Kişilik, davranış ve düşünme biçimleri, ilgi
alanları, ruhsal durum ve yeteneklerin organize olmuş bir bütünleşmesidir. Aaker’a göre markalar,
tıpkı bireyler gibi, gerçekten onların karakterlerine benzer şekilde kişilikler geliştirebilirler. Marka
kişiliği kavramını, bir marka ile özdeşleştirilen “insanoğluna özgü bir dizi karakteristik özellikler”
olarak tanımlamaktadır. Örneğin, spor giyim sektörünün tanınmış markası olan “Nike”, “bireysel
ve özgür’; “United Colours of Benetton” markası, “çok kültürlü, evrensel, dünya vatandaşı” kişilik
tanımlarını vurgulamaktadır2.
Marka vurmak, ilgili devlet veya kuruluşun itibarı, gücü, inandırıcılığı ve güvenirliğiyle çok
yakından ilgilidir. Körfez Savaşı sırasında Bodrum ve Marmaris’in hemen karşısındaki Yunanistan,
Rodos adasıyla ilgili olarak “Savaştan uzak bir bölgede tatil yapmak istemez misiniz?” sloganıyla
turist çekerken3, Türkiye sanki savaşın tam içindeymiş gibi zarar görmüştür. Günümüzde Suriye iç
savaşıyla ilgili olarak çok benzer bir durum yaşanmaktadır ve asayişsizlik sadece sınır bölgelerini
içermemektedir.
Marka ve farklılaştırma yaratılırken üzerinde çok az durulan ve Türkiye’nin kurtulmakta
çok zorlandığı tarihî ve sosyolojik bir oluşum vardır ve Türkiye bu olumsuz faktörle bir türlü
baş edememiş ve maalesef turizmi aşırı derecede negatif etkileyecek şekilde üstesinden gelmeye
çalışmıştır. Olay, Avrupa polemiğinin ta Ortaçağ’dan beri Doǧu, Doǧulu, Osmanlı ve İslâm’a karşı
yürüttüǧü, hâlâ sürdürdüğü ve nihayet “Terörist İslâm” imgesiyle doruğuna ulaşan sinsi polemik
* Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
1 M. Yavuz, Kent Markalaması (2009) VII.
2 C. Yavuz, adıgeçen eser 15.
3 C. Yavuz, adıgeçen eser 46f.
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sonucu ortaya çıkan “Orient Complex”i, yani Doğulu’ya aşılanan aşağılık duygusudur. Hiç kuşku
yok bir ülkenin doğal ve tarihî değerleri ve insan kaynakları kadar geçmiş gitmiş tarihi de turist
gönderen zengin ve uygar ülkeler nezdinde olumlu veya olumsuz imgelerler yaratır. Modern gezi
rehberleri okunduğunda Türkiye üzerine yazılmış olanlarda başka ülkelerle ilgili kitaplarda uzaktan
yakından hiç yer almayan negatif bilgi ve uyarılara yer verildiği görülür. Örneğin alaycı ve küçük
düşürücü bir üslupla en gereksiz durumlarda bile “bahşiş” verilmesi, “çay” gibi sıradan şeyler
yanında halı kilim gibi turistik eşya satın alınırken mutlaka pazarlık yapılması, yemek seçerken
temizlik ve hijyeni üzerinde titizlikle durulması öğütlenir; turist rehberlerinin aşırdıkları “hanuk”lar
sergilenir; bazı bölgelerde tuvaletlerin “pis kokmadığı” üzerinde bile durulur. Ülke halkının doğaya,
arkeolojik eserlere ve yabancılara yaklaşımıyla ilgili alaycı bilgiler verilir. “Hünkârbeğendi,
İmambayıldı, Kadınbudu, Kadıngöbeği” v.s. gibi yemek adlarıyla neredeyse alay edilir. Her nedense
o neye yaradığı ve nereden kaynaklandığı bilinmeyen misafirperverlik sanki büyük bir meziyetmiş
gibicesine anlatılır.
Örnek olarak bir seyahat rehberinde üzerinde durulan bazı konuları vereceğim4: Konya’da
ezan çok kötü, yüksek ve agresif bir sesle okunurmuş; fırın kebabı o kadar yağlı ve kötüymüş
ki sadece “boğa midesi”ne sahip olanlara veya kabızlara salık verilirmiş (638vdd.); başı örtülü
olmayan kadınlar parmakla gösterilecek kadar azmış ve alkollü içki veren lokantalar yokmuş. Evet,
bu bilgilerin hepsi de doğrudur; ama yabancıyı, turisti ürkütmektedir. Her ne kadar sıradanmış
gibi gelse de tüm bunlar birer “negatif katalog”dur ve turistin Türkiye ve Türk’e güvenmediğinin
açık işaretleridir. Dediğimiz gibi bu tür bilgilendirmeler Tunus, Cezayir ve Fas’la ilgili rehberlerde
yer alabilir; ama Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya üzerine yazılmış olanlarda yoktur. Bu
yetmiyormuş gibi, bir de geçmişten miras olarak gelen musibet bir kambur devreye sokulur. Hemen
her gezi rehberinin en başında, girişinde özetlenen tarihten gelen, silinmesi ve değiştirilmesi çok
zor imaj vardır. Türkiye’nin Osmanlıdan devraldığı o akla hayale gelebilecek karalamalarla dolu,
entrikalar, polemikler ve harem hikâyeleri hâlâ silinebilmiş değildir ve Neoottomanist hareketlerle
üzerine körükle gidilmektedir. Bir İngiliz’in Niş’te bugün bile yüz karası olarak sergilenen Kelle
Kulesiyle ilgili olarak ve isabetli biçimde yazdığı gibi “O Kelle Kulesi’nin yarattığı karanlık gölgeyi
silme konusunda Türk Turizm Ofisini zor zamanlar beklemektedir”5. Halbuki aynı Osmanlının
bir parçası olan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, İsrail ve kısmen Mısır bu
imgeleri yıkabilmişlerdir. Almanya, İngiltere, Ameriak, Fransa ve Japonya’nın da tarihten miras
yoluyla devraldıkları çok kötü ve aǧır mirasları vardı; ama çalışkanlıkları, dürüstlükleri ve sağlam
endüstrileriyle onları bir anda silip attılar. Biz ise hâlâ Mehter Marşları çalarak ve dini politikaya alet
ederek gene ateşin üzerine körükle gidiyoruz. Her Nisan ayının ikinci yarısında dostumuz Amerikan
Kongresi Ermeni katliamı kararı alacak mı acaba diye yüreklerimizi hoplatıyoruz.
Polemik, güya hicap duyulacak geçmiş ve modern Avrupalının ortaya koyduğu değer
yargılarının yarattığı bu aşağılık duygusunun sonucu olarak Türkiye, Osmanlının son döneminden
daha 1950’li yıllara gelinceye kadar hermetik bir şekilde dışarıya kapalı kaldı. İnsanlar başka
ülkelerde harıl harıl dolaşır, bilimsel inceleme ve kazı yaparlarken, Türkiye yasaklar, yol ve ulaşım
araçlarının eksikliği ve güvenlik sorunları nedenleriyle ücra bir diyar olarak kaldı. Ülkeye gelen
herkese ajan ve casus gözüyle bakıldı. 1950’lerde ambargo kısmen kalkınca, bazı “hassas” bölgeleri
görmeye gelen Lord Kinross bu durumu çok iyi anlatır6. Daha 1970’li yıllarda yabancı televizyonlar
çekim yapmak üzere Ankara’ya gelirlerdi. Bazılarına benim de mihmandarlık yaptığım olurdu.
Adamların amacı “sıradışıları”, kendi ülkelerinde olmayan egzotik şeyleri çekmekti; bunlar arasında
gecekondular oldukça büyük ilgi çekerdi,; ama Türk Dışişleri onlara sadece Atatürk Bulvarında
4 M. BussmannG. Tröger, Türkei (Erlangen 2004).
5 Ph. Glazebrook, Journay to Kars (1984) 199.
6 Lord Kinross, Within the Taurus: A Journey in Asiatic Turkey (1954), Türkçesi: Kutsal Anadolu Toprakları (2005).

13

Kültür Turizmi Üzerine Genel Düşünceler

çekim yapma izni verirdi; çünkü ülkedeki bu geri kalmışlığı ve çağ dışılığı aleyhinde polemik ve
propaganda aracı olarak kullanacaklarından evhamlanırdı, kendine özgüveni o kadar yoktu. Onlar
da “Böyle bulvarların daha geniş ve güzelleri zaten bizde de var, biz bunun nesini çekeceğiz?” diye
kameralarını toparlarlar ve çeker giderlerdi. Aralarında “korsan” ve “kapak” çekim yapanlar da
olurdu.
Durumu şöyle izah edeyim: Türkiye’de deniz, güneş ve kum var. Ama aynı değerler ve metaların
daha temizi ve bakımlısı Yunanistan, İtalya ve İspanya’da da var, hem de yukarıda belirttiğim gibi
daha “uygar” çerçeve içerisinde! Şimdi dezavantajlar nasıl giderilir, nasıl bir ayrıcalık yaratılır; doğası
ve arkeolojik değerleri alabildiğina kıymetli, lâkin geçmişinin bir kısmı “kirli” bu topraklara da nasıl
turist çekilebilirdi? Türkiye bu kötü mirası ve onunla birlikte aşağılık duygusunu ve kendisinin sahip
veya ortak olamadığı Hellenizm, Hıristiyanlık olgusu, Rönesans ve Reform ve Demokrasinin kaynağı
olma gibi değerleri bir türlü telâfi edemedi. Başkaca reklâmlar ve diyalektikleri, efendim ilk Ionya doǧa
filozoflarının merkezi Batı Anadolu’ydu; Turkuaz Fransızcaya Türkçeden girmeydi; Hititler, Likyalılar,
ilk sikkeler, Likya’da ilk halk meclisi, parlamento, Troya Savaşları, Aziz Paulus ve Bernabes, Santa
Klaus, dünyanın yedi harikası, din turizmi, dünyanın ilk kilisesi, sinagoglar, zeytin yaǧı, şarap, lâlenin
anavatanı, döner, lokum, Türk kavesi, göbek dansı, deve güreşi, kırmızı fes, dünyanın ilk anayasası,
Hititlerin ilk devlet antlaşması safsataları gibi şeyleri de devreye soktuysa da bunlar farklılaşma ve
ayrıcalık yaratmada hiçbir şekilde işe yaramadı. Bunun üzerine “kolay” ve “bacasız endüstri” olarak
algıladığı turizmi endüstrileşme ve rasyonel üretime tercih etti ve hatalarından en büyüğünü yaptı.
Sahilleri, ovaları, tarım alanlarını ve ormanları geri dönüşü olmayan beton yığınlarıyla doldurdu.
Anadolu, o endüstri mallarını, teknolojiyi üretirken yorulan Avrupa ülkelerinin fakir işçi sınıfının
dinlenip rejenere olduğu, diğerlerinin ise ören yerlerinde dolaşarak kimlik, moral, külürel ve dinî
identilerini buldukları bir “mass tourism” ülkesi haline geldi. Kişi başına ülkeye giren döviz birimini
gözardı ederek, yabancıların harcadıkları dolarları değil, gelen turistleri saydı ve istatistiklere soktu.
Öyle ki Bodrum’un hemen karşısındaki Kos/İstanköy’de bir turist haftalığına 499 Euroya kalırken,
aynı değerlere haiz Anadolu sahillerinde sadece 199 Euroya kalıyor. Ülke ucuz ve kalitesiz, bir bardak
çayın bile pazarlığını yapan, dolmuşlar dururken “otostop” yapan züğürt turistlerle doldu taştı. Halbuki
Yunanistan, İtalya ve İspanya bize gelen turistin yarısı üzerinden bile fazlasıyla para kazanıyordu.
Halbuki daha 1960’lı ve 70’li yıllarda kitle turizmi yokken ülkenin tarihî değerlerinin farkında olan
bireysel turistler tüm güçlük, tehlike ve konaklama eksikliklerini göze alarak gelirler ve Anadolu’da
adım adım dolaşırlardı. Yani isteyen ve kararlı olan bir yabancı için “marka, farklılaşma” ve “fiyat
kırma”nın pek önemi yoktu! Ben kendim de çadır kurarak dolaştığım için bunun ne demek olduğunu
çok iyi bilirim.
Bu noktada bir de şu gerçeğin altını çizmemiz gerekir. Sayılan tüm bu değerlerden hangilerinin
ülkenin şu andaki efendilerinin ürünü oldukları; evet Batılı bunu çok az verbal şekilde ifade ediyor,
ama pekâlâ farkındadır ve insanlarımızı bir nevi işgalci gibi görmektedir. Bir de soruyor, sen kendin
bu değerlere ne derece saygı gösteriyorsun; onları paylaşıyor, koruyor, özümsüyor ve içten seviyor
ve halkına, çoluğuna çocuğuna da sevdirebiliyor musun? Öyle ya her taraf defineci çukurlarıyla
dolup taşar, bazı kesimler bunlara “gâvur eseri” derken, sen kalkmışsın pazarlamaya, nemalanmaya,
marka yaratmaya yelteniyorsun. İslâmiyet öncesi Anadolu’nun kültür birikimini ve mirasını inkâr
etmek, çekememezlik, kıskanmak ve ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Dışladığın, sevmediğin,
özümsemediğin değerler üzerinden turizm pazarlaması yapmak, nemalanmaya kalkışmak da kendi
başına bir çelişkidir. Dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde kültürü turizmle eşitlemişsin, yani
kültüre bir uygarlık değeri gözüyle değil, para getiren bir nesne gözüyle bakıyorsun. Eski eserlerin
restorasyonunu ve restitüsyonunu onları korumak, gelecek nesillere de taşınması amacıyla değil,
turist çekmek için yapıyorsun. Ülkede arkeolojik kazı yapan yabancı kazı ekiplerinden istediğin
ören yerlerini restore ederek “turizme açma” ön şartını, kendi finanse ettiğin yerleri kazılardan niye
istemiyorsun? Yabancı bunu yutar mı?
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Şimdi bir de Çorum’un güçlü olduğu, marka patentini almasını kolaylaştıracak değerler var
mıdır, varsa nelerdir sorusuna bakalım. Kısaca söyleyelim: Çevresindeki tarihî alanlar ve doğadaki
tüm tahribata rağmen şurada burada kalabilmiş bazı yerler, birer değerdir. Ama bunların başkaca
nitelik ve verilerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Güçlü ve zayıf olduğu noktalar nelerdir? Öyle ya,
niye meselâ bir Ürgüp veya Alanya turistle dolup taşarken hemen yanı başındaki Yozgat, Kırıkkale,
Serik veya Gazipaşa ve bunların arasında Çorum, tabiri caizse sinek avlamaktadır?

MİKRO TURİZM VE MAKRO TURİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Makro bazında ülke bütünüyle nokta destinasyonu arasındaki ilişki çok önemlidir. Bir insan
sizin sadece sırça parmağınızın ucunu veya bir tek gözünü görmeye gelmez, nokta destinasyonu olsa
da sizi bütün olarak algılamak ve tanımak ister. Çok önemli bir faktör daha vardır. Bir insanın sırça
parmağı veya gözü ne kadar güzel olursa olsun, o, bir bütünün, bedenin bir parçasıdır, önemli olan
bedenin genel imajıdır. Turistler Boǧazkale’yi görmek için Ankara Esenboǧa’da uçaktan indikten
sonra Pursaklar, Mamak, Kayaş, Kırıkkale, Delice ve Sungurlu’dan geçecektir. Rahat, emniyetli
ve hızlı tren yerine, omuzları apoletli “kaptan”ların sürdükleri o ünlü otobüslerine bindirilecekler
ve gene o meşhur Anadolu kamyonlarıyla yarış ederek “destinasyon” noktalarına taşınacaklardır.
Akşamüzeri konaklamak üzere Çorum’a gelirken iğrenç kokan tavuk kümesleri ve tuğla ocaklarının
arasından, envai çeşit ışıklarıyla leblebici dükkânlarının önünden geçecekler, konakladıkları bol
yıldızlı otelin “roof”undan TOKI’ler ve ucube beton yığınlarının yarattığı silueti ibretle ve iğrenerek
seyredecektir, tozla karışık linyit kömürü kokusunu teneffüs edeceklerdir.
Yanlış veya doğru imaj doǧmasında ikinci etken hiç kuşkusuz, o ülkenin içinde bulunduğu
kültürel ve endüstriyel değerleri, çağdaş değerlere, demokrasiye, insan haklarına olan saygısıyla
orantılıdır. Temizlik, dürüstlük, tutarlı politika, endokrine olmamış, bir ideolojinin üniforması
olmayan çağdaş kıyafet, olduğu gibi gözükme ve davranma, şahsiyetli olma, turiste pazarladığı
veya sattığı mal ve değerlere kendisinin de saygılı olması, ürünleri kendisinin yediğiyle aynı fiyata
pazarlaması, sevecenliği, güvenliği, asayiş, ulaşım, beslenme, temizlik, temiz ve sağlıklı çevre,
sükunet, başka yerlerde olmayan ve hakikaten görülmeye değer tarihî değerler…. Bu değerlerden
Çorum’da hangisi var, hangisi yok, elinizi vicdanınıza koyun ve siz karar verin!
Pompei ve Atina’ya gelen turist sayısını biliyoruz. Glazebrook Atina’da gördüğü iğne atsan
yere düşmez turist manzaralarını İngilizlere özgü o soğuk esprisiyle dile getiriyor. Bir sabah
erkenden inanılmaz bir turist kalabalığının arasından Akropolis’e tırmanırken etrafına bakınca görüş
alanı içinde kalan her yerde modern Atina’nın nasıl korkunç bir şekilde genişlediğini ve yayıldığını
görmüştür7. Her ne olursa olsun oradaki binaların estetiği ve kalitesi bizdekiler kadar seviyesiz
olamaz. Tabii burada kullandıǧı dil, Türkiye henüz TOKI çağına girmemişken, Alâaddin Tepesi’nden
Konya’nın niçin bu kadar çirkin bir kent olduğunu keşfetmeye uğraşırken kullandığından daha
pozitiftir! Atina Akropolü’nün hiçbir yerinde elinde fotoğraf makinesi, bir turistin dikilmediği tek
boş bir nokta yoktur. Yıl ve yıl Pompei’yi görmeye gelen iki buçuk milyon turist o kent halkını
bir türlü besleyemiyor, ören yeri girişinin önünde turistik eşya satan butiklerde her an aldatılabilir,
bindiğiniz taksiye “turistik” tarife ödeyebilirsiniz. Ören yerine girerken aldığınız bilet de pahalıdır.
Ama bunları telâfi eden şeyler vardır. Akşam barda veya lokantada içtiğiniz bira ve hele hele şarap,
Türkiye’de sıradan bir yerdekinden kat kat ucuzdur. Turizm Atina’yı da besleyemedi, Yunanistan
ekonomik krize girdi. Kaldı ki her iki kentin de bizde olmayan başkaca değerleri var, en azından
Napoli ve Pire limanları var, ticaret armadaları, endüstrileri ve hümanizma hareketi üzerinden tüm
dünyaya verdikleri ortak değerler var. Bu yetmiyormuş gibi bir de Homerosları, Praxitelesleri,
Zeusleri, Danteleri, Michel Angeloları, Rafaelloları var!
7 Ph. Glazebrook, Journey to Kars (1984) 28.
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Onun için Çorumlulara bir kez daha tavsiye ederim, eǧer kalkınmak istiyorsanız, hammaddesi
nohutu Meksika’dan ithal ettiğiniz leblebiyi, tuǧla ve Almanların kazıp dünyaya tanıttıkları Hititleri
ve beton yığını haline getirdiğiniz ve TOKI’lerle tıka basa doldurduğunuz, yeşil alanı ve doğru
dürüst meydan ve caddeleri olmayan kentinize beyhude yere “marka” aramayı bir tarafa bırakın
ve selâmetinizi turizm dışındaki alanlarda arayın! Modern ve global dünyada o kadar el atacak ve
üretim yapacak, pazarlayacak o kadar alan vardır ki bunlarla uğraşın. Üniversitelerde çocuklarınıza
güzel sanatlar, müzik, el işleri, ilâhiyat, arkeoloji ve beden eğitimi yanında şu sıralar kapanmak
ve yok olmak üzere olan matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimleri de okutun!
Üniversitenizdeki bölümleri her olmadık kasaba ve kazada neye yaradıkları bilinmeyen “Meslek
Yüksek Okulları” açarak değil, yukarıdaki fen bilimleri yanında, ziraat, veteriner, tıp, bilgisayar
ve makine mühendisliği v.s. fakülteleri açarak zenginleştirin. Eğer turizm tılsımlı bir kurtuluş yolu
olsaydı, Yunanistan ve İspanya bugün krizin içinde değil, ayda veya hattâ Mars’ta olurdu!
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ROMA DÖNEMİNDE HAMAM MİMARİSİNİN GELİŞİMİ
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GİRİŞ
Roma Devleti efsaneye göre Anadolu kökenli Etrüskler tarafından kurulmuştur1. Çağın
ilerisinde bir teknolojiye sahip olan Etrüskler İtalya yarımadasına dönemin son teknolojisini de
beraberinde getirmişlerdir. Birçok alandaki yenilikler ve yoğun çalışmalar sonucunda, Roma
Devletinin bir İmparatorluk haline gelmesini sağlayan temeller bu dönemde atılmış olmalıdır2.
Yaşamsal en önemli ihtiyaçlardan biri olan su, tüm insanlık tarihi boyunca günlük ve dinsel
ritüelin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanların suya duydukları bu gereksinim suya ulaşmak amacıyla
birçok farklı türde yapıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur3. Bu yapılardan birisi de hamamlardır.
Bu makale kapsamında Roma Dönemi hamam mimarisinin ortaya çıkışı ve gelişiminin kısa tarihçesi
ele alındıktan sonra, Çorum ili sınırları içerisinde günümüze ulaşmış tek Roma Dönemi yapısı olarak
bilinen Figani Köyü Beke Kaplıcası ele alınmıştır.
Varlıklı kişilerin evlerindeki ve kır konaklarındaki lüks banyo olanaklarına karşın orta ve aşağı
gelir gruplarına mensup toplulukların yaşadıkları apartman dairelerinde ya da kentsel konutlarda
hemen hemen hiç banyo donanımı yoktu. Bu nedenle Roma halkı banyo ihtiyacını kamusal bir
yapı olan hamamlara giderek karşılamaktaydı. Bu durum halkın desteğini kazanmak isteyen Romalı
Devlet adamlarının da hamam yaptırmasına neden olmuş ve imparatorluğun birçok yerinde hamam
yapımı hız kazanmıştır.
Roma’da farklı toplumsal statüdeki insanlara ve meslek gruplarına hizmet veren hamamlar
bulunmaktaydı. Yüksek gelir düzeyine sahip kraliyet ve aristokrat ailesi, halk ve farklı meslek
grupları için farklı lükslük düzeyinde hamamlar bulunmaktaydı. Hamamlara giriş ücreti hamamın
özelliklerine ve hitap ettiği toplumsal yapıya göre farklılık gösterirdi. Bayramlarda ve özel günlerde
ücretsiz olan bu hamamlara giren çocuklar ve askerlerden de para alınmazdı.
Kadınlar genellikle sabahtan öğlene kadar hamama giderken öğlen saatlerine kadar çalışan
erkekler ise öğle yemeğinden sonra belki kısa bir siesta sonrasında hamama gider ve burada akşam
geç saatlere kadar kalırlardı.
* Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Karadeniz Arkeolojisini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü, esrakeskin@hitit.edu.tr, esrakeskin19@gmail.com
1 Erüsk mezarlarında çıkan cesetlerden alınan genler ile yapılan bir araştırma sonucunda bugünkü Türkiye’de yaşayan insanlar ile genetik
benzerliği bilimsel olarak ortaya çıkarılmıştır. Aynı şekilde dil ve kültür benzerliği de bunu desteklemektedir. Bkz. Tarihten Bir Kesit: Etrüskler,
2-4 Haziran 2007, Bodrum: Sempozyum Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, 2008.
2 Sınırları oldukça genişlemiş olan Roma İmparatorluğunun tek merkezden yönetilmesi oldukça zordur. Bu nedenle M.S. 4. Yüzyılda Doğu ve
Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu M.S. 476 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu ise M.S. 1453 yılında sona
ermiştir. Doğu Roma İmparatorluğu, yanlış kullanımlar sonucu Bizans İmparatorluğu veya Bizans Devleti olarak tanınmaktadır. Bizans terimi,
tarihçiler tarafından Roma İmparatorluğu içerisinde erken ve geç dönemler arasındaki sanatsal farklılığı belirtmek amacıyla kullanılmış bir
terimdir.
3 Roma Dönemi su yapıları için bkz. Kretzschmer 2010.
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Hamama gidiş ve ritüeller kaynaklarda kısaca şöyle anlatılmaktadır; Giriş ücretinin ödenmesi,
soyunma, çıkarılan giysi ve eşyaların bırakılması, özel bir odada vücudun yağlanması, masaj
yapılması, ter banyosu ve bunu izleyen sıcak küvete giriş, soğuk havuza girmek ve yüzmek için
dışarıya çıkış, vücudu strigilis4 yardımıyla temizleme, havlu ile iyice kurulanma, giyinme, hamam
ile ilgili iyi dileklerin dile getirilmesi, hamam sahibine bu güzel banyo için teşekkür edilmesi ve
hamamdan çıkış. Bunların yanı sıra spor aktiviteleri, çeşitli dans gösterileri, müzik, yemek, içmek
gibi hizmetler de sunulabilirdi5.

ROMA MİMARİSİNDE HAMAM PLAN TİPİ GELİŞİMİ
Roma Döneminde ilk kez yapılmaya başlanan hamamlar ilk önceleri halkın yıkanma ihtiyaçları
doğrultusunda küçük ölçekli yapılar iken sonraları yıkanmanın yanı sıra farklı türde eğlence ve
sporların yapıldığı çok işlevli mekânlardan oluşan yapı kompleksleri şekline dönüşmüştür.
Roma da günlük yaşamın önemli bir parçası olan hamamlar farklı bölümlerden oluşmaktaydı;
apodyterium (Soyunma yerleri), tepidarium (Soyunduktan sonra ilk girilen ılık alan), caldarium
(Sıcak hamam kısmı), sudatorium (Terleme odası), frigidarium (Yıkandıktan sonra soğuk suyla
yıkanılan yer), palaestra ( Hamamla beraber jimnastik yapılabilecek bölüm), Masaj odaları gibi
mekânlardan oluşmaktadır. İlk hamam yapıları büyük mangallar ile ısıtılmıştır. M.Ö. 1. Yüzyılın
başlarında döşemenin altında ısıtma yöntemi bulunmuştur. Külhanda yakılan ateşin ısısı hypocaust
denilen sistem ile hamamda istenilen bölümlere dağıtılmaktaydı.
Hamamlar üzerine en kapsamlı son yayınlardan birinde simetrik ve asimetrik olmak
üzere iki tip hamam planı bulunduğu öne sürülmektedir (Yegül 2006: 17). Mekânların hamam
içerisinde yerleştiriliş şekline göre simetrik ve asimetrik olmalarından yola çıkılarak bu genelleme
yapılmıştır. Tam simetrik tipte çok sayıda oda ve salon bir ana eksen üzerinde bir ayna yansıması
gibi yerleştirilirler ve mekânlar geniş ve tek olan caldarium ile son bulur. Bu tip hamamların büyük
ve daha ayrıntılı olanları İmparatorluk hamamları (Thermae/Terme/Termal) olarak tanınırlar.
Asimetrik plan tipi daha küçük hamam işletmelerinin büyük çoğunluğunda ve kentlerde çok yaygın
olan, mahalle arasında kalan balmae olarak tanımlanan hamamlarda uygulandığı görülmektedir6.
Kusursuz hamamın nasıl olduğu konusundaki ilk bilgilere M.S. 1. Yüzyıldaki kaynaklarda
rastlamaktayız. Roma’daki Quirinalis Tepesi üzerinde, sonradan çok zengin olmuş azatlı köle
tarafından yaptırtılan “Claudius Etruskus Hamam’ıdır. Buna göre imparatorluğun her yerinden
getirtilen yeşil, mor, altın sarısı rengindeki nadir mermerler, ışıltılı tavanlar, mozaik kaplı duvarlar,
gümüş kurnaları ile dönemin en lüks hamamı olarak tanımlanmaktadır.

4 Yegül12006, s. 24, fig. 2; Strigilis Roma hamamlarında vücuda sürülen yağları temizlemek amacıyla kullanılan kazıma aletidir.
5 Hamamlar hakkında detaylı bilgi için bkz. Yeğül 2006.
6 Balnae ve thermae arasında farklılıklar ve özellikleri için bakınız Yegül:2006, s.33.
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Resim 1: Roma Hamamı içerisinde yer alan Bölümler

FİGANİ KÖYÜ BEKE KAPLICASI
Roma döneminde kaynak sularının çıktığı yerlere hamamlar yapılmıştır. Bu yerlerden biriside
Çorum ili, Mecitözü İlçesi, Figani Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Termal suya sahip olan
bu yerde Roma Döneminde bir hamam yapılmıştır. Bu yapı Çorum ili ile Amasya ili arasında sınırda
yer almaktadır. Yapının yaklaşık bir kilometre uzağında Amasya ili sınırları içerisinde kalan Beke
Köyü bulunmaktadır. Fakat Çorum iline bağlı Figani Köyü’nde olduğu için kaplıca yapısı her iki
yerin adı ile birlikte anılmaktadır. Günümüzde Beke Kaplıcası, İl Özel İdaresi’nin mülkiyeti altında
bulunmaktadır.

Harita : Figani Köyü Beke Kaplıcasının yerini Gösteren Harita (Google Earth)
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Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda alınan 12.09.1964 tarihli gün ve 2539
sayılı kararda “Kaplıcanın ön kısmında uyuz hamamı diye anılan çevresi sütunlu dikdörtgen şeklinde
havuzun tarihi karakteri bozulmamak ve diğer yerlerde bulunacak tarihi özellikler de muhafaza
edilmek şartıyla hamamın ihyasının uygun olduğuna karar verildi” denmektir. Bu bilgiden 1964
yılında hamamın halk arasında uyuz hamamı tanındığı anlaşılmaktadır.

Resim 2: Beke Kaplıcası etrafındaki modern yapılar
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Ankara Bölge Kurulu’nun 29.3.1984 gün ve 64 sayılı
kararı ile “Beke Kaplıcası’nın onarımı için hazırlanan rölöve ve restorasyon projelerinin uygulanmak
üzere onaylanmasına karar verilmiştir.” Beke Kaplıcasını çevreleyen modern yapıların 1984 yılından
sonra yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim 2).
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
11.3.2005 gün ve 385 sayılı kararında Figani Köyü, Beke Kaplıcasının arşiv ve dosya incelenmesinde
tesciline ilişkin bir bilginin bulunmadığı anlaşılması üzerine, 2863 sayılı kanuna göre korunması
gerekli kültür varlığı özelliği taşıdığından tescil edilmesine karar verilmiştir.
Roma ve Bizans Dönemlerinde kullanımına devam edilmiş bu hamamdan günümüze
dikdörtgen planlı bir mekân kalmıştır (Resim 2). Bu mekân dıştan harçla birleştirilmiş, düzgün
olmayan moloz taşlarla örülmüştür. Yapının doğusunda düzgün yontulmuş blok taşların çevrelediği
bir giriş yeri mevcuttur. Yapı muhtemelen Roma Dönemi inşa teknikleri göz önünde alındığında
duvar örgüsü mermer bloklar ile kaplı olmalıdır.
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Resim 3: Beke Kaplıcasının dıştan görünümü
Bu mekân içte kemerlere kadar taş, kemerlerden itibaren tuğlayla örülmüştür. Yapının üstü,
kemerler ve duvarlar arasında kalan üç birim, üç tonoz ile örtülüdür. İçerisinde yivli çanak başlıklı
iki sütun, tuğla kemerlerle birbirlerine bağlanmıştır. Sütunlardan birinin yan tarafından termal su
kaynağının geldiği delik görülmektedir (Keskin 2009: 214) (Resim 4).

Resim 5: Sütun başlığı abaküsü üzerinde görülen haç monogram ve stilize başak motifinden
oluşan bezeme
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Sütunların arasındaki boşluk duvar muhtemelen daha sonraki bir zamanda örülerek
kapatılmıştır. Sütun abaküsleri üzerinde stilize buğday motifi ve madalyon içerisinde haç
görülmektedir7 (Resim 5).
Mekânın içi doğu, kuzey ve güney olmak üzere üç yönde kademeli basamaklar halinde
düzenlenmiştir. Düzgün yontulmuş kesme taştan yapılmış üç basamak sırasının doğuda olanında
alt seviyede tahribat mevcuttur. Alt basamağın kuzey köşesinde zemin hizasında bir kemer
görülmektedir. Bu kemerin varlığı yapının iki katlı olduğunu düşündürmektedir (Resim 6).
Basamakların üst yüzeyinde daire formunda rahat oturmayı sağlamak amacıyla açılmış çukurluklar
mevcuttur.
Yapının moloz taşla örülmüş güney duvar örgüsünde havuzun içine su akmasını sağlayan bir
çörten görülmektedir (Resim 6).

Resim 6. Beke Kaplıcası içerisinde yer alan basamaklar ve ilk basamağın altına açılmış kemer

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Beke Kaplıcası, örtüsü ile Roma Döneminden günümüze ulaşabilen bir kaplıca yapısı olması
bakımından Çorum ili mimarlık tarihimiz açsısından önemlidir. Roma Dönemi mimarisine ait
M.S. 4.-5. Yüzyıllardaki mimarlık ve inşaat teknikleri, kullanılan malzemeleri, örtü sitemi, bezeme
teknikleri gibi bilgileri bize göstermektedir.
Yapı, Karadeniz Bölgesi’nden gelen Hıristiyan Hacılar için Kudüs’e giden yol güzergâhı
üzerinde bulunmaktadır. M.S. 4.-5. Yüzyıllara tarihlenen Beke Kaplıcası, muhtemelen Roma
Dönemine ait bir hamam kompleksi içerisinde bir havuz mekânı olmalıdır. Yapının içerisindeki
7 Beke kaplıcası sütun ve sütun başlıkları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Keskin 2010, Katalog ve Değerlendirme Bölümleri.
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sütunların üzerinde görülen haç monogramlar ise kutsal bir yapı olduğunu göstermektedir. Termal
suyla kutsallık arasındaki bağlantı, burasının bir ayazma olabileceğini bize göstermektedir.
Beke Kaplıcasının tek bir mekandan oluşmadığı ve kompleks bir yapı olduğu mimarideki
izlerden anlaşılmaktadır. 2005 yılından önce, hamamın bulunduğu alan üzerinde yeni kaplıca
tesislerinin inşa edilmesi sırasında bir yokuş oluşturacak şekilde toprak yüzeyi asfaltlanarak,
üzerine bir yol yapılmıştır. Yapının büyük bir bölümü toprak altında kalmıştır. Yapı ve civarının
tescil edilerek acilen bir kazı çalışması yapılması gerekmektedir.
Yapı ve civarı doğa şartları ve yıllardır süren yapılaşma ve çeşitli çalışmalar nedeniyle
zamanla tahribiyet artmaktadır. Bu yapıya bitişik olarak inşa edilmiş olan yeni kaplıca tesislerini
işletenler tarafından atık suların tahliyesi tarihi mekânın içinden geçirilerek yapılmaktadır. Ayrıca
2010 yılında mekân girişini ve yapının doğu duvarını ayakta tutan büyük taş blok yerinden sökülerek
adeta yapı yıkılmak istenmektedir. 2014 yılında ise alınan bir izinle burada kaynak suyunun yerini
tespite yönelik bir çalışmaya başlanılmıştır. Kaynak suyunun bulunduğu yere makineler ile girilerek
çalışmalar yapılmaktadır. Kaynak suyu bulunduktan sonra bu suyun kanallar açılarak taşınması
düşünülmektedir. Toprağın bu şekilde kazılması toprağın altında kalan mimari izleri yok edebilir.
Çorum’un birçok yerinde kaplıca suyu çıkan termal yerler ve modern tesisler mevcuttur. Roma
Dönemine ait böyle bir tarihi zenginlik ise mevcut değildir. Beke Kaplıcasındaki tarihi doku ise
kaynak suyunun çıkarılmasından daha önemlidir.
Sonuç olarak M.S. 4.-5. Yüzyıldan günümüze ulaşan Figani Köyü Beke Kaplıcası mimarlık ve
sanat tarihi açısından önemli yapıdır. Yapının bu önemi nedeniyle Çorum ilinin kültür ve turizmine
sağlayacağı katkılar göz önünde tutularak gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
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ERKEN TUNÇ ÇAĞI’NDA (M. Ö. 3. BİN’DE) ÇORUM
Yrd. Doç. Dr. H. Kübra ENSERT1*
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları Hititler’in ülkesi
Çorum’un, Kalkolitik Çağ kadar erken bir zamandan beri yerleşime sahne olduğunu ve Hitit Kültürü
kadar zengin olan Hatti Kültürüne de ev sahipliği yaptığını ortaya koymuştur. Çorum’un Erken
Tunç Çağı kültürü hakkında bilgi veren arkeolojik kazı sayısı bugün itibarıyla oldukça azdır. Ancak
var olan veriler zengin Hatti kültürünü gözler önüne sermeye yetmektedir.
Akkad Dönemine (Erken Tunç Çağı III) ait yazılı bir belgede, kral Naram-Sin’in, aralarında
Hatti kralı Pamba’nın da olduğu on yedi kraldan oluşan bir Anadolu koalisyonuna karşı yaptığı
savaştan söz edilmektedir (Dinçol ve Dinçol 2001: 25). Bu çağda Orta Anadolu’da büyük bir
yerleşime bağlı daha küçük yerleşimlerden oluşan kent beylikleri vardı (Özgüç 1964). Kızılırmak
Kavsi içinde kalan bölge Hititler öncesinde Hatti ülkesiydi (Özgüç 2002b). Hititler Hatti ülkesi
tabirini Hitit İmparatorluğu yıkılıncaya kadar kullanmaya devam etmişlerdir. Hattiler, Eski Asur ve
Hitit metinlerinden de bilinmektedir (Ünal 1999: 31). Bu kültür Hitit Uygarlığının oluşumuna her
alanda etki etmiştir.

Resim 1 ve 2: Hatti güneş kursları, Alaca Höyük (Akurgal 1995: lev. 4 ve 6b).

* Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat
E-mail: hkubraensert@hitit.edu.tr.
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Orta Karadeniz Bölgesi maden yatakları bakımından oldukça zengindir (Bilgi 2001: 13).
Çorum İli Bayat İlçesi’ndeki 2009’da araştırmaların başladığı Derekutuğun Eski Maden İşletmeleri,
Alacahöyük, Eskiyapar, İkiztepe ve Resuloğlu gibi önemli Erken Tunç Çağı merkezlerine yakındır.
Buradaki madencilik faaliyetleri M. Ö. 4000’den M. Ö. 2000’lere kadar devam etmiştir (Yalçın ve
İpek 2011).
Onlar bölgelerindeki bu zenginliği kullanarak yüksek maden teknolojisini ve sanatını
üretmişlerdir. Samsun İkiztepe’de olduğu gibi (Bilgi 2001: 13) büyük ihtimalle bu madenler kendi
bölgelerindeki atölyelerde işlenmiştir.
Çorum ve çevresinde pişmiş topraktan yapılmış kap-kacaklar ( Res. 3-4) Orta Tunç Çağına
kadar elde üretilmiştir.

Resim 3 ve 4: Pişmiş toprak kaplar, Alaca Höyük (Akurgal 1995: Lev. 15b-c).
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İdoler (res. 15) ve kadın heykelcikleri ana tanrıça inancını, boğa ve geyik heykelcikleri (Res.
5-6) de tanrısallıkların zoomorfik sembolleri olarak varlığını gösterir. Silah tiplerinin çeşitliliği ve
miktarı (Res. 17-18) bu dönemin barışçıl olmadığına işaret edebilir.
Hattiler’in sarayları, tapınakları, savunma sistemleri ve yerleşim düzenleri hakkında bugün
için elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Konut mimarisi yaygın olarak taş temelli kerpiç
duvarlı, tek veya çok odalıdır. (Yakar 1985: 170 vd.). Kalıntılar dal örgü tekniği ile yapılmış evlerin
de olduğunu gösterir (Schachner 2012: 86-87). Ağaç bugün olduğu gibi daha çok Orta Karadeniz
Bölgesinin kuzeyinde yaygın olarak kullanılmıştır. Tomrukların üst üste konulması ile yapılan
“çantı” yapı tekniği Anadolu’nun diğer bölgelerinden tanıdığımız dal-örgü-çamur sıva tekniğinden
farklıdır (Tuna 2009).
Sistemli ya da sistemsiz kazılarla açığa çıkarılmış mezarlar, mezarlıklar ve diğer buluntular
Hatti kültürü konusunda bizi bilgilendirmektedir.
Bugün olduğu gibi antik çağlarda da ölen kişi dini inançlarına uygun olarak ve yaşarken sahip
olduğu sosyal ve ekonomik statüsüne göre gömülürdü. Mezarlar yani ölü gömme gelenekleri, ait
oldukları toplumun sosyo-ekonomik yapısı, etnik yapısı, inançları gibi birçok bilgiyi bünyesinde
barındırmaktadır. Bu bağlamda mezarlar arkeolojinin oldukça önemli bir buluntu grubunu oluşturur.
Mezarların konumu, tipi, malzemesi, yapım tekniği, mezar eşyaları, iskelet/iskeletlerin açığa çıkış
durumu, cinsiyeti, yaşı gibi bilgiler bize ölen kişi ve o toplum hakkında önemli bilgiler sunar.

Resim 5 ve 6: Gümüş kakmalı tunç geyik ve boğa heykelciği, Alaca Höyük
(Akurgal 1995: Lev. 2 ve 3).
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19. yüzyıldan beri süre gelen keşifler ve günümüzde devam eden yüzey araştırmaları,
Çorum’daki Erken Tunç Çağı kültür kalıntılarının oldukça yoğun ve yaygın olduğunu ortaya
koymaktadır2.
1907’den günümüze kadar aralıklarla arkeolojik kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği
Çorum’un Alaca ilçesinden adını alan Alaca Höyük, zengin buluntulara sahip kral mezarlarıyla
Hatti kültürünü yansıtan en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Çorum’un Erken Tunç Çağı kültür
kalıntılarına sahip diğer yöreleri Boğazköy, Büyük Güllücek (Koşay ve Akok 1957), Eskiyapar,
Kalınkaya, Kuşsaray, Pazarlı (Koşay 1941) ve Resuloğlu’dur.
Boğazköy 1906’dan ve Eskiyapar 1945’den beri aralıklarla sistemli olarak halen kazılmaktadır.
Son sözü edilen bu iki merkezdeki ve Alaca Höyük’teki Erken Tunç Çağı tabakaları kalın Orta Tunç,
Geç Tunç ve Demir Çağı kültürel dolgularının altında kalmıştır. Hititler’in başkenti Boğazköy ve
önemli kült merkezlerinden biri olan Alaca Höyük, anıtsal Hitit mimari kalıntılarının korunduğu
birer açık hava müzesidir.

Resim 7: Horoztepe sistrumu (Akurgal 1995: Lev. 9a)
2 Son zamanlarda gerçekleştirilen yüzey araştırmaları Tunç Sipahi ve Tayfun Yıldırım tarafından 1996’dan 2012 yılına kadar aralıksız devam
etmiştir. Kısa bir araştırma tarihçesi için bkz. Sipahi ve Yıldırım 1998: 19-20.
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Biraz önce söz edildiği gibi Alaca Höyük’ün Erken Tunç Çağı kültürü, Hattili prenslere ve
prenseslere ait olduğu düşünülen 13 oda mezar ile öne çıkmaktadır (Koşay 1951: 53-76). Şehrin
içinde yer alan kral mezarlığı, genel olarak M. Ö. 3. Binin ikinci yarısına tarihlendirilmektedir (Jakar
1985). Ünsal Yalçın (2010: 61) bazı mezarlardan ele geçen metal eserler üzerinde son zamanlarda
yaptığı incelemelere dayanarak söz konusu mezarların M. Ö. 2850-2500 yılları kadar daha erken
bir zamana yani M. Ö. 3. Binin ilk yarısına tarihlenebileceğini öne sürmektedir. Alaca Höyük
mezarlığında olağanüstü maden yapım ve karışım teknikleri, örneğin değişik bakır alaşımları, gümüş
altın ve eski dünyanın en erken demiri olduğu düşünülen buluntular tespit edilmiştir (Zimmermann
2012: 104).
Mezarlar III. kültür katının 5-7’nci yapı tabakasına aittir. Dikdörtgen planlı oda mezarların
uzunlukları 8 m ile 3 m, genişlikleri 5 m ile 2 m arasında değişmektedir ve derinlikleri de yaklaşık
75 cm’dir (Yakar 1985: 201). Mezarların duvarları bazen ağaçla kuvvetlendirilmiş, çamur harç
kullanılarak tek sıra taşla örülmüştür ve üzerleri iki uzun duvarı üzerine uzatılmış ağaçlarla
kapatılarak kerpiç, toprak ve çakılla örtülmüştür (Özgüç 1948: 42). Farklı zamanlarda üst üste
inşa edilmiş mezarlara birer erişkin erkek ve kadın gömülmüştür (Özgüç 1948: 44) . Mezarların
ve ölülerin yönlendirilmesinde bir birlik söz konusudur. Ölüler başları batıda ve ayakları doğuda
olmak üzere sağ taraflarına büzülmüş şekilde çoğunlukla mezar odalarının batı kuzey kenarına ya
da ortasına yatırılmıştır (Özgüç 1948: 44). Mezarların düz damları üzerinde açığa çıkan öküz, sığır,
keçi ve koyun gibi hayvanların baş ve ayak kemikleri, defin işleminin akabinde kurban ve ziyafet
merasiminin yapıldığını gösterir (Özgüç 1948: 46, 92-95). İki tam köpek iskeleti kurban niteliğinde
değildir (Özgüç 1948: 94). Mezarlardaki ve mezarların örtülerindeki ince kül tabakası, mezarların
yağlı bir madde ile tathir edildiği şeklinde açıklanmıştır (Özgüç 1948: 96).

