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Takdim

Tarih genel anlamıyla geçmişteki yaşanmışlıktan bize kalan bilgidir. Tarihi yazarken akıl, 
duygu ve düşüncelerden kısaca muhayyileden uzak sade, anlaşılır ve açık bir dil kullanımı 
lazımdır. Lakin roman, bazen ağır, yerine göre ağdalı bir dile sahiptir ve bu anlamda çeşitli 
sanatlarla duygular, düşünceler örtüştürülür. Aralarında her ne kadar tezatlık gibi görünen 
bir vakıa olsa da bu iki alan bir araya gelip de tarihi roman ya da romanda tarih meczedilip 
ortaya tarihi roman diye yeni bir alan çıkar. Bakıldığında bir anlamda böyle netameli bir 
konu, bu sempozyumun konusu. Hem bilinen gerçeklerden şaşılmayacak, bunu yaparken 
de okurun ilgisini çekecek, zihnini canlı tutacak bir dil ve dünya kuracak ki ortaya tarihi 
roman çıkmış olsun; böylelikle hem tarihe hem de romanın tanımına uysun.

Tarihi romanın toplumda en fazla kabul görmesinin altında yatan gerçek de zannımca 
budur. İnsanlar hem tarihe olan ilgilerini hem de edebiyata duydukları ilgiyi bir arada 
bulup sıkılmadan, usanmadan; merakla okuyabilmekte hatta sinemaya iyi bir şekilde 
aktarıldığında da gişe rekorları kırmakta televizyon dizisi olduğunda da halkı ekranlara 
kilitlemekte. Toplumlara, tarihlerinin genel anlamda mantığının kavratılması, önemli 
hadiselerin ve şahsiyetlerin zihin dünyalarında yer etmesi tarih adına da toplum adına da 
büyük bir kazançtır. Şanlı bir tarihe ve kutlu bir geçmişe sahip olan milletimiz bu yönden çok 
zengin bir maziye sahipken bunun yanında bu birikimlerimiz gerektiği biçimde toplumun 
hafızasına etkili bir biçimde aktarılamamıştır. 

Bu sempozyumun üçüncüsünün Konya’da yapılması da tarihin yeniden gün yüzüne çıkması 
anlamında bizim için bir fırsattır. Konya en eski yerleşim yerlerinden olmakla birlikte Selçuklu 
Devleti’ne de başkentlik yapan, birçok alanla konumuz olan roman için de bakir bir alan. 
Sarayıyla, medeniyetiyle Sultan Alaeddin’den Kılıçarslan’a nice tarihi şahsiyete ev sahipliği 
yapan bu topraklar, tarih ve edebiyat alanında kendine yöneleceklere de ev sahipliği 
yapmaya hazır. Osmanlı’nın kuruluşunu hazırlayan Selçuklu, bu topraklarda neşvünema 
bulmuştur. Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen sürede romanın her 
türlüsüne kaynaklık edecek pek çok olay, en ilgi çekecek şekilde bu topraklarda yaşanmıştır. 
İşte bu yaşanmışlıkların ortaya konulabilmesi bu şehre de bir vefa örneği teşkil edecektir bu 
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bağlamda. III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu, geçmişimizi daha 
da aydınlatması ve geleceğimize de ışık tutması dileklerimle programın icrasında emeği 
geçen başta Türkiye Yazarlar Birliği olmak üzere, tüm akademisyenler ve bildiri sunan değerli 
üstatlarımıza müteşekkirim. 

Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı    
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Açılış Konuşmaları

Mehmet Ali Köseoğlu 
Konya Şube Başkanı 

Sayın başkan vekilim, değerli başkanlar, değerli hocalarım, kıymetli öğrenciler, sivil toplum 
kuruluşlarının değerli yöneticileri ve basın mensubu arkadaşlarım… Hepiniz hoş geldiniz.

İlki Topkapı Sarayı’nda, ikincisi Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde gerçekleşen ‘Tarihî 
Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleninin üçüncüsünü Konya’da, Mevlana Kültür Merkezi’nin 
çatısı altında yapıyor olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bir defa ilk ikisi İstanbul’da fevkalade 
mekânlarda gerçekleşmiş bu şölenlerin üçüncüsüne Konya’nın ev sahipliği yapıyor olmasını 
son derece anlamlı buluyorum. 