Resim 8: İkiz boğalar, Horoztepe, Metropolitan Museum of Arts, New York
(Akurgal 1995: Lev. 8bc).
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Resim 9: Hatti güneş kursu, Alaca Höyük (Akurgal 1995: Lev. 5b).
Mezar eşyaları altın, gümüş, tunç, bakır, electrum ve demir gibi çeşitli madenlerden, akik,
hematit, necef, kristal gibi değişik taşlardan ve pişmiş topraktan yapılmıştır. Hitit güneş kursu
olarak isimlendirilen ancak Hattiler’e ait olan tunçtan ve gümüşten yapılmış güneş kursları (Res.
1,2, 9) hemen hemen her mezardan ele geçmiştir. Diğer kült eşyaları arasında geyik (Res. 5), boğa
heykelleri (Res. 6), idoller ve kancalar bulunmaktadır (Özgüç 1948: 44-45, 88-91).
Her türlü süs eşyaları, diadem, iğne (Res. 10), toka gibi aksesuarlar ile dokuma ve deri/keçe
kalıntıları (Özgüç 1948: 45) ölülerin giysili veya bir şeye sarılarak gömülmüş olduğuna işaret
eder. Kama, kılıç, topuz başı, balta gibi silahlar kadın mezarlarından da ele geçmiştir. Baldahin
sapları gibi statü eşyaları ise burada gömülenlerin sıradan insanlar olmadıklarına işaret eden önemli
unsurlardır. Madenden kap kacakların (Res. 10) yanı sıra pişmiş topraktan kap kacaklar (Res. 3,4)
da ele geçmiştir. Çalparalar ve sallantılı güneş kursları (Res. 1, 2) ile bazı metal nesneler cenaze
törenlerinin sessiz geçmediğini gösterir. Mezar H’dan açığa çıkan tunçtan yapılmış üç figürin,
belki tanrılara veya ölünün (Özgüç 1948: 86-87) ruhuna içecek ve yiyecek sunma törenin figüratif
temsilcileri olarak mezara bırakılmışlardır (Res. 11-13).
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Resim 10: Alaca Höyük kraliyet mezarlarından bulunmuş eserlerden örnekler
(Akurgal 1995: Lev. 1)
Bebek ve küçük çocuklar yerleşim içine, halktan erişkin ve çocuklar ise yerleşim dışına
gömülmüştür (Özgüç 1948: 9, 35, ).
Boğazköy’ün Büyükkale, Kuzeybatı Yamacı ve Aşağı Şehir’deki en eski yerleşim kalıntıları,
Erken Tunç Çağı’ndan Karum Dönemi’ne Geçiş Evresine tarihlendirilmiştir (Schachner 2012:
84-85). Büyükkale’deki üç büyük yapı, konut ve iş yeri olarak kullanılmıştır. Evler topoğrafyaya
uygun olarak teraslar şeklindedir. Yapıların kapısı yoktur. Alt katlara giriş ve çıkışlar merdivenlerle
sağlanmış olmalıdır. Merkezdeki odaların ortasında ocaklar yer alır. Bu yapılardan günlük ve
depolama kaplarının yanı sıra lüks seramik de ele geçmiştir (Schachner 2012: 85-86).
Kalıntılar Kuzeybatı Yamacı halkının Büyükkale’dekilerden daha düşük sosyal statüde
olduklarını ortaya koymaktadır. Kötü durumda korunmuş evler tek odalıdır ve kalıntılar dal örgü
tekniği ile yapılmış evlerin de olduğunu gösterir (Schachner 2012: 86-87).
2003 yılında arkeolojik kazıların başlatıldığı Çorum’un Uğurludağ İlçesindeki Resuloğlu
yerleşimi, mimari kalıntılarla bir mezarlık ile kuzeybatısında ve güneydoğusundaki iki ayrı
höyükten oluşur (Yıldırım 2011: 14). Açığa çıkarılmış 288 mezar (Yıldırım 2012b: 36) ve yerleşim
kalıntılarıyla (Yıldırım 2012b: 36-39) bölgenin Erken Tunç Çağı kültürünün öğrenilmesine önemli
katkılarda bulunmaktadır. Alaca Höyük’ten sonra ata kültünün görüldüğü ikinci merkezdir (Yıldırım
2012a) .
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Resim 11,12 ve 13: Alaca Höyük Mezar H’dan kadın heykelcikleri
(Kulaçoğlu 1992: 100,101 ve 102)
Güneydoğu höyüğündeki Erken Tunç Çağı’nın ikinci yarısına ve M. Ö. 2. Bine geçiş evresine
tarihlenen (iki tabakalı) yerleşimin hemen üzerinde Demir Çağı yerleşimi bulunur. Erken Tunç
Çağı yapılarından bazıları iki katlıdır. Bazı duvarlar 2 m yüksekliğe kadar korunmuştur. Tabanları
sıkıştırılmış topraktır ve taş duvarları sıvalıdır. Yapılarda kerpiç dikme kaideleri, sekiler, fırın ve
ocaklar bulunmaktadır. Yapıların bazı odaları depo olarak kullanılmıştır. Ana toprağa açılmış ve
çoğunda buğday ve arpa depolanmış olan dairesel planlı yaklaşık 39 silo açığa çıkarılmıştır.
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Resim 14: Mezarlardan açığa çıkmış olan kolyeler (Yıldırım 2012a: s. 61).
Bebek ve çocuklar yerleşim içine, erişkin ve çocuklar yerleşim dışına gömülmüştür. Mezarların
çoğu M. Ö. 3. binin ikinci yarısına (3. ve 2. Seviyeler), az sayıda küp ve çömlek mezar (1. Seviye)
geçiş evresine veya M. Ö. 2. binin hemen başlarına tarihlendirilmektedir (Yıldırım 2012a: 57).
Taştan ya da kerpiçten sandık mezarlara, kap mezarlara ve basit toprak mezarlara her iki cinsiyetten
erişkinler ile çocuk ve bebekler de gömülmüştür (Yıldırım 2012a: 56). Dört bireyin kafa iskeletinde
sargı bezine bağlı olarak deformasyon görülmüştür. Başın anatomik şeklinin değiştirilerek yeni bir
şekil verme olarak yorumlanan bu âdete M. Ö. 3. binde Anadolu’nun kuzeyinde ilk kez rastlanmıştır
(Yıldırım 2012a: 56). Taş sandık mezarların sosyo-ekonomik durumu yüksek kişilere ait olduğu
anlaşılmıştır. Küp mezarların ağızları çömleklerle veya yassı taşlarla kapatılmıştır. Mezarlar, daire
şeklinde sıralanmış taşlarla işaretlenmiştir (Yıldırım 2012a: 57). Bazı mezar eşyaları bilerek bükülmüş
veya parçalanmıştır. Benzer bir uygulama Tokat İlindeki Horoztepe Mezarlığında da görülür. Mezar
eşyaları çanak çömlek, silah ve süs eşyalarından oluşur. Kültsel objeler olan alabaster ve pişmiş
topraktan idoller de ele geçmiştir. Metal kapların çoğu bakır alaşımı ve kurşundan yapılmıştır.
Süs eşyaları da taş, electrum gümüş, altın, frit, fayans, hayvan kabuğu gibi değişik malzemeden
yapılmıştır (Yıldırım 2012a: 59-61).
Çorum ili Alaca İlçesindeki ve bulunduğu köyle aynı adla isimlendirilmiş Eskiyapar’ın Erken
Tunç Çağı II ve III’e ait bir odanın tabanı altına gömülerek saklanmış iki adet tek kulplu çömlek
içinden birçok madeni buluntu ele geçmiştir. A çömleği B’ye nazaran daha zengin buluntulara
sahiptir. A çömleğinden altın, gümüş ve akikten süs eşyaları, gümüş kap kacak ve electrumdan bir
tören baltası, B çömleğinden ise gümüş, altın, kaya kristalinden ve akikten yapılmış daha çok süs
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eşyaları ele geçmiştir (Özgüç ve Temizer 1993). Bu zengin buluntular, Eskiyapar’ın Hattili beyine
ya da yöneticisine ait olmalıdır.
Kalınkaya-Toptaştepe/Toptepe, Alaca Höyüğe 3 km uzaklıktadır. Buradaki arkeolojik
kazılar höyüğün tahrip edilmesi üzerine başlatılmıştır. Taş temel ve kerpiç duvarlı mimarisi iyi
korunamamıştır. Kazı daha çok mezarlara yönelik gerçekleştirilmiştir. Taştan daire planlı intra
mural bir mezardan 3 iskelet açığa çıkmıştır. Erken Tunç Çağı yerleşimi ile çağdaş extra mural
mezarlıktaki basit toprak, sandık ve küp mezarların çoğu tahrip edilmiştir. Basit toprak mezarlarda
ikili gömme vardır. Buradan pişmiş topraktan tam kap kacağın yanı sıra çok sayıda metal eser
açığa çıkarılmıştır. İki boğa heykeli ve bir güneş kursu Alaca Höyük’tekileri hatırlatmaktadır. Diğer
madeni eserler, balta, hançer gibi silahlar ve bilezik, iğne gibi süs eşyalarıdır (Zimmermann 2012:
104-106).
Kuşsaray, Çorum merkezinin 15 km doğusundadır. Burası köylülerin çivi yazılı tablet
bulduğu söylentisi üzerine dikkatleri çekmiştir (Koşay 1968: Jakar 1985: 203). Kazılan alan çok
küçük olduğu için mimarisi hakkında sadece taş temelli kerpiç duvarlı evler olduğu bilinmektedir
(Koşay 1968: 90). Sondajda Erken Tunç Çağı tabakalarına tekabül eden iki toprak mezar açığa
çıkarılmıştır. Bunlardan birindeki iskeletle beraber tunçtan helezoni küpeler ve iğne bulunmuştur.
Köylüler, höyüğün batı eteklerinde en az üç küp mezarın ve urneler içinde kremasyon gömmelerin
olduğunu bildirmiştir (Koşay 1968: 89). Bu verilerden burada bir extra mural/yerleşim dışı mezarlık
olduğu anlaşılmaktadır
Sistemli kazılmamış fakat Çorum Müzesine gelen madeni
buluntular ile tanınan Yenihayat, merkez ilçeye bağlı Yenihayat
Köyü’ndedir. M. Ö. 3. binin ikinci yarısına tarihlenen büyük
olasılıkla küp mezarlardan oluşan bir Erken Tunç Çağı extra
mural mezarlığıdır. İlk önce Tahsin Özgüç (1980) tarafından
bilim dünyasına tanıtılmıştır. Çorum Müzesine buradan gelen
bir grup madeni eser, A. Müller Karpe (1994) tarafından
yayımlanmıştır. 1996 yılında burası tekrar ziyaret edilmiş ve
incelenmiştir (Yıldırım 2001).
Erken Tunç Çağ’ında Çorum’un çevresinin de aynı
kültüre ait olduğu görülür.
Amasya ilindeki küp mezarlardan oluşan ve tamamen
tahrip edilmiş Göller Mezarlığı (Özgüç 1978: 31), Oymaağaç
yerleşimi ile tahrip edilmiş mezarlığı (Özgüç 1978: 31-)
ve Mahmatlar depo buluntusu M. Ö. 3. binin ikinci yarısına
tarihlendirilmektedir (Özgüç 1978: 36). Amasya Oluz Höyük’te
gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında Erken Tunç Çağı’na ait
çanak çömlek parçaları ele geçmiştir (Dönmez 2010: 20).
Oymaağaç Mezarlığı’ndan madeni kaplar, tunç silahlar,
Resim 15: İdol, Kalınkaya
idoller,
tunç boğa heykelciği, büyük boyutta bir güneş
(Kulaçoğlu 1992: 93)
kursu, kirmenler, topuz başları, iğneler ve pişmiş topraktan
kaplar bulunmuştur (Özgüç 1978: 31-32). Özgüç (1978: 32)
Havza’dan geldiği söylenen tunç silahların, iğnelerin ve özel bir koleksiyondaki boğa koşulu tunç
arabanın ve güneş kursunun da buradan çıkarılmış olabileceğini belirtmektedir. Açığa çıkarılmış
olan eserler bugün Ankara İstanbul, Amasya Müzelerinde bulunmaktadır (Özgüç 1978: 31-32).
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Çift sürerken bulunan Amasya Mahmatlar depo buluntusunun altın kapları Alaca Höyük kral
mezarlığından ele geçenlerin benzeridir. Bu kapların, 18 adet gümüş külçenin ve tunçtan sap delikli
baltaların mezar eşyası olup olmadıkları anlaşılamamıştır (Koşay ve Akok 1950).
Horoztepe (Dere Mahallesi) mezarlığı, Tokat’ın Erbaa İlçesindedir. Horoztepe Höyüğü
mezarlığın 400 m kuzeybatısında bulunur (Özgüç ve Akok 1958: 4). Mezarlar ana toprağa açılmıştır.
Tek iskeletin açığa çıktığı A açmasındaki mezarda ölünün ve mezar eşyalarının ağaç kasa içine
konmuş olabileceği belirtilmiştir. C ve F çukurlarındaki mezarlar tahrip edilmiş ve eşyaları alınmıştır
(Özgüç ve Akok 1958: 5).

Resim 16: Çocuğunu emziren kadın heykelciği, Horoztepe (Kulaçoğlu 1992: 103).
Mezar eşyaları bakır veya tunçtan, altından, gümüşten, electrumdan, pişmiş topraktan
yapılmıştır. Masa, meyvelik, çanak, sepet kulplu çaydanlık, fincan, ayna, güneş kursu, kirmen,
kemer tokası (?), asa başı, başlık, silah, sistrum (Res. 7), çalpara, kurs, çocuğunu emziren kadın
heykeli (Res. 16), boğa, geyik heykeli/heykelcikleri gibi zengin metal eşyalardan bazısı bilerek ve
istenerek kullanılmaz hale getirildikten sonra mezara bırakılmıştır (Özgüç ve Akok 1958: 6-25).
Buluntular Alaca Höyük kraliyet mezarlarından açığa çıkarılanlara benzemektedir. Özgüç (Özgüç
ve Akok 1958: 31) mezarları Erken Tunç Çağı’nın sonuna tarihlendirmiştir.
Tokat Artova’daki Kayapınar’dan yine aynı döneme tarihlendirilebilecek sepet kulplu bir
çaydanlık, alt kısmı eksik bir vazo ve ağzı kırık bir testi ile kama, sap delikli balta ve iğnelerin mezar
buluntuları oldukları düşünülmektedir.
Tokat’ın Zile İlçesindeki Maşat Höyük’ün en alttaki VI. katı Erken Tunç Çağı’nın ikinci yarısına
aittir (Özgüç 2002a). Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı I’e tarihlenen buluntular da ele geçmiştir.
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Özgüç (2002), Erken Tunç Çağı’nın altın, gümüş, bakır işçiliği ve zengin atölyeleri ile Hitit Çağı’na
öncülük eden Orta Karadeniz Kültür Bölgesi’nin tipik bir temsilcisi olduğunu belirtmektedir. Maşat
Höyük’te erişkin, çocuk ve bebekler yerleşim içine basit toprak mezara gömülmüştür. Sadece iki
iskeletin yanında obsidiyen bıçaklar ve sapan taşları vardır (Emre 1979: 3-5; Özgüç 1948: 12).
Çankırı’nın 20 km kadar doğusundaki sandık, küp ve basit toprak mezarlardan oluşan ve M.
Ö. 3. binin sonu ile 2. binin başına tarihlendirilen Balıbağı mezarlığı halktan kişilere aittir. Küp
mezarlara ardıl gömmeler yapılmıştır. Mezar eşyaları pişmiş topraktan kaplar, kireçtaşından bir
idol, tunçtan süs eşyaları, iğneler ve silahlardır. Gümüş ve altından sadece iki nesne ele geçmiştir.
Açığa çıkarılmış duvarın bir çevirme duvarı veya bir ölü evi olabileceği düşünülmektedir. (Süel
1989, Süel 1991, Süel 1992).
Çankırı ilindeki bir başka M. Ö. 3. bin sonu ve 2. binin başına tarihlendirilen mezarlık Orta
İlçesindeki Salur Köyü yakınlarındaki Salur mezarlığıdır. Burada gerçekleştirilen kısa süreli bir
sondaj kazısında 20 adet küp ve taş örtülü basit toprak mezar açığa çıkarılmıştır. Küpler tek, çift veya
dikey kırılarak parça şeklinde ölünün üzerine yerleştirilmiştir. Mezarlar tarım faaliyetleri nedeniyle
tahrip olmuştur. Az sayıdaki mezar eşyası pişmiş topraktan kap kacaklar ve metal eşyalardan oluşur
(İbiş ve Durmuş 2010).
Orta Karadeniz Bölgesi’nin kuzeyi Erken Tunç Çağı III’de güneyle benzer kültürel özellikler
sergilemektedir. Samsun İl merkezinin 3 km güneydoğusunda Dündartepe/Öksürük Tepe, yaklaşık
40 km güneyinde, Kavak İlçesi içinde Kaledoruğu, yaklaşık 16 km güneydoğusunda Tekeköy, ve
Samsun’un Bafra İlçesinin 7 km kuzeybatısındaki İkiztepe Erken Tunç Çağı boyunca yerleşilmiştir.
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Resim 17 ve 18: Hançerler ve disk uçlu mızrak uçları
(Bilgi 2001: Lev. 71 ve 67)
Dündartepe/Öksürük Tepe’yi Samsun-Sivas Demiryolu ikiye ayırmıştır. Kalıntılar burada ahşap
temelli dal örgü çamur sıvalı evlerin olduğu fikrini vermektedir. Bakır ve tunçtan yapılmış madeni
silahlar, kalem, küpeler, iğneler ele geçmiştir (Kökten ve diğerleri 1945, s. 365- 378). Yerleşim Erken
Tunç Çağı II ve III’e tarihlendirilmiştir (Yakar 1985a: 245). Yerleşim içinden taban altından bir çocuk
iskeleti dışında mezar bulunmamıştır.
Kaledoruğu/Kavak’ta Hitit tabakası altındaki Erken Tunç Çağı tabakası ana kayaya kadar
inmektedir. Büyük bir yapıya ait taştan 6 metre uzunluğunda bir duvar ile ana kaya üzerinde ve ona
birleşik durumda bir merdiven açığa çıkarılmıştır (Kökten ve diğerleri 1945, s. 389-394). Kaledoruğu
Mezarlığı yerleşim içidir. 12 basit toprak mezarda iskeletin çoğu ana kaya üzerinde bulunmuştur.
Mezar eşyası olarak kap-kacak ve silahlar ele geçmiştir (Özgüç 1948: 11-12).
Tekeköy düz yerleşme ve mezarlık alanıdır. Günümüzde Samsun’un bir mahallesi durumuna
gelmiştir. 1940 yılında gerçekleştirilen küçük bir sondaj çalışmasında en üstte Hitit çanak çömlek
parçaları bulunmuştur. Onun altında da bir mezarlık tabakası açığa çıkarılmıştır. Tekeköy mezarlığı üç
seviyelidir. Açığa çıkarılan 17 mezardan 16’sı basit toprak mezardır. Çocuk ve erişkinler, kap-kacak ve
silahla, hoker ve dorsal olarak gömülmüştür (Özgüç 1948: 29-30; Kökten ve diğerleri 1945: 382-388).
İkiztepe, Geç Kalkolitik Çağ’dan Hitit Devleti kuruluncaya kadar iskân edilmiştir. En erken
yerleşimden itibaren mimarisi ağaçtır. 4000 kadar pişmiş topraktan dokuma tezgâh ağırlığı, taraklar
(kirkitler) ve ağırşaklar İkiztepe’nin bir dokumacılık merkezi olduğunu göstermektedir (Bilgi 2004:
384). ETÇ II’den III’e kadar mezarlık olarak kullanılmış olan Tepe I’de sırt üstü gömülmüş 631 toprak
mezar açığa çıkarılmıştır. Çocuklar ve bebekler ev tabanları altına çömlekler içine gömülmüştür (Bilgi
2004: 385). Mezar eşyalarından silahların çoğu arsenli tunçtan üretilmiştir (Res. 17-18). Madencilik
konusunda ustalardır.
Merhum Prof. Dr. Tahsin Özgüç (1978: 35)’ün belirttiği gibi Hattiler tarım, hayvancılık,
dokumacılık ve ormancılığın yanı sıra madencilik ve metalurjide de söz sahibiydiler.
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HİTİT ÖNCESİ ANADOLU’NUN SİYASİ DURUMUNA
GENEL BİR BAKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Özlem SİR GAVAZ*
Bir toplumun yazı öncesi tarihi hakkında daha önce yazıyı kullanmaya başlamış toplumlardan
bilgi alıyorsak, o toplumun içinde bulunduğu çağa Protohistorik Çağ denmektedir.
Anadolu’da bu dönemde etrafı surlarla çevrili birçok yerel krallığın varlığını Alacahöyük
ve Troia mezar buluntularından bilmekteyiz1. Ayrıca Arkeolojik vesikalar bize Mezopotamya ve
Anadolu arasında yoğun bir ticaretin varlığını da göstermektedir.

Alacahöyük Erken Tunç Çağı Kral Mezarları Kabzalı Hançer (Altın-Demir) ve Diadem.
Bu çağa ait en eski kaynak, Šartamhari “Savaşın Kralı” adlı Akad Kralı Sargon ve torunu
Naramsin’in Anadolu’ya yaptıkları askeri icraatları anlatan metinlerdir2. Söz konusu metinler üç
nüsha halinde ele geçmiş olup buluntu yerleri; Mısır’da Tel El Amarna, Anadolu’da Hattuša ve
Mezopotamya’da da Babil kentidir3. Metinden Anadolu’daki, Purušhanda adlı kentte bulunan Asurlu
tüccarların Sargon’a başvurarak onları korumalarını istediklerini öğreniyoruz. Yine Sargon’un torunu
Naramsin’in Anadolu’ya geldiğinden ve içlerinde Hatti Kralı Pampa ve Kaneš Kralı Zipani’nin de
olduğu 17 yerel krallığın birleşmesinden oluşan bir koalisyona karşı savaştığından da bahsedilir4.
Öte yandan; 1958’de Kültepe’de Ah-šalim adlı bir tüccarın evinde bulunan ve Sargon’dan
yaklaşık 400 yıl sonraya tarihlenen Eski Asur Lehçesi Çivi yazısı ile yazılmış metinde, Sargon’un
doğumu ve yetişmesi ile ilgili bilgiler ve kazandığı askeri başarıların da bir özeti verilmektedir5.
Nesilden nesile anlatılan hikâyelerin bir derlemesi niteliğinde olan bu metinden, Sargon’un
Anadolu’daki faaliyetlerinin Šartamhari ile sınırlı kalmadığı anlaşılmaktadır: “Kral Šarru-kīn,
Akad Kralı, dört (cihanın kralı), kuvvetli kral. Tanrıların görüşmeleri üzerine, tanrı Adad ona
güç verdi. Doğudan batıya kadar (bütün) ülke(leri) zaptettim ve bir günde 70 şehri yendim.
* Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
E-Mail: ozlemsir@yahoo.com , ozlemsirgavaz@hitit.edu.tr ; Alacahöyük Erken Tunç Çağ buluntuları ile ilgili Anadolu Medeniyetleri Müzesi
arşivinden alınan resimler için Arkeolog ve Müze Eğitimcisi, Halil Demirdelen’e teşekkürlerimi sunarım.
1 Bittel, 1976: 48; Macqueen, 2001: 18.
2 Bilgiç, 1967, 17. Metnin Hitit nüshası üzerinde çalışanlar: Albright, 1923: 1-20; Güterbock, 1934: 86-91.; 1938: 45-48.
3 Günbattı, 1998: 262.
4 Güterbock, 1938: 49 vdd.
5 Günbattı, 1997: 132.
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Onların krallarını yakaladım ve şehirlerini mahvettim.”6 Sargon metnin devamında Amanos
Dağlarını ikiye ayırdığından ve bir heykelini diktiğinden bahsetmekte ayrıca tanrı Adad’ın verdiği
güçle birçok krallık ve halkına verdiği cezalardan söz etmektedir.

Kaneš / Neša / Kültepe
Anadolu’da bulunan yerel krallıkların birbirleriyle olan münasebetlerine dair önemli bir
belge de Kültepe’de ele geçen, Mama Kralı Anum-Hirbi’nin Kaneš Kralı Waršama’ya yazdığı
mektuptur. Mektup Waršama’nın yazdığı ilk mektuba karşılık olarak yazılmıştır. Mektuptan bu
iki yerel krallığın birbirine komşu olduklarını ve krallar tarafından yönetildiklerini öğreniyoruz.
Dönemin siyasi yapısı hakkında önemli bilgiler edindiğimiz ve Asurca’nın eski lehçesi ile yazılmış
olan mektupta, Anum-Hirbi ile Waršama’nın babası Inar’ın barış içinde yaşadıkları, Inar öldükten
sonra iki krallığın birbirine düzenli olarak elçiler gönderdikleri ama daha sonra Waršama’nın elçisi
olan Tarikuta’nın içi gümüş dolu bir torbayı Anum-Hirbiye götürmesi ve torbanın içinde taşların
çıkmasıyla ilişkilerinin kötüleştiği anlatılmaktadır. Yine iki hudut şehir olan Sibuha ve Taišama’nın
birbirlerine karşı düşmanlıklarından iki yerel krallık arası açılmış ve bu mektup ile de ilişkiler
yeniden gözden geçirilmiştir7.
Boğazköy’de bulunan önemli bir belge de Zalpa8 öyküsü olarak bilinen metindir (KBo 22.2).
Öyküde Kaniš Kraliçesinin bir defada 30 oğlan doğurduğundan ve onları sepetlere koyarak ırmağa
bıraktığından bahsedilmektedir. Irmak onları Zalpuwa ülkesine götürür ve tanrılar onları büyütür.
Yıllar geçer ve kraliçe bir seferde 30 kız çocuk doğurur. Oğlanlar bunu duyar ve annelerini bulma
umuduyla Kaniš’e giderler. Fakat anneleri onları tanımaz ve kızlarıyla evlendirir. Sadece en küçük
oğlan kız kardeşini tanır ve oğlanları uyararak zina yapmayalım kardeşlerimizi almayalım der9. Bazı
araştırmacılar, öykü de geçen ırmağın bugünkü Kızılırmak olduğunu ve denize döküldüğü yerde
6 Kt. j/k 97 1-11; Transkripsiyon ve tercüme için bkz. Günbattı, 1997: 136.
7 Balkan, 1957: 6-9.
8 Zalpa’nın lokalizasyonu ile ilgili bkz. Del Monte & Tischler, 1978: 490vd.; del Monte, 1992: 191.; Nashef, 1991: 24.; Haas, 1977: 15-26; Sir
Gavaz, 2008; Barjamovic, 2011: 107-122. Ayrıca bkz. Holland & Zorman, 2007
9 Alp, 2000: 56.
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Zalpa’nın aranması gerektiğini ileri sürerler. Ünal, bu ırmağın Kültepe’nin hemen güneyinden akan
ve Seyhan Irmağı’nın en uzun kollarından biri olan (308km) Zamantı suyu olduğunu ve ırmağın
Akdeniz’e ulaştığını belirtmiştir. Bu metinde bahsedilen Zalpa’nın güneydeki Zalpa olabileceğini
ve Akdeniz’e yakın bir noktada aranması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca Irmağa çocuk bırakma
motifinin Hurri yani güney ve güneydoğu kökenli bir gelenek olduğunu bunun da güneydeki
Zalpa’ya işaret ettiğini söylemektedir10. Ama bütün bunların dışında bu belge bize dönemin yerel
beylikleri hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir.
Bize Hitit Devleti’nin kuruluşundan önce Anadolu’nun durumu hakkında bilgi veren ve
Boğazköy’de bulunan asıl önemli vesika ise Anitta’nın metnidir11. Metinde Pithana’nın oğlu,
Kuššara Kralı Anitta, babasının Neša’yı bir gecede aldığından ve orada bulunan halka zarar
vermediğinden bahsetmiş ve kendisinin daha sonra ona karşı gelen Zalpuwa kralı Huzziya’yı, Hatti
Kralı Piušti’yi, yendiğini, Ulamla, Harkimaš ve Šalativara şehirlerini zaptettiğini ve bu şehirlerdeki
tanrı heykellerini Neša’ya taşıdığından bahsetmiştir. Yine metinde Neša’yı tekrardan inşa ettiğinden,
buraya göğün Fırtına Tanrısı Šiušummi’nin tapınağını inşa ettiğinden ve tanrılara bir hayvanat
bahçesi yaptığından da söz etmektedir:
“Anitta, Pithana’nın oğlu, Kuššara Kralı, söyle: O Gökyüzünün Fırtına Tanrısı’nın
Sevgilisi idi. Kuššara Kralı, kentten büyük bir kudretle inip, Neša’yı bir gecede gücü sayesinde
aldı. Neša kralına saldırdı, ama Neša’nın halkına kötülük etmedi. Onları ‘analar’ ve ‘babalar’
yaptı. Babam Pithana’dan sonra ben bir isyanı bastırdım; hangi ülke ayaklandı ise, onu tanrı
Šiu’nun yardımıyla yendim.”
Orta Anadolu’nun sarp, dağlık ve ulaşılması güç bir yerinde Büyük bir imparatorluğa
başkentlik yapacak olan Hattuš, Anitta tarafından ele geçiriliyor ve akabinde lanetleniyor:
“Hattuša kenti açlıktan kırılınca, tanrı Šiu, onu taht tanrıçası Halmašuit’e teslim etti. Ve
ben bir gecede onu güçle aldım. Ve kentin yerine yabani otlar ektim. Bundan sonra kim kral olur
da Hattuša’yı yeniden iskan ederse, o, Gökyüzünün Fırtına Tanrısı’nın lanetine uğrasın”.
Anitta, Hattuša’yı ele geçirdikten sonra kentin bir daha iskan edilmesini önlemek için buraya
ZÀ.AH.LI12 adında zararlı bir ot ektiğinden bahsetmektedir. Muhtemelen Anitta, kent çevresinde
bulunan verimli tarlaların bir daha ürün vermesini engellemek ve böylelikle ekonomisi tarıma dayalı
olan Hitit halkının buraya yerleşmesini önlemek istemektedir13. Herhalde kral kente, Anadolu’da
halk arasında yabani ot olarak anılan köpekdişi ayrığı ya da köygöçüren gibi zararlı bitkilerden
ektirmiştir.

10 Ünal & Girginer, 2007: 118 vd.
11 A: KBo 3.22, B: KUB 26.71, C: KUB 36.98. ; Tercüme için bkz. Neu, 1974.
12 ZÀ.AH.LI/ZAG.AH.LI(SAR): tere?, yabani ot? Ünal, 2007: 808.
13 Bu yorum ve Hititlerde lanet ile ilgili ayrıntı bilgi için bkz. Taş, 2010: 869-890.
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Metnin sonunda; “Ben sefere çıkınca, Purušhandalı adam bana armağanlar getirdi.
Bunlar demirden yapılma bir taht ile yine demirden yapılma bir asa idi. Neša’ya geri dönerken
Purušhandalı adamı da birlikte götürdüm. O taht odasına girince, önümde, sağda oturacak.”
Anitta, yaptığı askeri icraatlar sonunda Büyük Kral unvanını kazanmış ve Anadolu’da
siyasi birliğin temellerini oluşturmuştur. Burada dikkati çeken; Pithana ve oğlu Anitta’nın Kaneš/
Neša’ya14 olan ilgileridir. Pithana’dan sonra oğlu Anitta’nın metinden izlenen icraatından Kaneš/
Neša’yı başkent yaptığı anlaşılmaktadır. Pithana’nın Anadolu içindeki seferlerini, Anitta devam
ettirmiş ve Neša merkezli olmak üzere, Anadolu’da merkezi otoriteyi kurma yolunda epey yol kat
etmiştir.
Anitta’nın adına Kültepe ve Ališar’da bulunan belgelerde de rastlanmaktadır. Kültepe’de
bulunan ve bir çeşit noterlik belgesi niteliği taşıyan, TC III 214’te “Kral Pithana ve Merdiven
Büyüğü Anitta” ifadesi bulunmaktadır15.
Alişar’da ele geçen bir belgede “Kral Anitta’nın mührü” ve diğer bir belgede de “Büyük Kral
Anitta ve Merdiven Büyüğü (veliaht) Beruva” ismi geçmektedir16. Fakat Beruwa’nın Anitta’dan
sonra kral olup olmadığı bilinmemektedir. Yine Kültepe’de bir saray yapısı içinde “Kral Anitta’nın
sarayı” yazan daha önceden hançer olduğu düşünülen ama bir mızrak ucu olduğu anlaşılan bir
buluntu da günümüze ulaşmıştır17.
Eski Hitit Devletinin ilk kralı olduğu söylenen I. Hattušili’nin vasiyetnamesini (KUB 1.16 +
KUB 40.65)18 Kuššara’da hasta yatağında yazmış olması, Hitit Krallığının Kuššara ile bağlantısının
devam ettiğinin bir göstergesidir. Diğer taraftan III. Hattušili otobiyografisinde19, kendisine Kuššar
Kralı Hattušili’nin torunu demekle Anitta ve I. Hattušili’nin aynı sülaleden geldiklerini ve Hitit
Devleti’nin Kuššara’da kurularak, daha sonra başkenti Neša ve sonra da Hattuša’ya taşımış
olabileceğini göstermektedir.
Görüldüğü gibi M.Ö. 2. bin yılın ilk çeyreğinde Anadolu’da, bağımsız şehir devletleri
bulunmaktaydı. Bu şehir devletleri ile Mezopotamya ve Kuzey Suriye şehirleri arasında önemli dış
ticaret faaliyetleri vardı. Bu ticareti Anadolu’daki şehir devletleri ile birlikte kendilerine has kanun
ve teşkilatları ile yaşayan Asur Ticaret Kolonileri yürütmekteydi.
Kolonilerin merkezi olan Kaneš (Kültepe), bu dönemde Anadolu’nun en önemli siyasi ve
ticari merkezi olma özelliğini kazanmıştır20. Kültepe tabletlerinden Kolonilerin ciddi ve önemli bir
teşkilat ile idare edildikleri anlaşılmaktadır. Asurlular’ın Anadolu’daki büyük şehirlerde Karum ve
küçük yerleşimlerde de Wabartum adı verilen bir örgütlenme sistemi geliştirdikleri anlaşılmaktadır21.
Ticaretin asıl amacı, Anadolu’ya satılmak üzere kalay, yünlü kumaşlar ve lapislazuli göndermek
ve karşılığında direkt ya da dolaylı yollardan gümüş ve altın alarak bunları Asur’a geri göndermekti.
Anadolu’da yaklaşık %90’ı bakır ve %10’u kalaydan oluşan bir alaşım olan tuncun üretimi için en
önemli madde olan ve aslında Orta Asya’dan çıkarılan kalay Asur’a muhtemelen Elamlı kervanlar
tarafından Susa’dan getiriliyordu22. Dışalımı gerçekleştirilen mallar arasında kalayın çok özel bir
yere sahip olduğunu, Anadolu’ya dış alımı yapılan mallardan %5 gümrük vergisi alınırken, alaşıma
hazır kalaydan %2-3 arasında değişen bir gümrük vergisi alınmasından anlamaktayız23.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kaneš=Neša eşitliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Alp, 1963:366-376.
Yiğit, 1994: 25. ; Balkan, 1955: 5.
Balkan, 1955: 5.
Yiğit, 1994: 25.; Özgüç, 1956: 29 vdd.
Gurney, 1973: 248.
Goetze, 1925, 39.
Albayrak, 2003, 1.
Kınal, 1998, 62. Eski Asur Kara Ticaretinin Yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Veenhof, 2011: 56 vdd.
Veenhof, 2011: 57.
Bilgiç, 1947: 571-602.
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Ticareti yapılan kumaşların neredeyse tamamı yünlüydü ve ketenden yapılan kumaşlar
ise çok nadirdi. Kumaşlar Anadolu’da Asur’dakinden üç ya da dört kat fazla gümüş karşılığında
satılmaktaydı. Bu nedenle kumaş ticareti oldukça cazipti. Fakat kumaşlar daha fazla yer kapladığı
için bir eşek yükü kumaşın değeri kalayınkinden daha düşüktü. Diğer taraftan yünlü kumaşları
depolamak özen gösterilmesi gereken bir işti. Zira güveden korumak için düzenli aralıklarla
havalandırılmaları gerekiyordu.
Eşek Kervanlarının donanımı ve yolculuğa çıkışı uzun ve zahmetli bir hazırlık süreci
gerektiriyordu. Asurlu tüccarlar alımları yaptıktan sonra, kervanı hazırlarlar ve yola çıkabilirlerdi.
Kervan için eşekler ve koşum takımları alınmalı, personel temin edilmeli ve yolculuğun ilk safhaları
için yiyecek, giyecek harçlığı ve yol masraflarını karşılamak üzere “el kalayı” tedarik edilmeliydi.
Asurlu yetkililer tarafından kervanın taşıdığı malın değeri tespit edilip, tüccarın vereceği ihraç
vergisi belirlendikten sonra mallar mühürlenir, paketlenir ve eşeklere yüklenirdi24.
Ticaret kervanları, Asur’dan hareket ettikten ancak altı ay kadar sonra Kaneš’e
ulaşabilmekteydiler. Kervanların emniyetini yerli Anadolu krallıkları üstlenmişler ve bütün yol
güzergâhı boyunca herhangi bir soygun ve hırsızlığa karşı tedbir için karakollar kurmuşlardır. Yerel
krallıklar ayrıca; Asurlu tüccarların kendi resmi kurumları olan Karumlarda kanuni haklarını saklı
tutup, emniyetli bir şekilde korunmalarını sağlamak ve politik ve adli bakımdan Asur’a bağlı olan
tüccarların serbest bölgede haklarını korumakla yükümlüydüler25.
Kervanlar sağ salim hedefine vardığında ithal edilen malların “gümrükten çıkabilmesi için”
yükler açılır, kontrol edilir ve bir eşek yükü için 2 kg kalay saraya vergi olarak ödenirdi. Mallar
ancak gümrükten çıktıktan sonra satılabilirdi26.
Bu çağda Anadolu ve Yukarı Mezopotamya arasında yapılan ticaretten her iki ülke de büyük
kârlar sağlamışlardır. Asurlu tüccarlar Asur’dan getirdikleri bir malı Anadolu’da en az iki katına
satıyorlardı. Aynı zamanda tüccarlar Anadolu şehirlerinde, kendi aralarında yaptıkları alışverişlerde
ve borçlanmalarda, yıllık %60 civarında faiz uyguladıkları halde yerli halka %240’lara varan yüksek
faizlerle borç para vermişler ve bu nedenle yerli halkı kendilerine bağımlı kılmışlardır. Böylelikle
ekonomik açıdan yerli halk üzerinde nüfuz sahibi olarak onları kendiişlerinde gündelikçi olarak da
çalıştırmışlardır27. Borç içerikli belgelerde borcun kimden ve kimin tarafından ne zaman alındığı
belgeleniyor, ne zaman geri ödeneceği de saptanıyordu. Ayrıca geri ödeme dönemindeki faiz ile
ödeme geciktiğinde uygulanacak faiz miktarları da belirleniyordu. Borçlu bazen evindeki para
edecek bir malı, bazen evini, bazen kölesini ya da çocuğunu hatta bazen de karısını bile güvence
yani ipotek olarak gösterebiliyordu28.
Bu döneme tarihlenen vesikalar göstermektedir ki, Asurlu tüccarlar Fırat yoluyla Kargamış’a
geliyorlar, oradan Malatya’ya geçiyorlar, sonra Darende-Görün ve Pınarbaşı yoluyla Kaneš’e
varıyorlardı. Asurlu tüccarların Amanos geçitlerini kullanmamalarının nedeni ise bu sırada Kuzey
Suriye’nin 12. Mısır sülalesi firavunlarının elinde bulunmasıydı29.
Mama Kralı Anum-Hirbi’nin Kaneš Kralı Waršama’ya yazdığı mektupta ticaret kervanlarının
güzergâhına ilişkin önemli bilgiler edinmekteyiz. Asur’dan Kaniš’e gitmekte olan ticaret kervanının
Hahhum’dan geçen yol tehlikeli olduğu zamanlarda daha güneydeki Uršu-Mama yolunu tercih
ettiklerini öğreniyoruz:
“Senden ehemmiyetle rica ediyorum: yalnız seyahat et! Mama’ya kervan ile girme;
kardeşinin kervanı, (kendisine) şehrin verdiği emir gereğince üç kısma ayrılsın ve ilk gurup
24
25
26
27
28
29

Veenhof, 2011: 58.
Sever, 1995, 6-7.; Koloni sisteminin yönetimi için bkz. Larsen, 2011: 64 vdd.
Veenhof, 2011: 59.
Sever, 1995, 6.
Erkut, 2008: 59.
Kınal, 1970-71, 5
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Mama’dan yola çıksın ve Kaniš memleketine vasıl olunca, ikinci gurup Uršu’dan yola çıksın.
Üçüncü kısım (Uršu’dan) aynı şekilde yola çıksın”30.