Geçtiğimiz hafta Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak düzenlediğimiz “Van Gölü 
Havzasında Selçuklu İzleri” programımıza konuk olan Doç. Dr. Abdulhamit Avşar’ın “Selçuklu 
anlaşılmadan Osmanlı anlaşılmaz” sözü, bugün yeni bir anlama daha kavuşuyor. Gerçekten 
de Osmanlının şanlı tarihine girerken; biz o kapıda büyük bir medeniyetin kurucuları 
olarak Selçukluları görüyoruz. Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da ilk ikisi gerçekleşen bilgi 
şölenlerinin şimdi de Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’da çok değerli katılımcılarla 
başlaması, bana göre Selçuklu’nun çekim gücünden kaynaklanıyor. 

Konya’yı Türkiye’nin merkez şehirlerinden biri yapmaya çalışan biz Konyalılar için tarih 
önemli bir nimet. Selçuklu devletiyle binli yılların başkentine giderken, Çatalhöyükle tüm 
insanlığı dokuz bin yıl öncesine götürecek hikâyeye sahibiz. Son yıllarda tarihin bize verdiği 
lütuflara karşı gösterdiğimiz hassasiyetimiz artıyor. Büyükşehir Belediyemiz Mevlana Kültür 
Vadisi Projesi kapsamında binlerce binayı restore etti. Tarihî bedesten ihtişamlı görüntüsüne 
yeniden kavuştu. Sultan Selim, Aziziye ve Kapu camileri, medreseler, hanlar, çeşmeler, bir 
bir elden geçti ve geçiriliyor. Bunlar için teşekkür ediyoruz. Diğer yandan tarihî romanlara 
malzeme olacak Konya’mızın çok değerli edebiyatçıları da şehrimizi en güzel şekilde 
temsil ediyorlar. Çoğu TYB çatısı altında toplanmış olan yazar arkadaşlarımın eserlerinde 
Konya’mızın kültürel ve tarihi zenginliğini görüyoruz. Bunlar arasında tarihi romanlar da 
önemli bir yer tutuyor. Bunların daha da artacağına inanıyorum.

Sözlerimin sonunda bu etkinliğin Konya’da gerçekleşmesine katkıda bulunan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere TYB Şeref 
Başkanımız Mehmet Doğan ve Genel Başkanımız Hicabi Kırlangıç Beylere ve tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. 
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Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 

Selamünaleyküm. 

Çok kıymetli öğrenciler, çok kıymetli başkan vekilimiz, değerli protokol, çok kıymetli 
hocalarımız, programımızı şereflendiren yazarlarımız, sanatçılarımız hepinizi saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum. 