KÜLTEPE’DEN BİR MEKTUP ÖRNEĞİ
Kültepe’deki kazılarda bugüne kadar yaklaşık 23.500 tablet bulunmuştur. Buluntuların çoğu
Karum bölgesindeki kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Kültepe’de bulunan tabletler, özellikle Anadolu
tarihinin başlangıcını temsil ettikleri için önemlidir. Ayrıca bu dönemde yoğunlaşan, Kuzey
Suriye ve Mezopotamya ile olan ilişkiler sonucunda Anadolu halkı, bir devlet kurma ve yönetme
becerisi de kazanmıştır31. Kültepe arşivinde; Asur ve Anadolu arasında gidip gelen tüccarların
malları taşıma kontratları, ihbar kâğıtları, kervan beyanları, yapılan satışlar ve kervanın mahiyeti
hakkında mektuplar, taşıyıcı ya da satış temsilcileriyle yapılan kontratlar, teslim edilen malların
veya harcamaların dökümü, Anadolu’daki yerel krallıklarla yapılan antlaşmalar, Asurlu yetkililer
tarafından yürürlüğe konan düzenlemeler ve tüccarların, yatırımcıların ve Asur’daki ambarların rolü,
kuralları, ödemeleri gereken vergiler gibi birçok konu hakkında kayıt bulunmaktadır. Diğer taraftan;
çok farklı konularda resmi ve kişisel mektuplar, ticari yazışmalar, hukuki davalar ve vasiyetnameler
gibi bazı belgeler de ele geçmiştir. Kuşkusuz, ele geçen bu belgeler sayesinde Asur ve Anadolu’da
yaşayan halkın toplumsal hayatına dair önemli bilgiler edinmekteyiz.
Koloni Çağı’nda kadının toplumdaki yerine dair bilgiler veren birçok belge bulunmaktadır.
Asur toplumunda evlilik tek eşliydi. Erkek evlenirken başka bir eş almayacağına dair söz verirdi.
Eğer ikinci bir eş alırsa oldukça yüklü bir ceza ödemek zorunda kalır ve evlilik sözleşmesi de
feshedilirdi32:
“Adad-damiq Ištar-nada’nın kızıyla evlendi. Başka bir kadınla evlenemez. Eğer başka bir
kadınla evlenirse, 1 mina gümüş ödeyecektir. Eğer iki ay içinde gelmez ve karısına bakmazsa, kızı
başka bir adama verecekler. O kızla evlenen adam hakkında şikâyette bulunamaz”33
Diğer taraftan; erkeğin bazı durumlarda ikinci bir kadına gitme izni bulunmaktaydı.
Çiftin çocuğu olmadığında, erkek soyunu devam ettirmek için başka bir kadın alabilirdi. Bir de
Anadolu’daki bir ticaret merkezine yerleşmiş Asurlu tüccarlar ikinci bir eşle evlenme hakkına
sahiptiler. Bir tüccar, iki eşiyle birlikte yaşayamazdı ve ilk evlendiği eş nerede yaşarsa yaşasın
asıl eşti. Yani tüccar teoride çift eşli olsa da aslında aynı anda sadece tekiyle yaşayabilme hakkına
sahipti34.
Belki de ikinciyle evlenen ve bunu asıl eşinden saklayan bir tüccarın eşinin yazdığı mektup
ilgi çekicidir:
“Beni Burušhattum’da bıraktın ve kocamın aklından tamamen çıktım ve sen benimle
ilgilenmiyorsun! Buraya geldim ve sen Kaniš’de beni kötüledin ve bir (tam) yıl boyunca yatağına
gelmeme izin vermedin. Timilkiya’dan bana şöyle yazdın: ‘Eğer buraya gelmezsen artık benim
amtum eşim değilsin!’Timilkiya’dan Kaniš’e giderken şöyle dedin: ‘15 gün içinde yeniden yola
çıkacağım’ Ama 15 gün yerine orada bir yıl kaldın! Kaniš’ten bana şöyle yazdın: ‘Hahhum’a
gel!’ Bir yıldır Hahhum’da yaşıyorum ve sevkiyatlarında benden bahsetmiyorsun bile!”35
Muhtemelen Kuššara kralı Anitta, Anadolu’nun siyasi birliğini kurduktan sonra, Asurluların
ticaret yapmalarına izin vermemiş ve böylece Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri Çağı M.Ö.
1750’lerde Asur kralı II. Puzur-Asur döneminde sona ermiştir36.
30
31
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Kulakoğlu, 2011: 46.
Michel, 2011: 125.
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Anadolu’daki ilk siyasi birliğin temelleri Kuššara Kralı Anitta tarafından atılmış, aynı
sülaleden gelen Hititler ile tam bir merkezi otorite sağlanmıştır. Anadolu’ya nerden geldikleri
henüz bilim adamları tarafından tartışma konusu olan Hint-Avrupalı Hititler37, Orta Anadolu’ya
geldiklerinde hem sosyal hem de kültürel açıdan gelişmiş bir Hatti medeniyeti ile karşılaşmışlardır.
Buradaki en önemli hususlardan biri, Hititlerin koloni çağından beri yavaş yavaş Anadolu’ya
sızarak imparatorluğun temellerini oluşturmuş olmalarıdır. Kültepe belgelerinde geçen Hititçe
şahıs isimleri koloni çağında Anadolu’daki Hitit varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu durumda
Hititler, Anadolu’ya M.Ö. 3. bin yılın sonunda ya da 2. bin yılın başlarında göç etmişler ve kendi
idarelerinde küçük beylikler kuracak kadar uzun bir süre Anadolu’da yerleşik yaşamışlardır.
Tabii son olarak sorulması gereken önemli bir soru da; Hititler, nasıl oldu da Anitta’nın
lanetlediği şehri kendilerine başkent yaptılar ve bu kent büyük bir imparatorluğun merkezi olarak
dönemin ünlü metropollerinden biri haline geldi? Mesela neden Hitit Devleti henüz kurulmadan
önce Asur Ticaret Kolonileri döneminde önemli bir ticari merkez olan Kaneš/Neša değil de Hattuša
başkent yapılmıştır. Kuşkusuz burada Hattuša’nın coğrafi konumu etkili olmuştur. Zira kayalık ve
dağlık yapısı ile daha korunaklı ve yüksek bir mevkide bulunması, bol su kaynakları ve verimli
arazisi ile bu kent bir krallık merkezi için uygun şartlar sunmaktaydı. Kaneš ise bir ticaret merkezine
uygun her türlü olanaklara sahip, kavşak bir noktada bulunmakta, ama düşman saldırılarına karşı
daha açık ve korumasız bir şehir konumundaydı.
Anitta’dan itibaren tahta geçen tüm Hitit kralları kendilerini Hatti kralı olarak tanıtıp, Hatti
soyundan geldiklerini her defasında dile getirmekle kalmamışlar, Hatti geleneklerini de Hititlilik
çatısı altında ki eğer böyle bir kavram vardı ise devletin çöküşüne dek yaşatmışlardır. Ayrıca Hitit
Kralları, Anitta ile olan bağlantılarını da her defasında kendilerinin Kuššar sülalesinden geldiklerini
vurgulayarak ifade etmişlerdir.
Evet, Anadolu’da Anitta ile başlayan Hitit serüveni, yaklaşık M.Ö. 1200 yılında Hitit
Devleti’nin çöküşü ile son bulmuş, fakat Hitit kültürünün izleri, coğrafyanın sunduğu büyük
zorluklara rağmen, günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

37 Cornelius, 1973.; Mellaart, 1981, 135-149.; Dinçol, 1982; Bryce, 1998.; Klengel, 1999.; Gurney,2001.; Ünal,2002.; Alparslan, 2009: 14vd.
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DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN TÜRK
KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
Prof. Dr. Musa Duman1*
Milletlerin kültür hayatlarında çok önemli yerler tutan kaynak eserler var. Bunların içinde
yazılı olanları var, fertlerin ağızdan ağıza naklettikleri sözlü olanları var. Bir de hem yazılı hem
sözlü yollardan gelip o milletin geçmişini adeta bir gergef gibi dokuyarak geleceğine yön verenleri
var.
Tarihte büyük millet olmuş toplulukların, büyüklüklerini tarihin derinliklerinden çıkarıp asırlar
boyunca devam ettirerek günümüze taşımalarında, günümüzde de büyüklüklerini sürdürmelerinde
bu kültür kaynaklarının önemi çok büyük olmuştur.
Şöyle kafamızı kaldırıp tarihe bir baktığımızda, tarih bilgilerimizi biraz yokladığımızda bu
gerçeği görmemiz çok zor olmayacaktır.
Her büyük millette olduğu gibi bizim de çok değerli tarihî şahsiyetlerimiz, eserlerimiz,
kaynaklarımız var ve bunlar bilsek de bilmesek de çeşitli şekillerde, çeşitli yollarla hayatımızı
sürdürmemize ve geleceğimizi kurmamıza katkılarını sürdürüyorlar.
Bunlar bazen annemizin ninnisiyle kulağımıza nağme olarak, bazen konuştuğumuz dilimizdeki
bir tekerlemeyle, bir atasözüyle, bir deyimle, bazen de babamızın yahut öğretmenimizin anlattığı
veya kitaplarda okuduğumuz ve gururumuzu okşayan destan ve hikayelerdeki kahramanlar olarak
hayatımıza girerler.
Şöyle bir bakalım: Dede Korkut, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlânâ, Nasrettin Hoca,
Karacaoğlan bunlardan hemen aklımıza geliverenler.
Bunlar, bugün bizim için farklı kişilikleriyle hafızamıza yer etmiş olsalar bile hepsinin
birleştikleri ortak noktaların olduğunu, daha da önemlisi hepsinin
aynı kaynaktan beslendiklerini söylemek mümkündür. İster Ahmet
Yesevî’nin hikmetlerine bakalım, ister Yunus Emre’nin şiirlerine
bakalım, ister Nasrettin Hoca’nın fıkralarına, Mevlanâ’nın
eserlerine bakalım; Karacaoğlan’ın koşmalarına, türkülerine
bakalım. Hepsinde Dede Korkut hikâyelerinin konularını
oluşturan kahramanlıktan, dürüstlükten, aşktan, sevgiden ve
bilgelikten izler buluruz. Bu tarihî değerlerimizin çağları aşıp bize
ulaşmaları, yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleri de bir bakıma
millî benliğimize işlemiş olan kahramanlığın, sevginin, doğruluğun
ve bilgeliğin kaynakları olmalarındandır.
Bu tarihî değerlerimiz içinde Dede Korkut hikâyelerinin ve
bizzat Dede Korkut’un destan özelliği taşımak bakımından ayrı
bir yeri bulunmaktadır. Çünkü Dede Korkut da, Ahmet Yesevî,
Nasrettin Hoca, Karacaoğlan gibi bütün Türk dünyasının
hafızasında yeri olan bir şahsiyyettir. Buralarda Dede Korkut
bazen Korkut Ata adıyla bazen de herhangi bir aksakal
kılığında yaşamaktadır.
* Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü
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Meselâ Dede Korkut hikâyeleri arasında yer alan Tepe Göz hikâyesinin bugün Anadolu’nun
birçok bölgesinde bazı farklarla çok canlı olarak yaşadığını görmekteyiz.
Yine, Kerem ile Aslı gibi aşk konularını işleyen bazı halk hikâyelerimizde Dede Korkut
hikâyelerindeki aşk ve bağlılığın benzerlerini görmek mümkündür. Hikâyeleri okumuş olalım
olmayalım hepimizin hafızasında, köprübaşına durup geçenden de geçmeyenden de para alan Deli
Dumrul’un bir yeri vardır.
Dede Korkut hikâyeleri, elimizdeki metinlere göre 16 hikâyeden oluşmaktadır. Bu hikâyelerin
muhtemelen, Kuzey-Doğu Anadolu’da, bugünkü Kafkasya ve Azerbaycan bölgeleriinde yerleşen
Oğuz Türkleri arasında geçmiş olan olaylarla zenginleştirilerek, yine kesin olmayan tarihlemeyle
XV. yüzyılın ortalarında veya ikinci yarısında yazıya geçirildiği kabul edilmektedir.
Gerek tarihî kaynaklarda yer alan bilgilerden gerekse hikâyelerdeki ip uçlarından hareketle,
bu hikâyelerin aslında çok daha eski tarihlerde oluştuğu Türklerin yaşadığı geniş coğrafyanın bir
çok bölgesinde anlatılmış olabileceği tahmin edilmektedir.
Dede Korkut hikâyelerinde, eski Türk devlet idaresiyle, boy yönetimiyle ilgili bilgiler de yer
almaktadır. Meselâ Oğuzların başlarında eski geleneğe uygun olarak ’24 sancak beyi’ bulunmaktadır.
Bu beylerin başı oldukları boylarıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Yine bazı hikâyelerin konuları, bu
Oğuz boylarının ve beylerinin aralarında geçen çekişmelerden ve anlaşmazlıklardan oluşmaktadır.
Buralarda bey adları, boy adları, yer adları, mücadele yöntemleri, insanlar arasındaki ilişkiler ve
anlaşmazlıkların çözüm yolları hikâyelerin dokusu içinde Türk millî kültürününün tarihî unsurları
olarak yer alırlar. Hele Dede Korkut’un her zorda kalışta, her sıkıntılı durumda kendisine başvurulan
bilge kişiliği, Türk toplum hayatının çok önemli bir özelliğini bize yansıtmaktadır. Bu yanıyla
da Dede Korkut, her Türk toplumunda bilge kişiliğiyle saygın bir yeri olmuş önder şahsiyetlerin
destanlarda kayda geçirilmiş ilk örneği gibidir.
16 hikâyenin tamamında, konusu ne olursa olsun, sonunda Dede Korkut ortaya çıkarak olayı
sonuçlandırır. Hikâyelerin ortak konusunun ise genel olarak yiğitlik, kahramanlık ve sevgi olduğunu
söyleyebiliriz.
Buradaki kahramanların her biri olağanüstü özelliklere sahip kişilerdir. Hikayelere destan
özelliği katan da bu olağan üstülüklerdir.
Meselâ, Kan-Turalı adlı boy beyinin, Tekfurun kızı Selcen Hatun’u almak için kırk yiğidiyle
gitmesini anlatan hikâyeyi örnek olarak özetleyelim:
Selcen Hatun Kan-Turalı’ya azgın boğayı yenmesi karşılığında verilecektir. Bu boğa mermeri
peynir gibi dağıtacak güçtedir. Tekfur ve adamları boğaya güvenirler. Kan-Turalı’nın kırk yiğidi ise
boğayı görünce korkarlar ve ağlaşmaya başlarlar. Burada bey yoldaşlarına şöyle seslenir:
Hey kırk eşim, kırk yoldaşım. Neye ağlarsız? Kolca kopuzum getürün, öğün meni.
Kırk yiğit beylerini övmeye, ona cesaret vermeye başlarlar:
Sultanım Kan-Turalı.
Babanın ak çadı eşiğinde
Cariyeler inek sağar görmedin mi?
Boğa boğa dedkleri
Kara inek buzağısı değil midir?
Alp erenler düşmanından korkar mı?
Sarılarla donanmış Selcen Hatun köşkten bakar.
Kime baksa aşk ile oda yakar.
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Bu sözler, bir çeşit alkış ve tezahürattır. Mehter takımının Osmanlı askerlerine yaptığı etkiyi,
verdiği galeyanı sağlamıştır. Bey:
Mere, boğanuzı koyuvirin gelsün, der.
Boğanın zencirini çözerler, boynuzları elmastan mızrak gibidir.
Kan-Turalı adı görklü Muhammed’e salavat getirir ve boğaya saldırır. Yumruğunu boğanın
alnına dayar. Uzun müddet böylece mücadele ederler. Boğayı nasıl alt edeceğini düşünürken aklını
kullanır. Kendi kendine söylediği, bugün bizim için de çok önemli olan söz şudur:
—Bu dünyayı erenler (yiğitler) akıl ile bulmuşlardır. Bunun önünden sıçrayayım, ne hüneri
var ise ardından göstereyim.
Böyle düşünür ve yumruğunu alnından aniden çeker, boğa yere düşer, bey boğanın
kuyruğundan tutup şöyle bir iki çevirip yere çakar, boğazlar, derisini yüzer, etini meydanda bırakıp
derisini Tekfur’un önüne getirir ve ona şöyle seslenir:
—Tan ile kızunı mana viresin.
Kan-Turalı yoldaşlarıyla birlikte Selcen Hatun’u sabah erkenden alıp dönerler.
Hemen şunu belirtmekte yarar var ki hikâyelerde bulunduğunu söylediğimiz bilgiler, bir
sözlük veya ansiklopedi maddesi gibi sıralanmış değildir. Biz onları anlatılanlardan, söylenenlerden
çıkarırız. Hikâyeleri bu gözle değerlendirmek gerekmektedir.
Hikâyelerde eski Türk inançları, görenek ve gelenekleri de yer almaktadır. Evlenme, doğum,
ad verme, yas ve ölü gömme törenleri, İslâmî-millî motiflerle birlikte işlenmiştir. Buralarda Türklerin
eski dini Şamanizmin de izlerine çokça rastlanır. Hikâyelerdeki Şamanizm’le ilgili bilgiler, Türklerin
eski inanç sistemleri konusundaki araştırmalara da kaynaklık etmiştir.
Elimizde bulunan hikâye metinleri XV. yüzyıl Azerî Türkçesinin özelliğini taşımaktadır.
Bu bakımdan eser, şu anda bizim de kullandığımız dilin içinde yer aldığı Batı Türkçesinin önemli
kaynakları arasında yer almaktadır. Dede Korkut hikâyeleri anlatm tekniği ve üslûbu yönüyle de
döneminde yazılmış diğer eserlerden ayrılmaktadır. Meselâ konuşma dilinin yazıya geçirilmiş ilk
örneklerine bu hikâyelerde rastlamaktayız. Bu dil, deyim ve atasözleriyle zenginleştirilmiş, yer yer
adeta konuşma dilinin vurgusunu ve tonlamasını fark edebileceğimiz kısa cümle kurgularıyla canlı,
akıcı ve tabiî bir dildir.
Dede Korkut hikâyelerinin yazılı metinleri bulunalı bir asra yakın bir zaman oldu. Bu metnin
bulunmasından bu yana hikâyeler üzerinde her seviyede bir hayli çalışma yapıldı. Ama şunu
belirtelim ki Dede Korkut ve bu hikâyelerdeki kahramanlar, hikâyelerin felsefesi bizim hayatımıza
bu çalışmalarla girmedi. Onlar Türk milletinin benliğinde hep var oldular. Aramızdaki Korkutlar,
Oğuzlar, Tuğrullar, Selcenler bunun çok açık delilleridirler.
Konunun büyüklüğüne göre bu kısacık yazıyı, Dede Korkut hikâyelerinin sonlarında bazı
farklarla tekrarlanan şu oldukça anlamlı, hikmetli sözlerle bitirelim:
Kanı dediğim bey erenler
Dünya menim diyenler
Ecel aldı, yer gizledi,
Fani dünya kime kaldı.
Gelimli gidimli dünya
Sonucu ölümlü dünya.
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HASAN EŞREF ERTEKİN HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ
Abdulkadir OZULU1*
Sözlerime sevgili hem şehrimiz ve başarılarıyla iftihar
ettiğimiz Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü Sayın Alaattin
Karaca’ya teşekkürle başlayacağım.
Hasan Eşref Ertekin Hoca’mızın evinde kalan
kitaplarını ve seneler boyu yazıp sakladığı çalışma
dosyalarını değerlendirmemiz için bize armağan
eden Hocamızın oğlu ve torunu Ufuk Ertekin’in
nezaretinde toplayıp aldık. O günlerde sahaflık
yapan Mustafa Gökgöz ve Lise Matematik
Öğretmeni Necati Şahin Bey’le birlikte bir
depoda önce rutubet almış dosyaları ve kitapları
kuruttuk. Tozlarını silip temizledik.
Kitapları kıymetli arkadaşım Ethem
Erkoç ile birkaç defa elden geçirdik. Tekrar
tekrar temizledik. Cildi bozuk, sayfaları dağınık
olanları derleyip birleştirmeye çalıştık. Ethem
Bey kitapların yıpranmış sayfalarını elden geçirdi.
Matbaaya götürdü. Kenarlarını tıraş etti. 150’den
fazla kitap ve broşürün cilt bakımını yaptı, çoğunu
yeniden ciltledi.
Kitapları yeniden kullanılır hale getirmiştik.
Ancak Hocamızın geride bıraktığı 30’a yakın dosya içindeki
belgeleri nasıl, ne şekilde değerlendirebilirdik. Belgeleri okudukça çok değişik konularda bilgilerle
karşılaşıyorduk. Ne yapacağız derken Alaattin Bey ziyaretime geldiler ve kendisine Hoca’mızın
metrukâtını gösterdim. Ne yapacağımı bilemiyorum, bunları nasıl değerlendirebiliriz, bir yol göster
dedim. Sağ olsun 10 gün kütüphaneme gelerek dosyaları bir bir elden geçirip bütün belgelere tanıma
fişi yazıp, her bir belgeyi şeffaf dosyalara koyarak genel bir tasnife tabi tuttular. Sonra da bu belgelerin
bir listesini yaparak birbirine yakın ve birbirini takip eden belgeleri konu başlıkları vererek özel konulu
dosyalar haline getirdik. Mektuplar bir dosya içinde toplandı. Osmanlıca yazılı bu mektupları bir bir
okuyup bugünkü alfabemize çevirdim. Bir dosya halinde Alaattin Bey’e gönderdim. Bu mektuplar
üzerine bir konuşma yapmalarını istedim. Memnuniyetle kabul edip Çorum’a geldiler. Özellikle ilk on
günlük yol gösteren hizmetine ve Çorum’a teşrifine teşekkür ediyorum.
Hoca’mıza gelen mektuplar hakkında bize bilgiler sunacaklar. Ancak bilmeyenler için Hasan
Eşref Ertekin’in ailesi, eğitimi, yapıp tuttuklarıyla, hizmetleriyle hayat hikâyesini özet olarak ben
yapacağım. Sonra Sayın Karaca’yı dinleyeceğiz.
Hasan Eşref Ertekin, 1892 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Babası Çorum Muzafferiye
Medresesi müderrislerinden İbrahim Hakkı, annesi Ayşe Hanım’dır. Baba tarafından soyu Elvan
Çelebi ve Âşık Paşa’ya, anne tarafından ise ünlü ilim adamı Yusuf Bahri Hazretlerine ulaşmaktadır.
Anne ve baba tarafından soy ağacında ilim adamları, müftüler ve müderrisler bulunmaktadır.
* Eğitimci-Araştırmacı-Yazar
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Eşref Ertekin’in babası İbrahim Hakkı hakkında birkaç cümle ile bilgi vermek istiyorum.
Çorum ve Havalisi Şairleri kitabında Halil Rifat Arıncı, İbrahim Hakkı’yı anlattığı sayfalarda
onun mahlasının “Mihri” olduğunu ve oğlu Hasan Eşref Ertekin’den 30 kadar şiirini aldığını yazıyor.
Ancak İbrahim Hakkı’ya ait kitabına aldığı şiirlerinden örneklerde “Hakkı” ismi geçmektedir.1
4.yüzyıldan günümüze Çorumlu Şairler kitabında Abdullah Ercan ise İbrahim Hakkı’ya ayırdığı
sayfalarda Arıncı’nın bahsettiği Mihri mahlasından hiç söz etmemiştir.
Hasan Eşref Ertekin’in vefatı sonrası evinin odasında kalmış notlarını ve kitaplarını topladığımız
arşiv içinde bazı Osmanlıca sayfaların üst kısmına ve kenar boşluklarına “Mihri’nin nazmıdır veya
Mihri’ye aittir.” yazılı şiirlere tesadüf ettim.
Halil Rifat Arıncı uzun yıllar Çorum’da kalmış, Çorumlu dergisine yazılar yazmış ve Hasan Eşref
Ertekin’le yakından beraber olmuştur. Bu konuda verdiği bilgileri doğru kabul etmek gerekmektedir.
Bunlardan çıkardığımız ve Hakkı imzalı şiir örneklerinde gördüğümüz şekliyle baba İbrahim Hakkı
şiir yazan ve şiirle alakasını sürdürmüş bir kimsedir. Hasan Eşref Ertekin haliyle şair bir babanın
çocuğu olarak bulunduğu aile ortamında şiir zevki ve hevesi bulunan bir kimse olmuş, ileriki yıllarda
bu zevk ve heves onu cönklerle, şiir defterleri ve divanlarla ilgilenmeye sevk etmiştir.
İlim ve kitapla yaşanan bir ortamda dünyaya gelen Hasan Eşref’in mensup olduğu bu ailenin
Ertekin soyadını almadan önceki lakapları “Tekkeli Hoca Oğulları - Tekkeli Hoca zadeler”dir. Bu
lakap Elvan Çelebi (Elvan Çelebi Tekkesi Köyü) adıyla bilinen köyden gelmeleri ve o köye adını veren
Elvan Çelebi’nin burada kurduğu tekke ve zaviyenin hizmetinden sorumlu bir aileden olmalarından
dolayı kendilerine halk tarafından verilmiştir.
Çorum’a göç eden Hacı İbrahim Halil ismini taşıyan (Hasan Eşref’in dedesinin babası) zatla
Çorum’da da Elvan Çelebi’deki tekkeşinlik hizmetlerinden ve ilim adamı olmalarından dolayı bu aile
“Tekkeli hoca oğlu-oğulları” olarak anılmışlar ve bu adla anılır olmuşlardır.
Çorum’da Osmancık Caddesi üzerinde bulunan evleri de “Tekkeli Hoca Evi” olarak
adlandırılmıştır. Bu evin halka açık olan odası da “Tekkeli Hoca Odası” olarak isimlendirilmiştir.
Hasan Eşref Ertekin, kendi soy kütüğü için yaptığı araştırmalarda İl Kütüphanesindeki yazma
eserler arasında bulduğu bilgileri kendinden başlayarak şu şekilde not etmiştir.
Tekkeli oğlu Sülalesi:
Eşref Ertekin ibni İbrahim Hakkı ibni İbrahim Nuri ibni Hacı İbrahim Halil ibni
Mehmet ibni Halil el mensub ila Elvan Çelebi kuddise sırruh ül celî gaferallahü anhüm ül
âli el kebîr ül müteal…
Bu izahat Kütüphanede (Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi) 658/147’de kayıtlı Kaside-i Hâiye
şerhi (Musıl el Şüfâ’) adlı kitabın yan tarafında yazılıdır. Bu eseri dedem İbrahim Nuri’nin amcası
olduğu sayılan Ahmet bin Halil yazmıştır. (Eşref Ertekin’in Notları Dosyası)
Baba İbrahim Hakkı’nın babası İbrahim Nuri’nin vefatından sonra Çorum’da Muzafferiye
Medresesi’ne babasının yerine Müderris olarak tayin edildiğini eldeki belgelerden öğreniyoruz.
Baba İbrahim Hakkı, müderrisliği yanında şair kişiliği ile de dikkat çekmektedir. Derlediğimiz arşiv
içerisinde İbrahim Hakkı’ya ait bir yazma eser elimize geldi. Bu eser eski harflerle yazılmış, (Tilkinin
Horoz, Ördek ve Fareye Ettiğini Beyan) başlığını taşıyor. 11 sayfa, mesnevi şeklinde olup toplam 150
beyitlik didaktik bir eserdir.)
Hasan Eşref Ertekin’in de babasının vefatından sonra medrese vakfiyelerinde yazılı şartlar içinde
kayıtlı hakka istinaden bu medreseye müderris olmasına karar verilmiştir. Ancak yaşının küçüklüğü
sebebi ve tahsilini ikmal ile ehliyet kazandıktan sonra vazife deruhte etmesi yoluna gidilmiştir.
Babası İbrahim Hakkı’nın verilen doğum ölüm tarihlerinde doğum tarihi tartışılır ve daha iyi
araştırılması gerekir durumdadır. Eldeki kaynaklara göre (1876-1906) tarihleri arasında yaşamıştır.
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Bu kayıtlara göre genç vefat etmiştir. H. Eşref ailenin en büyük çocuğudur. Hasan Eşref’in anne baba
bir dört kardeşi daha olmuştur. Hasan Eşref babasının vefatında 14 yaşındadır. Kardeşlerinin ve bütün
ailenin geçim yükü evin en büyük çocuğu olarak omuzlarında kalmıştır.
Babasının ölümünden sonra Muzafferiye Medresesi vakfiyesinden Hasan Eşref Ertekin adına
çok az miktarda bir maaş bağlanmıştır. Hasan Eşref Ertekin hafızlığını tamamlamış ve Mektebi
Hamidi’den mezun olmuştur. Alaybeyoğlu Medresesinde âli dersler tahsiline devam ederken Sağrıcı
Mahallesi İmamlığı görevini de üstlenmiştir. Bu imamet görevinden aldığı aylık 3 lira ve Medrese
Vakfiyesinden gelen yıllık 4o lira gibi bir gelirle ailesini geçindirmeye çalışmıştır. 1925 yılında resmi
memuriyete geçişinde verdiği mal beyanında; babasından kalan mirası (beş kardeşle ortak) bir ev, iki
bağ ve üç parça tarla olarak bildirmiştir.
1913 yılında Sungurlu’da 1914 yılında Çorum’da medrese talebelerine yönelik yapılan ehliyet
imtihanlarında başarılı olarak şahadetnameler almıştır. Ne var ki, Birinci Dünya Harbi’ne Osmanlı
Devletinin de katılması üzerine ilan edilen umumi seferberlik Hasan Eşref Ertekin’in medrese tahsilini
tamamlamasına imkân bırakmamıştır.
Mart 1330’da (1914) seferberlik davetine koşarak asker olmuş ve 1335 (1919) Nisanında terhis
olarak Çorum’a dönmüştür. İstiklal Harbi yıllarında Çapanoğlu İsyanı sırasında Çorum’da silâhaltında
asker bulunmadığı için gönüllü asker yazımı yapılmıştır. Eşref Ertekin de bu sırada gönüllü yazılmıştır
(1920). Bu gönüllü askerliğinden 27 Şubat 1921 tarihinde terhis olmuştur.
Sağrıcı Camii imamlığına devamla birlikte, 7–8 Hacı Hasan Paşa Kütüphanesi’ne Hafız-ı kütüp
olarak görevlendirilmiştir.
1925 yılında Çorum’da bulunan (Hasan Paşa, Kırklar,Alaybey) medreselerinin kütüphanelerindeki
kitapların birleştirilmesiyle kurulan ve 1925 yılında hizmete açılan “Milli Kütüphane” adı verilen yeni
bir binada Kütüphanecilik görevine getirilen Hasan Eşref Ertekin 1957 yılında yaş haddinden emekli
olana kadar bu görevini sürdürdü.
1928 yılında Çorum’da İstanbullu oğulları diye bilinen aileden Sadık Efendi’nin kızı Şükriye
Hanım’la evlendi. Çocukları olmadı. 1932–1950 yılları arasında Çorum Halkevi’nin sosyal, kültürel
ve diğer alanlarda yaptığı bütün faaliyetlere katıldı. Halkevi’nin yayını olan Çorumlu dergisine yazıları
ve yayın süreğini takiple görevli olarak hizmet verdi. Folklor derlemeleri, dil derlemeleri yaptı.
Arşivlerde bulunan Çorumla ilgili pek çok belgenin çevirisini Çorumlu dergisinde ek sayfalar
halinde yayınladı. 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti yurdun her bir ilinde Valilikler kanalıyla
yaygınlaştırılır. Türk Dil İnkılâbına yardım için Türk dili hazinesini eksiksiz toplayarak lügate almak,
halk dilinde binlerce yıldan beri saklanan ve işlenen dil miraslarına sahip olmak amacıyla başlatılan
bu Dil İnkılâbı faaliyetine Çorum’dan katılmış en önemli isim Eşref Ertekin’dir. Türk Dil inkılâbının
üç temel faaliyeti olan;
a) Dili zenginleştirmek,
b) Dili yabancı sözlerden temizlemek,
c) Dili güzelleştirmek için yurt çapında DERLEME faaliyetlerine girişildi.
1-Sözderlemeleri,
2- Halk bilgisi derlemeleri,
3-Halk sanat ve edebiyatı konularında ve bu konuların pek çok alt başlıkları üzerine derlemeler
yapıldı.
Eşref Ertekin, bu üç temel konu ve ayrıntıları olan alt başlıklı konuların hemen hepsinden
derlemeler yaptı. Söz derlemelerini Türk dili Tetkik Cemiyeti’ne gönderirken diğer dil-edebiyat ve
Halk bilimine ilişkin derlemelerini Çorumlu dergisinde yayımladı. Yine bu yıllarda Isparta’da çıkan
ÜN dergisine de “Cönklerden Derlemeler” başlığıyla gönderdiği yazılar, dergide yayımlandı.
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Bunların bir kısmını Çorumlu dergisinde yayımladı. Dil derlemelerini Türk Dili Tetkik
Cemiyetinin istediği formlar içinde 3 binden fazla dil fişi doldurup Ankara’ya gönderdi.
Bunlar kolay işler değil. Bu işler para ile yapılmış işler de değil. Gönüllülük esasıyla yapılmış
çalışmalardır. Türk Dil Kurumu Eşref Ertekin’i derleme çalışmalarından dolayı Kurumun “yardımcı
üyesi” olarak takdir ve ilan etmiştir.
Çorum’a gelen kültür ve sanat adamlarının ilk müracaat ettikleri kişi oldu. Bu ziyaretçileri özel
misafiri gibi kabul edip ağırlamaktan ve onlara hizmet etmekten hiçbir zaman uzak durmadı. Bunlarla
özel dostluklar kurdu ve senelerce bu dostlarıyla mektuplaştı.
1953 yılında kardeşi İsmail Refet’in oğlu Hakkı Bülhan Ertekin’i resmen evlat edinmiştir.
Vefatına kadar da yeğeni ve manevi evladı Hakkı Bülhan’ın ailesiyle birlikte yaşamıştır.
1957 yılında sağlığı bozuldu ve bir yıla yakın İstanbul Validebağ Sanatoryumunda tedavi gördü.
1927 yılından başlayarak 1940 yılına kadar aralıksız tuttuğu günlük defterleri de Eşref Ertekin’in
hayatından bahsederken söylenmesi gereken bir zenginliğidir. Günlük yazma alışkanlığı, ilk on üç yıllık
notlarından daha az ve aralıklı olmak üzere hayatı boyunca devam eden bir güzel alışkanlığı olmuştur.
1960 yılından sonra kullandığı cep takvimleri sayfaları kısa kısa günlük notlarıyla süslenmiştir.
1960-1970 yılları arasında çıkan İğdeli Gelin, Çorumluya Çağrım ve Madımak dergilerinde
yeni derlemelerinden örnekler yayımladı.
Eşref Ertekin; başta pul olmak üzere, kartpostal ve eski belge mahiyeti olan her türlü kâğıt
ve eşyayı biriktirmekten geri durmamış bir koleksiyoncudur. Pul koleksiyonculuğunu profesyonel
mahiyette hayatı boyunca sürdürmüştür.
Türkiye’nin iktisadi ve sanayi kalkınmasına öncü olabilmek için çok küçük tasarruflarıyla
birkaç iktisadi kuruluşun hisse senetlerinden almıştır. Zaman içinde bu küçük hisseler yok hükmüne
düşmüştür.
Çorum’da Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluşunda üye olmuş, Çorum’da Kızılay kurumunun
kurucuları arasında yer almış, Türk Maarif Cemiyeti Çorum Şubesi’ne üye olmuş, Çorum İlice Bağları
ve Ahçılar Bağları Bakım Derneği’ne, Merkezi İstanbul’da bulunan Sivil Emekliler Derneği’ne üye
olmuş ve çok uzun yıllar bu kuruluşlara aidat ödeyerek üyeliğini sürdürmüştür.
28.12.1957 de emekli olduktan sonra da yazma ve eski eserler uzmanı (kütüphaneci) olarak
E cetvelinden ücretli olarak Çorum Halk Kütüphanesi’nde eski eserlerin tasnifi ile görevlendirildi.
Maliye Bakanlığının 1970 yılında E cetveli uygulamasını kaldırmasıyla bu görevi son buldu.
1971 yılında ÇORUMDA DERLENEN MANİLER kitabı yayımlandı.
Hasan Eşref Ertekin 9 Şubat 1979 yılında Çorum’da vefat etti. Mekânı cennet olsun diyerek
rahmetle anıyoruz.
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EŞREF ERTEKİN’İN MEKTUPLARI ANADOLU’DAKİ
İRFAN ALIŞVERİŞİ
Prof. Dr. Alâattin Karaca1*

Eşref Ertekin’e yazılan mektuplara geçmeden önce Hoca’nın hayatı ve o yıllarda taşradaki
ilmî, edebî faaliyet hakkında kısaca bilgi vermeliyim. Hasan Eşref Ertekin, Ali Rıza Önder’e yazdığı
mektupta hayatı hakkında kısaca şu bilgileri vermiştir:
1308/1892 yılında hâlen ikâmet ettiği, Çöplü Mahallesi, Osmancık Cad. No: 45’te doğmuştur.
Annesinin adı Ayşe, babası İbrahim Hakkı. Lakapları, Tekkelihocaoğlu’dur. Sonradan Ertekin soyadını
alırlar. Eşinin adı Şükriye, Şükriye Hanım’ın erkek kardeşinin adı Said Efendi. (Sıddık Hafız’ın
yazdığı mektup). Rafet, Said, Ahmet ve Fehmi adlarında dört erkek kardeşi var. Kayınvalidesi Asiye
Hanım’dır. 1 Ağustos 1942’de vefat etmiştir. Kendisinin çocuğu olmadığından Rafet Ertekin’in oğlu
Hakkı Bülhan Ertekin’i evlât edinmiştir.
Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi’nde 658/147’de kayıtlı Kaside-i Hâiyye Şerhi adlı kitabın yan
tarafındaki notta Tekkelioğlu sülalesinin şeceresi şöyle veriliyor:
Eşref Ertekin İbni
İbrahim Hakkı İbni
İbrahim Nuri İbni
Hacı İbrahim Halil İbni
Mehmet İbni Halil
Buna göre Eşref Ertekin merhumun soyu bu şekilde Elvan Çelebi’ye kadar gitmektedir.
Elimizdeki bazı belgelerden ailenin soy kütüğünü bu minval üzere tespit edebildiğimizi de kaydedelim.
Bu bilgilerin yanı sıra Eşref Ertekin’in çocuk yaşlarda Kur’an’ı hıfzettiğini, bugünkü Ulu
Camii bahçesindeki Hasan Paşa Medresesi’nde tahsil gördüğünü biliyoruz. Ertekin Hoca’nın bir de
yayın faaliyeti var.
Kendi verdiği bilgilere göre (Ali Rıza Önder’e yazdığı mektup) İğdeli Gelin, Madımak gibi
az sayıda çıkan dergilerde yazı ve şiirler yayımlamıştır; ama onun asıl yazı faaliyeti Çorum Halkevi
tarafından çıkarılan Çorumlu dergisindeki yazı ve şiirleridir. Önce kısaca Çorumlu dergisi hakkında
Semavi Eyice’nin şu satırlarını hatırlayalım:
İlk sayısı 15 Nisan 1938’de basılmıştır. Birinci sayıda Halkevi Başkanı Bedri Bilginer’in
“Çorumlu’yu Neden Çıkarıyoruz?” başlıklı kısa bir yazısı bulunmaktadır. Bu dergide; Çorum tarihine,
Çorum’daki aşiretlere, tarihi eserlere dair Neşet Köseoğlu’nun çok önemli yazıları mevcuttur. Bu
yazılar arasında bulunan ve Muzaffer Paşa Camii, Cemilbey civarındaki eski bir cami, Osmancık’ta
Koyun Baba Türbesi, Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi, Mukbil Bey Mescidi kitabeleri önemli
çalışmalarıdır. Bunun dışında dergide Hikmet Turhan Dağlı’nın yazılarını da önemle kaydetmek
gerek. İhsan Sabuncuoğlu, Nazmi Tombuş da derginin önemli yazarları arasındadır. Eşref Hoca bu
dergide, cönklerden derlenmiş parçalar yayımlamış, Çorum folkloruna, tarihine dair çalışmalarda
bulunmuştur.
Semavi Eyice Hoca’nın Çorumlu dergisine dair şu cümleleri o yıllarda Anadolu’da bir avuç
aydın insanın ilim ve irfan için harcadıkları çabayı işaret etmesi bakımından önemlidir:
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
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“O yıllarda sayıları 36’yı bulan halkevi dergileri arasında en düzenli çıkan ve içindeki yazıların
değeri bakımından en başta geleni olan Çorumlu ihtiva ettiği mevzuların değerlerinden başka,
maksadın lafa boğulmadan, mehaz göstererek en kısa yollardan ifadesi diğer bazı halkevi dergilerinin
de örnek alması lâzım gelen bir hususiyettir.”

BOZKIRDA KİTAPLAR ARASINDA BİR MÜNZEVÎ
Mektuplara bakarak ne söyleyebiliriz? Yeni kurulmuş bir rejim, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş
bir genç, Ulu Camii bahçesindeki bir medresede, eski usûl üzre tahsil görmüş, âlim bir ailenin oğlu,
savaştan çıkmış bir ülke… Yeniden inşa edilen bir ülke… Eski harflerle öğrenim görmüş bir “taşralı
Osmanlı”… Bir yanıyla Osmanlı, Arapça ve Farsça biliyor, şehrinin tarihini biliyor, diğer yanda
yeni; yeni harfler, yeni kurumlar ve bu kurumların başında da Halkevi var. Kütüphane memurluğu.
Çorum’da zengin bir kütüphane, matbu, el yazması binlerce Osmanlı bakiyyesi. Onlar arasında bir
yandan Osmanlı bakiyyesinde ser-mest o kültür ve irfan denizinde kendi âleminde bir hayat… Bu,
eskiye dair bir hayattır, cümleleriyle, zevkiyle maziye dair bir hayat… Öte yanda yeni kurulan bir
hayat… Hoca’nın hayatında; yeniye ait hayatında “Halkevleri” önemli. Bu minvalde Halkevince
çıkarılan Çorumlu dergisi önemli. Söz konusu dergide, bir grup aydın Neşet Köseoğlu, Hikmet Turhan
Dağlıoğlu, İhsan Sabuncuoğlu, Nazmi Tombuş ve Eşref Ertekin Hoca var güçleriyle mazide kalan
değerleri, elbette ki Çorum ekseninde, Çorum’un Türkleşmesinin ve İslâmlaşmasının tarihini, tüm
nisyan fırtınalarına karşı zabt u rabt altına almaya uğraşıyorlardı. Bu çerçevede, kütüphanedeki bütün
eserler, el yazmaları, cönkler, belgeler elinden geçmiştir bu Osmanlı aydınlarının. Şehri Müslüman
ve Türk yapan tarihi eserler, camiler, mezarlar, çeşmeler, hamamlar, kitabeler, türbeler, evet hepsi,
hepsi kayda geçirilmiştir. Şimdi büyük bir kısmı yok. Yıkılmış. Yerini dahi bilmiyoruz. Ahmet Fevzi
Efendi’nin mezarı nerede? Mezar kitabeleri? Ki Çorum’daki kütüphanenin kitapları bu zâtın vakfına
aittir. Eşref Ertekin Hoca kayda geçmeseydi bunların varlığından bile haberdar olmayacaktık. Eşref
Ertekin’in evi bile harabe, bugün fotoğrafını gördünüz. O ev yok artık. İşte böyle bir dönemde;
Osmanlı kültürü ve terbiyesiyle yetişmiş bir şahsiyetin, inkılâp yıllarında şehrinin kültürünün
unutulmaması için taşrada verdiği mücadele, yaptığı çalışmalar…
Mektuplara dönelim. Mektuplar bize ne öğretiyor? Her şeyden önce, yıkılan bir imparatorluktan
sonra, bu cihan devletinden artakalan insanların, her türlü yıkıma karşı, taşrada dahi bir Osmanlı
nezaketi, bir Osmanlı üslûbu üzre, onca sarsıntıya karşın kendi içlerinde, hasbihal ettiklerini gösteriyor.
Bu hasbihal üslûbu artık yok. Bu meraklar, bu sorular, bu arayışların artık bir kıymeti yok. İşte birkaç
örnek; İç Anadolu’nun fakir şehrine, bozkırın ortasına düşen nezih mektuplardan birkaç örnek:
Amasyalı bir âlimden, Eşref Ertekin’e 1951’de yazılmış bir mektuptan: (s. 76)
“Esselâmü aleykûm ve rahmetullah ve berekatüh Muhterem Biraderim,
Size bu cümle-i duaiye ile hitabım, sonra aldığım selamınıza mukabeledir. (…)”
Sonra bir başka mektuptan aldığım şu cümleler:
“Aziz Biraderim
8.12.1960 tarihli mektup-ı muhabbet-i mahsusunuzu ve cedd-i meşhurunuz Yusuf Bahri
Hazretlerinin nazm-ı bediîni aldım. Bu nazmı ihvân istinsah ettiler. O zât-ı muhteremin sanihasından
ara sıra lütfetmeniz müsterhamdır.”
Bu okuduğum örnekler, şimdi artık yok olmuş, unutulmuş Osmanlı nezih üslûbunun
örnekleridir. Osmanlı terbiyesi! Hitabet, nezaket ve nezahet… Belli ki bir devir kapanmıştır; ama
Osmanlı’nın son nesli, hâlâ kendi dünyasında, bir İç Anadolu şehrinde, o nezih lisan ile şimdi bizim
anlamadığımız bir dilde, yine bizim pek de meşgûl olmadığımız, bize yabancı gelen konularda, son
hasbihallerini yapmaktadırlar. Son hasbihaller, son sorular, son şiirler, son kitaplar…
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Şimdi mektuplara daha yakından bakalım. Kimlerden geliyor? Neler konuşuyorlar, neler
soruyorlar, meseleleri ne bu insanların?
1930’lu yıllarda yazılmış birkaç mektup. Ahmet Tevhit Bey’den, A. Tevhit Bey, Maarîf Vekaleti
Müfettiş-i Umumîsi. Belli ki teftiş amacıyla Çorum’a gelmiş, Eşref Hoca ile tanışmış. Mektuplardan
anlaşıldığına göre Ahmet Tevhit Bey, Çorum Kütüphanesi’ne bazı kitaplar gönderiyor, bir de Eşref
Hoca’nın bazı meraklarına dair ipuçları buluyoruz bunlarda. Bu, eski para, sikke merakıdır. Her ikisi
de eski para / sikke topluyorlar. Eşref Ertekin Hoca, elindeki bazı eski sikkelerin resimlerini Ahmet
Tevhit Bey’e gönderiyor, ondan bilgi istiyor.
Bir kısım mektup Çorum Milletvekili Mustafa Cantekin’den. Bu mektupların hemen hepsinde
konu, “kütüphaneye kitap temini”. Belli ki Eşref Hoca, Cantekin’den kütüphaneye kitap istiyor.
Çorum Milletvekili Dr. Mustafa Cantekin de hiç usanmadan, istenen kitapları temin ediyor, bu
mektuplarda ayrıca bilgi veriyor. Bence bu önemlidir. Kütüphaneci bakımından önemlidir; çünkü
bıkmadan, usanmadan tekrar be-tekrar kitap istiyor, ısrarla bu kitapları takip ediyor. Ve milletvekili
de bunu bir köşeye atmıyor, ilgileniyor, şehrine elinden geldiğince birçok kitap gönderiyor… Azmi
görüyor musunuz? Arkadaşlar, bir kültür yeniden inşa ediliyor, Cumhuriyet’in ilk yılları ve heyecana
bakar mısınız? Karşımızda şehirlerinin aydınlanması için didinen iki insan var.
Bir kısım mektup, Ahmet Remzi Akyürek’ten. Ahmet Remzi Akyürek, son Mevlevî
şeyhlerinden, Üsküdar Mevlevîhanesi şeyhi, Halep Mevlevîhanesi’nde de bulunmuş mühim
bir şahsiyet, eserleri var. Mektuplarından anladığımıza göre damadı Sıhhiye Müdürü Halit Bey,
1936’da Çorum’da görev yapıyor. Kendisi damadını ziyaret için 25 Eylül 1936’da Çorum’a gelmiş,
kütüphaneyi de ziyaret etmiş. Eşref Hoca ile tanışmış… Yine Eşref Hoca’nın evrakı arasında Ahmet
Remzi Dede’nin Çorum’a dair bir şiirinin de bulunduğunu kaydedelim.
Bunlar arasında Hikmet Turhan Dağlıoğlu’ndan gelen mektuplar da bulunmakta. Hikmet
Turhan Dağlıoğlu, bir ilim adamı. Anadolu’nun tarihi eserleri üzerine araştırmalarıyla tanınmış, aynı
zamanda 1943’te Antalya Milletvekilliği yapmış. Çorumlu dergisinin önemli yazarlarından. Eşref
Hoca ile Çorumlu dergisi vesilesi ile tanışıyorlar. Elimizdeki mektuplar, 1940’lı yıllardan 1970’e
kadar uzanıyor. Öncelikle bu mektuplardan birinde Eşref Ertekin Hoca’nın “pul merakına” pul
koleksiyonculuğuna dair bir bilgiye rastlıyoruz. Evrakı arasındaki bazı belgeler Hoca’nın bir pul
koleksiyonu olduğunu bize gösteriyordu. Bu mektuplardan anlaşıldığına göre, en önemli konulardan
biri, Çorumlu dergisi ve kitaplar. Dağlıoğlu da Eşref Hoca’ya çeşitli kitaplar gönderiyor. Bir de onu
Çorum’a gelişinde Ilıca Bağları çok etkilemiş. 1944’te kaleme aldığı bir mektupla Çorumlu dergisine,
Naim Atalay’ın ricasıyla çeşitli yazılar gönderdiğini yazıyor ki bu onun Çorumlu’daki ilk yazıları
olmalı. Eşref Hoca ile Dağlıoğlu arasındaki mektuplaşmalar, Dağlıoğlu’nun emekliye ayrılmasından
ve hattâ bir Emekli Derneği kurmasından sonra 1970’e kadar sürmüş. Bu mektuplar, daha ziyade
Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun hayatı hakkında çalışacaklar için bir kaynak olabilir. Bu mektupların
bir kısmında da Çorum Kütüphanesi’ne kitap temini, cönkler, şiirler üzerine bilgi alışverişi bulunuyor.
Bir küçük bilgi, Çorum’da Recep Rahmi Tankaya adlı bir yazar, Dağlıoğlu’na iki kitabını göndermiş.
Yazarın Yiten Gölgeler adlı bir kitabını gördüm. Herhalde bir inceleyen bulunur.
Neşet Köseoğlu’ndan gelen mektuplar da var bu evrakın arasında. Neşet Köseoğlu da Çorumlu
dergisinin önemli araştırmacı / yazarlarından. 1940’lı yıllardan itibaren yazılmış mektuplar bunlar.
1940’lı yılların sonunda Neşet Köseoğlu, eski eserleri incelemek üzre Amasya’da. Bakanlık adına.
Birlikte Çorum’un tarihi eserlerini tespit ve tescil edeceklerinden bahsediliyor. Ben, bu mektuplar
içinde Eşref Hoca’nın Köseoğlu’na hitaben yazdığı şu satırları önemli buldum. Eşref Hoca’nın
meraklarının, ilgilerinin keşfedilmesi ve yönlendirilmesinde Köseoğlu’nun etkisini Hoca şöyle
yazmış:
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“Üstadım, hakikat-i hâl hiç hatırımdan çıkmıyorsun. Zira hatırdan çıkmayacak hatıralar
bıraktınız. İptida benim gibi boşa avare gezip dolaşan bir koca öküzü kulağından tutup çifte
koşan zâtınız oldu. Hiç unutmam günün birinde bana (sizi buraya çırak çıkarıp bırakacağım)
demiştin. Nüfuzunuz yeşerdi, dal budak saldı. Esas temelini kurduğunuz Çorumlu dergisi hâlâ
yaşayıp gidiyor. Biz de hâlâ gösterdiğiniz yolda kör topal yürüyüp gidiyoruz. Lâkin bilen ve
takdir eden Çorum’da yok.”
Eşref Hoca’nın bu cümlelerini hüzünle okudum. Onların taşradaki kıt imkânlarla gösterdikleri
büyük çabayı, Çorumlu dergisinin çıkışını, şehrin tarihini, folklorunu binbir zahmetle zabt u rabt
altına alma çabalarını… Ama özellikle şu cümle beni hüzne boğdu: “Lâkin bilen ve takdir eden
Çorum’da yok.”
Biliyor musunuz? Eşref Hoca olmasaydı Çorum’un bir Müslüman-Türk şehri olduğuna dair,
pek çok vesika, pek çok eser kaybolup gidecekti. O, bu şehrin, yani hepimizin hafızasıdır; sadece
kitapları hıfzetmedi, bütün Çorum’un folklorunu, dilini, tıbba ait âdetlerini, mesellerini, atasözlerini,
deyimlerini, manilerini, anıtsal tarihi eserlerini kayda geçti. Kütüphanede binlerce kitaba el sürdü,
çoğunun üzerinde onun notları vardır. Bu bakımdan Çorum’un hafızasıdır, Çorum’un sicil muhafızıdır
Eşref Hoca.
Bu mektuplardan başka bir de Ahmet Emrî Yetkin’den gelenler var. Beni bu mektuplar içinde
en çok etkileyen, en çok duygulandıranlar da Yetkin’den ve bir de Namık Necip Onur’dan gelen
mektuplar. Amasyalı Ahmet Emrî Yetkin. Babası birçok eserleri bulunan âlim bir zât, Amasya
müftüsü merhum Kamil Yetkin, kardeşi Sabri Yetkin de müftülük yapmış biri. Şiirle, tasavvufla, dinî
ilimlerle, tarihle meşgul olan mühim bir şahsiyet. Bu mektuplarda şiirler gelip gidiyor, şiirler, sorular,
kitaplar… Çorumlu dergisine şiirler de göndermiş. Yusuf u Bahrî hakkında bilgi alışverişleri. Sonra
mektubun birinde şöyle bir cümle: “Bir hayır sahibinin elli bin lira vererek İmam Hatip Mektebi
yapılmak üzre bir arsa aldığını duydum.” Kimdir bu hayır sahibi? Sonra İ. H. Mekteplerinin açılması
heyecanla takip ediliyor. Sonra bir başka cümle: “Noter İhsan Bey’in Suheyb hakkında yazmakta
olduğu eser…” İhsan Sabuncuoğlu olsa gerek. Bu eseri yazdı mı Merhum Sabuncuoğlu? Hoca’ya
yazdığı şiirleri gönderiyor Yetkin:
“Vakt-i berîde yayınlanacak Münacaatı ve Kur’an-ı Kerîm hakkında yazdığım manzumeyi
bu defa size takdim ediyorum.”; “Size bu defa on iki beyitli bir manzumemi yazdım.”; “Bu
defa size büyük biraderim merhum Müftü Sabri Yetkin hakkında yazdığım manzumeyi takdim
ediyorum.”
Böyle birçok şiir gelip gidiyor mektuplarda. Sonra sorular, sorular…
“Yusuf Bahrî Hazretlerinin Dürrü’t-Tahrîr unvanlı eseri hangi ilme aittir? Kütüphanede
var mıdır?”; “Yusuf-ı Bahrî Hazretleri Suheyb Türbesi’nin içinde midir ve o türbede kaç zât
medfûndur?”; “Kütüphanenizde Taşköprülü Ahmet Efendi’nin Miftahü’s-Saade unvanlı eseri
var mıdır?”; “Hacı Mustafa Şiranî ve mahdumu Hacı Faik Efendi Beyler hakkında malûmat
istemiştim.”; “Merhum Hacı Mustafa Şiranî Hazretlerinin Farsça bir gazeli varsa lûtfedilmesi
mütemennadır.”
Merhum’dan mektuplara yansıyan iki şiir nakledeyim:
“Bu âlemde bekâya yoktur imkân
Erer ancak bir gün ömr-i ihsân
Bütün eşya giriftâr-ı fenâdır
Huda’dan gayrı her şey bî-bekâdır.”
Bir başkası:
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“Ne sofiden ne zahitten ne mîr ü şahdan iste
Yürü yoktan seni var eden Allah’tan iste.”
Bu mektuplar şunu gösteriyor, o yıllarda -1940-1960- Osmanlı’dan kalan nesil, bir Osmanlı
nezaketi, nezaheti, ilmi, irfanı üzre, kitaplardan, şiirlerden, bölgenin âlim şahsiyetlerinden
bahsediyorlar birbirlerine. Son hasbihaller, ama taşrada hâlâ bir irfanın bir elektrik akımı gibi,
Amasya’dan İstanbul’a, Ankara’ya, Çorum’a, Afyon’a dolaşıp durduğunu görüyoruz. Kitaplardan
sual ediyorlar, kitapları tetkik ediyorlar, şiirler alıp şiirler veriyorlar, yazıyorlar, araştırıyorlar. Daha
doğrusu, sanki kendilerinden sonra, cetlerinden miras kalan irfanın, eserlerin bir unutulma fırtınasına
dûçar olacağını seziyormuşçasına son bir gayretle şehirlerinin tarihini, şahsiyetlerini, âlimlerini,
folklorunu, dilini, tarihi mekânlarını, âdetlerini kayıt altına alıyorlar. Eşref Ertekin de bu minvalde
Çorum’un tarihini kayda geçiren, Çorum’un hafızası, Çorum’un sicil kayıt memuru âdeta.
Ve ondan bize, birtakım harap belgeler, silik yazılar, notlar, evet bir sürü notlar, dil fişleri,
derleme notları, günlükler, müsvette hâlinde eserler, mektuplar kalıyor. Tozlu kâğıtlar arasında,
unutulmuş yazılar içinde, mercekle Çorum’un tarihini, yıkılan abidelerini, âdetlerini anıyoruz,
hocamla…
Hocaya mektup yazan bir başka şahsiyet Namık Necip Onur da önemli bir yazar, araştırmacı.
Şiirler kaleme almış. Trabzon Tarihi’ni yazmış. “İzler”, “Sözler” adlı şiirleri var. İbnülemin’i tanımış,
Hakkâri’ye nefyedilmiş. (Abdülhamit devrinde) Amasya’da 1913’te Maarîf Müfettişliği yapmış.
Ahmet Emrî Yetkin’i tanıyor. Mektuplarında onun da Amasya’da vefat ettiğini -1965’te- öğreniyoruz.
Hatıratını yazmış. Mektuplarında hayatı hakkında önemli bilgiler var. Bu mektuplarda Yusuf-ı Bahrî
Hazretleriyle ilgili önemli bilgilere, Kara Müftü, Yusuf-ı Bahrî’nin hocası Şehit Müftü, Kaleli Hoca
ile ilgili bilgiler mevcut.
Bunun dışında İ.H.L. Müdürü Necmi Şamlı’dan, kitap koleksiyoncusu Fahri Bilge’den,
Muammer Ülker’den, Ali Nusret Pulhan’dan (Pul koleksiyoncusu), Orhan Çöplü’den, Dursun
Yanardağ’dan, Öğretmen İbrahim Konukman’dan, Nuri Bilal’den, folklor araştırmacısı Ali Rıza
Önder’den, eski Çorumlu Doktor Rıfat Patır’dan (Tıpta öğrenciyken), Nevzat Leblebicioğlu’ndan,
Cahit Öztelli’den, Agâh Sırrı Levent’ten çeşitli mektuplar bulunmakta.

SONUÇ
Eşref Ertekin Hoca, özellikle 1930’lu yıllardan itibaren 1970’li yıllara kadar, daha çok
da Çorumlu dergisinde, Çorum’un tarihi, folkloru, tarihi mekânları, dili, âdetleri üzerine pek çok
araştırmalar yapmış, bunların bir kısmını Çorumlu dergisinde yayımlamış, bir kısmı müsvette hâlinde
veya dağınık hâlde fişlerde kalmış, Çorum’un hafızasına dair önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Kütüphanenin kurulması, kitap temini, bu kitapların tasnifi, kataloglaşmasında büyük emekleri
geçmiş bir şahsiyettir. Bu itibarla o, Çorum’un İslâmlaşma ve Türkleşme dönemlerine ait bilgileri
kayda geçen bir sicil muhafızıdır. Şehrimizin Müslüman ve Türk şehri olduğunun kayıtlarını tutmuş,
onları zabt u rabt altına almıştır. Yani o, Çorum’un hafızasıdır. Şimdi bu hafızayı açacak, gelecek
nesillere aktaracak araştırmacılar bekliyoruz. Yetkililerden ayrıca, Eşref Hoca’dan kalan evrakın
yayımlanması hususunda destek umuyoruz.
Elimizdeki mektuplar, Osmanlı’nın son devrine mensup taşralı ulemanın, nezih bir uslûpla
yeni kurulan devletle beraber, hızla bir kültür inşası hareketine başladıklarını, mazideki eserleri nisyan
fırtınasında kaybolmasınlar diye, kayda geçirmeye çalıştıklarını ve daha önemlisi taşrada bir irfan
cereyanının mektuplar aracılığıyla yayıldığını gösteriyor. Ne yazık ki bu ilim ve irfan cereyanı artık
bu kadar güçlü değil. Bu itibarla Eşref Ertekin Hoca, Çorum’un tarihine kültürüne dair araştırmalarda
mutlaka hatırlanması ve başvurulması gereken bir şahsiyettir.
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HALK HİKÂYESİ VE ÖZELLİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Atiye NAZLI1*
Türk halk edebiyatının her dönemi, yaşanılan coğrafyanın ve zamanın özelliklerine göre
farklılık göstermektedir. Atlı göçebe kültüründen yerleşik hayata geçişin izlerini halk edebiyatımızda
önemli bir tür ileTürk insanının sosyal ihtiyaçlarını karşıladıklarını görmekteyiz. Bu dönem özellikle
XV. yüzyılın sonlarına işaret etmektedir. Bu dönemde halk hikâyelerimizin ortaya çıkması açısından
oldukça önemlidir.
Prof. Dr. Şükrü Elçin, halk hikâyesi türü ile ilgili olarak; “Arap dilinde başlangıçta“kıssa” ve
“rivayet” olarak düşünülen, sonraları “eğlendirmek” maksadı ile “taklid” mânâsında kullanılan
“hikâye” deyimi, gerçek veya hayalî bir takım vak’aların, maceraların hususî bir üslupla, sözle nakil
ve tekrarı demektir.” Aynı zamandaElçin, “Türk halk hikâyeleri, zaman seyri ve coğrafya-mekân
içinde “efsane, masal, menkabe, destan, vb.” mahsullerle beslenerek, dinî, içtimaî, hadiselerin
potasında iç bünyelerindeki bağlarını muhafaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan
eserlerdir.” şeklinde tanımlamaktadır (Elçin, 1993: 444).
Bu alanda çalışmaları bulunan Prof. Dr.
Ali Berat Alptekin halk hikâyelerinin
tanımını şöyle ifade etmiştir: “Göçebelikten
yerleşik hayata geçişin ilk mahsullerinden
olup; aşk, kahramanlık, vb. gibi konuları
işleyen, Türk, Arap, İran ve Hint kaynaklı
olan; büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar
tarafından anlatılan nazım nesir karışımı
anlatmalardır.” (Alptekin, 2013: 18).
Tanımlarda belirtildiği gibi
halk hikâyelerinin konusu, aşk
ve kahramanlıktır. İki sevgilinin
kavuşması ya da bir kahramanın
yaptığı yiğitlikler âşık veya meddah
tarafından
köy
odalarında,
kahvehanelerde veya konaklarda
uzun kış gecelerinin vazgeçilmez
değerlerinden birisi olarak
karşımıza
çıkmaktadır.
Âşığımız, ustalığına göre, 30
gün boyunca, yatsı namazından
sonra anlatmaya başlar ve
gecenin ilerleyen saatlerinde
de yarım bırakıp ertesi gün
hikâyesine kaldığı yerden devam
etmektedir.

* Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğr. Üyesi
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Halk hikâyesinin kaynakları incelendiğinde ilk görüş Prof. Dr. Fuad Köprülü’ye aittir. O, halk
hikâyesinin kaynaklarını üç başlık altında incelemiştir.
1. Eski Türk an’anesinden geçen mevzular: Dede Korkut, Köroğlu
2. İslâm an’anesinden geçen dinî mevzular: Mevlid, Menâkıb-i Seyyid Battal Gazî; Hazreti
Ali Cenkleri; Hazreti Hamza’nın Kahramanlıkları; Eba Müslim Horasani Kıssaları; ayrıca
tanınmış sufilere ait anlatmalar.
3. İran an ‘anesinden geçen-ekseriyetle dinî olmayan ve bazen de zahiri bir İslâmî renge
boyanmış mevzular:Kelile ve Dimne; Şeh-Nâme, vb.
Prof. Alptekin, halk hikâyelerinin kaynaklarını dört başlık altında incelemiştir.
1. Türk kaynağından gelen halk hikâyeleri: Köroğlu, Âşık Garip
2. Arap, Fars ve Hint kaynağından gelen halk hikâyeleri: Leylâ ile Mecnûn, Ferhat ile
Şirin, Yusuf ile Züleyha, vb.
3. Masal-efsane kaynaklı halk hikâyeleri: Kirmanşah, Tapdıg, Latif Şah, Şah İsmail
4. Âşıkların hayatlarından kaynaklanan halk hikâyeleri: Kerem ile Aslı,,Tufarganlı Âşık Abbas
ve Gülgez Peri, Gurbani ve Peri, Ercişli Emrah ile Selvi Han, vb. (Alptekin 2013: 54)
Halk hikâyelerinin sınıflandırılması diyebileceğimiz ilk çalışma yabancı Türkologlardan,
IgnacsKunos’un; “TurkischeVolksromane in Klein–Asien” başlıklı yazısıdır. O, bu yazısında halk
hikâyelerini üç kısma ayırmış ve ilk defa halk hikâyeleri için “roman” ifadesini kullanmıştır.
a) Kahramanlık romanı
b) Saz şairlerinin romanı
c) Saz şairlerinin kahramanlık romanı.
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, Prof. Ali Berat Alptekin, Prof. Dr. Muhan
Bali, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Ali Duymaz gibi bu alanda çalışmaları
bulunan araştırıcılarımız da halk hikâyesinin sınıflandırılması üzerine çeşitli
görüşler belirtmişlerdir. Genel olarak sınıflandırılması, konusuna göre,
söyleyenine göre veya uzun-kısa (hacmine göre)
olmasına göre yapılmıştır.
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Prof. Dr. Saim Sakaoğlu halk hikâyelerinin sınıflandırmasını üç başlık altında incelemiştir.
1. Kahramanlık hikâyeleri
2. Sevda hikâyeleri
3. Gerçekçi hikâyeler
Prof. Ali Duymaz; bu halk hikâyelerini konularında ve anlatıldığı coğrafyaya göre önce iki
sonra alt dallarını üç başlık altında incelemiştir.
Halk hikâyelerinin özellikleri incelendiğinde şekil ve içerik özelliklerinin yapısı
çözümlenmektedir.
Şekil ve içerik özelliklerinden bazı maddeleri şöyledir:
1. Halk hikâyeleri, nazım, nesir karışımı bir yapıya sahiptir.
2. Hikâyelerin girişinde de tıpkı masallarda olduğu gibi kalıplaşmış ifade vardır.
3. Hikâyelerin özellikle giriş kısmında, aslında olmayan, anlatıcı tarafından sonradan ilâve
edilen manzum parçalara rastlanabilir.
4. Güzellerin ve çirkinlerin tasviri, tıpkı masallarda olduğu gibi kalıplaşmış cümlelerle ifade
edilir.
5. Halk hikâyelerinin konuları genellikle aşk (Ercişli Emrah, Derdiyok ile Zülfü Siyah, Arzu
ile Kamber, Tahir ile Zühre, vb.) ve kahramanlık (Köroğlu, Kaçak Nebi, vb) tır. Bazen de
iki konu birlikte işlenir. (Kirmanşah, Yaralı Mahmut, Şah İsmail, Bey Böyrek, vb.)
6. Halk hikâyelerini meydana getiren olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır. Bu sebeple
teşekkül ettikleri devrin tarihî olayları bazen aynı şekilde bazen de hikâye gerçekliği içinde
yer alır.(Köroğlu – Celalî isyanları, Erişli Emrah – Şah Abbas’ın Van kalesini Kuşatması,
Yaralı Mahmut – İstanbul Padişahı’nın Gence’ye seferi vb.)
7. Kahramanın dünyaya gelmesine yardımcı olan aksakallı ihtiyar (Pir, Derviş, Hazreti Hızır
vb.) daha sonra; kahramana ad verilmesi, eğitimi, âşık olması ve sevgiliyi aramak için
gurbete gitmesi durumlarında da karşımıza çıkar.
Yukarıda belirtilen açıklamalar Prof. Alptekin’in Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı adlı eserinin
ilgili sayfalarından özetlenerek alınmıştır.
Türk kültür hayatında özellikle XV ve XIX. yüzyıllar boyunca halkın sosyal ve günlük
yaşamından kesitleri de bulabileceğimiz halk hikâyelerinin tarihi gelişimi ve özellikleri üzerinedir.
Batı’da, XVIII ve XIX. yüzyıllarda Romantizm akımının etkisiyle görülen edebiyat ile halk
hikâyelerimizin pek çok benzerliklerinin olduğu görülebilmektedir. Halk hikâyesi kaynaklarında
belirtilen “İran ve Arap kaynaklı” hikâye örneklerimizin Divanlarda özellikle Mesnevi şeklinde
anlatıldığı bilinmektedir. Benzer olayların meydana geldiği farklı kültürlerin farklı dönemlerinde
anlatılan yazılan halk hikâyelerinin konu olarak benzerlerini bugün TV’de yayımlanan diziler
almaktadır.
TV’de Türk halkı tarafından izlenen dizi ve filmlerin halk hikâyelerimizde benzerlik
göstermesi, geçmişte kaldığını düşündüğümüz bu anlatma türünün farklı bir yol ile yaşadığını
düşündürmektedir.
Pertev Naili Boratav’ın Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliğimiz adlı eserinde yer alan “Ali ile
Gül” hikâyesinin özetini Prof. Türkmen’in “Halk Edebiyatında Ali ŞirNevayî İle İlgiliYaratmalar”
makalesinden alıntılayarak tamamlıyoruz.
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Hikâyede geçen Ali, gerçekte yaşamış olan Ali ŞirNevai’dir.
O, 9 Şubat 1441 yılında Herat’ta doğmuş, babası Uygur Türklerinden Gıyasettin
KiçkineBahşi’dir. KiçkineBahşi Horasan hâkimi Sultan EbulkasımBabur’un adamlarından biridir.
Anne tarafından dedesi de Ebu Sait Çisek, Mirza Baykara’nın Beylerbeyliğini yapmıştır. Nevayî’nin
hem yaşadığı devir, hem aile çevresi ona bazı özel imkânlar sunmuştur. Mirza, Baykara’nın
torunu olan Hüseyin Baykara ile okul arkadaşlığı yapmış ve onun çok yakın dostu olmuştur. Onun
himayesinde pek çok imkâna kavuşmuştur. 31 Aralık 1500 yılında Esterebat’tan dönen Baykara’yı
karşılarken kalp krizi geçirmiş ve 3 Ocak 1501 tarihinde vefat etmiştir.

ALİ ŞİR İLE GÜL
“Sultan Hüseyin tahta çıktığı zaman Karşı eyaletinde, Sebzvar denen bozkırda, Mir adlı
bir genç, sürülerinden en semiz ve en iri olmak üzere bin baş koyun seçtirip pazara satmaya
götürür. Koyunlara pek çok alıcı talip olur; ancak Mir, ‘Ben bu koyunları zenginlere ve kasaplara
satmayacağım’ yoksullara veresiye satacağım, üstelik parasını da sultan Hüseyin ölünce isteyeceğim’
diyerek koyunları fakirlere dağıtır.
Bu olayı sultana haber verirler. Sultan, Mir’i huzuruna çağırır ve niçin böyle yaptığını sorar.
O zaman Mir şöyle cevap verir:
“Benden böyle garip bir şartla koyun alanlar, parayı istemeyeyim diye sizin sağlık ve
afiyetiniz, uzun yaşamanız için dua edecekler.”
Delikanlının bu cevabı sultanın çok hoşuna gider ve onu vezir yapar. Şehir dışında da geniş
bir arazi bağışlar. Mir Ali Şir Nevayî şehir dışında oturur, işine oradan gelip gider.
Bir gün yol kenarındaki bir evin damında çok güzel bir kız görür ve âşık olur. Kızı babasından
ister ve kızla nişanlanır. O günlerde Sultan ava gitmek için yoldan geçerken pencereden bakan Gül’ü
görür ve Mir’in nişanlısı olduğunu bilmeden âşık olur. Av dönüşü bu kızı kendisine istemesi için Ali
ŞirNevayî’yi görevlendirir. Mir, hiçbir şey söylemez ve sultanın emrine uyarak kızın babasına gider,
durumu anlatarak kızı Sultan Hüseyin’e ister. Kız nişanlı olduğunu
söyleyerek teklifi reddeder.
Mir Ali Şir:
“Ben sultana olan sadakatim, ekmeğinin ve
tuzunun hakkı için, muhabbetimden vazgeçtim…”
deyince, kız yeni teklifi şartlı olarak kabul eder.
Gül’ün şartı şudur: “Yazacağı tezkereyi
çarşıdaki bir attara götürecek, attarın vereceği
şeyleri de Gül’e getirecektir.” Mir, teklifi kabul
eder, kızın yazdığı iki tezkereyi alıp atara götürür.
Attar istenen ilaçları hazırlar ve Mir’e verir ve Mir
de bunları Gül’e getirir. Gül ilaçlardan birini Mir’e
verir ve içmesini ister. Kalan ilacı da Gül kendisi içer.
Mir’e dönerek;
“Sultana söyleyin onunla evleneceğim.” der.
Kız üzgün bir şekilde;
“İçtiğin ilacın ne olduğunu biliyor musun?” diye sorar.
“Sizin aldığınız ilaç sizi çocuksuz yaptı, benim
aldığım ilaç da beni 40 gün sonra mezara
götürecek!” der.
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Mir, ağlaya sızlaya saraya gelir ve kızın evlenme teklifini kabul ettiğini Sultan’a bildirir.
Nikâh hazırlıkları başlar.
Gül, Sultan’dan bir dilekte bulunur:
“Âlemin padişahı, cariyenizin sizden ricası, gerdeğe girmek için kırk gün sabır etmenizdir.”
der. Sultan da bunu kabul eder. Ölüme mahkûm sevgilisinin son sözlerini dinlemek, varsa vasiyetini
almak ve son bir kere daha görmek için Mir Ali Şir, Gül ile görüşmek ister. Kadın kıyafetine girip,
Gül’ün yanına gider. Vasiyetini dinler ve tam o sırada Sultan Hüseyin Baykara av dönüşü harem
dairesine gelir. Şaşıran cariyeler, Mir’i bir büyük kazanın içine saklarlar. Köpeklere yal pişirilen
kazanı iki köle alıp dışarı çıkarırken, Sultan köpek yallarının nasıl bir şey olduğunu merak edip
kazanın kapağını açar ve MirAli Şir’i görür. Hiçbir şey demeden kapağı kapatır. Ali Şir dışarı
çıkınca mecburiyetinden ülkeyi terk etmek ister. Önce evine sonra bir kalenderhaneye gidip bir
dervişle elbiselerini değiştirir ve vedalaşarak Mekke’ye gitmek üzere yola çıkar.
Sultan Baykara da Gül’ü çok kederli görüp sarayına döner ve sırdaşı, can dostu Mir Ali Şir’i
yanına çağırtır. Ali Şir’in bir dervişle kıyafet değiştirip Mekke’ye gittiğini öğrenen Sultan,
“Dostunun kalbini kırarak Hac’ca gitmek neye yarar, hemen geri dön ve dostunun kalbini
teselli et.” diye bir mektup yazarak badpay (şatır) larından birine verip peşinden gönderir. Bir
müddet sonra şatır ona yetişir ve mektubu verir.
Mir mektubu okur ve şatıra yorgun olduğunu söyler. Bunun üzerine şatır onu omuzuna alıp
saraya getirir. İki dost sarılarak ağlaşırlar. Ertesi gün Gül’ün hastalığının 40. günüdür. Sultan bağına
giderek bir bodruma kapanır ve durmadan ağlar. Sonunda Gül ölür, haber vermek için Mir Ali,
Sultan’a gider.Bulunduğu bodrumdan çıkan Sultan’la Mir Ali kucaklaşıp ağlaşarak saraya dönerler.
Gül’ün na’şını defnederler. Mir de Gül’ün vasiyetinde istediğine uygun olarak ölene kadar her Cuma
Gül’ün mezarına gidip Fatiha okur.”
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ROMAN VE ROMAN İNCELEME TEKNİKLERİ
Doç. Dr. Meral Demiryürek*

1. ROMANIN DOĞUŞU
Avdan dönen ilkel insanın yaşadıklarını çevresindekilere aktarma ihtiyacını hissedip bütün
gördüklerini, yaptıklarını vücut diliyle anlamlandırdığı gün başlayan süreç, tiyatro ve şiirin ilk
ürünlerine dönüştü ve gelişerek devam etti. Epik dönemin bu ürünleri arasına zamanla yeni şekiller ve
türler eklendi. Zaman içinde anlatmaya dayalı metinler mit, destan, masal, halk hikâyeleri, romance,
picaresque, novella, öykü ve roman olarak çeşitlenip çoğalarak kurguya dayalı geniş bir dünya yarattı.
Sadece anlatmaya dayalı bir metin olarak düşünüldüğünde romanın atası ve ilk örneği destan türüdür.1
Öte yandan kendine has özellikleri içinde değerlendirildiğinde roman söz konusu türler içinde en
yenisidir. Roman, bu dünyanın en genç üyesi olmasına rağmen, günümüzde şiir ve tiyatro ile birlikte
üç önemli türden biri haline gelmiştir.

2. ROMAN NEDİR?
Acaba bir türün oluşumu için kısa sayılabilecek bir sürede edebiyat içinde bu kadar söz sahibi
olmayı başaran roman nedir?
İlk roman örneği olarak kabul edilen İspanyol yazar Cervantes’in Don Kişot adlı eseri 1605
yılında yayımlanmıştır. Dolayısıyla romanın dört yüz yıllık bir tarihi vardır. Bu da tür üzerine üretilen
teorilerin çok daha yeni olduğu anlamına gelmektedir. Romanın ne olduğu, unsurlarının neler olduğu,
hangi ayırıcı özelliklere sahip olduğu veya reel dünya ile bağlarının nerede başlayıp nerede bittiği
gibi sorular roman üzerine düşünen, türü bilimsel boyutta incelemeyi hedefleyenlerin temel hareket
noktaları arasındadır.
Başlangıçta cesur şövalyelerin aşk ve kahramanlık maceraları hakkında manzum veya mensur
şekilde anlatılan hikâyeleri belirtmek için kullanılan Fransızca “romance”dan gelen ve birçok dile2
“roman” şeklinde geçen kelimenin sözlük anlamı: “İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini
inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara
dayanan uzun edebî tür”3 şeklindedir. Elbette romanın tek ve değişmez bir tanımını yapmak mümkün
değildir. Ancak özelliklerinden hareketle bazı sonuçlara varılabilir. Uzunluk, yazılı olmak, hayalî
kişi ve olaylardan meydana gelmek şeklinde sıralanabilecek bazı basit yapı taşlarına rağmen roman
kavramı büyük bir alanı kaplar.4 Çünkü o, kurguya dayalı olmasına rağmen gerçek hayatla güçlü bağlara
sahiptir. İçinde insanın var olduğu bir dünya, her yönüyle onun ilgi alanı içindedir. Bu nedenle, romanı
tanımlama çabası içine girildiğinde şu dört sorunun cevaplandırılması gerekir: Kim, nerede, ne, ne
zaman?5 Romanı kurmaca/itibari (fictitious) kurgu (fiction) olarak tanımlayan Jeremy Hawthorn, onun
hayalî kişileri ve durumları resmettiğini, ancak gerçek yer, kişi ve olayları da içerebileceğini ifade eder.
Bununla birlikte bütün bunları roman için yeterli görmez.6 Çünkü kurgu kavramı romandan çok daha
geniş bir kavramdır ve özünde “bir öykü anlatma” fonksiyonu içeren her eser roman değildir.7 Ancak
* Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
1 İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş /2 (Hikaye-Roman-Tiyatro), Ankara 2004, s. 32.
2 Kelime İngilizceye, İtalyanca “novella”dan dönüşerek “novel” şeklinde geçmiştir. Bkz. Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London
1996, s. 14.
3 TDK, Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s. 1660.
4 Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 12.
5 Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 14.
6 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1989, s. 1.
7 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 3.
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kurmaca dünya, anlatının temelini oluşturur. Yalnız söz konusu bu dünya, gerçek dünyadan sonlu
olması hasebiyle ayrılır ve tüm öğeleri metnin içinde olduğu için çözümlenmesi de reel dünyanın
analizinden daha kolaydır.8
Yukarıda sayılan unsurlar ve aralarında doğal bir biçimde ortaya çıkan ilişkiler ağı -vaka
veya olay örgüsü- kim, nerede, ne ve ne zaman sorularının karşılığını verecek ayrıntılara sahiptir.
Cevaplardan meydana gelen bütün ise, romanı ve onun vazgeçilmez yönlerini ortaya koyar. Roman
hemen hemen her zaman karakter veya olay üzerine odaklanan ve her zaman bir olay örgüsü içeren
uzun bir kurgudur.9
Romanın da içinde bulunduğu kurguya dayalı metinler kendi içlerinde bazı paradokslar
barındırırlar: Kurgusal metinler gerçek değildirler, ama yalan da değildirler. Onlar genellikle reel
olanı anlatmazlar, fakat anlattıkları tam olarak sürreel de değildir. Üstelik gerçek olay ve kişiler
kurgusal statüleri tehlikeye atılmadan eserde yer alabilirler. Okurlara verilen “-mış gibi”, “sözde/
sanki” hissi içinde şekillenmelerine ve gerçekte olmayan olayları anlatmalarına rağmen gerçek
duygular ve önemli akisler yaratırlar. Hatta gerçek dünyadaki davranışları etkileme ya da değiştirme
kudretleri vardır.10 “Ancak hepsi de aynı haricî âlemden aldıkları unsurları farklı terkipler içinde
sunmak durumundadır. Bu sebeple de ya haricî âlemdeki düzeni bozmak veya onu, ellerindeki tek
ifade vasıtası dilin imkânlarını zorlayarak, olduğu gibi taklit etmek mecburiyetindedir.”11 Dolayısıyla
roman, dış gerçekliğin bozulmuş bir şekli ya da bir taklidin neticesinde ortaya çıkan bir bütünlük
olmasına rağmen gerçeklik konusundaki iddiasını sonuna kadar sürdürür.
Son olarak roman belirli bir uzunluğa sahiptir. Bir şiir iki mısradan binlerce sayfa veya daha
fazlasına kadar olabilir, fakat kırk elli sayfalık bir hikâyeye roman denilemez. Örneğin Leo Tolstoy’un
Savaş ve Barış’ı bin sayfanın üzerindedir. Fakat kesin bir biçimde alt sınırın belirlenmesi kolay
değildir. Kısa hikâye ile roman arasındaki ayırt edilmesi güç sınırı şu şekilde açıklığa kavuşturmak
mümkündür: Eğer bir eser kırk-elli ila yüz sayfa arasında bir uzunluğa sahipse “novella”
olarak adlandırılır.12 Elbette sorun sadece uzunluk meselesi değildir. Bir roman,
yazarın daha fazla insan ve olayı romana dâhil etmesine izin verir ve genellikle kısa
öyküden çok daha karmaşıktır.

3. ROMAN NİÇİN OKUNUR?
Yeryüzünün kendi gerçekliği içinde tanık olduğu vaka ve durumlara
karşın okuru kurgu dünyasının sanal ortamına sürükleyen, roman okumaya
sevk eden nedir? Roman niçin okunur? E.M.Forster, romanın başkalarının
mükemmel bilgilerini sunduğunu ileri sürer. Böylece diğerlerinin
“gerçek” hayatı hakkındaki bilgi azlığımız telafi edilmiş olur.
Çünkü romanlardaki karakterler gizli hayatları görülen veya
görülebilen kişilerdir. Bunun anlamı, romanlardaki karakterler
ahlâken kötü insanlar olduğu zaman bile, bizi teselli ederler.
Onlar daha ayrıntılı ve dolayısıyla idare edilebilir insan ırkını
ileri sürerler. Roman gücün ve kolay anlayabilmenin hayalini
verir.13
Kurguya dayalı herhangi bir metni okuma sürecinde ilk
safhayı zevk alma, eğlenme, hoşça vakit geçirme ve hayalî
8 AyşeEziler Kıran-Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara 2003, s. 33.
9 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 198.
10 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 3-4.
11 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 1984, s. 35.
12 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1989, s. 2.
13 Jonathan Culler, Literary Theory (A Very Short Introduction), Oxford 1997, s. 91-92.
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olanı tatma mutluluğu şeklinde değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla roman okuma eyleminin
başlangıcında zevk vardır. O, okuru eğlendirir ve kendine özgü dünyasına çekerek buluşlarının gücü
sayesinde meşgul eder. Üstelik ani ve geçici merak duygusundan fazlasını verir. Hatta okur, hayal
gücünün verdiği zevkten daha fazlasını romandan alır. Çünkü kendisiyle ilgili anlayışı geliştiği gibi
hayatı anlama ve kavrama noktasında da derinleşir.14
Romanda okurun merak ettiği bütün ayrıntıları görebilme ve gösterebilme yeteneği vardır. Anlatıcı
ya da anlatıcılar tarafından okurun gözleri önüne serilen kurgusal dünyada insanların hayatındaki bütün
sırlar görülür, böylece roman, diğerleri hakkındaki bilgi azlığımızı gidermede yardımcı olur, belirli bir
zevk duygusu yaratır. Bu, merak edilenlerin -kurgu evreninde de olsa- öğrenilmesinden doğan bir
tatmin duygusudur. Psikanaliz düşünce, bu tatmin duygusunu okurun toplum ya da ahlâk tarafından
kendisine yasaklanmış davranışları roman aracılığıyla gerçekleştirmesinde görür. Roman, cinsel
arzuları tatmin, zengin bir hayat yaşama, kanun ve kurallardan azade bulunma ve gerçekleştirilmesi
zor tecrübeler bakımından zengin bir hayat tarzı teklif eder. Roman aracılığıyla, azalan veya tamamen
ortadan kalkan suçluluk duygusu ile yasak meyvenin tadılması arzuları birbirine karışır. Roman
okumak, okurun korku ve arzularına bir biçim verebildiği ölçüde ona serbestlik kazandırır.15
Kimi teorisyenler romanın bize dünyayı öğretme fonksiyonu üzerinde dururlarken bir başka
teorisyen Paul de Man bu konuda dikkatli olunmasını bir örnekle açıklar: “Sağduyulu hiç kimse gün
kelimesinin ışığıyla üzüm yetiştirmeye kalkışmazken kurgusal anlatıların örnekleriyle hayatımızı
anlamaktan kaçınmayı çok zor başarırız.”16 Romanın gerçeği ile hayatın gerçeği arasındaki ince fakat
güçlü çizgiyi her zaman akılda tutmanın gerekliliğini göz ardı etmeden romanın kurgu evreninde
gezinmek zordur. Çünkü taşıdığı yapısal unsurlar (kişi, zaman, mekân ve olay örgüsü) reel dünyanın
tüm ayrıntılarını kucaklama yeteneğine sahiptir. Üstelik kullanılan her kelime, göndergeleri reel
dünyanın unsurları olan bir ansiklopedi maddesini açacak kudrettedir. Bununla birlikte roman gerçek
hayata göndermede bulunduğunda, örneğin kişileri tarihî kişilikler olduğunda bile “gerçek” özelliğini
taşımaz.17
Okurun roman okuma sebeplerinden biri, romanın anlatı aracı olarak kullandığı dildir. Roman
kimi zaman “poetik” unsurlar içermesine rağmen o bir düzyazı ürünüdür ve “gerçek hayat” duygusunu
düzyazının yardımıyla oluşturur. Ancak kendi içinde edebî karakterini koruyan bu dilin günlük konuşma
dili veya çoğu kez edebî bir dil olmadığını düşünmek hatadır.18 Çünkü dilin imkânlarını estetik bir
biçimde kullanan yazar, okurunu romanın dünyasına çekmeyi başarır ve onun dilin aracılığını unutarak
eseri adeta yaşamasını sağlar. Bu bakımdan okuma süresince “gerçek paranteze alınmış”19 olur.
Sonuç olarak, okurun roman okuma eyleminde merak, zevk, hayal kurma, yaşayamadıklarını
roman ortamında yaşama ve öğrenme, hayata dair bazı bilgiler edinme, dil yeteneğini geliştirme gibi
etkenler rol oynamaktadır. Dolayısıyla her okur, kurgusal metinler aracılığıyla bazı yorumlara ve
değerlendirmelere ulaşır. Bu durum, sıradan bir okur için geçerlidir. Hâlbuki aynı edebî metinlerin
bilimsel boyutuyla ilgilenen birinin yaklaşımı, bakış açısı ve çalışma usûlü tamamen farklıdır.20

14
15
16
17
18
19
20

Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s. 5.
Roland Bourneur-Réal Quellet, Roman Dünyası ve İncelemesi (Çev. Hüseyin Gümüş), Ankara 1989, s. 14-15.
Jonathan Culler, Literary Theory (A Very Short Introduction), Oxford 1997, s. 92.
AyşeEziler Kıran-Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara 2003, s. 33.
Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1989, s. 1.
Roland Bourneur-Réal Quellet, Roman Dünyası ve İncelemesi (Çev. Hüseyin Gümüş), Ankara 1989, s.15.
Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 1984, s. 32.
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4. ROMAN NASIL İNCELENİR?
Kurgunun yorumlanmasını öğrenme sürecinde kurgunun tekniği hakkında bazı temel bilgileri
öğrenmeye ihtiyaç vardır. Kurgunun tekniklerine yaklaşmak için yararlı bir yol, onun basit unsurlarını
ve özelliklerini (olay örgüsü, yapı, karakter, zaman ve mekân, bakış açısı, dil ve anlatım, tema ve
ironi) tanımlamaktır. Her unsuru belirli özellikleri aydınlatmak için ayrı ayrı tartışmak gereklidir.
Bununla birlikte -unutulmaması gereken nokta- anlatmaya dayalı bir metnin bütün unsurları duyguyu
nakletmek ve anlamı somutlaştırmak için birlikte çalışırlar.
Bir edebî metni tahlil edebilmek için yapılacak ilk iş, onu defalarca okumaktır. İlk okuma zevk
içindir ve hızlıdır. Okuma tecrübesinin bu öznel boyutu okuru, yazarın olayları belirli bir biçimde
seçiş sebebini araştırmaya yöneltmelidir. Daha sonra eseri yavaş ve dikkatli bir biçimde okumaya
ihtiyaç vardır. İlave okumalar yeni fikirlere yol açacak ve metnin ayrıntılarını hatırlamak için yardım
edecektir. Ayrıca bu süreçte, olay örgüsü, kişiler ve tema hakkında önemli ipuçları içeren kısımları
tespit edip notlar alınması yararlı olacaktır. Meselâ, olay örgüsü kişilerden bazılarını değiştirecektir.
“Kimler değişti?”sorusunu cevaplayan notlar, olay örgüsü ve kişilerle ilgili kısımlarda anlam ve yapı
bakımlarından önemli fonksiyonlar üstleneceklerdir.21
Roman kurgusunda temel unsurları olay örgüsü (plot), yapı (structure), dil ve üslûp (language
and style), anlatma tekniği (narrative technique) ve tema (theme) başlıkları altında ele almak ve
incelemek edebiyat ilmiyle uğraşanlarca genel bir temayüldür. Bu çalışmada da söz konusu usûl tatbik
edilecektir.
4.a.Olay örgüsü (Plot): Olay örgüsü “edebî bir eserin, özellikle drama ve romanların planı”,22
“olayların ve hareketlerin düzenli, organize bir dizisi”,23 “romanın içinde olan şey”24, “öyküyü
oluşturan olayların düzeni”25 ve “olayların örülerek yeni, farklı ve daha geniş bir olayın ortaya
konulması... bir düzenleme”26 gibi değişik şekilllerde tanımlanmıştır. Bu tanımlarda göze çarpan ortak
özellik “plan” ve “düzen”dir. Bununla birlikte bu mânâdaki olay örgüleri günlük hayattan ziyade
romanlarda bulunur.27 Zira olay örgüsü fikri “sun’îdir.28 “Hiçbir olay örgüsü yaşanmamıştır.”29 Hayat
öykülere, fakat romanlar hem öykülere hem de olay örgülerine sahiptir.30 Üstelik “bir romanın olay
örgüsünü açıklamak sadece olayların sekanslarını basitçe açıklamaktan daha fazla bir şeyi içine alır:
Olay örgüsü olaylar arasındaki ilişkilerin bir modelini, bir sebep-sonuç ilişkisi ağını sunar.”31 Etkili bir
olay örgüsü, aralarında nedensel ilişkiler bulunan bir “vakalar zinciri” şeklinde olmalıdır.32 Olayların
birbiriyle ilişkisinin gerekliliğini ilk kez ve güçlü bir biçimde vurgulayan Aristo, olay örgüsünü
“hareketin taklidi” olarak adlandırmıştır. Ona göre eğer bir tiran, şans eseri düşen bir heykelin altında
öldüyse, böyle bir hareket yalnızca birbiriyle ilgisiz iki bölümden oluşur ve bu uygun bir olay örgüsü
değildir.33 Aristo’dan yüzyıllar sonra E.M. Forster tarafından verilen “Kral öldü sonra üzüntüsünden
kraliçe de öldü” şeklindeki örnekle bu görüş desteklenmiştir.34 Ona göre söz konusu ifade bir öyküyü
(story) dile getirmektedir, olay örgüsünden (plot) söz edilebilmesi için bu öykünün “Kral öldü ve
sonra üzüntüsünden kraliçe öldü” biçiminde ifade edilmesi gereklidir. Ancak bu sadece basit bir olay
21 Dominic Hyland, York Notes (Hard Times), London 2005, s. 5.
22 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 221.
23 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 125.
24 Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 14.
25 Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s.23.
26 Şerif Aktaş, “Anlatım ve Anlatım Türleri Üzerine”, Ahmet B. Ercilasun Armağanı, Ankara 2008, s. 447.
27 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 125.
28 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 222.
29 Şerif Aktaş, “Anlatım ve Anlatım Türleri Üzerine”, Ahmet B. Ercilasun Armağanı, Ankara 2008, s. 447.
30 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 125.
31 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 221.
32 Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s.23.
33 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 221.
34 E. M. Forster, bu konuda Aristo ile benzer şekilde düşünmesine rağmen onu kimi noktalarda eleştirmekten geri durmaz. Bkz. E.M.Forster,
Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür), İstanbul 1985, s. 125.
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örgüsü için yeterlidir. Zaman sırası bozulmuş ve mümkün mertebe öyküden uzaklaşılmış, gizemli
ve gelişme olanakları bulunan bir olay örgüsü için ise “Kraliçe öldü, nedenini kimse bilmiyordu;
sonradan anlaşıldı ki, kralın ölümüne duyduğu üzüntüden ölmüş.” örneği uygundur. Okurun öyküye
ve olay örgüsüne yönelteceği sorular da “Sonra ne olmuş?” yerine “Niçin ölmüş?” şeklinde farklılık
gösterecektir ve ikinci soruyu yönelten okurun sadece merak duygusuyla değil zekâ ve bellekle de
yaklaştığı anlaşılacaktır.35 Dolayısıyla zekâ ve belleğin izini sürdüğü nedensellik, “gerçekçi kurgusal
olay örgülerinin önemli bir özelliği”dir.36
Hem Aristo hem E.M. Forster tarafından olay örgüsünün açığa çıkması için karakter gerekli
bir element olarak görülmüştür. Olay örgüsü ve karakter ayrılabilir unsurlar gibi görünse de,
gerçekte onlar çoğu kez tamamıyla birbirlerine bağlıdırlar. Henry James bu birlikteliği “Karakter
olayın tanımlanmasından başka nedir? Karakterin resmedilmesi olaydan başka nedir?”37 şeklinde
tanımlamıştır. Kadın veya erkek başkişilerin talihlerinin ters dönmesi (peripeteia) bir problem meydana
gelmesi anlamına gelir ki onlar bu durumdan olumlu veya olumsuz bir biçimde mutlaka etkilenirler.
Olay örgüsünde krizin zirveye ulaştığı yer doruk noktası (climax) olarak adlandırılır. Böyle anlarda
başkişi (protagonist) gerçeği keşfeder (anagnorisis).
Geciktirim (suspense), bir olay örgüsünü eğlendirici yapmak, gerilimi arttırmak ve sayfaları
çevirttirmek için hayatidir: Ne olacağını bilme konusunda okurda istek uyandırılmalıdır ve yeni
olaylarla şaşırtılmalıdır, ayrıca olayların hâlihazırda bildiklerinin dışında mantıkî olarak gelişmesi
okuru tatmin eder. Sonuçta ortaya çıkan uygun bir son hissi hemen hemen olay örgüsünün ayrılmaz
bir parçasıdır; anlatımın çeşitli uçları bağlanmadan biten bir öykü umutsuz bir biçimde tatminsiz
görünebilir.
Karmaşık olay örgüsü bir dereceye kadar büyük bir senfoni orkestrası gibidir. Orkestradaki her
bir enstrümanı takip etmek imkânsız gibi görünür ve sonuçta bütünün meydana getirdiği birlik hâkim
olur.38 Unsurların uyumundan meydana gelen bu ahenk içinde merak, gerilim ve doruk noktasının
(climax) zamanlaması ve yeri çok önemlidir. Bir yapı, yalnızca olaylar dizisindeki birlikten, sebepsonuç bağlantısının sağlamlığından, olayların çeşitliliğinden veya okur üzerinde yarattığı belirsizlik
ve şaşkınlık gibi duygular çok olduğu için onun mükemmel olduğu sonucuna varılmaz. Başarılı bir
yapının özellikleri karakter, olaylar dizisi ve düşünce gibi unsurların, hisleri harekete geçirerek okura
zevk veren bir bütünde bir araya gelmesinden doğar. 39 Olay örgüsünün ortaya çıkışında temel hareket
noktası “estetik yaşantı uyandırmaktır.”40
“Birçok kurgusal olay örgüsü bir çatışma veya zıt güçler arasındaki bir mücadeleye”41 dayanır
ki bu mücadele genellikle öykünün sonunda çözüme kavuşur. Olay örgüsü, karakter, kültürel atmosfer
(zaman ve mekân) ve tema gibi romanın temel unsurları arasında organik bütünlüğü sağlayacak
şekilde bir ahenk vardır. Kurguya dayalı herhangi bir metinde söz konusu unsurlar arasında uyumun
sağlanabilmesi için bazı formüller kullanılmıştır.42 Tipik kurgusal olay örgüleri bir serim ile başlar
ki o, hareketi anlamak için ihtiyaç duyduğumuz arka plan bilgisini sağlar, zaman ve mekânı tasvir
eder ve önemli karakterleri tanıtır; bu olay örgüleri, büyük gerilim anına veya bir krize yol açan
çatışmanın artışını veya bir dizi karışıklığı geliştirir. Çatışma bir doruk noktasına (climax) veya dönüm
noktasına (turning point) ulaşabilir, gerilimin en yüksek anı, sonucu tayin eder; sonra olay örgüsünün
karışıklıkları çözüldükçe, düzene girdikçe hareket düşer (falling action).43
35
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E.M.Forster, Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür), İstanbul 1985, s. 128.
Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s.23.
Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 221.
Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 221-222.
Philip Stevick, Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara 2004, s. 130.
Şerif Aktaş, “Anlatım ve Anlatım Türleri Üzerine”, Ahmet B. Ercilasun Armağanı, Ankara 2008, s. 447.
Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s.24.
Philip Stevick, Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara 2004, s. 132.
Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s. 24.
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Alman eleştirmen Gustave Freytag 1863 tarihli “Die Technik des Dramas” adlı eserinde bir
oyunun (özellikle trajedinin) tipik olay örgüsünün bir piramidi andırdığını ve beş aşamadan oluştuğunu
ileri sürmüştü. “Freytag Piramidi” olarak adlandırılan bu aşamalar giriş, hareketin yükselmesi, doruk
noktası (kriz, dönüm noktası), hareketin düşmesi ve felaketten oluşuyordu:44