Tarihî roman konusu edebiyatçıların olduğu kadar tarihçilerin de ilgisini çeken ve onları 
meşgul eden bir konu. Tarih yaşanıp geride kalmış bir süreç belki ama geleceğe de yön ve 
şekil veren, geleceği nasıl inşa edeceğimizi gösteren bir malzeme yığını, bir ibretler kitabı. 
Biz, Yazarlar Birliği olarak bu konunun daha çok edebiyat ve kültür boyutuna bakıyoruz 
belki ama bunu yaparken tarihî açıdan da bilimsel açıdan da konunun incelenmesi için bir 
aracılık rolü üstlenmiş oluyoruz. Bundan önce iki kez aynı konuda yaptığımız toplantılar 
İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul tabiî ki tarihî olarak bize önemli veriler sunan önemli bir 
çıkış noktası bizim için. Bu nedenle o şehirde bu toplantıların yapılmış olması önemliydi. 
Konya da Selçuklu başkenti olarak belki daha ilk sıralarda yer alması gereken bir şehir. Son 
zamanlarda, belki son on beş yılda Konya merkezli, Konya’yı konu alan romanların da çokluğu 
dikkate alınacak olursa, burada böyle bir toplantının yapılıyor olması da son derece anlamlı. 
Bu nedenle buna vesile olan Konya Büyükşehir Belediyesi ve özellikle de sayın başkanımıza 
samimi olarak teşekkür etmek istiyorum. Tabiî biz burada üç gün boyunca tarihî roman 
konusunu konuşacağız. Ama görüleceği üzere tarihî roman sadece edebiyatçı ve edebiyat 
eleştirmenlerinin değil tarihçilerin de konusu. Tarihçiler de bu konuya ilgisiz kalmıyorlar. 
Tarihî roman, bir bakıma ara bir tür gibi karşımıza çıkıyor. Tarihî roman üzerine ne kadar 
tanımlamalar yaparsak yapalım yine de bir belirsizlik bir netleşmemişlik söz konusu. Belki bu 
üç gün bunu da tartışacağız ve bununla ilgili veriler ortaya konulacak. Tabii bu bir sonuca 
varmak anlamına gelmeyecek ama belki kendimizi yenileme, tazeleme vesilesi olacak bu 
tebliğler. İşi anlamaya vesile olacak belki. Zaten konumuz anlamak ve anlatmak üzerine. 
Tarih yaşanmış olaylar silsilesi belki ama bizim işimiz tarihi anlamak. Tarihî romanlar da tarihî 
anlamak üzere yola çıkılan gayretlerin sonucu. Tabiî ki herkes tarihi anlatırken kendi bakış 
açısından yola çıkarak bunu yapıyor. Yani tarihî roman yazarken sırf roman sanatını kuşatacak 
bir çalışma yapma gayreti söz konusu değil. O yüzden son zamanlarda gördüğümüz üzere 
pek çok yazar romancılığa tarihî roman yazarak adı atmış oluyor. Aslında romancı kimliği 
olmayan araştırmacılar, yazarlar, tarihçiler ve başka alanlardan insanlar bir saikle tarihî 
romana yöneliyorlar. Aslında burada birinci derecede romancı olmak roman sanatının 
gereklerini yerine getirmek onlar için önemli değilmiş gibi görünüyor. Bu toplantıda bütün 
bunlar konuşulacak belki. Sempozyumda 40 tebliğ, 40 başlık var. Bunların bir kısmı edebiyat 
eleştirmenleri tarafından, bir kısmı tarihçiler tarafından ve bir kısmı da bizzat romancılar 
tarafından hazırlanan tebliğler. Tabiî tarihi romanın teorik tartışılması önemli. Tebliğ 
karnesine baktığımız zaman sizin de göreceğiniz gibi daha çok roman okumaları üzerinden 
genel konulara yönelme şeklinde bir tartışmanın yaşanacağı görülüyor. Benim için önemli 
olan -tabiî ben edebiyat tarihçisi olsam da birinci elde bir roman eleştirmeni değilim – “tarihî 
roman niçin yazılır”, “tarihî roman niçin okunur”, “tarihî roman tarihi yorumlamak mıdır veya 
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tarihi başka bir şekilde insanlara sunmak mıdır”, “ideolojik midir”, “postmodern roman tarihî 
roman sayılır mı” gibi konuları merak ediyorum. Bunların bir kısmına belki burada cevap 
bulmuş olacağım. Tarihî roman karakterleri, özellikle büyük şahsiyetler, roman kahramanı 
olduğu zaman nasıl bir durum ortaya çıkıyor, tehlikeleri neler, sonuçları neler, eleştirilecek 
yönleri neler; bunlar roman tekniği açısından ne kadar başarılı? Gerçek şahsiyetlerin tarihi 
romanlarda başkarakter olması ne kadar doğru veya yanlış, bunları inşallah konuşacağız. 

Ben, tebliğ sunmak üzere burada değilim, konuyu uzatmak istemiyorum. Tekrar buradaki 
birlikteliğin önemine vurgu yapmak istiyorum.  Konya’nın tarihî ve kültürel zemininin bizim 
için çok önemli dinamikler taşıdığına inanıyorum. Geleceğimizi kurgulamak için gerçekten 
Konya’nın önemli olduğunu, Osmanlı’ya da ışık tutacak önemde olduğunu, Osmanlı’nın 
ocağı olduğunu söylemek istiyorum. Bu programın da başarı ile sona ermesini ve hayırlara 
vesile olmasını, edebiyatımız açısından düşüncemiz açısından kültürümüz açısından 
güzel, verimli getirilere yol açmasını temenni ediyorum. Ve bir kez daha Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar Sunuyorum.
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D. Mehmet Doğan 
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin değerli yöneticileri, Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni’nin aslî unsuru olan değerli katılımcılar, aziz gençler ve edebiyatsever dostlarımız,