Doruk Noktası (Climax, Crisis, Turning point)

Hareketin düşmesi (Falling action)

Hareketin yükselmesi(Rising action)

Giriş (Introduction)

Felaket (Catastrophe)

Robert DiYanni ise 1986 yılında yayımlanan “Literature” adlı eserinde Freytag Piramidi
üzerinde bazı değişiklikler yaparak onu şu şekilde tipik realist öykülere uyarladı45:

Doruk noktası (Cilmax, Crisis, Turning point)
Karışıklıklar (Complications)

Hareketin Düşmesi (Falling action)

Serim (Exposition)						

Çözüm (Resolution)

Birçok öykü (story) bu şekilde kesin bir düzen içinde olmayabilir. Örneğin bir öykünün en
önemli anı eş zamanlı bir şekilde öykünün sonuyla birlikte, küçük veya biçimsel olmayan çözüm ile
ortaya çıkabilir veya onun hareketi bu diyagramın düzenli simetrisine uymaktansa bir dişlinin veya
inişli çıkışlı bir şablonun içinde tekrar tekrar yükselip düşebilir. Ancak realist bir öykünün hareket
şekli nasıl farz edilirse edilsin, o, genellikle kronolojik sırayla sunulmak ihtiyacı olmayan olaylar veya
hareketlerle nedensel biçimde ilgili bir sekansın düzenlenmesidir. Birçok öyküde, daha önceki hareketi
sunmak için olay örgüsünün doğrusal hareketini bozan geriye dönüşler kullanılır.46 Bazı teorisyenler bir
romanın olay örgüsünün “kesin ve basit kronolojik ilerlemeden” nasıl ve niçin ayrıldığının daha doğru
bir biçimde analiz edilebilmesi için yeni terimler türetmişlerdir. “Düzen” kelimesiyle bağlantılı olan
bu terimler bir romanın olay örgüsünün kronolojik düzende yavaş yavaş ilerlemesi yerine zamandaki
ileri geri hareketleri anlamlandırmak için kullanılmaktadır. Kronolojik ilerlemeden herhangi bir ayrılış
anakroni, geriye gidiş analepsis ve ileriye gidiş ise prolepsis olarak adlandırılmıştır. Ellipses terimi ise
olay örgüsündeki boşlukları, atlamaları ve kopuklukları ifade etmek için kullanılmaktadır.47
Kurguya dayalı edebî metinlerde olay örgüsü tipleri konusuna gelince, bir sınıflandırma çabası
içine girilmesi sıkıcı gelebilir. Fakat bu eylem, bir romanın olay örgüsünün arkasında yatan farklı
prensipleri belirtmenin bir aracı olarak görülmelidir. Olay örgüsü tiplerini iki şekilde tanımlamak
mümkündür:
1-Motive edici prensibi oluşturan baskın insan faaliyetleri açısından: Baskın insan
faaliyetleri, ya olay örgülerindeki “motive edici prensibi” oluşturur ya da olay örgüleri tarafından
okuyucuya kabul ettirilir. Söz gelimi çatışma, gizem, yolculuk, sınav, takip ve arama etrafında
44
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Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 125.
Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s. 24.
Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s. 24.
Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 125-126.
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yapılandırılan olay örgüleri bu türden olan belli başlı olay örgüsü tiplerini oluştururlar. Ancak bir
romanın bütünüyle bunlardan biri etrafından şekillendiğini ifade etmek yanlıştır. Bütün romanlar
zikredilen tek bir konudan çok daha karmaşık konular etrafında yapılandırılmışlardır. Fakat yine de bir
romana çoğu kez bu olay örgüsü tiplerinden birisinin sağladığı gibi baskın bir unsur tarafından güç ve
uyum verilir.48
2- Teknik şekilde: Olay örgülerinin teknik açıdan sınıflandırılması “pikaresk /epizodik”
olay örgüleri, “iyi yapılandırılmış (well-made)” olay örgüleri ve çoklu (multiple) olay örgüleri gibi
bazı terimleri ortaya çıkarmıştır.49 Pikaresk olay örgüsü “basit bir olay örgüsüdür” ve bir kahraman
etrafında gelişen maceralar dizisinden oluşur.50 İyi yapılandırılmış olay örgüleri geleneksel 19. yüzyıl
realist olay örgüleridir. Birçok roman iki veya daha fazla olay örgüsü çizgisine sahiptir. Bu olay
örgüleri arasında bazen bağlantı vardır bazen de yoktur. Bununla birlikte ana olay örgüsünü (main
plot) onun yanında yer alan alt olay örgülerinden (subplot) seçip ayırabilmek ayrı bir önem arz eder.51
Metin halkalarının tertibi ve ortaya çıkan bütün açısından değerlendirildiğinde karşılaşılan olay örgüsü
şekilleri şunlardır52:
a-Olay örgüsü tek bir çizgi halinde olanlar: Bazı kurgusal metinlerde, olay örgüsü merkezî
bir kişinin etrafında oluşur, olay sadece tek bir zincir halinde aktarılır. Zincirin bütün halkaları bir
olaya işaret eder, onun etrafında şekillenir.53
b-Paralel iki çizgi halindeki olay örgüleri: Birbirine paralel iki veya daha fazla olay örgüsünün
bağımsız devam ederken ortak mekan, zaman veya tema etrafında birleşmesi neticesinde meydana
gelen olay tipleridir. Kesişme noktaları olay örgülerinin geçiş yerleridir.54
c-İçiçe geçmiş olay örgüleri: Bu olay örgüsü tipinde bir olay bir diğerinin içine yerleştirilerek
anlatılır. Olay örgüleri arasında geçişler veya kesişme noktaları yoktur. İlk olay ikincisine çerçeve
teşkil eder.55
ç-Daire biçiminde olay örgüsü: Eserin en başında olay örgüsünün sonu verilir ve daha sonra
geriye dönüş tekniğiyle geçmişe dönülerek olayın gelişimi verilmeye başlanır. Daire biçiminde olay
örgüsü tipi çoğunlukla gizem ve merak unsurlarının ön plana çıktığı eserlerde kullanılır. Örneğin
polisiye ve macera romanları için idealdir. Türk edebiyatında Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
“Yaban” romanı bu olay örgüsü tipine örnektir.
Modernizm ve postmodernizm ile birlikte bir romanın bir birlik oluşturması gerekip gerekmediği
meselesi büyük oranda belirsiz kaldı. Virginia Wolf “Modern Fiction” (1919) adlı denemesinde çok
sayıda alışılmış kuralı yıkan birisi olarak geleneksel iyi yapılandırılmış gerçekçi olay örgüsü anlayışına
karşı çıktı. Alain Robbe Grillet ise “The Voyeur” adlı romanını yazarak romanın birleştirici unsurlarını
reddetti. Birçok modernist ve postmodernist romancı tarafından güvenilir bir prensip olarak görülen
nedenselliğin doğrudan reddi kaçınılmaz bir biçimde onların romanlarının yapılanmalarını etkiledi.56
Başlangıçta modern roman geleneksel romanda var olan olayı (action) ortadan kaldırmış gibi görünse
de, aslında bunun yanlış olduğu anlaşılmıştır. Modern romanla birlikte entrika öğesi geri plana atılmış
onun yerini kurgunun çekirdeği olarak adlandırabileceğimiz insan almıştır. Bugünün romanı “bireyin
48 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1989, s. 55. Şerif Aktaş, vaka tiplerini sınıflandırırken bu grubu “tek bir zincir halinde”
olanlar şeklinde ayrı ve tek bir grup olarak adlandırır ve Sergüzeşt’i örnek göstererek şöyle devam eder: “…bir merkezî insan vardır, onun belirli
bir zaman dilimi içinde sürdürdüğü yaşayış tarzı söz konusudur. Eserde anlatılan her şey bu şahısla ilgilidir…” Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve
Roman İncelemesine Giriş, Ankara 1984, s. 67.
49 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 131.
50 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 219.
51 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 131.
52 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 1984, s. 67-68.
53 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 2005, s. 73.
54 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş Ankara 2005, s. 73.
55 Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 2005, s. 74.
56 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1989, s. 54-55.
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biçimsel dünyasının anlatılması” özelliği sayesinde büyük hayatların, aşkların, acıların anlatıldığı
romanın yerini almıştır.57 Dolayısıyla roman, insanî olanı anlatma açısından daha güçlü bir konuma
yükselmiştir. “Artık vak’a öğesi, bugün gerektiği yerde ve gerektiği ölçüde kullanılmaktadır.”58
4.b.Yapı (Structure): Yapı “bir edebî eserdeki düzenlemenin kapsamlı ilkesi”59 ve “edebî
eserin kapsamlı düzeni”60 “bir romanın düzenlenme tarzı, romanı tamamlamak için çeşitli unsurların
bir araya gelme şekli”61 biçiminde tanımlanmıştır. Yeni Eleştirmenler tarafından bir jargon olarak
kullanılan “yapı” (structure) kelimesi, sürekli yeniden tanımlanma yüzünden muğlâklaşan “şekil”
(form) kelimesinin yerini almıştır.62 Yapı ve şekil terimleri karıştırılsa bile, şekil terimi normalde
eserde tematik unsurlar içermezken bunlar bir romanın yapısına dâhil edilirler.
Kurgusal bir metindeki yapıyı tanımlamada veya olay örgüsü ile farklarını ayırt etmede farklı
görüşler ileri sürülmektedir. Buna göre, bir öykünün yapısı onun olay örgüsü ile birlikte incelenebilir
veya yapı, olay örgüsünün bir alt bölümü gibi düşünülebilir. Bununla birlikte “yapı” terimi esaslı
bir şekilde olay örgüsünden daha farklı bir şeye işaret eder. Üstelik romanın öyküsü ile romanın olay
örgüsü arasındaki fark bize romanın yapısı hakkında çok şey söyler. Yapı, bir çeşit düzen duygusu ile
ilgili tamamlama (completion), tekrarlama (reiteration), zıtlık (contrast), tekrarlanma (repetition) ve
tamamlayıcılık (complementarity) gibi fikir ve duyguları içerir. Bunların hepsi ve diğerleri bir eserin
yapısı tarafından okura hissettirilebilir. 63 Bir öykü ilk kez okunduğunda bile “öncelikle tekrarlanan
unsurlara, tekrar olan ayrıntılara ve gidişattaki değişmeler ile merkezî olanla ilgili değişikliklere
dikkat edilerek” onun yapısı konusunda bir fikir edinilebilir. “Tekrar, öyküdeki önemli bağlantılara
ve ilişkilere, karakterler arasındaki münasebetlere, fikirler arasındaki bağlantılara işaret eder.”64 Yapı;
olay örgüsünü, temaları ve şekli birlikte içine alır. Eğer bir romanın olay örgüsü, romanın öyküsünün
düzenlenme biçimi olarak düşünülürse, “romanın yapısı bir edebiyat parçası, bir sanat eseri olarak
eserin bütün düzenini kapsayarak, romanın öyküsünden daha fazla bir şeyleri içerir.”65 Olay örgüsü
gelişen hareketin dizisi ise, yapı tamamlanmış hareketin şekli veya modelidir. Olay örgüsünü inceleme
sürecinde bir hareketin bir başka harekete yol açması nedensellik bağlamında ele alınır. Yapıyı
inceleme sürecinde ise düzen, model ve bir bütün olarak öykünün sahip olduğu içeriğin biçimi aranır.
“Olay örgüsü bizi hareketteki öyküye yönlendirir, yapı ise sessizlikteki öyküye götürür. Olay örgüsü
ve yapı öykünün sanatsal planının görünümlerini ortaya çıkarır.”66
Bir romanın ayrıntılı düzenlemesi ve biçim düzeni okurun duygularına hitap eder, o şekilde
ki, romanın bütününü oluşturan parçalar bir bütünlük, tatminkâr bir tamlık oluşturmak için bir araya
getirilir.67 Böylece yapı sıra, uygunluk ve düzenleme ihtiyacını tatmin etmiş olur. Bir öykünün simetrisi
veya ayrıntılarının dengesi onun gerilim ve rahatlama anlarının ardışıklığı muhtemel olduğu için okuru
memnun edebilir.68
Kimi romanların yapısında meydana gelecek en küçük bir değişiklik eserin yapısını kökten
etkileyecek güçte iken kimi romanlar bu tür değişiklikler karşısında çok dayanıklıdır. Örneğin,
epizodik yapıdaki romanlar böyle konularda büyük bir tahammüle sahiptir. Eğer bir eser, göreceli
olarak kendi içinde bir bütün oluşturan bölümler dizisi etrafında oluşturulursa o zaman bunlar çok
fark yaratmaksızın farklı düzenlerde bir araya getirilebilir.69 Bazı romanlar ise bölümler halinde
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düzenlenmişlerdir. Söz konusu bölümler uzun veya kısa olabilir ama yazarın bu tercihi “keyfî” değildir.
Bu nedenle düzenlemedeki herhangi bir değişiklik farklı bir eserin ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir.70
Yapı edebî bir eserin bütününü oluşturduğu için bazı temel unsurlara sahiptir. Bu unsurların
başlıcaları “karakterlerin dengesi” (Karakterler bütün yapı boyunca birbirleriyle ilişki içinde olurlar.
Bazen birbirleriyle çatışma halinde bazen de birbirlerini tamamlayıcı durumda bulunurlar.), “,maj ve
sembol” bazen birçok zıtlık veya tamamlayıcılık bildiren imaj ve semboller olabilir. Bazen de “idealleri
birleştiren” (Önemli bir sembol eserde yer alabilir.), “olay örgüsü: geciktirim ve sürpriz” (Romanın
yapısı geciktirim ve sürpriz anları içerir.), “olay örgüsü: anlatı yapısı” (Romanlar genellikle kronolojik
olaylar zincirine sahiptirler. Bununla birlikte modern yazarlar kronolojik olaylar zincirine sahiptirler.
Bununla birlikte modern yazarlar kronolojik olmayan bir düzen yapısını benimsemişlerdir. Anlatı
düzeni ve kronolojik düzen birbirinden farklıdır. Roman zaman çatısı dışında olan önceki olaylara
karakterlerin düşünceleri, konuşmaları veya anlatıcının yorumları ile “dönülebilir.” (Öyküdeki sonraki
gelişmeler “beklenti” yoluyla telkin edilir.) ve “anlatıcılar ve bakış açıları” (anlatıcının veya bakış
açısının değişmesi yapıyı “radikal” bir biçimde değiştirir. Modern romanlarda bazen çoklu anlatıcılar
veya bakış açıları dikkatlere sunulur. Bu durum aynı öyküyü yapılandırmanın sınırsız yolları olduğu
anlamına gelir.) olarak sıralanabilir.71
4.c.Dil ve Üslûp: Dil, bir romanın aracıdır. Romancılar çoğunlukla dili temsil ederler. Hatta
kimi zaman romanın aktüel aracı olan dil, ayrıca romanın ima edilen aracıdır. Teorisyen Jeremy
Hawthorn’nın iddiasına göre ise, bir romanın ima edilen araca ihtiyacı yoktur. Romanın metninin
dahi dili temsil etmeye ihtiyacı yoktur. O, bir zihnî durumu, olayların sekansını ve deneyimleri ifade
edebilir. Bunların herhangi bir kimse tarafından kelimeleştirilmesine gerek yoktur. Fakat romancı
tarafından okur için kelimelere dönüştürülürler.72
Üslûp “yazarın kendisini ifade ettiği karakteristik durum, bireysel bir edebî eserin kendine has
tarzı”73 ve “bir yazarın yüzü veya sesi kadar açık sözel kimliği”74 şeklinde tanımlanmıştır. Her yazarın
üslûbu “benzersizdir” ve “sentastik yapılar, tercih edilen kelimeler, imaj çeşitleri, temel konuya
yaklaşım” gibi “birçok faktörlerin bir bileşimi”dir. Yazarın taşıdığı üslûp özelliklerinden bazıları
üslûbun yöntem özellikleri vasıtasıyla tasvire yansır ve tasvirin kapsamı “1)Kelime kadrosu vasıtasıyla,
2) edebî sanatların kullanılış biçimiyle, 3) dilin müzikalitesiyle 4) gramer ve sentaksın kullanılışıyla”75
çok daha ayrıntılı hale gelir. Bu sayede yazı, hem daha derinlikli bir biçimde değerlendirilir hem
de yazarın ifade biçimi (üslûp) ortaya konmuş olur. Çünkü yazarın bu özelliklerden hangisini veya
hangilerini kullandığı, amacının ne olduğu ve nerede / niçin bunlara gerek duyduğu sorularının cevapları
üslûbu tespit etmede bize yardımcıdırlar. Ayrıca her edebî eser, linguistik faktörlerin birleşimidir ve
bu sentez yazarın üslûbundaki farklılığı ortaya çıkarır. Fakat belirli bir üslûbu tespit etmek zor bir
süreçtir.76 Bu sebeple bir yazarın üslûbunu analiz etmek için “sentaks, ton77, imaj, bakış açısı” kısacası
her türlü linguistik özelliği dikkate almaya ihtiyaç vardır.
Edebî bir eser “açıklayıcı, hissî, haber verici (jurnalistik), şiirsel (poetik) gibi belirli bir üslûbu”
yetkin bir biçimde kabul ettirebilir. Hatta bazı yazarlar veya yazar grupları kendi isimleriyle anılan
üslûplara sahiptirler: Kafkaesque, Pinteresque, Dickensian, Augustinian gibi. Öte yandan yazarların
bireyselliklerini yansıtan üslûpları onların dünyayı görme biçimlerini ifade eder. Dolayısıyla bir
70 Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 28.
71 Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 28-29’dan özetlenmiştir.
72 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1998, s. 93.
73 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 277.
74 Robert DiYanni, Literature, New York 1986, s. 62.
75 Safiye Akdeniz, “Betimleyici Anlatım: Tasvirî “Descriptif” Metinler”, www.ege-edebiyat.org/docs/319.doc (giriş tarihi: 28.12.2009)
76 Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 277.
77 Anlatıcının kullandığı dil aracılığıyla sesinin tonunu tespit etmek mümkündür. “Yazarın seçtiği kelimeler edebî bir eserin argümanı ile
imajını temsil ettiği gibi okunması gerekli bir pasaj veya cümledeki belirli bir durumla ilgili bir hissi çağrıştırabilir: Kızgınca, yalvarırcasına,
monoton, şüpheci, gururlu, zekice vs. Edebî bir eseri tam olarak anlamak için onun tonunu veya tonlarının kapsadığı alanı tanımak gereklidir.”
Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms, Essex 1992, s. 289.
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yazarın romanda kullandığı “kelime ve imajlar” onun üslûbunu yansıtır.78 Bir yazar kelimeleri seçer,
onları cümleler ve ciddi ve ayrıntılı bir yazının daha uzun bölümleri olarak düzenler. Edebî bir metinde
yazarın üslûbunu tespit etmek ve üzerinde konuşabilmek için sarih olmaya ihtiyaç vardır. Başlangıçta
cümle yapısı (sentax) ve sözcük hazinesine (lexis, vocabulary, diction) bakmak faydalı bir ilk adım
olacaktır.
Sentaks, cümleler halinde organize edilmiş kelimeler anlamındadır. Dolayısıyla cümleler kısa
veya uzun, basit veya karmaşık şeklinde seçeneklerini çoğaltabileceğimiz bir biçimde çeşitlenebilir.
Sözcük hazinesinin anlamı ise oldukça basit bir şekilde kelimelerdir. Fakat kelimelerin sözlüklerdeki
genel anlamları, anlatıcının kullanımıyla öznel bir boyuta taşınırlar ve böylece metnin içinde özel bir
anlam değeri kazanırlar. Çünkü kelimeler ve cümle yapısı yazarın olaylara bakış açısını verir. Örneğin,
basit cümle ve kelimeler duygusuz, katı ve ilgisiz bir bakış açısını verebilir. Yine karmaşık cümle ve
kelimeler melankolik, alkolik, psikolojik görüş açılarını yansıtabilir.79
Üslûpta kelimeler sözlük anlamında veya sözlük anlamı dışında (çağrışım) kullanıldığı gibi
benzetmelere (similes) ve mecazlara (metaphors) da yer verilir. Farklı sözlük anlamına sahip kelimeler
canlı ve şaşırtıcı karşılaştırmalar yaratmak için bir arada kullanılırlar. Benzetmeler (similes) “gibi
ve sanki” gibi edatlarla kullanılan açık karşılaştırmalardır. Metaforlar ise basit karşılaştırmalardır
ve kullanımlarında bağ kelimeleri yoktur. Ayrıca yazarın kendi yarattığı semboller de üslûp içinde
değerlendirilmelidir.
Sembol ancak bağlamdan (context) çıkarılabilir. Romanlarda sembolik güç karakterlere,
yapılara ve her çeşit objeye verilebilir. Bunlar bir ideali veya idealler çeşitliliğini sembolize edebildiği
gibi romanın temasını bulmamızda da yardımcı olabilir.80 Semboller, edebiyat ve sanatta sınırsızdır.
Onlar bilinen bütün kültürlerde merkezî bir konuma sahiptir. Bir sembol sadece belirli bir eserin
bağlamı dâhilinde anlam ve öneme sahiptir. Sembol imajdan farklıdır, ancak aradaki farkı açıklamak
kolay değildir. Tipik olarak daha yumuşak bir duyguda imaj kullanılır ve genellikle özet anlamlarından
ziyade yoğun niteliklerinin çağrışımları ile karakterize edilirler. İmajlar normal olarak sembollerden
daha fazla tat, koku, his, işitme ve görsel imaj gibi bir duyusal niteliğe sahiptirler.81 Demek ki imaj, beş
duyu organıyla ilgili olanı akla getirir. Örneğin, aydınlık-karanlık, ıslaklık-kuruluk, boşluk, ışık gibi
hisler imajla ilgilidir. Fakat semboller akla gelenden daha başka bir şeyi simgeledikleri için onların
duyularla ilgili yoğun nitelikleri yoktur. Bahar ve kış doğum ve ölümü, gül ise aşkı temsil eden birer
semboldür, fakat bunların duyularla doğrudan ilgisini kurmak mümkün değildir.

5. ANLATI TEKNİĞİ (NARRATİVE TECHNİQUE)
Sözlük, anlatı kavramını “Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma
biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.” olarak tanımlamaktadır.82 Roman bir anlatı ürünü
olarak oluşumunu özel bir biçimde varlık gösteren dile borçludur. Üstelik bir romanda okunan her
şey okuyucuya bir çeşit anlatma yoluyla ulaşmasına83 rağmen söz konusu “edebî dil büyük oranda
uydurmadır.”84
Anlatmak istediğini ifade edebilme noktasında bir romancı, teorisyen Jeremy Hawthorn’un
öne sürdüğü� gibi, modern zamanların görsel romancısı olarak adlandırabileceğimiz bir film
yönetmeninden çok daha fazla seçim imkânına sahiptir ve romancının eserinde yaptığı özel seçim,
belirli bir eserin “anlatı tekniği” olarak adlandırılır. Anlatı tekniği yazarın seçimi ve anlatım durumu
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John Peck, How to Study Novel, London 1983, s. 92.
Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 24.
Alex Martin- Robert Hill, Modern Novels, London 1996, s. 23- 24.
Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 141- 142.
www.tdkterim.gov.tr
Jeremy Hawthorn, Studying The Novel, London 1998, s. 86.
Nozar Niazi, Novel&Interpretation (A Pragmatic Approach), Pune (India) 2004, s. 50.

75

Roman

olarak şöyle konuları içerir: perspektif ile sesin veya bakış açısının seçimi ve değişimi. İma edilen
anlatım aracı, linguistik tarz, örneğin formal veya informal dil arasındaki seçim ve free indirect speech
discourse (speech) gibi teknikler.
Anlatı teorisinin temel ayırıcı özelliği ise olay örgüsü ile sunum, öykü ile nutuk arasındadır.
Sunum çeşitlerini anlamlı bir biçimde tanımlayabilecek bazı temel sorular85 şunlardır:
1)Kim konuşur? : Her anlatının bir anlatıcısı olduğu bilinen bir gerçektir. Çünkü bir yazar,
hikâyesini ancak kişileştirilmiş bir anlatıcının aracılığıyla anlatabilir. Metinde kişileştirilmiş anlatıcı,
okur tarafından kolayca anlaşılabilen bireysel insanî özelliklere sahip farklı/ayrı bir şahıs olarak tanınır.
Öte yandan yazarla okur arasında bireyselleştirilmiş insanî bir kaynak konumundaki anlatıcının varlığı
çok belirsiz görünebilir. Böyle bir anlatıcıyı tanımlamak için ise ideal bir terim yoktur, ancak yazar
anlatıcı, kişilik dışı anlatıcı veya üçüncü kişili anlatıcı terimleri önerilebilir. Fakat bunların üçünün de
olumsuz yanları vardır. “Yazar anlatıcı” gerçekten yaşayan yazar (real life author) ile özdeşleştirmeyi
akıllara getirirken, “kişilik dışı anlatıcı” yanlış yönlendirilebilir olan samimiyet yokluğuna yorulabilir.
“Üçüncü kişili anlatıcı” ise “kişiselleştirilmiş” olarak tanımlamaktan rahatsız olunan birinci kişili
anlatıcıları dışlar.86
Birinci kişili veya üçüncü kişili anlatıcılar şeklinde adlandırılan anlatıcı çeşitleri kendi içlerinde
bazı özellikler taşırlar. Örneğin birinci kişili anlatıcı, anlattığı öykünün ana kişisi olabileceği gibi,
öyküdeki önemsiz biri de olabilir ya da öykünün dışında sadece gözlemci konumunda da yer alabilir.
Her şeyi gören ve bilen üçüncü kişili anlatıcı ise olayların üstünde ve dışında olmasına rağmen bütün
teferruata hâkimdir. Üçüncü kişili anlatılar çoğu kez ya ilahi (her şeyi bilen) anlatıcılarla birlikte
kullanılır şekilde veya ilahi bir bakış açısıyla karakterize edilen işler olarak tanımlanır. İlahi demek
“her şeyi bilen” demektir. İnsanlar genellikle her şeyi bilmedikleri için bu durum (kişileştirilmeyen
ilahi anlatıcılar) gelenekseldir. Bu gelenek yaygındır. İlahi (omniscient) terimi gerçek dünyada
gözlemciler için normal olarak gizli kalan –karakterin gizli düşünceleri gibi- konulara anlatının dâhil
olduğu herhangi bir durumu belirtmek için serbestçe kullanılır. Bu yüzden sözde ilahi anlatıcı aslında
her şeyi tamamıyla bilen olmayabilir.87
Bazı anlatıcılar ise isimleri ve detaylı kişisel tarihlerine bile sahip olabilirler. Diğer anlatıcılar
ise zaman zaman “ben” ifadesini kullandıkları için şahıs oldukları bellidir, fakat daha fazlasını
anlatmazlar. Buna göre anlatıcıları 1) Kişiselleştirilmiş, isimlendirilmiş ve tam bir insan kimlikli 2)
İnsan, fakat anonim 3)Tamamıyla herhangi bir insanî perspektifle karşılaştırılabilir olmayan şeklinde
sınıflandırmak mümkündür.88
Bir anlatıcı, romancının tercihi neticesinde, normal bir insanın sahip olabileceğinden daha fazla
bilgiye sahip olabilir. Ayrıca gerektiği takdirde yazar, söz konusu bilgiyi kısıtlamaya da karar verebilir.
Bütüncül bir ilahi bakış açısı sadece insanlar için alışılmadık değildir; bu ilahi bakış açısı yaratıcı bir
biçimde okurun zihnini harekete geçiren gerilim ve belirsizliğin yaratılmasına karşı çalışabilir. Her
şeyi bilen ve gören ilahi bakış açısı ve üçüncü kişili anlatıcı gerilim ve belirsizlik durumlarını ortadan
kaldırabilir. Çünkü her şeyi bilir ve okura aktarır.89
2)Kim kime konuşur?: Yazar, okuyucular tarafından okunan bir metin yaratır. Okuyucular
konuşan sesin bir anlatıcı olduğunu metinden anlarlar.
3)Kim ne zaman konuşur?: Bu sorunun cevabını iki başlık altında ele almak mümkündür:
a-Anlatı olayların meydana geldiği zamana yerleştirilmiş olabilir.
85 Söz konusu bu sorular Jonathan Culler’ın “Literary Theory” adlı kitabından alıntılanmıştır. Bkz. Jonathan Culler, Literary Theory (A Short
Introduction), Oxford 1997, s. 86.
86 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 86.
87 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 88.
88 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 88.
89 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 87.
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b-Anlatı doğrudan doğruya özel, belirli olayları takip edebilir. Mektup formundaki romanlar
buna örnektir.
4)Kim hangi dille konuşur?: Rus teorisyen Mikhail Bakhtin, romanı tek sesliden ziyade çok
sesli (polyphonic, dialogic) olarak tanımlar. Romanın özü onun farklı sesleri veya nutukları (discourse)
sahneleyip sosyal perspektifin ve bakış açılarının çarpışmasını ortaya koymasındadır.
Bir anlatıcı veya anlatı kaynağı seçmeye ilave olarak bir romancı anlatısı için belirli veya ima
edilen bir araç seçebilir. Bu araç açık ve dolaysız olabildiği gibi varlığı belirsiz dolaylı ve kapalı bir
biçim de arz edebilir. Bütün romanlar edebî bir tarzda yazılı kelimelerden oluşur. Fakat bir roman yazılı
ve düşünülmüşten ziyade sanki konuşulmuş gibi okuyucuya sunulabilir. Hatta kimi zaman bir çeşit
araçsız anlatı olduğunu düşündürecek bir tarzdadır. Bazen roman yazılı belge gibi gösterilebilir. Kimi
zaman ise okur okuduğunun yazılı bir belge olup olmadığını eserin sonuna kadar bilmez. Bu sebeple,
görünen yazılı metin, romancı tarafından karanlıkta bırakılabilen ile ilgili titiz tabiatı hakkındaki bir
başka metni simgeler.90
5)Konuşan kişinin otoritesi nedir?: Bir öykü anlatmak kesin bir otoritenin iddiasını ortaya
koymaktır ki o otoriteyi dinleyiciler kabul ederler, anlattıklarına inanç belirtirler. Örneğin, Jane
Austen’ın Emma’sının anlatıcısı “Emma Woodhouse, güzel, zeki ve zengin, konforlu evi ve mutlu
yaradılışı ile...” diye başladığı zaman, şüpheci bir şekilde Emma’nın gerçekten zeki ve güzel olup
olmadığını merak etmeyiz. Bize başka türlü düşünmemiz için bir neden verilinceye kadar bu açıklamayı
kabul ederiz. Ancak anlatıcıların olayların yorumuyla ilgili önyargıları, durumlar ve ipuçları hakkında
yeterince bilgi sağlamada bizi şüpheye düşürdüğü zaman anlatıcı güvenilmez olabilir.
Anlatı tekniği başlığı altında sırasıyla anlatı türleri, narratee, anlatıcı çeşitleri, bakış açısı ve
tasvir konuları ele alınmalıdır.

90 Jeremy Hawthorn, Studying The Novel (second edition), London 1998, s. 92.

77

Roman

KAYNAKÇA
AKDENİZ Safiye (2009) “Betimleyici Anlatım: Tasvirî “Descriptif” Metinler”, http:// www.egeedebiyat.org/docs/319.doc (ET: 28.12.2009).
AKTAŞ Şerif (1984) Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Birlik Yayınevi.
AKTAŞ Şerif (2008) “Anlatım ve Anlatım Türleri Üzerine”, Ahmet B. Ercilasun Armağanı, Ankara:
Akçağ Yayınları.
BOURNEUR Roland - QUELLET Réal (1989) Roman Dünyası ve İncelemesi (Çev. Hüseyin Gümüş),
Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
CULLER Jonathan (2007) Yazın Kuramı (Çev. Hakan Gür), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
ÇETİŞLİ İsmail (2004) Metin Tahlillerine Giriş /2 (Hikâye-Roman-Tiyatro), Ankara: Akçağ Yayınları.
DIYANNI Robert (1986) Literature, New York: Random House.
EZİLER KIRAN Ayşe- KIRAN Zeynel (2003) Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin.
FORSTER E.M.(1985) Roman Sanatı (Çev. Ünal Aytür), İstanbul: Adam.
GRAY Martin(1992) A Dictionary of Literary Terms, Essex: Longman.
GÜMÜŞ Semih (2003) Yazının Sarkacı Roman, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
HAWTHORN Jeremy (1989) Studying The Novel, London: Arnold.
HYLAND Dominic(2005) York Notes (Hard Times), London: Longman.
MARTIN Alex- HILL Robert (1996) Modern Novels, London: Prentice Hall.
NİAZİ Nozar (2004) Novel&Interpretation (A Pragmatic Approach), Pune (India): Forum for Culture
Studies.
PECK John (1983) How to Study Novel, London: Macmillan.
STEVICK Philip (2004) Roman Teorisi (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları.
TDK (2005) Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu.
TEKİN Mehmet (2004) Roman Sanatı I (Romanın Unsurları), İstanbul: Ötüken.

78

Masal Motifleri

HUSREV Ü ŞÎRÎN VE SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR
MESNEVİLERİNDE HALK HİKÂYELERİYLE ORTAK
KULLANILAN MASAL MOTİFLERİ
Yrd. Doç. Dr. Elif AYAN NİZAM1*

GİRİŞ
Ortak bir kültürden doğan divan edebiyatı ve halk edebiyatının birbirinden etkilenmesi çok
doğaldır. Kaynağını Türk-İslâm kültüründen alan bu edebiyatların kaynakları; Kur’an-ı Kerim ve
Hadisler, Tasavvuf, Din, Peygamber Kıssaları, Tarihî Şahsiyetler, Efsanevî Menkıbevi Hikâyeler
ve Türk kültürünün kendi yarattığı hayattır (Levend 1984). Ortak kaynaklara sahip bu iki edebiyat
nazım şekli, vezin, masal motifleri gibi unsurları kullanırken birbirinden etkilenmişlerdir.
Özellikle de halk edebiyatı şairlerinin hikâyelerini anlatırken geleneğini Arap ve Fars
edebiyatından almış olan divan edebiyatının aşk konulu hikâyelerinden etkilenmiş olduklarını
Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği adlı
kitabında şöyle ifade eder:
Aşk mevzularını işlemiş halk hikâyelerimizin bir
kısmının Arap ve Fars edebiyatından geçmiş hikâyeler
olduğunu biliyoruz. Bunlar üslup, hatta şekil bakımından
da fark edilirler. Denebilir ki bu çeşittekiler, mevzularını
klasik edebiyattan almak suretiyle ve asıl hikâyelerini
taklitle kitap hâline konmuş eserlerdir. (…) (Boratav
2002: 72).
Bu durumda makalemizin konusu
olan Husrev ü Şîrîn ve Süheyl ü Nev-bahâr
Mesnevilerinde Halk Hikâyeleriyle Ortak
Kullanılan Masal Motifleri’ne geçmeden
önce halk hikâyesi ve mesneviyle
ilgili çeşitli tanımları vermek yerinde
olacaktır.
Otto Spies’e göre halk hikâyesi,
“bir sevgiliyi elde etme yolundaki
maceraları anlatan masaldır” (Otto
Spies’ten aktaran Boratav 2002: 47).
Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına
Giriş adlı kitabında halk hikâyesi
kelimesinin menşeini inceleyerek
Arap dilindeki karşılığını şu
şekilde verir:
* Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi
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Arap dilinde başlangıçta “kıssa” ve “rivayet” olarak düşünülen, sonraları “eğlendirmek”
maksadı ile “taklid” maksadında kullanılan “hikâye” deyimi, gerçek veya hayali birtakım
vakaların, maceraların hususi bir uslupla, sözle nakil ve tekrarı demektir. Bu tarif, az bir farkla
bugün anladığımız “halk” ve “modern” hikâye türü için de kabul edilebilir (Elçin 1993: 444).
Ali Berat Alptekin’e göre ise halk hikâyeleri ‘’Göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk
mahsullerinden olup aşk, kahramanlık vb. gibi konuları işleyen; kaynağı Türk, Arap-İslam ve Hintİran olan, büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar tarafından anlatılan nazım-nesir karışımı anlatmalardır”
(Alptekin 1997’den aktaran Alptekin 2002: 18).
Mesnevinin ise ilk örneklerine Arap edebiyatında rastlanmış; Türk edebiyatına İran
edebiyatından geçmiştir. Kendi içinde kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şekli olan mesnevi,
Mevlânâ’nın Mesnevi’sinden sonra bir tür gibi görülmeye de başlanmıştır. Beyit sayısı bakımından
kısıtlı olmamasından dolayı şairlerin işledikleri konuları istedikleri kadar genişletmelerini sağlamış
ve böylece mesnevi, çok kullanılan bir nazım şekli olmuştur.
Mesneviler çoğu zaman ayrı bir kitap olarak kaleme alınır ve belli bir konuyu işler. İsmail
Ünver, mesnevilerin plânlarının genel olarak birbirine benzediğini ve “giriş bölümü”, “konunun
işlendiği bölüm” ve “bitiş bölümü” olmak üzere üç bölümden oluştuklarını belirtmektedir (Ünver
1986: 433-434). Halk hikâyelerinin başında bulunan “soylama”, “döşeme”, “övgü” ve “dua” gibi
bölümlerin mesnevilerin başında bulunan “giriş” bölümüyle benzerlik göstermesi bizlere aradaki
etkileşimin çok kuvvetli olduğunu düşündürmektedir.
Cem Dilçin mesnevileri; “aşk konulu mesneviler”, “dini-tasavvufi mesneviler”, “ahlaki ve
öğretici mesneviler”, “savaş ve kahramanlık konulu mesneviler”, “bir şehri ve güzellerini anlatan
mesneviler” ve “mizahi mesneviler” (Dilçin 1995: 178-197) olmak üzere altı başlık altında
toplamaktadır.
Bu tanımlardan sonra asıl konumuz olan Husrev ü Şîrîn ve Süheyl ü Nev-bahâr mesnevilerinde
halk hikâyeleriyle ortak kullanılan masal motiflerini bu bağlamda inceleyebiliriz.
İran edebiyatında 12. yy.da ilk olarak Nizamî’nin kaleme aldığı Husrev ü Şîrîn mesnevisi,
14. yy.da ilk olarak Kutb ve Fahri’nin Nizamî’den çevirisiyle Türk edebiyatına girmiştir. 15. yy.da
Şeyhî ile yeni bir soluk kazanan eserin, divan edebiyatındaki son temsilcisi Sâlim Efendi’dir.
İkinci mesnevimiz ise Mes’ûd bin Ahmed tarafından 14. yy.da kaleme alınan ve ilk aşk
mesnevilerinden biri olan Süheyl ü Nev-Bahâr’dır.
Elif Ayan Nizam’ın hazırlamış olduğu Sâlim Efendi’nin Husrev ü Şîrîn’i ile Cem Dilçin’in
hazırlamış olduğu Mes’ûd bin Ahmed’in Süheyl ü Nev-bahâr mesnevileri kullanılarak hazırlanan
karşılaştırmada ortak motifler şu şekilde tespit edilmiştir:

ORTAK MASAL MOTİFLERİ
1. Bu motiflerden ilki; “Kahramanın Ailesi”dir.
Bu motifte kahramanın babası bir padişahtır. Mesnevilerimizde de Husrev’in babası Hürmüz,
İran şahıdır. Süheyl’in babası Bahr, Yemen padişahıdır.

2. İkinci motif ise “Çocuğu Olmayan Padişah”tır.
Aynı zamanda çift kahramanlı aşk hikâyelerinin çoğunda da rastlanan ortak bir motiftir. Bu
motif birçok mesnevi, halk hikâyesi ve masalda geçer.
Husrev ü Şîrîn mesnevisinde de Hürmüz’ün çocuğu olmamaktadır. Hürmüz bu durumdan
dolayı ümitsiz ve çok üzgündür. Kendisinden sonra gelecek bir varisi yoktur. Ama bir gün Allah’ın
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izniyle Husrev Perviz adında bir oğlu dünyaya gelir. Hürmüz buna çok sevinir ve Allah’a şükreder
(Ayan Nizam 2010: 171-172).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise Yemen padişahı Bahr’ın kırk karısı, iki yüz cariyesi olmasına
karşın çocuğu yoktur. Bu yüzden Bahr büyük bir üzüntü içindedir, taç ve tahtının kime kalacağı
düşüncesiyle kaygılanmaktadır. Sonunda ümidini Tanrı’ya bağlar. Sonunda halkın dualarıyla Bahr
bir oğlan çocuğuna kavuşur (Dilçin 1991: 83).

3. Üçüncü motif “Resimde Görüp Âşık Olma”dır.
Aşk konulu mesnevilerde en çok rastlanan motiflerden biri de “resimde görüp âşık olma”dır.
Diğer mesnevilerin birçoğunun aksine Husrev ü Şîrîn mesnevisinde resimde görüp âşık olan kişi
kadın kahramandır. Bu motif birçok mesnevide de geçmektedir. Fakat bu mesnevilerde erkek
kahraman kızın resmini görür ve âşık olur. Şîrîn, Husrev’e ilk görüşte âşık olmuştur ancak yanındaki
hizmetkârları, bu resmin cin ve perilerin bir oyunu olduğunu söyleyerek resmi yok ederler. Resmi
ikinci görüşünde de aynısı olur, fakat üçüncüsünde Şîrîn buna inanmaz. Zaten Şâvur da karşısına
çıkar ve her şeyi anlatır (Ayan Nizam 2010: 172-173).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise; Süheyl, gizlice elde ettiği anahtarla açtığı odada cennet gibi bir
bahçenin ortasında bir kubbe görür, kubbenin önünde bir havuz vardır. Süheyl, sudaki hayalin aslını
kubbede görünce kimin sureti olduğunu bilmeden resmin büyüsüne kapılarak birden âşık olur ve ah
edip düşer bayılır. Süheyl’in görüp âşık olduğu bu resim, Nev-bahâr’ın resmidir (Dilçin 1991: 84).