Bugün Konya’da son yıllarda yaygın şekilde karşımıza çıkan tarihî romanlar üzerine konuşmak 
için toplandık. Tarihî roman aslında yeni bir şey değil. Bizim edebiyatımızda çok sayıda tarihî 
roman var ama son yıllarda ölçüyü aşar şekilde tarihî romanlar yayınlanıyor. Daha doğrusu 
bazı kitapları elime alıp baktığımda “bu roman mı?”  diye tereddüt geçiriyorum. Tarih kitabı 
mı diye bakayım diyorum, bunda da tereddüde düşüyorum. Bunların içinde, hem roman 
sıfatını hak eden hem de tarihîlik vasfını taşıyan edebiyat eserleri de bulunuyor. Tabiî 
edebiyat geniş anlamıyla düşünülürse tarihi de içine alan bir disiplin. Bugün tarih disiplini 
içine giren birçok konu aynı zamanda edebiyat tarihinin de konusu. Orhon yazıtlarından 
bugüne edebiyat tarihini araştıran bir ilim adamı aynı zamanda kendini tarihin içinde 
hissetmiyorsa, bir vasıf, bir nitelik meselesiyle karşı karşıyayız demektir. Aynı şeyi tarih 
araştırmacıları için de söylemek durumundayız. Edebiyatın verimi şiir başta olmak üzere 
edebiyatı dikkate almadan tarih yazma çabası ancak boşa gayret etmek olarak görülmelidir. 
Tabii ki tarihi öncelikle arşivlerde, vesikalarda aramak gerekir. Fakat arşiv malzemesi 
olmayan metinleri tamamen tarih ilminin dışında tutmak da doğru değildir. Edebiyatın 
tarihleştiği tarihin de edebiyatlaştığını unutmamak gerekir. Bu noktadan bakıldığında 
bütün edebî türler içinde tarihe en çok yakışan roman türü olmaktadır. Tarihi roman taşı ve 
kâğıdı bulunulan zamanda konuşturma sanatı olarak geliyor bana. Tarih ilmi ile tarihî roman 
arasındaki sınırı muhayyilenin hürriyeti çiziyor. Tarihçinin taşa, kâğıda her türlü vesikaya 
tanıdığı hakları gerçek tarihi roman inkâr etmiyor. Fakat onları yeniden yazmak hakkından 
da vazgeçmiyor. Tarih ne kadar hakikat, tarih, romanın gerçekle ilişkisi ne ölçüde. Bilim 
adamlarının ulaşamadığı gerçeğe sanatçı sezgisi ulaşmış olabilir mi? Bu soruların içinden 
çıkmak gerçekten müşkül. Bazı sanatçılar tarihi tarihçilerden daha sahici hale getirebilir. “İlle 
de doğru anlatırlar” demiyorum elbette. 

Merhum Konya Akşehirli romancımız Tarık Buğra, Küçük Ağa romanında Milli Mücadele’yi 
bütün inkılâp ve Cumhuriyet tarihçilerinden daha fazla ruhuna vakıf şekilde anlatmıştı. 
Benim kanaatim böyle. Tarihi arka planı ile birlikte Milli Mücadele’yi belli çerçeve içinde 
sunan en iyi eser Küçük Ağa gibi geliyor bana. 1930’ların Türkiye’sini Kemal Tahir’in Yol 
Ayrımı romanında bütün sahiciliği ile bulabiliriz. Tarihin konusu olan bir şahsiyeti bugüne 
taşımak fakat dönemi içinde konuşturmak… Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e öğütlerini hiç 
bir tarihte Osmancık’taki kadar sahici ve etkileyici bulamayabiliriz. Nitekim bir edebî metin 
bugün Osman Bey’e ve Edebali’ye ait mekânlarda bile tarihten bir levha olarak asılmaktadır. 
Mesela Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret edin, orada Tarık Buğra’nın Şeyh Edebali’nin 
dilinden yazmış olduğu o öğüdü asılı olarak görebilirsiniz. 