4. Dördüncü motif “Rüya Motifi”dir.
Mesnevilerde kullanılan motiflerden biri olan “rüya motifi” (Levend 1967: 87), genellikle
Hz. Yûsuf’un rüya tabirciliğine telmihte bulunularak kullanılır. Husrev ü Şîrîn mesnevisinde de
kullanılan bu motif, halk hikâyelerindeki rüyada görüp “âşık olma” motifiyle aynı değildir.
Husrev ü Şîrîn’de bu motif iki defa karşımıza çıkar:
Birincisi Husrev’in gördüğü rüyadır. Husrev, babası tarafından cezalandırılıp tahtı, çalgıcısı,
hizmetkârı ve atı elinden alınınca rüyasında dedesi Nûşînrevân’ı görür. Nûşînrevân, Husrev’e
kaybettiği bu dört şeyin yerine çok güzel bir tahtın, Bârbed adında bir çalgıcının, Şebdîz adında
bir atın ve Şîrîn adında bir sevgilinin Allah tarafından kendisine verileceğini müjdeler. Husrev de
kimseye söylemeden bunların gerçekleşmesini bekler.
Mesnevideki ikinci rüya ise Mehîn Bânû’nun gördüğü rüyadır. Şîrîn kaçtıktan sonra Mehîn
Bânû, elinden bir kuşun kaçtığını ve bu kuşun daha sonra geri döndüğünü görür. Bu rüyayı hayra
yorar ve beklemeye başlar. Görülen bu rüyalar, sonunda gerçek çıkar (Ayan Nizam 2010: 181-183).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise bu motif “rüyada görüp âşık olma” şeklindedir: Süheyl, Nevbahâr’ın resmini görerek âşık olmasına karşın, Nev-bahâr Süheyl’e, rüyasında görerek âşık olur.
Nev-bahâr bir gece şu rüyayı görür: “Ulu bir doğan gökyüzünden çığlık atarak iner ve Nev-bahâr’ın
göğsü üstüne konar. Pençesini vurup yüreğini yarar ve onu kaparak tekrar havalanır.” Korkuyla
uyanan Nev-bahâr, rüyasını kendi kendine yorar. Üzüntüye kapılan Nev-bahâr, dadısını çağırarak
rüyasını ona anlatır. O da rüyayı, “güzel yüzlü, iyi huylu, ulu ve cömert bir padişahın onun resmini
görüp âşık olduğu ve onu aramak için yollara düştüğü” biçiminde yorar.
Nev-bahâr bir süre sonra ikinci bir rüya görür: Nev-bahâr doğan kılığında göğe yükselir, bir
ovada atlı bir yiğit onu görür. O yiğit Nev-bahâr’ı çağırır, havadan iner, eline konar, sonra uçup kaçar.
Üç kişi onun peşine düşerler, fakat “tozuna bile yetişemezler.” Nev-bahâr uykudan uyanınca rüyada
gördüğü yiğidin, dünyayı gezmek bahanesiyle Çin’e kadar gelip babasına ve halkına ziyafetler verip
bağışlarda bulunan şehzade olabileceğini düşünür ve o da onu görmeden âşık olur (Dilçin 1991: 84).
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5. Beşinci motif ise “Resimde Âşık Olunan Sevgilinin Aranması”dır.
Şîrîn, Şâvur’u görünce hâlden anlayan bir kişi olduğunu anlar. Bu sırrı onun
cevaplandırabileceğini düşünür. Şâvur da resimleri kendinin yaptığını, resimdeki kişinin İran
padişahının oğlu olduğunu, kendisinin de Şîrîn’e âşık olduğunu söyler. Bunu öğrenen Şîrîn, Şâvur’un
gidip Husrev’e haber vermesine sabredemez ve ertesi gün av bahanesiyle Husrev’i bulmak için yola
çıkar (Ayan Nizam 2010: 173-174).
Süheyl’in gördüğü resmi yapan nakkaş buldurulduğunda bu resmin Çin padişahının kızı
olduğu anlaşılınca resmi yapan nakkaşla Süheyl, Çin’e doğru birlikte yola çıkarlar (Dilçin 1991:
84).

6. Altıncı motif ise “Tanınma Aracı”dır.
Husrev’in kendine özgü bir renk seçimi vardır. Kırmızıyı çok sever ve sürekli kırmızı giyer.
Atı da kırmızıdır. Atının nalları ise altındandır. Husrev bu şekilde tanınır. Şîrîn onu çeşme başında
gördüğünde Husrev babasının korkusundan dolayı kaçtığı için kıyafet değiştirmiştir. Bu yüzden
Şîrîn onu tanıyamaz.
Husrev, Şîrîn’i gördüğü zaman tanıyabilmek için Şâvur’dan Şîrîn’e bir yüzük gönderir. Şîrîn,
oraya geldiğinde Husrev’e ya da hizmetkârlarına bu yüzüğü gösterirse tanınacaktır. Şîrîn, Medâyin’e
gittiğinde Husrev’i bulamaz, fakat Husrev’in cariyeleri yüzüğü görünce Şîrîn’e hürmet gösterirler
ve her isteğini yerine getirirler (Ayan Nizam 2010: 179-180).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise Cinnilerin şahının karısı, Nev-bahâr’la konuşup dertleşmeleri
sırasında ona iki tane eşsiz değerde elmas vermiştir. Daha sonra, başka mücevherlerle birlikte
bu elmasların bir eşini de kardeşi Kaytas’a verir ve “Tufan şehrine gidince, orada satar kendini
donatırsın, eğer Süheyl, Nev-bahâr’ın eline girmemişse belki sana meyl eder” der.
Nev-bahâr, Tufan şehrine padişah olduktan sonra, şehrin beylerine ve halka bu elmasları
göstererek kendisinin Çin Fağfûru’nun oğlu olduğuna inandırır ve onlar da Nev-bahâr’ı böylece
sultanlığa layık görürler.
Kaytas da Tufan şehrine ulaşınca elindeki bu eşsiz değerdeki elması, şehrin şahına satması
koşuluyla bir kuyumcuya verir. Kuyumcu da Nev-bahâr’a götürür ve bunları görünce kendi elindeki
elmasları hatırlar (Dilçin 1991: 87).

7. Yedinci motif ise “Mektuplaşma”dır.
Husrev ü Şîrîn’de üç mektuplaşma olayı vardır. Bunlardan birincisi Hürmüz’ün Behrâm’a
yazdığı suçlama dolu mektuptur. Bunun sonucunda Hürmüz, çok büyük bir düşman kazanmış olur.
İkinci mektup Ferhad’ın ölümü üzerine Husrev’in Şîrîn’e alaylı bir şekilde yazdığı; üçüncü mektup
ise Meryem’in ölümü üzerine Şîrîn’in Husrev’e aynı şekilde yazdığı başsağlığı mektubudur (Ayan
Nizam 2010: 174-175).
Süheyl ü Nev-bahâr’da da üç mektuplaşma olayı vardır. Bunlardan birincisi Süheyl’in
mektup yazıp Fağfûr şaha göndermesi, ikincisi Süheyl’in babasına mektup yazması ve üçüncüsü ise
Yemen’den bir elçinin mektup getirmesidir (Dilçin 1991).

8. Sekizinci motif ise “Padişah Seçme”dir.
Husrev ü Şîrîn mesnevisinin başında padişahlık babadan oğula geçmektedir. Fakat Hürmüz’ün
yaptığı bazı yanlışlar, onun gözüne mil çekilerek tahttan indirilmesine sebep olur. Devletin ileri
gelenleri ve Behrâm, taht için Husrev’in uygun olacağını düşünürler. Fakat daha sonra Behrâm, hırs
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ve açgözlülüğünden dolayı Husrev’e iftira atar ve Medâyin tahtına kendi geçer (Ayan Nizam 2010:
176).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise Nev-bahâr, Tufan şehrine ulaşınca kendisine doğru gelmekte olan
bir insan kalabalığı görür. Bunlar Tufan şehrinin beyleri ve halkıdır. Şahları ölmüş, beyler ve halk
birbirine düşmüş, kargaşalık çıkmıştır. Bunun böyle sürmeyeceği sonucuna vararak karşılarına ilk
çıkan kimseyi padişah yapmak kararını alırlar. Bu kararla yolda giderken Nev-bahâr’ı alıp padişah
yaparlar ve saraya götürüp tahta oturturlar. Ancak, Nev-bahâr yüzündeki peçeyi açmaz (Dilçin 1991:
87).

9. Dokuzuncu motif ise “Sevgililerin Kavuşması”dır.
Masallarda olduğu gibi Husrev ü Şîrîn mesnevisinin sonu da mutlu biter. İki sevgili büyük bir
düğünle evlenirler. Nizâmî’nin eserinde, Husrev yıllar sonra oğlu Şîrûye tarafından öldürülür. Şîrîn
de buna dayanamaz ve Husrev’in mezarı üstünde kendini bıçaklayarak öldürür. Sâlim, Husrev ü
Şîrîn hikâyesini evlendikleri anda bitirmiş, Nizâmî’deki sonu almamıştır (Ayan Nizam 2010: 178).
Masalların tipik özelliği olan, olayın sonunda sevgililerin birbirine kavuşması, Süheyl ü Nevbahâr’da da “mutlu son” biçiminde görülür (Dilçin 1991).
10. Onuncu motif ise “Kötülerin cezalandırılması” motifidir.
Sevgililer “muratlarına erdikten” sonra, onlara kötülük edenlerin cezalandırılması ve iyilik
edenlerin ödüllendirilmesi de tipik masal özelliklerindendir.
Husrev ü Şîrîn’de ilk başta iyi karakterler olarak karşımıza çıkan Hürmüz ve Behrâm hikâyenin
ilerleyen bölümlerinde değişime uğrarlar ve kötü olurlar. Sonunda da birisi gözüne mil çekilerek kör
edilir. Diğeri de Husrev’le yaptığı savaşta yenilir ve Çin’e kaçmak zorunda kalır (Ayan Nizam 2010:
179).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise Nev-bahâr, Tufan şehrinin şahı olarak nakkaşı vezir yapar. Kurulan
mahkemede Şa’luk’un boynu vurulur. Cuhud bir ağaca bağlanır ve iki yüz kamçı vurulduktan
sonra, eline bin kızıl altın verilip bir daha kimsenin işine karışmaması, kendisine sığınanları
başkalarına teslim etmemesi” öğütlenerek salıverilir. Kaytas’ın gönlü alınarak “olmayacak iş için
ömür geçirmemesi, bundan vazgeçmesi, yoksa sonunun iyi olmayacağı öğütlenir. Daha sonra Yun
şehrinin beyine elçi gönderilip çağırtılır ve öldürülür. Yerine zindancı ödüllendirilerek Yun şehrine
bey yapılır (Dilçin 1991: 88).

11. Diğer Motifler
Husrev ü Şîrîn’de;
Yukarıda belirtilen motiflerin dışında birçok masal, halk hikâyesi ve mesnevide görülen
kılık değiştirme, kahramanların olağanüstü işler yapması, gurbete çıkma gibi motifler, Husrev ü
Şîrîn mesnevisinde de geçmektedir. Kılık değiştirme, kahramanların zor durumdan kurtulmak için
başvurdukları bir çaredir. Halk hikâyeleri ve masallarında “dona girme” olarak adlandırılan bu olay,
daha çok başka bir hayvan ya da eşyanın şekline girme olarak verilir. Husrev ü Şîrîn mesnevisinde,
Husrev, babasından kaçarken kendisinin tanınmasını sağlayan kılık kıyafetini çıkarır ve başka
kıyafet giyer. Bu sebepten dolayı Şîrîn’le karşılaştıkları zaman, Şîrîn kendisini tanımamıştır (Ayan
Nizam 2010: 183-185).
Süheyl ü Nev-bahâr’da ise;
Eş seçme, sevgililerin buluşma yolu (Nev-bahâr’ın saçlarına tutunarak ve tünel kazarak),
sevgililerin birlikte kaçması, doğa dışı varlıkların yardımı, hayvanlarla konuşup dertleşme motifleri
yer almıştır (Dilçin 1991: 85-89).
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SONUÇ
Ortak coğrafyada yaşayan ve ortak bir inanışın etrafında toplanmış milletlerin kültür ürünlerini
meydana getirirken birbirlerinden etkilenerek ortak değerleri kullanmaları oldukça doğaldır.
İran’da İslamiyet’in etkisiyle gelişen edebiyat geleneği, Türklerin de İslamiyet’i seçmeleriyle Türk
edebiyatını da etkilemiş ve Türk-İslam senteziyle divan edebiyatı meydana getirilmiştir.
Halkın içinde yaşayarak meydana getirmeye devam ettiği halk edebiyatıyla paralel olarak
devam eden divan edebiyatı birbirinden şekil, konu, motif-mazmun olarak etkilenmişlerdir. Özellikle
çift kahramanlı aşk hikâyelerini konu alan halk hikâyeleri ve aşk mesnevileri karşılaştırıldığında
şairlerin bu eserlerinde ortak motifleri oldukça fazla kullandıkları görülmektedir.
Halk hikâyelerinde, konusunu Hint, Arap ve İran’dan alan divan edebiyatındaki aşk
mesnevilerinden etkilenilerek ortak masal motiflerinin kullanıldığı görülmüştür. Husrev ü Şîrîn ve
Süheyl ü Nev-bahâr adlı çift kahramanlı aşk mesnevileri karşılaştırıldığında aynı zamanda halk
hikâyelerinde de kullanılan pek çok ortak masal motifinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Konusunu Hint, Arap ve İran’dan alan bu hikâyeler; Türk halkının yaşam tarzı, geleneği ve
aşkıyla yoğrularak halk hikâyesi ve mesnevi olarak karşımıza çıkmıştır.
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MESNEVİ - ROMAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA
FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VE MECNÛN MESNEVİSİ
Yrd. Doç. Dr. Hiclâl DEMİR*
Mesnevi; destan, masal, hikâye ve roman gibi anlatıya dayalı türlerdendir. Türk edebiyatına
İran edebiyatından geçen mesnevi nazım şekli, kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşması ve beyit
sayısı bakımından herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaması nedeniyle uzun anlatıya imkân sağlamış;
böylece, dinî, tasavvufi, menkıbevi, tarihî, ilmî, mizahi konuların ve çeşitli aşk hikâyelerinin
anlatılmasında kullanılan bir nazım şekli olmuştur. Bu kadar geniş bir alana hitap eden mesnevi,
romandan önce toplumun hikâye dinleme ihtiyacını da karşılamıştır.
Bir tür “manzum hikâye” olan mesnevi tanımlanırken çoğunlukla onun hayal ürünü unsurları
içermesi ön plana çıkartılmıştır. Tasvirlerin gerçeğe uymadığı, olay anlatılırken mübalağalara
başvurulduğu, kahramanların olağanüstü vasıflara sahip olduğu belirtilmiş ve masala yakın
konumlandırılmıştır. Hâlbuki Türk romanının doğuşu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar,
romandan önce mesnevilerin bu görevi üstlendiğini belirtirler. Güzin Dino’nun bu konudaki
tespiti şöyledir: “Romandan önce klasik Osmanlı yazınında anlatım türü, Farsça’dan kaynaklanan
mesnevilerle kendini gösterir; bunlardan en çok bilinenler Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha,
Hüsrev ile Şirin vb. dir” (Dino 2008: 6-7). Hatta bazı mesnevileri, Osmanlı
kültürünün yetkin roman örnekleri arasında gören araştırmacılar da
vardır.
Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha gibi
dilden dile aktarılan hikâyeler, zaman içinde mesnevi nazım
şekliyle yazıya geçirilmiştir. Vaka, karakterler, zaman, mekân
gibi tahkiye unsurları içerdiği için bu eserlerin masaldan
ziyade romana yakın olduğu görülmektedir. Mesnevilerin
şiir şeklinde yazılmaları, onlardaki hikâye unsurlarının göz
ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Çünkü şiir geleneğinin
daha köklü olması nedeniyle Klasik edebiyatımızda nazım,
düzyazıya göre daha ön planda yer almıştır. “Roman
Olarak Hüsn ü Aşk” adlı makalesinin başında Şerif Aktaş,
mesneviyi konum itibarıyla romana yakın bularak şöyle
der: “Bu yazıyla mesnevilerin, bu arada Hüsn ü Aşk’ın
roman olduğunu iddia etmek istemiyoruz. Ancak,
mesnevilerin belirli bir tarihî devirde toplumumuzda
roman ihtiyacını karşılayan edebî nevilerden biri
durumunda olduğunu söylemekten de çekinmeyeceğiz.
Çünkü yazılı ve sözlü her metni, arzettiği yapı ve
muhteva hususiyetleri, varlık sebepleri dikkate
alınarak gruplandırmak istediğimizde
mesnevilerin romanların yanında
yer aldığını görürüz” (Aktaş 1983:
94).
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü
hiclaldemir@hitit.edu.tr
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Türk edebiyatında yüzyıllar boyunca yazılmış ve severek okunmuş mesneviler
düşünüldüğünde, Tanzimat döneminde Batı’dan gelen roman türünün bizde daha önce hiçbir
edebî geleneği olmadığını söylemek mümkün değildir. Mesnevilerin içerdiği tahkiye unsurları,
bu türün altyapısını hem okurda hem de bu eserleri okuyarak yetişen devrin sanatçılarında zaten
oluşturmuştu. Ancak elbette mesnevilerin modern romanla birebir aynı özelliklere sahip olduğu
söylenemez. Her iki türün oluştuğu dönem, siyasi ve sosyo-kültürel açıdan birbirinden farklıdır.
“Birey”i esas alan Batı toplumu ile henüz ümmet dönemindeki bir toplumun hayata bakışı ve edebî
eserden beklentileri birbirinden farklıdır. Bu nedenle, tarih yanılgısına düşmeden, yazıldıkları
dönemin koşulları düşünülerek bu iki tür değerlendirilmelidir.
Mesneviler, yazarların kalıplaşmış vakalar üzerinde önemli hiçbir değişiklik yapmadan belli
motifleri tekrarlayarak eserlerini oluşturması yönüyle eleştirilmiştir. Gerçekten de mesnevilerde
kalıplaşmış/ortak bir takım vakalar vardır. Özellikle “çift kahramanlı aşk hikâyelerinde görülen
olayları İsmail Ünver şöyle sıralamıştır: Kahramanların doğumu ve yetişmeleri, birbirlerine âşık
olmaları, sevgiliye ulaşmak için çıkılan yolculuk, sevgililerin buluşmaları ve ayrı düşmeleri,
kavuşmayı engelleyen olaylar, belli sebeplere dayanan savaşlar, eğlenme ve avlanma, son. Genellikle
bu tür mesnevilerde sevgililer, eserin sonunda kavuşur. Ancak Leylâ ve Mecnûn gibi her iki âşığın
ölümüyle biten mesneviler de vardır (Ünver 1986: 451-454).
Mesneviler, konuda birliğin sağlanamaması, betimlemelerin gerçeğe uymaması, hikâye
kahramanlarının olağanüstü niteliklere sahip olması, cin, peri, dev gibi masal unsurlarının çokça yer
alması bakımından modern anlatıdan farklı görülmüştür. Burada gözden kaçan husus, bu eserlerin
kuralcı Divan edebiyatı geleneği içinde yazıldığıdır. Ayrıca, olayların geçtiği zamanın belirsiz,
yerlerin hayalî olduğu mesnevilerin yanı sıra olağanüstülüklere fazla yer vermeyen mesneviler de
vardır. Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn’u, Şeyh Gâlip’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevisi bunlar arasında
yer alır. Sağlam bir tahkiyeleri olan bu mesnevilerden Leylâ ve Mecnûn’a modern roman unsurları
açısından biraz daha yakından bakalım:

MODERN ANLATI / LEYLÂ VE MECNÛN
Anlatıya dayalı edebî türlerin ortak özelliği; kişiler, mekân, zaman gibi unsurların desteklediği
bir vakaya sahip olmalarıdır. Bu vaka, belli bir bakış açısıyla okura aktarılır.
Bir edebî eserde anlatıcının ortaya koyduğu olaylar, vakayı oluşturur. Vaka yoksa hikâye
etmeden de (tahkiye) söz edilemez. Leylâ ve Mecnûn’un konusu daha önce pek çok sanatçı
tarafından işlenmiştir. Fuzûlî’nin amacı ise kendinden evvel yazılanlardan daha güzelini meydana
getirmektir. Eser, Arap kaynaklı bir halk hikâyesidir. Yazıya geçirilmeden önce yıllar içinde halk
muhayyilesinde şekillenmiş, yazıya geçirilirken de her şair kendi bakış açısıyla eseri yeniden
yazmıştır. Burada, modern anlatıda da yazarın “ne” anlattığından ziyade “nasıl” anlattığının önem
taşıdığını hatırlayalım.
Anlatıya dayalı eserlerde vaka, kişilerin davranış ve konuşmalarıyla şekillenir. Bu nedenle
edebî eserdeki karakterler, vakanın temel taşlarıdır. Leylâ ve Mecnûn’da iki ana karakter vardır.
Vaka, bu iki kişi üzerinden gelişmiştir; ancak mesnevi, Mecnûn’un içsel yolculuğu ve dönüşümü
üzerine kurulduğundan onun biraz daha ön plana çıktığı görülür.
Mesnevilerde -modern roman ya da hikâyeden farklı olarak- genellikle kişilerin ruh hâllerinin
derinlemesine tahlil edilmediği söylenir. Modern anlatılarda “tek yönlü/düz” ve “çok yönlü/
yuvarlak” gibi terimlerle tasnif edilen kişilik özellikleri açısından incelendiğinde Mecnûn’un
yaşadığı değişimin ona psikolojik bir derinlik kazandırdığı görülür. Sibel Ülger, “Mecnûn” tipi
için şu tespitte bulunur: “(Mecnûn’un) derin bir psikolojik değişim yaşaması, eserde de ondaki bu
değişimin konu edilmesi, bize “boyutlu” ya da “yuvarlak” tip karaktere yakın olduğu izlenimini
veriyor” (Ülger 2003: 227).
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Mecnûn’daki bu değişim/dönüşüm ona ferdiyetçi bir tutum kazandırmıştır. Romanın
temelinde “birey” olduğundan Leylâ ve Mecnûn’u modern anlatıya yaklaştıran en önemli unsurun
bu olduğu söylenmiştir. Tanpınar’ın bu konudaki tespiti önemlidir: “Türk hikâyesinin değişebilmesi
için ferdin kıymetlenmesi lâzımdı. Modern roman ferdin üzerinde döner. Eski ise hayat ve kader
karşısında ferdin hürriyetini değil, mevcudiyetini bile kabul etmez. (…) Tek bir adam, Fuzulî,
Leylâ ve Mecnun’da bu an’anenin dışına çıkmış görünür. Onda bütün psikolojik kımıldanışı vardır.
Bilhassa Leylâ’nın ölümünden sonraki kısımda, ferdiyetin başlangıcı olan isyana bile tesadüf edilir”
(Tanpınar 1998: 59-60).
Eserin diğer kahramanı olan Leylâ, Mecnûn’a göre geride kalmıştır. Ancak Mecnûn’un çıktığı
yolculukta onun varlığı çok önemlidir çünkü Leylâ olmadan Mecnûn’un hakikat yolculuğunu
tamamlaması mümkün olmazdı.
Ana kahramanlar dışında mesnevilerde ikinci ve üçüncü derece kişiler de yer alır. Zeyd,
Mecnûn’un babası, Nevfel ve İbni Selâm Leylâ ve Mecnûn’daki yardımcı karakterlerden bazılarıdır.
Bunlardan biri olan Zeyd, Leylâ ile Mecnûn arasında iletişimi sağlaması nedeniyle olayın kurgusunda
önemli bir rol sahibidir. Ölümlerinden sonra mezarlarının bakımını üstlenerek ve ziyarete gelenlere
hikâyelerini anlatarak eserin dilden dile dolaşmasını sağlamıştır.
Roman ve hikâye gibi anlatıya dayalı metinlerde önemli unsurlardan biri de “mekân”dır.
Olayların geçtiği yer olan mekân, anlatıya gerçeklik/inandırıcılık kazandırır. Mesnevilerde hayalî
mekânların yanı sıra gerçek mekânlara da rastlanır. Leylâ ve Mecnûn’da da muhayyel mekânlar
vardır ancak gerçek mekânlara da yer verilmiştir. Örneğin Mecnûn’un babası tanıtılırken Basra ve
Bağdad şehirlerinin ismi geçer:
Kim hayl-i Arabda bir cevân-merd
Cemʿiyyet-i izz ü câh ile ferd
Müstecmiʿ-i cümle-i fezâil
Bulmışdı riyâset-i kabâil
Emrine Arab mutîʿ ü münkâd
Geh Basra makâmı gâh Bagdâd
“Vaktiyle, Arap kavminden şeref ve itibar sahibi olmada eşsiz, bütün faziletleri şahsında
toplamış asil bir insan kabilelere başkan olmuştu.”
“Bütün Araplar onun emrine itaatle baş eğmişlerdi… Bazen Basra’yı, bazen Bağdad’ı karargâh
tutardı” (Doğan 2002: 110-111).
Eserde dış mekân olarak çöl, önemli bir yer tutar. Mecnûn’un hayatının büyük çoğunluğunu
geçirdiği çölün Necd Çölü olduğu anlaşılır:
İhyâ kıluben merâsim-i vecd
Dutdı reh-i gûr-hâne-i necd
“(Mecnun) coşku ayinini tazeleyerek çöl mezarlığının yolunu tuttu…” (400-401)
Okul, Leylâ ile Mecnûn’un tanıştıkları yer olması nedeniyle önemlidir. Mesnevide bir başka
gerçek mekân ise Kâbe’dir. Babası, Mecnûn’u iyileşmesi için oraya götürür ancak o, derdinin
artması için dua eder:
Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni
Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ meni (216)
Daha önce babasının ölümü ile mezarlığa giden ve çöle geri dönen Mecnûn, Leylâ’nın ölümü
üzerine bir kez daha buraya gider ve son mekânı da mezarlık olur. Görüldüğü gibi Fuzûlî, çoğunlukla
gerçek mekânlar kullanarak anlattığı hikâyenin inandırıcılığını artırmıştır.
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Anlatıya dayalı türlerde vaka, belli bir zaman diliminde gerçekleşir. Araştırmacılar bir anlatıda
genellikle üç tür zaman olduğunu belirtirler: vaka zamanı, anlatma zamanı ve yazma zamanı. Leylâ
ve Mecnûn için vaka zamanı M. VII./ H. I. yüzyıldır. Halûk İpekten bu dönemi şöyle açıklar: “Arap
yarımadasında yüzyıllar boyunca yaşayan hikâye hicri I. yüzyılda Âmirî kabilesinden Kays b. elMülevvah adlı bir şairin amcasının kızı Leylâ binti Mahdî b. Saʿd için söylediği aşk şiirleri ile
gelişmiştir” (İpekten 2000: 43). Anlatıcı konumundaki Zeyd, Leylâ ile Mecnûn öldükten sonra bu
hikâyeyi anlatmaya başlamıştır. Anlatmaya başladığı andan itibaren anlatma zamanı gerçekleşmiştir.
Hikâye zamanı ile anlatma zamanı arasında belli bir süre vardır (Ülger 2003: 202). Hikâyenin yazma
zamanı ise eserin sonunda ebcedle verilmiştir:
Târîhine düşdiler muvâfık
Bir olmağ ile ol iki âşık
(H. 943/ M. 1537) (Doğan 2002: 548)
Eserde kronolojik bir sıra takip edilse de zaman bildiren kavramlar net olarak belirtilmemiştir.
Zamanın geçişi muğlâk ifadelerle okura hissettirilmiştir.
Anlatıya dayalı edebî türlerde eser, kullanılan bakış açısıyla şekillenir. Leylâ ve Mecnûn’da
“hâkim (Tanrısal)” bakış açısı ön plana çıkmaktadır. Anlatıcı, hikâyenin tümünü bilir ve yeri ve
zamanı geldiğinde olayları anlatır. Kahramanların fiziki ve ruhi yapıları hakkında bilgi verir.
Örneğin anlatıcı, Leylâ’nın okuldan ayrılıp evde sıkıntılı bir hayat yaşadığını anlatırken Mecnûn’un
da aynı dönemde perişan hâlini bilmektedir (Ülger 2002: 58-59). Eserde “hâkim” anlatıcı esas
olsa da zaman zaman farklı tekniklerden yararlanılmıştır. Modern anlatıda kullanılan monolog ve
diyaloglara, mektuplaşma tekniğine yer verilerek anlatımdaki tekdüzelik kırılmıştır.

SONUÇ
Klasik Türk edebiyatının nazım şekillerinden biri olan mesnevi, şekil özelliği dolayısıyla aşk
hikâyelerinin, öğretici, dinî-tasavvufi vb. konuların anlatılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu eserler,
bir nevi “manzum hikâye” olduğundan içerdikleri tahkiye unsurları, modern anlatılarda kullanılan
unsurlarla zaman zaman karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucu mesnevileri, içerdikleri kalıp
ifadeler, mübalağalar, gerçekçilikten uzak karakterler, cin, peri gibi doğaüstü varlıklar nedeniyle
masala yakın bulanlar olmuştur. Ancak tüm mesnevileri tek bir kefeye koymak mümkün değildir. Ana
hatlarıyla incelediğimiz Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevisi, bu genel ifadelerin dışına çıkmıştır.
Edebiyat tarihçileri de çoğunlukla bu mesneviyi ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmuşlardır. Eserde,
modern anlatıya yaklaşan pekçok unsur kullanılmıştır. Öncelikle vaka, sağlam bir olay örgüsüyle
okura sunulmuş, olağanüstülüklere fazla yer verilmemiştir. Kahramanlar olabildiğince gerçekçi
çizilmiştir. İki önemli karakterden özellikle Mecnûn, yaşadığı aşkla bir değişim ve dönüşüm
geçirmiş, psikolojik derinlik kazanarak modern romandaki “boyutlu” karakterlere yaklaşmıştır.
Mesnevide, gerçek ve somut mekânlara yer verilmiş, zamanın geçişine dair net ifadeler yer almasa
da kronoloji takip edilmiştir. Eserde hâkim bakış açısı ön plandadır ancak modern romanda olduğu
gibi monolog, diyalog, mektuplaşma gibi tekniklerden de yararlanılmıştır.
Yüzyıllardır bilinen bir hikâyeyi kendi dehası ile yeniden yazan ve bunu yaparken de tahkiye
unsurlarını “inandırıcılığı/tutarlılığı” esas alarak kullanan Fuzûlî, Türk edebiyatında Leylâ ve Mecnûn
denince zihinlere ilk gelen isim olmayı başarmış, edebiyatımıza ölümsüz bir eser kazandırmıştır.
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SAFAHAT’TA MEDENİYETİMİZİN İSTİKLÂL
MÜCADELESİ
Prof. Dr. Alâattin KARACA1*
İstiklâl Marşımızın kabulünü ve onun şairi Mehmet Âkif Ersoy’u anmak üzere buradayız.
Elbette İstiklâl Marşımızın arkasında; daha doğrusu bu marşın yazılmasına sebep olan İstiklâl
Savaşımızın arkasında, bir milletin, bir medeniyetin varoluş mücadelesi var. Safahat, bana kalırsa,
son dönemde yıkılmak istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir milletin çöküş, direniş
ve diriliş hikâyesidir. Tabii ki “İstiklâl Marşı” da Safahat’taki tüm şiirlerin âdeta özeti. İşte, bu
konuşmada, İstiklâl Mücadelemizin, İstiklâl Marşımızın hikâyesini, Safahat’tı takip ederek size
nakletmeye çalışacağım. Ama önce, kısaca Âkif’ten söz etmek istiyorum.
Mehmet Âkif, bir fotoğrafının arkasına yazdığı;
“Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,
Günler şu heyûlâyı da, er geç silecektir.
Rahmetle anılmak... Ebediyet budur,
amma,
Sessiz yaşadım, kim, beni nerden
bilecektir?”
dizelerindeki gibi, sessiz yaşadı,
sessizce bu dünyadan göçtü. Ve gün geldi
unutuldu, 1925-1936 yılları arasında Mısır’da
âdeta küskün olarak inzivaya çekildi. İşsizlik,
yoksulluk ve biraz da gönül kırıklığı vardır
arkasında bu gidişin. 1936’da Mısır’dan
hasta olarak döndükten sonra da, 63
yaşında, mahzun ve sessiz öldü. Nisyana
dahi mahkûm edilmek istendi kimi
çevrelerce, vefat haberi kimi gazetelerde
alt köşelerde birkaç satırla duyuruldu. Ama
o gün on binlerce Türk genci kendiliğinden
toplanıp, İstiklâl Marşı şairimizin tabutunu
eller üzerinde taşıdılar. Âkif’i unutmadıklarını,
asla unutmayacaklarını bir daha gösterdiler. Bu
gün de Mehmet Âkif, Türk milletinin kalbinde
yaşamaktadır.
Evet, şurası bir gerçek ki Âkif,
ömrünün sonlarını gurbette geçim
sıkıntıları içinde geçirmiş, ailesine
* Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
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ilgi gösterilmemiş, hatta oğlu sefalet içinde bir kamyon karasörünün altında ölü bulunmuştur.
Merak edenler oğlu Mehmet Emin’in trajik hikâyesini Beşir Ayvazoğlu’nun Türk Edebiyatı
dergisindeki yazısından okuyabilirler. Yine merak edenler, ona ancak ölümünden 6 ay 26 gün önce
emekli maaşı bağlandığını Taha Akyol’un Milliyet gazetesindeki “Mehmet Âkif’in Serveti” başlıklı
yazısından öğrenebilirler. İstiklâl Marşı şairimize ölümünden 6 ay önce emekli maaşı bağlanırken,
şair Abdülhak Hamit’e, 7 Nisan 1924’te maaş bağlandığı da yine bu yazıda kayıtlıdır.

İşte Âkif’e vefatından 6 ay önce maaş bağlanabildiğinin belgesi:
Ve yine Taha Akyol’un belirttiğine göre, Safahat 1928’den 1943’e kadar hiç basılmamıştır
Türkiye’de. Ama bütün bunlara, ötelemelere ve görmezden gelmelere karşın ülkemizde en çok
okunan, en çok tanınan ve sevilen şairlerinden biridir Âkif. Toplumsal/ulusal sorunlarımızı dile
getirirken en çok onun şiirlerinden örnek veriyoruz. Ahlaki öğütlerde onun dizelerine sık sık
başvuruyoruz. Camilerde vaazlarda, hutbelerde sıkça onun şiirlerinden örnekler dinliyoruz. Kısaca
Âkif’in, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri var.
Peki neden? Bu millet, bu halk Âkif’i neden çok seviyor, onun şiirlerine bunca rağbet neden?
Onu şairler, aydınlar arasında farklı kılan, ona millet nezdinde böyle itibarlı bir mevki kazandıran
ne? Evvelâ şuna işaret edelim: Âkif’i millet nezdinde itibarlı kılan asıl hasleti, şiir sanatındaki
hüneri değildir. Bunu söylerken onun şiir sanatında hünerli olmadığını ileri sürmüyoruz yanlış
anlaşılmasın. Şunu demek istiyoruz: Onu asıl değerli kılan, sanatsal kaygıları değildir. Zaten kendisi
de şiirde sanat kaygısını öne almaz. Peki, nedir onu değerli kılan? Bence Âkif’i değerli kılan en
önemli şey, sanatına yüklediği anlamdır, eserlerinde dile getirdiği inançlardır, kültürdür, fikirlerdir
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ve kendi medeniyetini şiirine konu edinmesidir. O hâlde önce şunun altını çizelim: Âkif, şiirlerindeki
inanç ve fikirlerle milletinin gönlünde taht kurmuş bir şairdir. Ancak yalnızca fikir şiiri yazmak da
halkın bir şaire olan rağbetini açıklayamaz. Âkif’ten başka fikir şiiri yazan şairler de var! Ama her
fikir şairi Âkif kadar rağbet görmüyor. İşte bu nokta çok önemlidir. Çünkü Mehmet Âkif, milletinin
duygularını, düşüncelerini, inançlarını, geleneklerini dile getirir. Daha açıkçası, kendi toplumuna
yabancılaşmış aydınlardan, yani kültüründen, halkından kopuk şairlerden değildir. Oonun içindir
eserlerine gösterilen rağbet. Onun içindir dizelerine sıklıkla göndermelerde bulunulması.
Bunun yanı sıra Âkif, halkının dilini kullanır, onun diliyle konuşur, sokağın diliyle, onların
deyişleriyle, onların deyimleriyle, onların atasözleriyle; hatta argosuyla… Ve onlarladır, onların
semtindedir, örneğin “mümin ve mütevekkil insanların” semti Fatih’te karşılaşırız onunla sık sık.
Sonra elbette ki camidedir, kimi kez Fatih Kürsüsü’nde, kimi kez Süleymaniye’de. Milli Mücadele
Balıkesir’de Zağanos Paşa Camiinde, Kastamonu’da Nasrullah
Camii kürsüsünde… Bu mekânı seçmesi önemlidir. Çünkü
halkla doğrudan doğruya ve samimi bir diyalog kurulan,
sultanın, zenginin, fakirin eşit olduğu, her türlü halk
zümresinin toplandığı mekândır cami. Halkın şairi
Âkif, elbet fildişi kulesine çekilmeyecekti, elbet
halkın mekânını seçecekti, çünkü ‘halkın ve hakk’ın
şairidir o. Özetle, “dili dilimize, gönlü gönlümüze
uygun” bir şairdir. Bu milletin Âkif’i sevmesinin,
şiirlerine rağbet etmesinin nedenlerinden en
önemlisi işte budur!...

MEDENİYET ŞAİRİ
Konuşmamızın başında bunun altını
çizdikten sonra; şimdi Âkif’in şiirini farklı,
özgün kılan diğer vasıflara değinelim. Sözü
uzatmadan söylemeli ki; Mehmet Âkif, bir
meselesi, bir derdi, bir davası olan şairdir. Daha
önemlisi meselesi bir medeniyetin meselesidir, bir
medeniyetin davasıdır, bir medeniyetin dertleridir.
Özetle Âkif’in şiirlerinin sınırları, bir medeniyetin
sınırlarıdır. Bu medeniyetin sınırları neresidir
diye sorsak, cevabı tüm İslam coğrafyasıdır diye
verebiliriz. Kendi deyişiyle “mülk-i İslam, âlem-i
İslam”, “diyar-ı İslâm”… Bu coğrafyanın
merkezinde ise Osmanlı Devleti
vardır. Dolayısıyla Âkif, Osmanlı
mülküne odaklı; ancak tüm
Müslümanların dertlerini,
sorunlarını,
çöküşünü,
direnişini ve diriliş
umudunu içeren bir
“medeniyet
şiiri”
yazar. Kısaca İslâm
medeniyetinin şairidir.
Bu bakımdan, yalnız
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ülkemizde değil, tüm İslam ülkelerinde okutulması, öğretilmesi, tanıtılması gereken evrensel
bir şairdir. Çünkü onun işaret ettiği sorunlar, tüm Müslüman toplumların sorunlarıdır, önerdiği
çareler, bütün İslam coğrafyasını ilgilendirir. İşte bundan dolayı Safahat, bir bakıma, 19. yüzyılda
İslâm uygarlığının çöküşünü, Osmanlı merkezli olarak yansıtan, çöküş nedenlerini sorgulayan,
bu çerçevede Müslümanlara ve İslam dünyasına gerektiğinde sert eleştiriler yöneltmekten de
çekinmeyen, teşhis ve tedavi bağlamında yerli ve isabetli sosyolojik çözümlemeler içeren bir
kitaptır. O nedenle diğer Müslüman ulusların dillerine de çevrilmeli, şairimizin tüm Müslüman
ülkelerde tanıtımı yapılmalıdır. Neden? Çünkü tüm İslam dünyası, ülkemiz de dâhil, hâlâ onun
Safahat’ta tasvir ettiği “medeniyet krizi”ni yaşamaktadır. Hâlâ benzer sorunlarla karşı karşıyayız.
Yani, onun şiiri, şiirlerinde işaret ettiği tehlikeler, toplumsal sorunlar ve önerdiği çözümler, bugün
için de geçerliliğini sürdürmektedir.
Özetle Âkif’in şiiri, bugün de yaşayan bir şiirdir. Çünkü bu şiirlerdeki fikirler bugüne de ışık
tutacak niteliktedir.
Onun şiirinin bir başka vasfı da şu: O, devrinin çoğu şairi gibi “yalnızca güzelliğin” peşinde
değildir. Amacı yalnızca güzel söylemek değildir. Aradığı “hakikat”tir. Amacı, “hem doğru, hem
güzel söylemek”tir. Daha çok da doğru söylemektir. Ama yine söylemeli, şiiri “metafizik hakikat”e
odaklı bir şiir de değildir. Âkif, “toplumsal hakikat”i ifade etmek ister. Bu bakımdan şiiri “toplumsal”
bir karakter taşır. Şiirde estetik kaygılardan çok, toplumsal kaygıları öne almıştır. Nitekim bir
şiirinde;
“ Hayır, hayâl ile yoktur benim alış verişim…
İnan ki: her ne demişsem görüp de söylemişim.
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek”
der. Bu anlayış doğrultusunda, şiirlerinde, Osmanlıyı odağa alarak tüm Müslümanları
“uyarmak, ve bilinçlendirmek” amacındadır. Örneğin manzumelerinde sık sık çöken yıkılan devlete,
toplumsal çözülmeye dur demek için;
“Ey cemaat, uyanın, elverir artık uyku!
Yok mu sizlerde vatan nâmına hiçbir duygu”
“Artık ey millet-i merhume, sabah oldu uyan”
“Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık
Silkin de: muhitindeki zulmetleri yak, yık”		
“Cemâat, elverir artık, bu uykudan uyanın”
“Nedir bu tefrika yahu utanmıyor musunuz?”
“Baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakk-ı hayatın senin ey Müslüman
Kurtar o bîçareyi Allah için,
Artık ölüm uykularından uyan”
gibi dizelere yer verir. Ama her ne kadar bir şiirinde;
“Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı
İslam’ı uyandırmak için haykıracaktım.”
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dese de, hiçbir zaman sorunlarımıza dili bağlı kalmamış, “İslâm’ı; Türk milletini ve elbette
ki tüm Müslümanları daldıkları gaflet uykusundan uyandırmak için yazmıştır. Şiir yazmaktaki
asıl amacı bu. İşte bu nedenle şiirlerinde ‘tebliğ” esastır. Aynı nedenle bildirme dilini kullanır.
Onun için dili örtük, kapalı, soyut, imgesel ve süslü değildir. Söyleyeceğini, doğrudan ve apaçık
biçimde söylemek gayretindedir. Ama bu, dilinin etkili olmadığı anlamına gelmez. Dili etkilidir,
heyecanlıdır çünkü hatiptir Âkif, dili doğaldır, çünkü sokağın, halkın kültür dilini kullanır. Pek çok
Servet-i Fünûn şairinin yaptığı gibi, yapay bir dille, bu millet için bir değer ifade etmeyen anlamsız
acılara gark olmaz, yani melankoli çiçeğini sulamaz. Devrindeki kimi şairlerin yaptığı gibi; biraz
canı sıkılsa, Yeni Zelanda’ya kaçma plânları yapmaz. Melâl şairidir, ama onun melâli, milletinin
melâlidir. Hâşim şöyle diyordu ya: “melâli anlamayan nesle âşina değiliz”. Biz de diyoruz ki;
“Âkif’in melâlini anlamayanlara âşina değiliz:”
Özetle, Âkif, edebiyatımızda, bir davanın, bir medeniyetin, bir mücadelenin sözcüsü olmak,
hayatını ve eserlerini bir davaya adamak, sözü özüne uymak bakımından ender şairlerden biridir.
Bir meselesi, bir davası vardır Âkif’in. Onun için sokaktadır; kimi kez bir lokma için hamallık
yapan küfeci bir çocuğun yanında, İstanbul’un fukara, mümin ve mütevekkil halkının yaşadığı
çamurlu ve izbe sokaklarında, Seyfi Baba’nın yoksul evinde… yeri gelir şarkın tembelliğini,
miskinliğini, çürümüşlüğünü göstermek için kahvehanelere girer, yeri düşer, çöken, çözülen bir
toplumu anlatmak için loş meyhane köşelerinden manzaralar sunar… Bununla kalmaz, Rusya’ya,
Japonya’ya, Semerkand’a, Buhara’ya kadar uzanır, İslam coğrafyasının hâl-i pür-melâlini gözler
önüne serer…
Âkif’i bu millet nezdinde değerli kılan vasıfların başlıcaları işte bunlar!...