Tarihî romanı konuşurken zaman zaman tereddüde düşebiliriz. Tarihi mi konuşuyoruz, 
romanı mı konuşuyoruz? Roman edebiyatın geç bir türü olarak kabul ediliyor. İlk roman 
bazılarına göre Don Kişot’tur, eğer öyle ise 1600’lü yılların başına gideriz ancak. Eğer öyle 
değilse Robinson Crouse ise 1700’lü yılların başına gidebiliriz. Yani romancılığın derin bir 
tarihi yok. Asıl büyük romanların ortaya çıkışı ise 19. yüzyılda olmuştur.
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“Bizim romanlarımız mesnevilerdir.” diye Yahya Kemal’e ait bir söz var. Ama ben Dede 
Korkut’u da mesnevi olma(ma)sına rağmen roman olarak görmekten yanayım. Hikâye 
anlatma geleneğimiz sadece manzum değil, nesir örneklerimiz de var. Bunları esas alan 
Muhayyelat 1786 da Müsameratname 1800’lerde yayınlanmış. İşe bakın aynı yıllar batı tarzı 
romanların da neşvünema bulduğu yıllar. Romanımızın doğu ve batı arasında neşvünema 
bulmuş olması yeterince incelenmiş değil. 

19. yüzyılın sonunda ilk Türkçe romanlar yazılırken tarihî romanların da olması ilgi çekici. 
Mesela Ahmet Midhat Efendi’nin, Yeniçeriler’i Namık Kemal’in Cezmi’si gibi. Peki yüzyıllar 
boyunca heyecanla okuduğumuz Hamzaname tarihî roman değil de nedir? Hamzanameler, 
Battalnameler ve Cenk kitapları... Hz. Hamza etrafında örülmüş uçsuz bucaksız bir eser 
Hamzaname.. Hadi yeni adıyla “anlatı” diyelim. Tarihî isimler isim olarak var, tarihî zemin 
isim olarak mevcut, anlatılanlar ise tamamen muhayyile eseri. Hz. Ali Cenkleri de öyle 
biliyorsunuz. Battalname de aynı şekilde. Bu hikâyelerde tarihî gerçeklere uyma mecburiyeti 
yok. Önemli olan anlatılmak istenen. Olay örgüsü bir dikkati çekme oyunu. Bugün tarihî 
romancılar için de aynı şey söz konusu değil midir? 

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. Bizden önceki nesiller cenk kitaplarını, 
Battalnameleri, Hamzanameleri okudular. Benim babamın kütüphanesinde bunlar vardı. 
Ama şimdiki nesilde bunları okuyan yok. 1970’lerde roman yazmak isteyenler şunu tartıştılar: 
Peygamberimizin dönemini roman olarak yazabilir miyiz? Peygamberimizin, Hz. Ali’nin vs. 
ağzından olan bir söz romanda yer alabilir mi? Aslında bu arkadaşlarımız -muhtemelen 
sonradan okumuşlardır- sadece Battalname’yi okusalardı, bunun nasıl olabileceğini de 
görürlerdi. Okumayanlar için özetleyeyim, Battalname Peygamber Efendimizin bir sabah 
namazından sonra sahabesiyle otururken kısa bir dalgınlık anından sonra konuşması ile 
başlar. O konuşma Rum’un nasıl fethedileceği o kahramanın nasıl bir kahraman olacağı 
hususundadır. Onun isimler ve olaylar dışında gerçekle bir alâkası yok. Gerçekten de 
romancının yapması gereken budur. Yani tarihi zemin ve şahsiyetleri kullanmak ve 
söyleyeceklerini muhayyilesine emanet etmek zorunda. 