BİR MEDENİYETİN ÇÖKÜŞ HİKÂYESİ
Şimdi Âkif’in Safahat’ına daha yakından bakalım. Bana kalırsa, Safahat’ı dikkatle
inceleyenler, onda bir milletin; hatta Osmanlı Devleti merkezde olmak kaydıyla, tüm İslam âleminin
20. yüzyıldaki hikâyesini okurlar. O nedenle çağının şairidir Âkif. Çağ ise, çöküş çağıdır, yıkılış
çağı, savaşlar, acılar, katliamlar, göçler çağı.... Hem cephede, hem cephe gerisinde… Tanzimat
devrinin ünlü şairi Ziya Paşa bu acıyla;
“Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslam’ı bütün virâneler gördüm”
diye feryâd eder. Ve Tanzimat’tan sonra başlayan çöküşe paralel olarak feryâd hiç durmaz.
Namık Kemal, 1877’deki Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki mağlubiyete “Vâveylâ”sı ile gözyaşı döker.
Sonra 1909’daki Trablusgarp Savaşı, 1910’da Balkanlarda başlayan ve yüreklerimizi dağlayan
isyanlar, onbinlerce Müslümanın kafileler hâlinde Balkanlardan göçü, bir o kadarının da katledilişi!..
Açın Ömer Seyfetttin’in Balkan hatıralarını, Balkan günlüğünü ve “Bomba”yı, “Beyaz Lâle”sini,
“Hürriyet Bayrakları”nı, “Nakarat”ını, Malik Aksel’in İstanbul’un Ortası’nı... Balkanlardaki
Müslüman Türk katliamını ve yollarda perişan göç kafilelerini görürsünüz… Konu dışına çıkacağım
ama işte Balkan isyanlarında, kanlı Makedonya’da, sarp dağlar arasında o yıllarda subaylık yapan
Ömer Seyfetttin’in Balkan günlüğünden birkaç satır:
Manastır’a kar yağmakta, “Ayakları donan neferler haykırıyorlar. Yaralılar arabaların üstünde,
yerlerde, karların ve çamurların içinde kıvranarak, inleyerek can veriyorlar.”, “Kar hâlâ yağıyor.
Şehrin dışında bir Çingene kulübesinde titriyorum. Ayaklarım donuyor.”, “Bu gece, açıkta karların
üstünde yattık. (…) Her taraf çamurlu, bir kar içinde.”
Asker, bu yağmur, bu kar ve dondurucu soğukta, yağmur ve kar altında tarlalarda yatarak,
Balkanların o acımasız, sert ikliminde perişan bir hâlde yürür durur, nereye gittiğini bilmeden…
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Bir karanlıkta yol alıyor gibidir, meçhule doğru, şaşkın, aç ve yorgun… Yağmur bazen o kadar
şiddetlenir ki, siperlerin içi suyla dolar. Ömer Seyfetttin’in deyişiyle askerlerin hepsi “çamurda
yuvarlanmış hasta köpekler[e]” döner. Manastır’dan mahzun ve boynu bükük geçer kafile. Ve
yürekleri yakan bir sahne:
“Siyah çarşaflı bir kadın oku[yup….” Anadolu’nun Balkanlara gönderdiği kurbanlık
çocuklarına doğru üfler…
Sonra Birinci Dünya Savaşı, ardından Çanakkale… Ve İstiklâl Savaşı… Âkif’in şiirlerine
yansır bütün bu yıkılış manzaraları; hatta Türk Edebiyatı’nda en çok da Âkif’in şiirlerine yansır.
Bu bakımdan denebilir ki; Safahat’taki ana temalardan biri işte bu çöküş’tür. Onun şiirlerinde bir
medeniyetin çöküşünü adım adım izleriz. Örneğin Gölgeler’deki “Şark” başlıklı şiirinde Müslüman
Şark dünyasındaki sefalet ve gerilik şöyle tasvir edilir:
“Ne gördün, Şark’ı çok gezdin? diyorlar. Gördüğüm yer, yer:
Harab iller, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler
Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar,
Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar
Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar
Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar
Tegallüpler, esaretler, tehakkümler, mezelletler..
Riyalar, türlü, iğrenç ibtilâlar, türlü illetler
Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar
Gaza nâmıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar
Ipıssız âşiyanlar; kimsesiz köyler, çökük damlar..
Emek mahkûmu günler: fikr-i ferdâ bilmez akşamlar…
Geçerken, ağladım geçtim; dururken, ağladım durdum;
Duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum.”
Bir başka örnek “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı eserden.. Kürsüdeki vaiz, Osmanlı’nın
başkentindeki toplumsal çöküş manzarasını şöyle tasvir ediyor:
“Ümmetin hâline baktım ki: Yürekler yarası
Ne bir ekmek yedirir iş; ne de ekmek parası.
Kışla yok, daire yok, medrese yok, mektep yok
Ne kılıç var ne kalem… Her ne sorarsan hep yok”
Âkif’in Meşrutiyet’in ilânından sonra gördüğü İstanbul’un hâli ise içler açısı. Toplum, yıkılmış,
sefalet, perişanlık… Hükumet daireleri çalışmıyor, ahali işsiz, sanayi, maarif, zabıta, rabıta… hiçbir
şey kalmamış. Hürriyeti anlasınlar diye okullar tatil edilmiş (!). Edebiyatçılar birbirine söğüyor,
türlü türlü gazeteler memlekete ayrılık tohumlarını saçıp duruyorlar . Şöyle anlatıyor Âkif bunları
şiirinde:
“Ne devâirde hükûmet, ne ahâlide bir iş
Ne sanâyi, ne maârif, ne alış var, ne veriş
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Çamlıbel sanki şehir. Zabıta yok rabıta yok
‘Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamalı’
Diye mekteplilerin mektebi tekmil kapalı
İlmi tazyîk ile talim, o da bir istibdâd
Haydi öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd
…
Dalkavuk devri değil, eski kasâid yerine,
Üdebânız ana avrat sövüyor birbirine
Türlü adlarla çıkan nâ-mütenâhi gazete
Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete
….
Kadın erkek koşuyor borç ederek Avrupa’ya
Sapa düşmekte, sizin şıklara, sanırım Asya!”
Sade İstanbul mu böyle? Hayır, tüm İslâm âlemi, gerilik, sefalet ve Batıl inançlar içinde… İşte
Semerkand ve Buhara’nın hâl-i pür melâli:
“O Buharâ, o mübârek o muazzam toprak;
Zilletin koynuna girmiş uyuyor müstağrak
İbn-i Sinaları yüzlerce doğurmuş iklîm
Tek çocuk vermiyor âguşuna ilmin, ne akîm
O rasadhane-i dünya, o Semerkand bile
Öyle dalmış ki hurâfâta o mazisiyle…”
Sonra cephe, savaşlar, akan Müslüman kanı… Bunlar da yansıyor Âkif’in şiirlerine, hazin bir
manzara olarak.. Özellikle Balkan isyanları. Balkanlardaki Müslüman katliamı, Bulgar ve Sırpların
zulümleri, Arnavutların isyanı Âkif’i derinden yaralamıştır. Bunlar da çöküşten manzaralar olarak
onun şiirlerine yansır. Şair bu acı ile şöyle feryad eder:
“İlahi altı yüz bin Müslüman birden boğazlandı
Yanan can, yırtılan ismet, akan seller bütün kandı
Ne masum ihtiyarlar süngüler altında kıvrandı
Ne bîkes hânumanlar işte, yangın verdiler, yandı
Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candı”
Bir başka şiirindeki şu dizeler de, Balkan Savaşı nedeniyle, harap olan bir yurt, yıkılan bir
uygarlık, büyük bir ıstırapla şöyle tasvir edilir:
“Vefasız yurt öz evlâdın için olsun, vefâ yok mu?
Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziya yok mu?
İlâhi, kimsesizlikten bunaldım, âşina yok mu?
Vatansız, hânumânsız bir garibim… mülteca yok mu?..
97

Safahat’ta Medeniyetimizin İstiklâl Mücadelesi

Bütün yokluk mu her yer? Bari bir “yok” der sada yok mu?”
İslâm medeniyetinin yaşadığı özetle şudur:
“Müslüman mülkünü her yerde felâket vurdu…
Bir bu toprak kalıyor dînimizin son yurdu!”
Bunların hepsi hazin bir çöküş manzarasıdır. Safahat işte bu acı manzaralarla doludur.
Dolayısıyla bir çöküş şairidir o. Medeniyetimizin çöküşünü –yıkılışını- derin bir ıstırap duyarak,
samimi bir dille ifade etmiştir. Derdi budur, davası budur.
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AĞIT DEĞİL/UMUT, DİRENİŞ VE DİRİLİŞ ŞAİRİ
Peki yalnızca çöküşe ağıt söyleyen bir şair midir Âkif. Hayır! Safahat’ta, bir medeniyetin
çöküşünden duyulan ıstırap vardır elbet. Ama Âkif, asla bir ağıt şairi değildir. Yeis yoktur onun
şiirlerinde ve mizacında. Çünkü İslâm’da yeis yoktur. Her türlü olumsuzluğa karşın o, daima vakur
ve azimlidir. Çöküşe karşı sürekli azimle, umutla direnmeyi önerir. Çünkü onda mücadele ve direniş
esastır. Günümüz şairlerinden Sezai Karakoç, bu yönüyle Mehmet Âkif’e benzer. Çünkü o da “ağıt
yazmaktan değil mevlüt yazmaktan yana”dır. Bir şiirinde;
“Ben ağıt yazmayı sevmem
Ölmeden değil dirilişten yanayım”
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diyerek ifade eder bunu… O bakımdan Sezai Karakoç’la Mehmet Âkif akraba şairlerdir.
Âkif’teki direniş ruhunu, azmi ve diriliş umudunu şu örnek dizelerde görmek mümkündür. O
mâteme, ye’se karşıdır, direnmek gerektiğini düşünür:
“Bırakın mâtemi yahu! Bırakın feryâdı
Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı
Gözyaşından ne çıkarmış? Niye ter dökmediniz
Bari müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz
Ye’se hiç düşmeyecek zerrece imanı olan
Sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman”
“Ben de ruhumdaki zulmetleri artık koğdum;
En büyük hasmım olan ye’si nihayet boğdum.”
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Sonra Hakkın Sesleri’nde ümmide sımsıkı sarılmayı, karamsarlığın bir bataklık olduğunu
şöyle dile getirir:
“Ye’s öyle bataktır ki: Düşersen boğulursun.
Ümmide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun
Azmiyle ümidiyle yaşar hep yaşayanlar
Me’yus olanın ruhunu, vicdanını bağlar,”
Çünkü o, diriliş umudunu diri tuttukça, bu uygarlığın batmayacağı inancındadır. Bakın şu
dizelerinde bu inancını şöyle haykırıyor:
“Batmazdı bu devlet, “Batacaktır” demeyeydik
Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır
Tek sen uluyan ye’si gebert, azmi uyandır”
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ÇÖKÜŞÜN NEDENLERİ
Âkif’in çöküş karşısındaki tavrı bu. Çöküşe karşı direnmeyi, mücadele etmeyi önerir asla yeis
yoktur onda. İşte bundan dolayı Âkif, bir diriliş şairidir.
Şimdi onun şiirlerinin bir başka yönüne değinelim. “İstiklâl Marşı” şairi, toplumsal
çöküş karşısında bir sosyolog gibidir. Önce hastalığın teşhisine çalışır; yani çöküşe neden olan
hastalıklarımızın ne olduğunu tespit eder. Ona göre toplumsal çöküşün nedenleri şunlardır:

1. Tembellik, yanlış tevekkül inancı
Âkif’in şiirlerinde çöküşün başlıca nedenlerinden biri olarak, Müslüman şark dünyasını saran
tembellik ve yanlış tevekkül anlayışıdır. Şiirlerinde Müslümanları işte bu hastalık nedeniyle şiddetle
eleştirir o. Örneğin şöyle seslenir Fatih Kürsüsünde’n cemaate:
“Çalış, dedikçe şeriat, çalışmadın durdun
Onun hesabına bir çok hurafe uydurdun
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya”
Bu dizelerde de görüleceği üzere, tembelliğin en önemli nedenlerinden biri yanlış tevekkül
anlayışıdır. Âkif, hiç çalışmadan oturup, sonra da Allah rızkı verir şeklindeki yanlış tevekkül
anlayışının bu çöküşün en önemli müsebbiplerinden biri olduğunu düşündüğünden, çoğu şiirinde
bu inanışa şiddetle saldırır. Yine Fatih Kürsüsünde adlı eserinde eleştirilerini şöyle dile getirir:
“Bütün o işleri Rabbin görür: Vazifesidir
Yükün hafifledi… Sen şimdi doğru kahveye gir!
Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak
Huda vekil-i umûrun değil mi? Keyfine bak!”
Tevekkülün, hele manası hiç de öyle değil
Yazık ki: beyni örümcekli bir yığın cahil
Getirdiler ne yapıp yaptılar, bu hâle onu!
Yazık ki, çehre-i memsûha döndü çehre-i din
Bugün kuşatmada İslâm’ı bir nazar: Nefrîn”
“Ömer, tevekkülü elbet bilirdi bizden iyi
Ne yaptı ‘Biz mütevekkilleriz’ diyen kümeyi?
Dağıttı kamçıya kuvvet, ‘gidin ekin’ diyerek
Demek tevekkül eden mutlaka ekecek;”
Evet, ekmeden biçmek olmaz. Bu yanlış bir
tevekkül anlayışıdır. Ekilir, çalışılır sonra tevekkül
edilir. Şu dizelerde bu düşüncesini dile getiriyor:
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“Allah’a dayandım!, diye sen çıkma yataktan
Mana-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdân
Ecdadını zannetme, asırlarca uyurdu
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu
…
Âlemde tevekkül demek olsaydı atalet
Miras-i diyanetle yaşar mıydı bu millet?”

2. Bilimden uzaklaşmak, teknolojiden yoksunluk ve cehalet.
Âkif, çoğu şiirinde bilime ve eğitime sık sık vurgu yapar. Ona göre İslâm uygarlığının çöküş
nedenlerinden biri de bilimden uzaklaşmak, cehalete düşmektir. Örneğin Fatih Kürsüsünde’ki şu
dizelerde şöyle dile getiriyor bu düşüncesini:
“Zavallı milletin idrâki tarumar olalı,
Muhit-i ilme giren yok, diyar-ı fen kapalı
Sanayi’in adı batmış, ticaret öylesine
Ziraat olsa da.. Adem nebi usulü yine!
Hülasa hepsi çalışmak, yorulmak isteyecek
Fakat çalışmak için önce şart olan: istek
O yoksa, hangi vesileyle biz ilerleyelim?
Sıkıntısız mütefennin, üzüntüsüz alim.”
Evet, aynı şeyler devam etmiyor mu? Kaç zamandır aynı sorunlar devam edip gidiyor. Bilim
ve teknolojide hâlâ geriyiz, dünyaca tanınmış bir bilim adamımız yok. Asım’da İslâm âlemindeki
bu geriliğe şöyle değinir şair:
“Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r-Rüşd’ü
İbn-i Sina niye yok? Nerde Gazali görelim?
Hani Seyyid gibi, Râzi gibi üç beş âlim?
….
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı
Kuru dava ile olmaz bu, fakat ilim ister;
Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster!”
Kuru dava, yine kuru dava devam ediyor… İşte bir başka örnek. İslam uygarlığının geri
kalışının nedenlerinden birini, bilimde geri kalışımızı şöyle dile getirmiş:
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“O fazilet, son üç asrın yürüyen ilmiyle
Birleşip gitmedi, battıkça da ümmet cehle
Bünyevî kudreti günden güne mefluç olarak
Bir düşüş düştü ki: Davransa da sarsak sarsak.
Garb’ın emriyle yatıp kalkmaya artık mahkûm
Çünkü hâkim yaşatan Şevket-i fenden mahrum”
Evet, İslâm uygarlığı “hâkim yaşatan bilimin gücünden, teknolojiden” yoksundur. Çöküşün
nedenlerinden biri işte budur. Hâlâ o nedenle Batı’nın emriyle yatıp kalkmaya mahkûmuz. Onun
verdiği acı reçeteleri yutuyoruz her gün.
Âkif bu çerçevede, bugün de geçerli olan –özellikle üniversitelerimizdeki bir soruna işaret
ediyor: sayısal olarak yüksek okul var, üniversite var, ama bu pratik hayata yansımıyor. Yine
teknolojiyi, ustayı, uzmanı Avrupa’dan getiriyoruz. Şöyle diyor:
“Bir alay mekteb-i âlî denilen yerler var;
Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar
Şu ne? Mülkiye. Bu: Tıbbiye. Bu? Bahriye. O ne?
O mu Baytar. Bu? Ziraat. Şu? Mühendishane.
Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız,
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız?
İşimiz düştü mü tersaneye, yahud denize
Mutlaka âdetimizdir koşarız İngiliz’e
Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir
Hekimin hâzıkı bilmem nereden celbedilir.
Meselâ büdçe hesâbatını yoktur çıkaran
Hadi maliyeye gelsin bakalım Mösyö Loran
Hani tezgâhlarınız nerde? Sanâyi nerde?
Ya Brüksel’de, ya Berlin’de, ya Mançester’de”
Söz uzun. Daha bir çok örnek dize okumak mümkün. Ama Âkif’in bu konudaki düşüncelerini
bu örnekler açıkça vermeye yeterli. O nedenle uzatmaya gerek yok.

3.Aydınlarla halk arasındaki kopukluk
Çöküşün bir başka nedeni, Âkif’e göre aydınla halk arasındaki kopukluktur. Aydınların kendi
değerlerine, kültürüne sırt çevirmesi, milletine yabancı aydınların yetişmesi; hatta kendi kültürüne
düşman aydın tipleri… Âkif şiirlerinde bunlara sıkça yer verir.
“Sizde erbab-ı tefekkürle avâmın arası
Pek açık. İşte budur bence vücudun yarası”
dizelerinde en önemli toplumsal hastalığımızın bu olduğuna işaret eder. İşte aydınların genel
manzarası. Uygar olmak için, uygarlığa yükselmek için kendimize özgü her türlü değerimizi,
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kültürümüzü, hatta dinimizi bile, terk etmemiz gerektiğini ileri süren bir grup Avrupa hayranı…
Şöyle anlatıyor onları:
“Mütefekkir geçinenler ne diyor sizde bakın:
Medeniyete teâlisi umûmen Şark’ın
Yalınız bir yolu ta’kib ederek kabildir
Başka yollarda selâmet gözeten gâfildir
Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupalı
Aynı izden sağa, yahut sola hiç sapmamalı
Garb’ın efkârını mâl etmeli Şark’ın beyni
Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan yani
İçtimai, edebî, hâsılı her mes’elede,
Garb’ı taklîd edemezsek, ne desek beyhude
Bir de din kaydını kaldırmalı, zirâ, o belâ
Bütün esbâb-ı terakkimize engel hâlâ!”
Bu yerli oryantalist aydın güruhuna göre din ilerlemeye engeldir. İlerlemek için İslâm’ı
bırakmak gerekir:
“Mütefekkirleriniz dini hiç de anlamamış
Ruh-ı İslâm’ı telâkkileri gâyet yanlış
Sanıyorlar ki: terakkiye tahammül edemez
Asrın âsâr-ı kemâliyle tekâmül edemez”
Yüzyıllardır Batılı oryantalistlerin ağızlarında gevelediklerini, bir kısım aydınların dillerinden
duyuyoruz. Şair, bu tür aydınlara şiddetle karşı çıkar. Buna karşılık halk, masum mu bu konuda.
Âkif, halkı da suçlamaktan geri durmaz. Halkı da, Batı’ya, ilerleme fikrine karşı tutucu olmakla
suçlar. Şöyle diyor örneğin:
“Gelelim şimdi ne merkezde avâmın hissi…
Şüphe yoktur ki tamamiyle bu fikrin aksi
Görenek neyse, onun hükmüne münkad olarak
Garb’ın efkârını, âsârını düşman tanımak
Yenilik namına vahy inse kabul eylememek
Şöyle dursun o teceddüd ki dışarıdan gelecek
Kendi milliyetinin kendi muhitinde doğan
Yerli, hem haklı teceddüdlere hatta udvân
Müşterek hissi budur işte avâmın sizde.”
İşte iki aşırı uç. Bir yanda kendi kültürünü, dinini beğenmeyen, halkını küçümseyen bir aydın
grubu, diğer yanda tutucu bir halk! Ve bir türlü birleşemeyen iki unsur. Onun için Âkif Asım’da;
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“Ruhunuz halkımızın, köylümüzün ruhuna denk
Sözünüz bir, özünüz bir, o ne mesud ahenk
Biz bu ahengi harap etmeyecektik, ettik”
der. Evet, halk ile aydın arasındaki birlik, ahenk bozulmuştur bir kere. Ama Âkif, bu konuda
en çok da Batıcı, yabancılaşmış aydınları suçlamaktadır. Anadolu halkının, aslında bilime, eğitime
önem verdiğini, ancak kimi aydınların, onların değerlerine düşman davrandığını bakın bir şiirinde
nasıl tasvir eder.
Bir köye gider Âkif, herkesin çocuğunu okuldan aldığını işitir. Camide vaaza başlar. Muallimi
kovdukları için açar ağzını yumar gözünü. Ve sorar onlara:
“Hiç muallim kovulur muymuş ayol söyleyiniz?
O sizin devletiniz, ni’metiniz, her şeyiniz.”
Amma Mestanlı Dayı, daha sonra gerçeği ona şöyle aktarır. Bunlar önemli. Tüm öğretmen
adaylarının ve aydınların kulağına küpe olmalı:
“Köylü cahilse de hayvan mı demektir? Ne demek?
Kim teper ni’meti? İnsan meğer olsun eşşek.
Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık;
O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık
Kimse evlâdını cahil komak ister mi ayol?
Bize lâzım iki şey var: Biri mektep biri yol.
Niye Türk’ün canı yangın, niye millet geridir
Anladık biz bunu, az çok senelerden beridir
Sonra baktık ki hükumetten umup durdukça
Ne mühendis verecekler bize, artık ne hoca
Para bizden, hoca sizden deyiverdik… O zaman
Çıkagelmez mi bu soysuz, aman Allah’ım aman
Sen, oğul, ezbere çaldın bize akşam karayı..
Görmeliydin o muallim denilen maskarayı”
Ve bir bir sayıp döker muallimin yaptıklarını: İşte aydın-halk uçurumu. Halkın gözünde aydın.
Halkından kopmuş öğretmen.
“Huyu dersen bir adamcıl ki sokulmaz adama…
Bâri bir parça alışsaydı ya son son, arama!
Yola gelmez şehrin soysuzu, yoktur kolayı
Yanılıp hoşbeş eden oldu mu, tınmaz da ayı
Bir bakar insana yan yan ki (u)yuz olmuş manda
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Canı yandıkça döner, öyle bakar nalbanda
Bir selâm ver be herif. Ağzın aşınmaz ya. Hayır!
Ne bilir vermeyi hayvan, ne de sen versen alır.
Ne ayıptı desen anlar, ne tükürsen utanır
Tertemiz yerlere kipkirli fotinlerle dalar
Kaldırımlar daha berbad olur artık odalar…”
Ama Batılılar öyle değildir, bizim alafranga öğretmenden farklıdır. Şiirde bunu şöyle dile
getiriyor:
“Su mühendisleri gelmişti… Herifler gavur a,
Neme lâzım bizi incitmediler zerre kadar
İnan oğlum, daha insaflı imiş çorbacılar!
Tatlı yüz, bal gibi söz,.. Başka ne ister köylü”
İşte bizim en önemli toplumsal yaramız budur: Halkından, kültüründen kopuk aydın, halkına
düşman aydın, onu hor gören aydın. Ama buna karşılık her şeye karşı çıkan bir halk taassubu da var.

4. Müslümanlar arasındaki birliğin bozulması, tefrika, kavmiyetçilik.
Âkif, çöküş nedenlerinden biri olarak İslâm âlemindeki tefrika ve kavmiyetçilik düşüncesine
sıkça değinir. Özellikle Balkan Savaşı nedeniyle, Osmanlıya isyan eden Müslüman unsurlar
dolayısıyla bu konuyu sık sık gündeme getirmiştir.
“İslâm’ı, evet tefrikalar kastı kavurdu;
Kardeş, bilerek bilmeyerek kardeşi vurdu.”
dizeleri aslında bu meseleye bakışını özetler. Aşağıdaki dizelerde ise, bu konudaki düşüncelerini
açıkça dile getirir. Bu coğrafyadaki tüm Müslümanları birlik olmaya çağırır. Onları tek bir millet
olarak görür. Bu bağlamda Osmanlıya isyan eden Arnavutlara sert eleştiriler yöneltir:
“İşte, ey unsur-ı isyân, bu elîm izmihlâl
Seni tahrik eden üç beş alığın ma’rifeti!
Ya neden beklemiyordun bu rezil âkibeti?
Hani, milliyetin İslâm idi… Kavmiyyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyyetine.
‘Arnavutluk’ ne demek? Var mı şerîatte yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri!
Arab’ın Türk’e, Lâz’ın Çerkes’e, yâhud Kürd’e;
Acem’in Çinliye rüchanı mı varmış? Nerde!
Müslümanlık’ta ‘ânâsır’ mı olurmuş? Ne gezer!
Fikr-i kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber.
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En büyük düşmanıdır ruh-ı Nebî tefrikanın
Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın.”
“Medeniyet, size çoktan beridir diş biliyor;
Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor.
Arnavutlar size ibret olacakken hâlâ,
Ne bu şûrîde siyaset, ne bu fâsid da’vâ?
Bunu benden duyunuz ben ki evet, Arnavudum…
Başka bir şey diyemem… İşte perişan yurdum!..”
Bence bu dizeler, bugün yurdumuzda etnik milliyetçilik yapmaya hevesli herkesin kulağına
küpe olmalı, bunlardan ibret almalıdır…
Sözü uzatmaya gerek yok. Bu çöküşün sonuna geldiğimizde, Batılılar Birinci Dünya Savaşı’nın
ardından aç kurt gibi üstümüze çullandılar. Âkif, bu tek dişi kalmış canavara Çanakkale Destanı’yla
cevap verdi. Milli Mücadele’de Anadolu’daydı, Balıkesir’de, Kastamonu’da, Konya’da, Ankara’da
tüm Müslümanları Milli Mücadeleye çağırdı. Çünkü elde yalnız İslâm’ın son yurdu Anadolu, Türkiye
kalmıştı. “İstiklâl Marşı”nı bu ruhla kaleme aldı. Ama bana kalırsa, Safahat, bizim Tanzimat’tan
beri özellikle Batı’ya, Batı sömürüsüne karşı verdiğimiz mücadelenin, bir istiklâl mücadelesinin
öyküsüdür. O bakımdan Âkif’in tüm Safahat’ı bir “İstiklal Marşı”dır. Bir milletin, bir uygarlığın
hem düşüş, hem direniş, hem diriliş öyküsünü orada buluruz. Üstelik bu, mazide kalmış bir öykü
değildir, bugün de devam etmektedir. O bakımdan Âkif’in şiirleri önemlidir.
Ancak şunu belirtmeli, Âkif’in şiiri yalnızca bir çöküş şiiri değildir. Çöküşün nedenlerini
saydığı gibi, çöküşe karşı çözüm önerileri de vardır. Peki neler önerir?
Bu millet, Batı’dan ilmi, teknolojiyi alacaktır, almalıdır; ama kendi inançlarından,
erdemlerinden, kültüründen asla kopmamalıdır. O nedenle dinle bilim yan yana yürümelidir. Bu
düşüncesini şu örnek dizelerde dile getirmiştir:
“Sırr-ı terakkinizi siz
Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz
Onu kendinde bulur yükselecek bir millet
Çünkü bu noktada taklîd ile sökmez hareket
Alınız ilmini Garb’ın alınız sanatını
Veriniz hem de mesainize son süratini,
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin, yalınız
İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin:
Bütün edvâr-ı terakkîyi yarıp geçmek için,
Kendi ‘mahiyyet-i ruhiyyeniz’ olsun kılavuz.
Çünkü beyhudedir ümmid-i selâmet onsuz.”
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Şair, aynı düşünceyi “Fatih Kürsüsünde” adlı eserde de şöyle ifade etmiştir:
“Heriflerin hani, dünya kadar bedâyii var
Ulûmu var, edebiyatı var, sanâyii var
Giden birer avuç olsun getirse memlekete
Döner muhîtimiz elbet muhît-i marifete”
Bilim ve din birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Eğitimde bilimle dinin birlikte öğretilmesini
savunur:
“Evet, ulûmunu asrın şebâba öğretelim
Mukaddesâta fakat, çokça ihtiram edelim.”
Bu bağlamda Âkif, dinsiz bilim olmayacağı görüşündedir. O nedenle öğretmenlerin edepli,
liyakatli ve vicdanlı olması gerektiğini savunur:
“Demek ki atmalıyız ilme doğru ilk adımı
Mahalle mektebidir işte en birinci adım
Fakat bu hatveyi ilkin tasarlamak lâzım
Muallim ordusu derken, çekirge orduları
Çıkarsa ortaya, artık hesâb edin zararı
Muallimim diyen olmak gerektir imanlı
Edebli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı”
Milletlerin ilerlemesi için bilimsel ilerleme şarttır. Asım’a gençlere Batı’dan bilim ve teknoloji
almayı önerir. Ancak faziletsiz ilim de olmaz:
“Hadi tahsilini ikmale tez elden, hadi sen
Çünkü milletlerin ikbâli için, evlâdım.
Marifet, bir de fazilet… İki kudret lâzım
Marifet ilkin, ahâliye saadet verecek
Bütün esbabı taşır, sonra fazilet gelerek
O birikmiş duran esbabı alır, memleketin
Hayr-i i’lâsına tahsis ile sarf etmek için.
Marifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer
Tek faziletle teâli edemez, za’fa düşer.”
Âkif’in ilerleme için sıkça vurguladığı bir başka ihtiyaç, çalışmadır. Şiirlerinde, “çalışma”
fikrine oldukça geniş yer verir:
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“Ser-menzil-i merâma varır durmayıp giden;
Yoktur necat ümidi bu çöller geçilmeden”
“İbret al erbab-ı ikdâmın bakıp âsârına
Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrarına”
“Kurtuluş yok sa’y-i dâimden terakkîden bugün
Yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur!”
.“Hüsrana rıza verme… Çalış.. Azmi bırakma:
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma”
“Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter!
Bin çalış gâyen için, bir kazan ömründe yeter.”
gibi dizelerde toplumu çalışmaya sevk ve teşvik eder.
Ona göre, ilerleyebilmemiz için yapmamız gereken bir başka şey; İslâm’ı hurafelerden
arındırmak, gerçek İslâm’ı kavramak ve buna göre amel etmektir. Bu bağlamda şair, dinin bir
görenek gibi algılanmasına karşı çıkar:
“Görenek hem yalınız Çin’de mi salgın; nerde!
Hep musâb âlem-i İslâm o devasız derde
Getirin Mağrib-i Aksâ’daki bir Müslüman’ı
Bir Çin sûrunun altında uzanmış yatanı
Dinleyin her birinin ruhunu: Mutlak gelecek,
‘Böyle gördük dedemizden’ sesi titrek titrek
Böyle gördük dedemizden sözü, dinen merdûd
Acaba saha-i tatbîki neden nâ-mahdûd
Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik.
Çare yok göstermezdik bunca sersemlik”
Yanlış bilgiler, hurafeler, gerçek İslâm’ı tahrif etmiştir. Şu dizelerde de buna işaret etmektedir:
“Bakın ne hâle getirmiş ki cehlimiz dini;
Hurâfeler bürümüş en temiz menâbi’ini
Kitabı, Sünneti, İcmâı, kaldırıp attık
Havâssı maskara yaptık, avâmı aldattık”
“Ah o din nerde, o azmin, o sebâtın dini;
O yerin gökten inen dini, hayatın dini?
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Bu nasıl dar, ne kadar basmakalıp bir görenek
Müslümanlık mı dedin? Tövbeler olsun, ne demek!
Hani Ku’an’daki r’uhun şu heyuladaki izi
Nasıl İslâm ile birleştiririz kendimizi.”
Âkif’e göre, ilerlemenin başlıca şartlarından biri halkın eğitilmesidir. Savaş kaybedilince,
âkil adamlar toplanmış, milleti yeniden yükseltmek için çareler aramaya başlamışlar. Kimi siyasetle
kurtarmak için devleti, kimi asker kurtarır demiş, askeri güçlendirmeyi düşünmüş, kimi donanmaya
gerek var demiş. Ama biri, bir ihtiyar şunu önerir:
“Bir ihtiyar yalınız dinleyip bidâyette
Mahalle mektebi lâzım! Demiş bidâyette
Zavallının sözü pek anlaşılmamış ilkin;
Bunak! Diyen bile olmuş düşünmeden, lîkin
….
İhtiyar anlatıyor:
“Teammüm etmesi lâzım maarifin mutlak:
Okur yazarsa ahali, ne var yapılmayacak?
Donanma, ordu birer ihtiyacı mübrimdir
O ihtiyacı fakat, öğreten ‘muallim’dir”

Bu dizelerde, eğitimin askerî güçten önce geldiğine vurgu yapılmaktadır. Âkif, bu konuda
Almanya’yı örnek veriyor ve eğitimin önemine işaret ediyor:
“Şu cehlimizle musîbet mi kaldı uğramadık!
Mahalle mektebi lâzım, düşünmeyin artık
Mahalle mektebi olsaydı bizde vaktiyle
Ya uğrasaydı kalanlar güzelce ta’dîle
Yarım pabuçla gezen, donsuz üç buçuk zibidi
Bir Arnavudluğu isyana kaldırır mı idi?”

SONUÇ
İşte saydığım bu örneklerden dolayı, Âkif bir medeniyetin istiklal mücadelesini yazmıştır
Safahat’ta. Şiirleri, şiirlerindeki fikirler bir medeniyetin hem çöküş nedenlerini sağlam bir biçimde
ortaya koyar, hem de yeniden diriliş reçetesidir. Ve bu millet onu asla unutmamıştır, unutmayacaktır
da.
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Cumhuriyete Geçişte Çorum

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE GEÇİŞTE ÇORUM
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAYA1*
Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği Söyleşi Günleri Etkinliği kapsamında
olan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde İsmet Eker “başlıklı panelimize hoş geldiniz.
İsmet Eker 1877 tarihinde Çorum’da doğmuş ve XIX. yüzyılın son çeyreğinde doğan pek
çok Osmanlı-Türk siyasetçisi, aydını gibi gençlik yıllarında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiş,
bu Cemiyet’in Çorum mutemetliği görevini yapmıştır. 1914 ve 1919 yıllarında Osmanlı Mebusân
Meclisi’nde Çorum milletvekilliği yapmıştır. 1920 yılında İstanbul’un İşgali’nin hemen ertesinde
Malta’ya sürülen mebus grubundandır. Ancak Eker, bu kafileden kaçarak Samsun’a oradan Çorum’a
gelmiştir. Burada Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Önce Erzurum ardından Sivas Kongresi’nde
Çorum’u temsil etmiştir. I. ve II. TBMM’lerde Çorum milletvekili olarak bu
lunmuştur. Meclis başkanvekili olarak Cumhuriyet’in ilan edildiği ve Atatürk’ün
Cumhurbaşkanı seçildiği oturumlara başkanlık yapmıştır. Aralıksız sekiz dönem TBMM’de Çorum
milletvekilliği yapmıştır.
Altmış yılı aşkın bir süre milletvekilliği yapmış, Çorum’da bile yeterince bilinmeyen bu
değerli siyaset adamının, aydınının daha iyi tanınmasına vesile olmasını dilediğim bu panelde,
şimdi sözü İsmet Eker’e dair araştırmaları bulunan Eğitimci-Yazar Mahmut Şener ile Karadeniz
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer
İskender Tuluk’a bırakıyorum.

* Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
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Abdullah İsmet Eker

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GEÇİŞ SÜRECİNDE
ABDULLAH İSMET EKER (1876-1962)
Mahmut ŞENER1*

Türk Parlamento tarihinde uzunca bir dönem (1914-1950) Çorum milletvekilliği yapan,
dönem içerisinde beş yıl(1923-1928) Meclis Başkan vekilliğinde bulunan, Cumhuriyet’in ilan
edilip Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ilk cumhurbaşkanı olarak seçildiği 29 Ekim 1923 tarihli meclis
oturumunu idare ederek tarihe geçen, uzun yıllar Maliye, Gümrük-Tekel ve Bütçe komisyonlarının
başkanlık görevini yürüten Abdullah İsmet Eker, Osmanlı Mebusan Meclisi’nden gelen birikimini
TBMM’ye taşıyarak meclis çalışmalarında tecrübenin ne kadar önemli olduğu gerçeğine müşahhas
bir örnek olmuştur.
1. Doğumu ve Ailesi: Asıl adı Abdullah İsmet Efendi’dir. 22 Temmuz 1876’da Çorum’un
Cami-i Kebir mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Çorum Ulu Camii’nde imamlık ve cami
medresesinde müderrislik yapan, ayrıca Çorum müftülüğü görevinde de bulunan Enbiyazâde
Mehmet Nazif Efendi, annesi Sâriye Meryem Hanım’dır. Çorum Ulu Camii avlusunun kuzey
girişinde yer alan çeşmenin Mehmet Nazif Efendi tarafından yaptırıldığını çeşme kitabesinden
anlıyoruz.
2. Öğrenim Hayatı: İlk mektebi ve rüştiyeyi
Çorum’da okuduktan sonra Çorum Ulu Camii
medresesinde Arabî lisan derslerini, Arabî
münazara, mantık, edebiyat, kelam, fıkıh, hadis
usullerini babasından öğrenen İsmet Bey, fünun-ı
saireyi ise hususi muallimlerden tederrüs ve tahsil
etmiştir. Babasından ders alırken arkadaşlarıyla
yaptığı ilmi tartışmalar sayesinde ön plana çıkmış
ve bu alanda tecrübe kazanmıştır. Bu alandaki
tecrübesiyle İsmet Bey TBMM’nin en çok söz
alan etkin hatiplerinden biri olacaktır.
3. Evliliği: Memuriyete girişinin ardından
Çorum’un tanınmış ailelerinden Hocazadelerin
kızı Adike Hatun ile evlenen İsmet Bey’in bu
evlilikten 4 çocuğu (Hüseyin Hamit, Ahmet Ramiz,
Macit ve Semiye) olmuştur. Fevziye Hanım ile
yaptığı ikinci evliliğinden de Mucizat
isminde bir kızı dünyaya gelmiştir.
Hayattaki kızı Mucizat Divrindi
İzmir’de, torunu Orhan Eker
İstanbul’da ve diğer torunu
Türkan Alaybeyoğlu Çorum’da
ikamet etmektedir.
* Eğitimci-Yazar
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Ayaktakiler: Hüseyin Hamit Eker(oğlu), Semiye Eker(kızı), Macit Eker(oğlu)
Oturanlar: Şehime Eker(gelini), Orhan Eker(torunu), Adike Hatun(eşi),Turhan Eker(torunu),
Abdullah İsmet Eker ve torunu Türkan Alaybeyoğlu.

MEMURİYET HAYATI
İsmet Bey, tahsilini müteakip takriben 15 yıl Çorum’da memurluk yapmıştır. İlk olarak 13
Temmuz 1899’da Çorum Sancağı Defter-i Hâkani Kalemi’nde(Tapu ve Kadastro Dairesi) maaşsız
stajyer memurluk görevine başlamıştır. Bir buçuk yıllık stajyer memuriyetin ardından önce Çorum
Sancağı Merkez Tapu Kâtipliği Vekâleti’ne daha sonra Tapu ve Kadastro Dairesi İkinci Kâtipliği’ne
getirilmiştir. Bu görevde iken Defter-i Hakani Nezareti Encümeni tarafından 18 Temmuz 1907’de
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İstanbul’da yapılan imtihana katılarak başarılı olmuş ve “Üçüncü Sınıf Defter-i Hâkani Memuriyeti
İntihapnamesi” almıştır. Bu başarısının ardından 3 Şubat 1908’de Çorum Defter-i Hâkani Kalemi
Baş Kâtipliği’ne atanmıştır. 30 Mart 1912’de Çorum Sancağı Evkaf memurluğuna atanan İsmet Bey,
bu göreve devam ederken, 12 Eylül 1912’de Suriye Vilayeti’nin Kerek Sancağı Evkaf memurluğuna
nakledilmiştir. Ancak bu görevi kabul etmeyerek istifa etmiştir. Bu gelişmenin ardından kısa bir süre
Çorum Evkaf memurluğunda vekâleten hizmet ettikten sonra bir yıl boşta kalmıştır. Sicili hakkında
Ankara Evkaf Müdürlüğü tarafından hazırlanan olumlu rapora istinaden 4 Ağustos 1913’te Çorum
Evkaf memurluğuna ikinci kez tayin olan İsmet Bey, bu göreve devam ederken Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin Üçüncü devre seçimlerinde aday olmuştur. Böylece Çorum Tapu-Kadastro Dairesi ve
Vakıflar Müdürlüğü bünyesindeki memuriyet hayatı son bulmuştur.

ÇORUM’DA İTTİHAT-TERAKKİ PARTİSİ’NİN KURULMASI VE
İSMET BEY
Çorum’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşuna İdadi(Lise) Fransızca Öğretmeni Münif
Kemal Bey ile o dönemde Çorum’da görevli bulunan Yüzbaşı Selahattin öncülük etmişlerdir. Bu
Parti’nin ileri gelenleri arasında İsmet (Eker) Bey de vardı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra
yapılan Mebusan Meclisi seçimlerinde etkinliklerini daha da artıran İttihatçıların Çorum’daki
temsilcilerinden Münir (Çağıl) Bey ve Ali Osman Bey Mebusan Meclisi’ne seçilmişlerdir. İsmet
Bey ise bu Meclis’in Üçüncü Dönemi için yapılan seçimlerde, Münir (Çağıl) Bey ile birlikte
Çorum’u temsilen milletvekili seçilmiştir. Böylece İsmet Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Çorum
Şubesi’nin kuruluşuna ve faaliyetlerine sağladığı katkı sayesinde Mebusan Meclisi seçimlerinde
parti yöneticilerinin desteğini alarak aday gösterilmiş ve Çorum milletvekili olarak seçilmiştir.

İsmet Bey’in İttihat ve Terakki Fırkası üyeliğini gösteren üyelik kartı
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OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NDEKİ GÖREVİ
2 Mart 1914 tarihinde yapılan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 3. Devre seçimlerinde Çorum’dan
mebus seçilen İsmet Bey Birinci Dünya Savaşı’nı da içine alan bu dönemde Çorum mebusu olarak
görev yapmıştır. Üçüncü Devre boyunca Tasarı ve Bütçe Komisyonları’nda çalışan İsmet Bey
dönem içerisinde siyasi, hukuki ve sosyal meselelerin yanı sıra eğitim, maliye ve sağlık konularında
söz alarak açıklamalarda bulunmuştur. Osmanlı Mebusan Meclisi’nde yapmış olduğu konuşma ve
faaliyetlerine bakılarak; toplumun ana meselelerini halletmek için gayret ettiğini söyleyebiliriz.
İsmet Bey tüm bunları yaparken öncelikle Meclis’in çalışma usullerine uygun olarak faaliyet
göstermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Hukuka bağlılığının bir sonucu olarak, Meclis’te cereyan
eden görüşmelerde “usule riayet” ilkesini göz önünde bulundurmuş ve bu konuda ısrarcı olmuştur.
İsmet Bey’in, Osmanlı Mebusan Meclisi’nde yapmış olduğu çalışmaları incelendiğinde;
uzmanlık alanının maliye olması sebebiyle daha çok mali konularda söz alarak değerlendirmeler
yaptığını ve tasarrufu ön plana çıkardığını görmekteyiz. Bununla beraber mebusluktan önce
Çorum Vakıf Müdürlüğü’nde memuriyet vazifesi gördüğü için vakıflara dair kanun tasarıları
hakkında da konuşmalar yapmıştır. Başka bir faaliyet sahası ise sosyal meselelerdir. Devlet işlerinin
düzene girebilmesi için, devlet personeli olacak kişilerin eğitimlerine önem verilmesi gerektiğini
savunmuş, bu konuda uzmanlığa dikkat çekmiştir. 70 arkadaşıyla verdikleri önergede Teşvik-i
Sanayi Kanunu’na destek olmuş, mecliste yapmış olduğu konuşmada yerli malı kullanılmasının
önemine dikkat çekmiştir. Kanunların adil olması gerektiğini savunmuş, vakıf mallarının korunması
gerektiğine bilhassa vurgu yapmıştır. Vergi oranlarının belirlenmesinde belediyelere de söz hakkı
tanınması gerektiğini ifade etmiştir.
Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Çorum mebusu olarak görev yapan İsmet Bey, yapmış
olduğu açıklamalarla tüm Osmanlı halkının mebusu olduğunu göstermiştir. Bununla beraber seçim
bölgesi ve memleketi olan Çorum’u ilgilendiren meseleler hakkında da söz alarak değerlendirmeler
yapmıştır.
Bu çerçevede İsmet Bey, Çorum’un sağlık meseleleriyle ilgilenmiştir. 5 Mart 1917’de, Sağlık
İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken yapmış olduğu konuşmada; Çorum kasabasının, Ankara,
Sivas ve Kastamonu vilayetlerine 70-80 saat kadar uzak olduğunu ve bu vilayetlerin hastanelerinden
katiyen istifade edilemediğini, Merzifon’da bulunan Amerikan Hastanesi’nin de özel bir idareye
sahip olmasından dolayı Çorum’un istifadesinden uzak olduğunu dile getiren İsmet Bey, dönemin
Çorum Mutasarrıfı Nurettin Bey’in girişimleriyle Evkaf Nezareti’nin ve halkın katkısıyla seferberlik
döneminde başlayan 80 yataklı hastane inşaatının kısa sürede büyük kısmının tamamlandığını ifade
etmiştir. Hastanenin eksiklerinin tamamlanmadan Hükümet-i Askeriye tarafından gelen bir sıhhiye
heyetince zaruretten dolayı açıldığını, hastaneden tam anlamıyla istifade edebilmek için tesisat ve
inşaat noksanlarının tamamlanabilmesi gerektiğini bunun için de 200.000 kuruşa ihtiyaç olduğunu
belirtmiştir. İsmet Bey’in bu teklifine karşı söz alan Sağlık İşleri Genel Müdür Vekili Adnan Bey,
yardım edileceğini ancak rakam konusunda söz veremeyeceğini ifade etmiştir.
İsmet Bey, 5 Şubat 1918 tarihinde yapılan idari taksimatta Alaca’nın kaza merkezi olarak
Çorum’a bağlı olması gerektiğini savunmuş, bu konuda ısrarcı olmuştur. Bu çerçevede, ülke genelinde
yer alan bazı nahiyelerin kaza yapılmasıyla alakalı kanun görüşülürken; Çorum Sancağı’na bağlı
Hüseyinabad (Alaca) nahiyesinin kaza yapılmasını öngören kanunun 2. maddesi hakkında söz alan
Yozgat milletvekili Şakir Bey, Hasan Paşa’nın girişimleriyle Hüseyinabad’ın haksız yere Çorum’a
bağlandığını iddia etmiş, Yozgat ahalisinin birçoğunun Hüseyinabad’da arazisinin bulunduğuna
dikkat çekerek Hüseyinabad’ın Yozgat’a bağlanması gerektiğini savunmuştur.
Buna karşı çıkan İsmet Bey, Hüseyinabad’ın Karadeniz’e yakın, ekonomik faaliyetlerinin daha
çok Çorum ile olduğunu belirtmiş, Yozgatlıların vaktiyle Hüseyinabad’a bir müstemleke(sömürü)
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hissiyatıyla yaklaştıkları için Çorum’a bağlandığını ifade etmiştir. Hüseyinabad’ın Çorum’a
bağlandıktan sonra hem iktisadi yönden hem de diğer alanlarda geliştiğine dikkat çekerek Çorum’a
bağlı olan Hüseyinabad nahiyesinin Çorum’dan koparılmaması için ısrarcı olmuştur. Gerek İsmet
Bey’in gerekse Dâhiliye Nezareti Müsteşarı Mustafa Abdülhalik Bey’in açıklamaları sonunda
yapılan oylama neticesinde Hüseyinabad(Alaca) nahiyesinin Çorum’a bağlı bir kaza yapılmasını
öngören kanun tasarısı tasdik edilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’yle imzaladığı Mondros Ateşkesi’nden hemen sonra
Çorum’a dönerek burada bir süre kalan İsmet Bey, Mustafa Kemal önderliğinde başlayan Milli
Mücadele’ye katılmıştır. Anadolu’nun yer yer işgale uğradığı mütareke döneminin karışık ve belirsiz
ortamında sağlam bir duruş ve isabetli bir kararla milli mücadelenin içerisinde yer almak suretiyle
memleketi Çorum’da 18-19 Kasım 1919 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluşuna
önderlik etmiş, cemiyetin Çorum Heyet-i İdaresi’ne başkanlık etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa ile Ankara’da görüştükten sonra 12 Ocak 1920’de açılan Son Osmanlı
Mebusan Meclisi’ne tekrar mebus olarak seçilmiştir. Misak-ı Milli’nin kabul edildiği 28 Ocak 1920
tarihli resmi olmayan/özel toplantıya katılarak, Türk milletinin istikbali için hayati önem taşıyan
bu kararda etkili olmuştur. Milli davaya inanan 121 mebusun imzaladığı ve daha sonra Meclis-i
Mebusan’da oluşturulan Felah-ı Vatan Grubu’nun toplantılarında son şekli verilen Misak-ı Milli
beyannamesi, Meclis-i Mebusan’da 17 Şubat 1920 salı günü yapılan açık celsenin ikinci oturumunda
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beyannamenin dünya kamuoyu tarafından duyulması üzerine İtilaf
devletleri, 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmişlerdir. Önce Şehzade karakolunu ardından
Osmanlı Mebusan Meclisi’ni basan İtilaf güçleri mebusların önemli bir kısmını tutuklayarak
Malta’ya sürgüne göndermişlerdir. Aralarında İsmet Bey’in de bulunduğu bazı mebuslar ise çeşitli
yollarla Anadolu’ya geçerek 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılacak olan Büyük Millet Meclisi’ne
katılacaklardır.

Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 3. Devresi’nde(1914-1918) Çorum mebusu İsmet Bey
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İsmet Bey(Ayakta sağdan üçüncü), Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleriyle birlikte

ANADOLU’YA GEÇİŞ VE TBMM’YE KATILIŞ
İtilaf güçlerinin İstanbul’u işgal ettiği böyle bir ortamda, Anadolu’ya geçebilmenin çarelerini
arayan İsmet Bey, çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bunlardan ilki, Hakkâri Milletvekili Mazhar Müfit
(Kansu) Bey ile birlikte Üsküdar yoluyla Anadolu’ya geçiş planıdır. İsmet Bey, fıtık rahatsızlığından
ötürü katılamadığı, ancak İngilizler’in Kısıklı’ya asker koymaları nedeniyle zaten sonuçsuz kalan
bu kaçış planından sonra İstanbul’da bir müddet Ermeni kökenli bir ailenin yanında gizlendikten
sonra başka bir girişimde bulunmuştur. Buna göre deniz yolu kullanılarak Anadolu’ya geçilecektir.
Yapılan hazırlıklar neticesinde İstanbul-Samsun arasında yolcu taşıyan Yeni Dünya vapurunun
kömürlüğünde saklanarak, meşakkatli bir yolculuğun ardından Samsun’a geçen İsmet Bey, oradan
yine gizli bir şekilde ve türlü zorluklarla Çorum’a ulaşmıştır. Bu dönemde Çorum’da Çapanoğulları
isyanının etkileri görülmektedir. Bu günleri, yakalanma endişesiyle Çorum’da geçiren İsmet Bey,
isyan yatıştıktan sonra Ankara’ya geçerek 21 Temmuz 1920’de TBMM’ye katılmıştır.

TBMM’DE İSMET BEY
Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi olarak Çorum’u temsilen Birinci Meclis’e katılan tek mebus
olan İsmet Bey, bu dönemde Mustafa Kemal Paşa taraftarlarının oluşturduğu Birinci Grup içerisinde
yer alarak çeşitli komisyonlarda görev yapmıştır. Milli Mücadele’yi de kapsayan dönem içerisinde
55 farklı konuda söz alarak değerlendirmelerde bulunmuş, mali ve hukuki konularda meclisi
yönlendirici bir rol üstlenerek alınan kararlarda etkili olmuştur.
Birinci Meclis’te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Gurubu (ARMHG) üyesi olan İsmet
Bey, ARMHG’nin 19 Mart 1922 tarihli Genel Heyet toplantısında Gurup İdare Heyeti’ne üye olarak
seçilmiştir. Bu görev onun TBMM’deki ilk idari görevidir.
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Mecliste yapmış olduğu çalışmalarda, uzmanlık alanı olan mali konularda kendisini meclise
kabul ettiren, bu alandaki vukufu sayesinde meclisin 20 Mart 1922 tarihli oturumunda 76 oyla
Murâkabe (denetim) heyetine seçilen İsmet Bey, 9 Ocak 1923’te Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
tarafından Ziraat Bankası Merkez Meclisi İdare Heyeti’ne üye olarak seçilmiştir.
İsmet Bey, Meclis’te konuşulan hemen her mevzuda fikrine ve reyine itibar edilen
hatiplerdendir. Bu konuda İsmet Bey’le aynı dönemde yaşamış ve birlikte çalışma imkânı bulmuş
kişilerin anılarına göz attığımızda benzer tespitlerde bulunduklarını görmekteyiz. Mesela Hilmi
Uran’a göre keskin bir zekâya sahip olan İsmet Bey, hukuk konularına daha yatkındı ve Meclis’te
fikrine kayıtsız kalınamayan mümtaz şahıslardandı. Yine Birinci Meclis’in zabıt kâtiplerinden
hukuk profesörü Hıfzı Veldet Velidedeoğlu “Milli Mücadele Anılarım” adlı eserinde “İlk Meclisin
Renkli Ve Ünlü Kişileri” başlığı altında “Hatipler” alt başlığında İsmet Bey’i tanıtmıştır: “…benim
memleketimden olan Çorum mebusları içinde… az konuşup kendisini dinleten ise İsmet Bey(Eker)
idi. Bu zat meclisin sonraki dönemlerinde de uzun süre milletvekilliği yapmış ve meclis birinci reis
vekilliklerinde de bulunmuştur” diyerek İsmet Bey’in hitabet yeteneği sayesinde meclis kürsüsünde
sözü dinlenen bir mebus olduğuna dikkat çekmiştir. Konuyla alakalı bir diğer tespit ise Ord. Profesör
Sadi Irmak’tan gelmektedir. “Milli Mücadele’de Atatürk’ün Çevresi İlk Mücahitler” adlı eserinde
Sadi Irmak, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında canla başla çalışanları anlatırken İsmet Bey’i
de “meclis içi faaliyetleriyle öne çıkan şahıslar” arasında göstermektedir.

Birinci TBMM Dönemi’nde(1920-1923) milletvekili arkadaşlarıyla
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Birinci TBMM Dönemi’nde(1920-1923) İsmet Bey
İsmet Bey’in Birinci Meclis çatısı altında yaptığı konuşmalar incelendiğinde şu tespitleri
yapabiliriz:
1- İsmet Bey Osmanlı Mebusan Meclisi’ndeki bilgi birikimini ve parlamento tecrübesini
TBMM’ye taşımış; yeni mecliste gerçekleşen müzakerelerin usul ve esaslara uygun olarak
yapılması için büyük gayret sarf etmiştir. Mebusların izin ve tahsisatları, meclisin toplantı yeter
sayısı, TBMM’nin Osmanlı Mebusan Meclisi’’nin devamı olup olmadığı tartışmaları gibi pek çok
konuda bu tavrını ortaya koymuş; işlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinin altını sıklıkla
çizmiştir.
İsmet Bey TBMM’de yaptığı konuşmalarda Osmanlı Mebusan Meclisi yerine “İstanbul
Meclisi” Yeni Meclis için ise Ankara Meclisi tabirini kullanmaktadır. Bu tanımlama onun TBMM’yi
devam eden bir meclis olarak düşündüğünü, iki meclis arasındaki farkı da sadece mekânsal olarak
kabul ettiğini ortaya koymaktadır.
2- Mali konulardaki hâkimiyeti sayesinde ekonomik zorlukların had safhada olduğu Birinci
Meclis döneminin dikkat çeken hatipleri arasına girmiştir. Bilhassa tartışmalı konularda yaptığı
ikna edici açıklamalarıyla mecliste genel bir kanaatin oluşmasını sağlayarak çözüme katkıda
bulunmuştur. Bu anlamda, yerli kumaş kullanılmasını öngören kanuna açıklamalarıyla destek olmuş;
milli ekonominin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da
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yaşanan buğday sıkıntısı nedeniyle gümrüklerin tamamen açılması gündeme geldiğinde(Şubat 1922)
bu teklife “yerli üreticilerin ve ülke ekonomisinin zarar göreceği” endişesiyle karşı çıkmıştır. Meclisin
açık ve gizli celselerinde günlerce tartışılan bu meselenin çözümü için bir dekovil hattı inşa edilerek
Konya, Sivas, Kayseri, Çorum gibi buğday depolarındaki ihtiyaç fazlası buğdayın sıkıntılı bölgelere
nakledilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Gümrüklerin tamamen açılması halinde “memleketimizde
kaht-u gala (kıtlık, açlık) olmadığı halde Avrupa kaht-u gala olduğuna kani olacaktır…” diyen İsmet
Bey, meselenin stratejik yönden de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Milletvekillerince
de desteklenen bu öneri kabul edilmiş ve sadece Karadeniz limanlarına ithal edilecek Mısır unu ile
ikinci ve üçüncü sınıf buğday unlarının ithalatından alınan gümrük vergisi 1922 yılı Haziran ayına
kadar indirilmiştir. Yeni mahsulün elde edilmesiyle sorunun çözüleceğine dikkat çekilmiştir.
3- Son derece ağır ekonomik sorunların yaşandığı Milli Mücadele döneminde Bütçe
Komisyonu’nda görev alan İsmet Bey, savaşı finanse etmek için çıkarılan kanunların hazırlanmasında
ve meclisteki müzakerelerinde faal bir rol oynamış ve milletin istiklali için bu savaşın kazanılması
gerektiğine dikkat çekerek gelir getirici kanunların kabulü için yoğun bir çaba sarf etmiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde İsmet Bey başkanlığında toplanan Büyük Millet Meclisi’nin tarihi
oturumunu gösteren zabıt ceridesi.
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Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda milletin bağımsızlığını ve hürriyetini her şeyin
üstünde tutan İsmet Bey, bu uğurda verilen mücadelenin başarıya ulaşması için her türlü imkânın
seferber edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mesela Büyük Taarruz öncesinde ordunun ihtiyaçlarını
karşılamak üzere hazırlanan kanun tasarısı hakkında yaptığı konuşmalarda halktan alınacak
verginin “adaletli” olması gerektiğini dile getiren İsmet Bey, vergi sorumluluğunun belirli bir sınıfa
yüklenmesine karşı çıkarak bunun ekonomik güçle orantılı olması gerektiğini dile getirmiştir.
Bu halkçı yaklaşım çerçevesinde Milli Mücadele için herkesten imkânları ölçüsünde
fedakârlık bekleyen İsmet Bey, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla “Mükellefiyet-i
Nakliye-i Askeriye” adı altında halktan alınacak vergiden köylünün muaf tutulmasını isteyen başta
Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Şükrü Bey olmak üzere bir grup milletvekilinin açıklamalarına
karşı söz alarak Bütçe Komisyonu’nun bu konudaki düşüncesini dile getirmiştir. İsmet Bey,
komisyonda yapılan görüşmelerde köylünün bu vergiden istisnasının düşünüldüğünü ancak “…
Köylülerin hepsi bittabi elinde vesait bulunanı değildir. Köylünün bir kısmı ağnam (küçükbaş hayvan)
sahibi, arazi ve emlak sahibidir. Ağnam ve arazi sahipleri esasen vesaiti olmadığından dolayı vesaiti
nakliye ile mükellef tutulamamıştır. Bundan dolayı encümen bu istisnayı kabul etmedi…” diyerek
köylünün de kanuna eklendiğini ifade etmiştir. Ayrıca İsmet Bey, köylünün istisnası durumunda
“maksadın temin olunamayacağı” ikazında bulunarak memleketin kurtuluşu için köylüden gücü
oranında vergi alınması gerektiğinin altını çizmiştir.
İsmet Bey’in bu ısrarına rağmen, köylüye sürekli vergi yüklemenin yanlış olduğunu, geçmiş
yıllarda tekâlif-i milliye ve gelirler kanunu vasıtasıyla talep edilenlerin bir kısmının alınamadığını
ihtar eden başta Kastamonu milletvekili Hulusi Bey, Sinop milletvekili Hakkı Hami Bey, Gümüşhane
milletvekili Hasan Bey olmak üzere bazı milletvekillerinin açıklamalarına karşı Milli Mücadele’nin
başarıya ulaşması için kanun tasarısının aynen kabul edilmesi gerektiğini savunan İsmet Bey, kısa
ancak son derece önemli bir konuşma yapmıştır:
“…Şunu arz edeyim ki, bugün vatanın umudu fukarisi üzerine müthiş bir düşman oturmuş,
kemiriyor. Yarın onu mahvetmek için taarruz edecektir. Efendiler; o zaman başkumandanlık
bilakaydü şart memleketin bütün vesaiti nakliyesine vaziyed etmeye mecbur kalacaktır. Eğer bu
kanunu tanzim etmezseniz, tensik etmezseniz, bu düşmanı Eskişehir’den tard etmezseniz, emin
olunuz ki bu milleti felaha götüremezsiniz… İktisat hakikaten refahı beşerin şart-ı esasisi olmakla
beraber iktisat edecek zi-hayatın (insanların) da emniyeti, hürriyeti, istiklali lazımdır” diyerek
milletin bağımsızlığının ve emniyetinin her şeyden önce düşünülmesi gerektiğinin altını çizmiştir.
İsmet Bey, konuşmasının devamında “hakikat-ı müthişe” tabiriyle özetlediği mevcut durumu
şu çarpıcı sözlerle ortaya koymaktadır: “…Bugün hayat-ı milliyenin, hâkimiyet-i milliyenin istihlas
(kurtarılma) ve istiklali uğrunda açılan mücahedenin (savaşın) azametini nazarı dikkate almak ve
onun zaruret-i katiyesini göz önünde bulundurmak suretiyle bu matrahlar üzerinde muhakeme
yürütmek icab eder… Geçende arz ettiğim veçhile bugün bu hakikat-i müthişe karşısındayız. Bu
hakikat-i müthişe ve zaruret-i katiyeye karşı bütün âlem-i İslam hali cihattadır. Ve biz bilfiil isar-ı
hun etmek (kan dökmek) suretiyle nasraniyetin son darbe-i imhakaranesini karşılıyoruz”.
Yunanistan ile çetin bir mücadelenin devam ettiği günlerde Meclis’te yaptığı bu konuşmalarda
İsmet Bey, kanun tasarısının milli hâkimiyeti sağlamak ve vatanı işgalden kurtarmak için başlatılan
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi için gerekli maddi kaynağın temini için şart olduğunu,
görüşmelerin bu husus dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Yaşanan olağanüstü
şartlara vurgu yapan İsmet Bey, Türk milletinin canını ve kanını ortaya koyarak işgallere karşı
durduğunu ve Milli Mücadele’de sona yaklaşıldığını hatırlatarak kanunun kabulü için Meclis’ten
destek istemiştir.
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Bu sözleriyle Meclis’ten büyük destek gören İsmet Bey, bu etkileyici konuşmayı 20 Mart
1922 tarihinde yapmıştır. Bu tarih, Sakarya Savaşı’nın kazanıldığı, ancak düşmana son darbenin
henüz vurulmadığı bir döneme denk gelmektedir. Ordu, Büyük Taarruz için hazırlık yapmaktadır.
Dolayısıyla bu kanun, ordunun ihtiyaçlarının temini açısından hayati bir önem taşımaktadır. Kanunun
Meclis’ten geçmesi için elinden gelen tüm gayreti sarf eden İsmet Bey, konuşmasında sık sık buna
vurgu yapmıştır. Sonuçta çok tartışılan küçükbaş hayvan vergisi maddeden çıkarılmış, ancak
vergiden muaf tutulmayan köylü ahali şehirlilere oranla daha az vergi ile sorumlu tutulmuşlardır.
4- Gelir arttırıcı önlemleri destekleyen İsmet Bey, yerli üretimi arttırmak için yapılan
düzenlemelerin de destekçisi olmuştur. Bilhassa çiftçileri ilgilendiren meselelerde aydınlatıcı
konuşmalar yaparak meclisi bilgilendirmiş, yerli üretimin arttırılması gerektiğini her fırsatta dile
getirmiştir.
5- İsmet Bey, devlet kadrolarında görev alacakların alanlarında uzman kişiler olması
gerektiğini savunmuş, müesseselerin ancak uzman kişilerle ıslah edilebileceğini ifade etmiştir.
Devlet kadrolarında uzmanlığa önem veren İsmet Bey, kendi sahasına giren Tapu-Kadastro ve
Vakıfları ilgilendiren kanun tasarılarının mecliste müzakeresi esnasında da meclisi aydınlatıcı ve
yönlendirici konuşmalar yapmıştır.
6- İsmet Bey’in Birinci Meclis’te dile getirdiği konulardan birisi de halkçılık olmuştur. Halk
temelli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan halkçılık
anlayışı İsmet Bey’in üzerinde önemle durduğu temel ilkelerden olmuştur. Bu çerçevede Malatya
Sultansuyu Çiftliği’nin satışının müzayede (arttırma) usulüyle yapılması yönündeki teklife karşı
çıkmıştır. Açık arttırmanın sadece zenginlere yarayacağını, bunun yerine bu arazide eskiden beri
çiftçilik yapan köylülere “rüçhan usulü” ile ve taksitle satış yapılabileceğini dile getirerek halkçı
bir tavır ortaya koymuştur. Yine Milli Mücadele finanse edilirken halka yüklenecek sorumlulukların
halkın iktisadi gücüyle orantılı olması gerektiğini savunan İsmet Bey, Tekâlif-i Milliye adıyla
halktan alınanların halka iadesi meselesine de hassasiyetle yaklaşmıştır.
İsmet Bey, TBMM’nin İkinci döneminde(1923-1927) yine Çorum’dan milletvekili seçilmiştir.
13 Ağustos 1923’te yapılan ve Mustafa Kemal Paşa’nın Başkan, Ali Fuat Paşa’nın Başkan Vekili
seçildiği Başkanlık Divanı seçimlerinde İsmet Bey, İkinci Başkan Vekilliği’ne seçilmiştir. 29 Ekim
1923’te Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirildiği, Cumhuriyet’in ilan edildiği
ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçildiği oturuma başkanlık etmiştir. İsmet Bey,
Başkan Vekilliği görevini bu dönemin sonuna kadar her yıl seçilmek üzere devam ettirmiştir.
TBMM’deki bu görevinin yanı sıra 20 Kasım 1924’te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık
divanı seçimlerinde de başkanvekilliğine seçilmiştir. Bu idari görevlerin yanı sıra çeşitli alanlarda
inkılâpların yapıldığı bu dönemde İsmet Bey, Meclis’in en fazla söz alan yirmi milletvekilinden biri
olarak müzakerelerde etkin bir rol oynamıştır.
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İsmet Bey’in 2. TBMM Döneminde Birinci Reis Vekilliği’ne seçildiğini gösteren 2 Mart 1924
tarihli Vakit Gazetesi haberi
TBMM’nin Üçüncü döneminde (1927-1931) tekrar Çorum milletvekili olan İsmet Bey, 1
Kasım 1927’de Birinci Başkan Vekili olarak seçilmiş ve bu görevi bir yıl sürdürmüştür. Bu dönemin
başında Samsun-Amasya Demiryolu Hattı’nın resmi açılış töreni için görevlendirilen meclis
heyetinin başkanlığını da yapmıştır.
Dördüncü TBMM döneminde(1931-1935) Maliye Komisyonu başkanlığını yürüten İsmet
Bey, mecliste en çok söz alan milletvekillerinden birisi olmuştur. 1929’da patlak veren Dünya
Ekonomik Bunalımı’na karşı alınacak önlemler, TBMM’nin bu dönemindeki önceliği olmuştur. Bu
çerçevede Bütçe komisyonu ve başkanlığını İsmet Bey’in yaptığı Maliye komisyonunun katkılarıyla
hazırlanan Arazi Vergisi, Bina Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ile Davar ve Ehli Hayvanlar Vergisi
hakkındaki yeni ve kapsamlı vergi kanunları, 1931 yılı haziranında TBMM’de kabul edilmiştir.
Reform niteliği taşıyan ve yaşanmakta olan mali sıkıntılara çözüm olması beklenen kanunlar 1970
yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Öte yandan dış ticaret alanında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin “korumacılık ve devletçilik”
adı altında yeni bir iktisadi politika benimsemesi, Meclis’te yeni bir komisyonun kurulmasını
zorunlu kılmış ve 12 Aralık 1931’de Gümrük ve Tekeller Komisyonu oluşturularak komisyon
124

Abdullah İsmet Eker

başkanlığına İsmet Bey getirilmiştir. Yeni kurulan bu komisyona başkan seçilmesinde, hukuk ve
mali konularındaki uzmanlığının yanı sıra parlamento tecrübesi de etkili olmuştur. Dönemin sonuna
kadar bu görevini sürdüren İsmet Bey, Beşinci TBMM (1935–1939) döneminin başladığı 7 Mart
1935 tarihinde yine Gümrük ve Tekeller Komisyonu’nun başkanlığına seçilerek bu görevi dönem
sonuna kadar yürütmüştür. Başta Gümrük ve Tekeller Bakanlığı’nın teşkilatlanma çalışmaları olmak
üzere bu sahadaki çeşitli kanun tasarılarının hazırlanmasında etkin bir rol oynamıştır.
İsmet Bey, Atatürk’ün vefatından sonra O’nun için yapılacak olan Anıtkabir’in yerinin tespiti
için oluşturulan 16 kişilik komisyonda da görev almıştır. TBMM’de oluşturulan ve başkanlığını
Çorum milletvekili Münir (Çağıl) Bey’in yaptığı komisyon, Anıtkabir’in Rasattepe’de yapılmasına
karar vermiştir. Atatürk’ü çeşitli yönleriyle simgelemesi istenen yapının tasarımı için açılan yarışmayı
Ord. Prof. Emin Onat ile Doç. Dr. Orhan Arda’nın ortak projeleri kazanmıştır. Bu çalışmaların
ardından yapımına 1944’te başlanılarak 1953’te tamamlanan Anıtkabir 10 Kasım 1953’te devlet
büyükleri, Atatürk’ün çalışma arkadaşları, milletvekilleri ve halkın katılımıyla düzenlenen resmi
törenle açılmıştır.
İsmet Bey, İkinci Dünya Savaşı’nı da içerisine alan 6. ve 7. TBMM dönemlerinde (19391946) Bütçe Komisyonu başkanlığında bulunmuştur. Yoğun ekonomik sıkıntıların yaşandığı savaş
döneminde 63 ayrı konu hakkında komisyon mazbatalarının hazırlanması çalışmalarına başkanlık
eden, kanun tasarılarının Meclis’te müzakeresi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulunan
İsmet Bey, parlamento tecrübesini ortaya koyarak Meclis’te oldukça etkin bir rol oynamıştır.
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun kabul edildiği,
iç güvenlik konusunda jandarma ve polis teşkilatlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği
bu dönemde, memurların emekliliği ve ulaşım konularında da çalışmalar yapılmıştır. Ankara Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesine bağlı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün kurulması da dönemin önemli
icraatlarının başında gelmektedir.
Sekizinci TBMM döneminde yine Çorum milletvekili olarak meclisteki görevini sürdüren
İsmet Bey’in tüm meclis çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda kendisinin mali meselelere
vukufunun yanı sıra hukuk alanında da geniş bilgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi hayatı 24
Mart 1950’de sona ermiştir.

SON YILLARI VE VEFATI
Siyasetten ayrıldıktan sonra Ankara ve Çorum’da sakin bir hayat süren İsmet Bey, 4 Ekim
1962’de Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat haberi, Ulus Gazetesi’ne şöyle
yansıyacaktır: “Cumhuriyet devrinde CHP’den aralıksız olarak 1950 yılına kadar Çorum milletvekili
seçilen, Atatürk ve Kurtuluş Harbi kumandanlarının yakın arkadaşlarından İsmet Eker geçirdiği
ameliyat sonucu dün gece saat 02’de, yatmakta olduğu Yenişehir Sağlık Yurdu’nda vefat etmiştir.
Merhumun cenazesi bugün memleketi olan Çorum’a nakledilecektir. Evli ve dört çocuk babasıdır”.
Aynı gün Çorum’a nakledilen İsmet Bey’in cenazesi Çorum’da yapılan ve kalabalık bir
halk kitlesinin katıldığı devlet töreninin ardından vasiyeti doğrultusunda Bayat köyündeki aile
kabristanında toprağa verilmiştir.

İSMET EKER KONAĞI
Uzun yıllar milletvekilliği görevinde bulunduğu için başkent Ankara’da ikamet eden İsmet
Bey, memleketiyle bağlantısını da koparmamıştır. Nitekim Cumhuriyet’in ilk yıllarında Çorum
merkez Bayat köyündeki çiftlik arazisine 2 katlı bir konak inşa ettirmesi ve buradaki arazisinde
oğlu Hüseyin Hamit Eker vasıtasıyla tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütmesi, bunun en açık
göstergesidir.
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İsmet Bey’in meclisin tatil dönemlerinde gelerek kaldığı ve dinlendiği bu tarihi yapı 1926’da
Çorum’un meşhur yapı ustalarından Muttalip usta tarafından inşa edilmiştir. Eklentileriyle birlikte
kompleks bir yapı hüviyetindeki konağın bünyesinde muhtelif hayvan barınakları, samanlık, tahıl
ambarları ve silolar, su kuyusu, tandır, garaj, çamaşırhane, tarım aletleri için depolar ve genişçe bir
meydan bulunmaktadır.
Konak yaşamı hakkında bilgisine başvurduğumuz İsmet Bey’in torunu Türkan Alaybeyoğlu,
aile fertlerinin bir arada yaşadığı konağın konukları arasında, Ankara’dan Çorum’a gelen
milletvekillerinin de bulunduğunu, misafirleri burada en güzel şekilde ağırladıklarını, sanki o günleri
yeniden yaşıyormuş gibi duygulanarak bize anlattı.
İsmet Bey’in hayattaki diğer torunu Orhan Eker de dedesinin konak hayatını çok sevdiğini,
ancak görevi dolayısıyla Çorum’da fazla kalamadığı için bu doğal yaşamdan sadece aile fertlerinin
yeterince istifade edebildiklerini dile getirmektedir. Dedesinin son derece otoriter bir yapıya sahip
olduğuna dikkat çeken Orhan Eker, dönemin yaşam kültürünü şu sözlerle özetledi: ”Konakta
yemekler tüm aile fertlerinin katılımıyla yenirdi. Zamanın şartlarına göre soframız son derece
zengindi. Yemek süresince zorunlu ihtiyaçlar dışında konuşulmazdı”.
İsmet Bey ve ailesi için uzun yıllar huzurlu bir yaşam alanı olan tarihi yapı, O’nun 1962
yılında vefatıyla birlikte bir anlamda sarsılmıştır. Onun vefatından 8 yıl sonra hanımı Adike Hatun
Eker de hakkın rahmetine kavuşmuştur. İsmet Bey tarafından burada tesis edilen modern çiftçilik
faaliyetleri bundan sonraki süreçte oğlu Hamit Bey tarafından bir süre daha devam ettirilmiştir.
Ancak onun vefatı ve çocuklarının şehir yaşantısını tercih etmeleri nedeniyle tarihi konak bundan
sonraki yıllarda kaderine terk edilmiştir.
İsmet Bey’in tarihi kişiliğinden dolayı önem arz eden konak son yıllarda Çorumlu yazarların
da dikkatini çekmiştir. Daver Kolağası ve Ethem Erkoç’un yazılarına konu olan tarihi yapı hakkında
Mahmut Şener tarafından kaleme alınan ve 2011 yılında Çorum Belediyesi Kültür Yayınlarından
çıkan “Abdullah İsmet Eker Parlamento Mektebinden Yetişen Bir Siyaset Adamı” adlı eser,
konunun gündemde kalmasını sağlamıştır. Çorumlu yazarlardan Atilla Laçin ile yaptığımız röportaj,
tarihi konağın geleceğine dair İsmet Bey’in ne düşündüğü konusunda son derece önemli bilgiler
sunmaktadır: “İsmet Bey’in torunu Ziraat Mühendisi Turhan Eker, 1970’li yıllarda Saat kulesi
civarında Nuri Delikaralar’ın beyaz eşya dükkânında sair zamanlarda dedesi hakkında sohbetler
yapıyordu. Ben de bu konuşmaların bir kısmını dinledim. Turhan Bey’in anlattığına göre, ziraata
büyük önem veren ve çiftçiliği modern aletlerle yapan İsmet Bey, konağın gelecekte bir “ziraat
müzesi” haline dönüştürülmesini istemiş, Çorum’un ilerleyen yıllarda büyümesiyle konağın şehirle
birleşeceğini ve ulaşımının da zor olmayacağını ileri sürmüş. Şimdi gerçekten de böyle oldu”.
Tarihi konağın önemini ortaya koyan tüm bu çalışmaların ardından Çorum Valiliği de harekete
geçerek İsmet Bey’in hayattaki yakınlarıyla görüşmüş, metruk durumdaki konağın İl Özel İdaresi
vasıtasıyla restore edilmesi hususunda 2012 yılında anlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılan
yenileme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan konak İsmet Bey’in torunu Türkan Alabeyoğlu’nun
da desteğiyle aslına uygun biçimde tefriş edilerek ziyaretçilere açılmıştır. Bu tarihi mekân, yeni
nesillere, Cumhuriyetin kurucu kadrosunun faal bir üyesi olan Çorum milletvekili Abdullah İsmet
Eker’e ait hatıraları yakından görme fırsatı tanımaktadır.
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ÇORUM MEBUSU İSMET EKER ÇİFTLİĞİ
Doç.Dr. Ömer İskender TULUK *
Cumhuriyet’in erken yıllarında Çorum’un Bayat Köyü’nde inşa edildiği bilinen Mebus İsmet
Eker Çiftliği, o yıllara ait tarımsal yaşamın izlerini hâlâ sürdürüyor olması nedeniyle önemlidir.
Çiftliği inşa ettiren Abdullah İsmet Eker (1876-1962), son Osmanlı Mebusan Meclisi ile TBMM’de
kesintisiz sekiz dönem milletvekilliği yapmış Çorum eşrafının önde gelen isimlerindendir. Aktif
siyasi hayatında Cumhuriyet’in doğuşuna şahitlik etmiş, temel taşlarını koyan kadro içerisinde
yer almış, TBMM başkan vekilliği yaptığı dönemde (1923-1927) Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa
Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçildiği toplantıya başkanlık etmiştir.1 Bu bağlamda banisinin
Cumhuriyet’in kurucu aktörlerinden olmasının çiftliğin önemini daha da artırdığı şüphesizdir.
Yerleşke en genel tanımıyla, yüksek duvarlarla çevrili, doğu-batı ekseninde uzayan ve iki
avludan oluşan tam bir dikdörtgen biçimdedir.2 Birbiriyle ilişkili iki avluya dağılmış birimlerden
oluşur. Batı kanadında yer alan daha büyük birinci avlu ile doğusundaki ikinci avlu çift kanatlı bir
kapıyla birbirlerinden ayrılmıştır. Her iki avluya dışarıdan doğrudan girişi sağlayan birer kanatlı
kapı bulunmaktadır.
Yerleşkenin birinci avlusu, batı ve güney duvarı boyunca yerleştirilmiş çiftlik evi (konak),
hizmetli odaları, ambarlar, fırın ve kümeslerden oluşur. İkinci avlunun kuzey, güney ve doğu duvarı
boyunca sıralanmış büyük ve küçükbaş hayvan barınakları, samanlık, traktör garajı, yunaklık ve
kâhya evi ile giriş boşluğu dışında diğer avluya geçişi sağlayan kanatlı kapının da bulunduğu batı
duvarı önü geniş bir sundurmayla örtülmüştür.

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ÇORUM’UNDA TARIMSAL ÜRETİM
ORTAMI VE MEBUS İSMET EKER ÇİFTLİĞİ
Cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik mirası üzerine kurulmuştur. Tarım,
ekonominin temel kaynağıdır ve büyük sorunlar içermektedir. %80’i köylerde yaşayan halk geçimini
ilkel teknolojiyle, insan ve hayvan gücünden yararlanarak, tarımsal üretimden sağlamaktadır.3
Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımsal üretimi artırmaya yönelik en önemli girişimlerden birisi
köylünün belini büken Aşar Vergisi’nin kaldırılması olmuştur. Devamında ise çiftçilere uzun vadeli
ve faizsiz kredi verilerek öküz, saban, tohum almaları sağlanmış, üretime büyük zararlar veren
haşerata karşı önlemler alınmış, tarımda makineleşme özendirilmiştir.4 Vatandaşı bilgilendirici,
bilinçlendirici ve teşvik edici yayınlarla da halkın modern tarımla tanışmasına çalışılmıştır. Çorum
İdare-i Hususiyesi’nin resmi yayın organı Çorum Gazetesi’nin 1921 ile 1926 yılları arasındaki
nüshaları buna yönelik pek çok haber ve duyuru içermesi yanında Çorum’un tarımsal üretim
ortamının anlaşılması bakımından da önemli bilgiler verir.5
Ziraati destekleyici kanun ilanları gazete sütunlarını dolduran yazıların başında gelir. Henüz
silâhaltına alınmamış çiftçilerden iki yüz dönüm ziraatte bulunanların tecil edileceğine ilişkin
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü (otuluk@ktu.edu.tr)
1 Abdullah İsmet Eker’e ilişkin en geniş çalışma Mahmut Şener’e aittir. Bunun için bkz. Şener, Mahmut, 2001, Abdullah İsmet Eker –
Parlamento Mektebinden Yetişen Bir Siyaset Adamı, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum.
2 Yerleşkenin fiziksel oluşumuna ilişkin geniş bir betimleme için şu çalışmaya bakılabilir: Tuluk, Ömer İskender, 2014, “Bir Erken Cumhuriyet
Dönemi Tarımsal Endüstri Yerleşkesi: Çorum Mebus İsmet Eker Çiftliği”, Cumhuriyet’ten Günümüze Şehir ve Şehircilik, Ankara, s. 347-353.
3 Müderrisoğlu, Alptekin, 1998, Cumhuriyet’in Kurulduğu Yıl Türkiye Ekonomisi, Ankara, s. 94-122.
4 Müderrisoğlu, 1998, s. 119-121.
5 Gazetelerin transkripsiyonu Abdulkadir Ozulu tarafından iki cilt halinde yayınlanmıştır. Bunun için bkz. Ozulu, Abdulkadir, 2008, Çorum
Gazetesi Çevirileri 1921-1926 (2 cilt), Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum.
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maddeleri duyuran Mükellefiyet-i Ziraiye Nizamnamesi6; ya da tilki, yaban domuzu gibi muzır
hayvanların itlafına ilişkin kanun ilanı7 ile bu kanun gereğince 18 ile 50 yaş arası herkesi ikişer
karga itlafına zorunlu tutan duyuru ve ceza uyarısı8 en dikkat çekici olanlardandır.
Çorum’un ziraat potansiyelinin anlatıldığı, geleneksel tarımın eleştirilip modern ziraatın nasıl
yapılmasının gerektiğini anlatan yazılar belirli aralıklarla yine gazete sayfalarında yer bulmuştur. 16
Temmuz 1924 tarihli Çorum Gazetesi’nde “Kara Sapan-Demir Sapan Mücadelesi” başlıklı yazıda
halk arasında demir sabanların tarlanın bereketini kaçıracağına ilişkin yaygın kanaatin dile getirilişi,
o yıllarda köylünün teknolojik yeniliğe ne kadar mesafeli durduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyar.
İktisat Mecmuası’ndan aktarılan Mehmet Fuat imzalı yazıda yazar, “Vaktiyle demir sapanların
tamimi büyük bir heves ile takip edilerek köylerden birine gayet ucuz ve müsait şartlarda ödenecek
bir vagon demir sapan gönderilmiş, fakat köylüler bunu kabulden imtina etmişler ve bu sapanlar
köylerinden çıkarılmadığı takdirde kâmilen başka yere hicret edeceklerini resmen bildirmişlerdir. Ne
kanaat, ne zihniyet!” eleştirisi yaparak metnin devamında aslında demir sabanın ne kadar yararları
olduğundan bahsetmiştir.9
Yeni zirai aletleri teşvike yönelik duyuru, ilan ve haberler arasında, tüccarlardan Veliyyüddin
Paşazade Şevket Bey ile ortağı Emin Efendi’nin Ziraat Bankası aracılığıyla bir traktör siparişi
verip birini de satın aldıklarına ilişkin haber10 ile bundan sadece bir ay sonra gazete sütunlarına
düşen, aralarında yine Veliyyüddin Paşazade Şevket Bey’in de bulunduğu bir grup çiftçinin Vilayet
Ziraat İdaresi’nin elinde bulunan ziraat aletlerinden elde ettikleri fayda dolayısıyla verdikleri
teşekkür ilanı11 dikkat çekicidir. Yine, getirttikleri Fordsan traktörle ziraat yapan Çorum eşrafından
Veliyyüddin Paşazade Şevket Bey ile ortağı Emin Bey’e Ziraat Vekâleti’nce takdirname belgesi
verilişini duyuran haber12 ile aynı gazete nüshasında Vali Ahmet Cevdet’in takdirnamenin veriliş
gerekçesi olarak “vilayet çiftçilerine rehber olmaları”nı dile getiren ilanın halkı özendirmeye yönelik
çabalar olduğu açıktır. Ve öyle anlaşılıyor ki modern ziraat konusunda önderlik yapma, örnek olma
misyonu doğal olarak şehrin önde gelen toprak sahiplerine verilmiştir.
O yıllarda çiftçiyi destekleyici kurumsal şubelerin de Çorum’da açılmaya başladığı veya
girişimlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Gazetenin 17 Nisan 1922 tarihli nüshasında “erbab-ı
ziraat ve fenden ibaret zevat” olarak nitelendirilen Ölçekzade Hasan Efendi, Çöplüzade Mustafa
Efendi, Kayışzade Şevket Efendi, Tombuşzade Nazmi Efendi, Velipaşazade Nuri Bey, Madenzade
İhsan Efendi, Şecaattinzade Lütfi Efendi gibi toprak sahibi eşraf ile çiftçilerin yiğitbaşısı Ali Çavuş
tarafından Türkiye Ziraat Cemiyeti’nin şubesinin Çorum’da açıldığına ilişkin haber verilmiştir.13
Zirai rasathaneler de bu kurumlardandır ve bunlardan birisinin 1341 (M. 1925) yılında yine
Çorum’da kurulacağı duyurulmuştur.14
Modern zirai aletlerin benimsenmesinin önündeki en büyük engel yedek parça ve tamirat
sorunudur. Modern tarımı benimseyen çiftçinin gerektiği durumda büyük masraflarla elde ettiği
aletlerini onartmakta güçlük çekmesi, henüz geleneksel yöntemleri kullanan köylü için kötü örnek
teşkil etmekte, modern tarıma geçme niyeti taşıyan zevat için cesaret kırıcı olmaktadır. Gazete,
bu sorunu dile getiren haberinde Çorum’da da bir tamirhanenin açılmakta olduğu müjdesini
verir.15 Ancak belki de en heyecan verici kurumsal şube haberi Çorum’da bir Ziraat Mektebi’nin
kurulacağına ilişkindir. Çorum mebusu Mustafa Bey’in İktisat Vekâleti nezdinde yaptığı girişimler
6 Çorum Gazetesi, 13 Şubat 1338 (1922)
7 Çorum Gazetesi, 21 Mart 1340 (1924)
8 Çorum Gazetesi, 10 Kânûn-ı Evvel 1340 (1924)
9 Çorum Gazetesi, 16 Temmuz 1340 (1924)
10 Çorum Gazetesi, 16 Nisan 1340 (1924)
11 Çorum Gazetesi, 14 Mayıs 1340 (1924)
12 Çorum Gazetesi, 30 Temmuz 1340 (1924)
13 Çorum Gazetesi, 17 Nisan 1338 (1922)
14 Çorum Gazetesi, 26 Teşrin-i Sânî 1340 (1924)
15 Çorum Gazetesi, 13 Mayıs 1341 (1925)
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sonuç vermiş, Çorum’da da bir Ziraat Mektebi’nin kurulması kararı alınmıştır. Mektebe bina olarak
kışlanın tahsis edildiği de belirtilmiştir. “En mühim ihtiyacımızın ifasına vasıta olan muhterem
mebusumuz Mustafa Bey’e ve İktisat Vekâleti’ne bütün Çorum halkı namına teşekkürü bir vazife
telakki ederiz.” denilerek duyulan derin minnettarlık ifade edilmiştir.16
Çorum Gazetesi’ne yansıyan, hükümetin tarımsal üretimi artırmaya yönelik girişimleri yanında
Çorum çiftçisinin, köylüsünün modern ziraati teşvik edici haberleri bir süre sonra meyvesini vermiş,
1927 ile 1933 yılları arasında Türkiye’deki en yüksek buğday üretimi Çorum’da gerçekleşmiştir.17
Bu durum hükümetin gözünden kaçmamış, 1940’lı yıllarda tarımsal gelişim odakları olarak
planlanacak şehirler arasına Çorum ve ilçeleri de alınmıştır.18
Tarım alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin esaslarını tespit ederek uygulama safhasına
geçiren, bu çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet’e yön veren ekibin içerisinde İsmet Bey de vardır.
Dönemin Meclis tutanakları, İsmet Bey’in TBMM’de tarım ve hayvancılık konuları görüşülürken
söz alarak kendisinin de çiftçilikle uğraştığını ve hayvan besiciliği yaptığını dile getirdiğini gösterir.
Tarımsal üretimin bizzat içinde olan İsmet Bey, Cumhuriyet Dönemi tarım politikalarının tespitinde
de önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bilimsel ziraata verdiği önem, oğlu Macit Eker’in zootekni
profesörü, torunu Turhan Eker’in ise ziraat mühendisi olmalarından da anlaşılmaktadır.
Mebus İsmet Eker Çiftliği’nin planlama yaklaşımında da dönemin tarım politikaları
bağlamında modernleşme arayışlarının etkili olduğu açıktır.19 Neredeyse mükemmel bir dikdörtgen
içerisine sistematik ve akılcı bir düzenle yerleştirilen tarımsal ve yaşama mekânları, olağan kırsal
hayatın tesadüfîliklerle oluşmuş mekânsal organizasyonundan oldukça uzaktır. Birinci ve ikinci
avluya dağıtılan bu mekânlar, çiftlik ahalisinin günlük yaşamına yönelik birimler yanında, üretilen
tahılın depolanmasına uygun birimleri de alışık olunmayan bir düzenle barındırır.
Birinci avlunun güney-batı köşesine yerleştirilen çiftlik evi (konak) de İsmet Bey’in toplumsal
statüsüne göre şekillendirilmiştir. Sokakla doğrudan ilişkili selamlık düzenlemesi, asri yaşamın
göstergesi banyo ve tuvalet düzenlemeleri o yılların Çorum kırsalı, hatta şehir yaşamı için henüz
erken ve öncü sayılabilecek düzenlemelerdir. Bugüne ulaşmış, dönemi için teknolojik yenilik olarak
nitelendirilebilecek pek çok tarım aletinin varlığı yanında, ortaya çıkarılan bazı yazışma metinleri
İsmet Bey ve oğlu Hamit Bey’in tarımsal üretimde teknolojik yeniliklerin sıkı takipçisi olduklarını
da açıkça ortaya koyar.

16 Çorum Gazetesi, 23 Kânûn-ı Sânî 1340 (1924)
17 Tekeli, İlhan, 1981, “1923-1950 Döneminde Çorum’daki Gelişmeler”, Çorum Tarihi (Yay. Haz. 5. Hitit Festival Komitesi), 195-231, Ankara,
s. 205. Çorum’da 1927 yılında görülen teknolojik hareketlenme 1929 yılında dünya ekonomik bunalımının tarım ürünlerinin fiyatlarında
yarattığı aşırı düşüşler nedeniyle kısa sürmüş, ürünün değeri yakıt masrafını karşılayamaz olmuştur. 1930’lu yıllardan sonra hükümetin tarımsal
üretimi teşvik edici girişimleri üretimde canlanmaya neden olsa da Çorum çevresinde ikinci bir makineleşme atılımı için 1948 sonrası Marshall
Planı beklenmek zorunda kalınmıştır. Bunun için bkz. Tekeli, 1981, s. 204-205.
18 Karakaya, Emel, 2014, “Orta Anadolu’da Bir Tarım Odağı Kurmak: 1940 Yılı Çorum ve Çevresi Planlama Deneyimi”, Cumhuriyet’ten
Günümüze Şehir ve Şehircilik, Çorum, s. 355-366.
19 Buna ilişkin derinlemesine bir analiz, henüz baskı aşamasında olan “Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımda Modernleşme Çabaları
Bağlamında Çorum Mebus İsmet Eker Çiftliği” başlıklı makalemizde yapılmıştır.
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Mebus İsmet Eker Çiftliği’nin genel görünümü (Ö. İ. Tuluk arşivi)

Çiftliğin birinci avlusundan genel görünüm (Ö. İ. Tuluk arşivi)

İkinci avludan genel görünüm (Ö. İ. Tuluk arşivi)
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