Bir tarihi roman var bir de tarih olan romanlar var. Araba Sevdası, Sergüzeşt, Zehra, 
Karabibik... Bunları sadece roman olarak mı okumalıyız, yoksa dönemlerini yansıtan tarihî 
materyal olarak mı görmeliyiz? Çalıkuşu çok meşhur ve biliyorsunuz çok sayıda dizisi yapıldı. 
Bana göre bu roman artık tarih olmuş bir roman. Roman Feride’nin Musul’daki çocukluğu 
ile başlıyor. Bundan yüz yıl önceki varlığı tamamen ortadan kaldırılmış bir şehirden 
bahsediyoruz. Feride’nin annesi vefat edince ona analık eden Arap kadını Fatma. Feride 
ona o kadar alışmıştır ki, ondan ayrılmak onun ilk yası olur. Döne dolaşa Kerbela’ya giderler. 
Bugünkü şartlarda oraya gitmek mümkün değil belki. Dadının acısını Hüseyin adında bir 
süvari unutturur. Babası Binbaşı Nizamettin evlendiği sene Diyarbekir’e gönderilmiştir. 
Oradan Musul’a Bağdat’a, Kerbela’ya geçer. Evet artık tarih olmuş yerlerden bahsediyoruz. 
Hasta annesi ile İstanbul’a dönerken annesinin Beyrut’ta ölmesi ve o Arap neferin Feride’yi 
İstanbul’a getirmesi.. Gerçekten de bugün, Çalıkuşu artık tarihî roman haline gelmiş 
durumda. 

Volter şöyle söylemiş: “Tarih gerçekmiş gibi tasvir edilen hikâyelerden, hikâye ise muhayyile 
mahsulü gibi anlatılan gerçeklerden ibarettir.” Ortega Y. Gasset, “İnsanın tabiatı yok tarihi var.” 
demiş. Bu, şahsiyet ve hafıza bağlantısını zihnimize nakşeden bir söz. Zaman içinde cereyan 
eden ve teşekkül eden bir oluşumu inceleme, anlatma tarihin yaptığı bir iştir. Bir zaman ilmi 
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tarih, zaman ilimlerinde ölçme değil sezgi önemlidir. Bu saha bütünüyle ölçülebilir bir alan 
değildir. Tarih tam manasıyla bizim tecrübe alanımızda değil. Geçmişi bırakın bugün olanları 
bile tam anlamıyla görmemiz, müşahade etmemiz mümkün değildir. Günümüzde yaşanan 
olayları televizyondan seyrediyoruz. Bütün hadiseleri, olanları seyretmek de mümkün değil. 
Hem seyretsek ne olacak? Bu işlerin hakikatine vakıf olacağımız anlamına gelir mi? Çünkü 
ne gösterilmek istendiyse onu görme ihtimalimiz kuvvetli. Tarihî roman bu anlamda dıştan 
bakıştır. Ne zaman ki olayların hissiyatı yansıtılır o zaman içe bakış ve gerçek roman olur. 

Efendim, üçüncüsünü yaptığımız Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni’nin 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu faaliyetin 
gerçekleşmesi edebiyat dostu değerli Büyük Şehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Bey’in 
duyarlı yaklaşımlarının bir sonucu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın değerli Başkanı, 
Yöneticileri ve elemanları da bizim heyecanımıza ortak oldular. Hepsine huzurlarınızda 
teşekkür ediyor, saygılar, sevgiler sunuyorum. 
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Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına 
Abdulmelik Ötegen 

Genel Sekreter Yardımcısı

Çok değerli öğrenci kardeşlerimizi, 

Çok değerli sivil toplum kuruluşlarının öncü yapısını teşkil eden Türkiye Yazarlar Birliğimizin 
Genel Merkez ve Konya Şubesi Temsilcilerini, 

Geçmişte emek verenler ve şu anda yönetimde olan kardeşlerimiz Büyükşehir Belediye 
teşkilatımızın mensubu kardeşlerimizi ve bütün konuklarımızı saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum.

Sıradan bir toplantı gözükmüyor.

Bizden önce de değerli başkanlarımızın takdim ettiğine bakarsak biraz zihinleri yoracak ve 
öyle sıradan bir toplantı olmayacak anlaşılan. Dinleyicilere, katılımcılara şimdiden teşekkür 
ediyoruz.

Bir sanat dalıyla (tarihi roman gibi..) ilgilenmekten amaç, Hakk’a götürebilmesi, Allah’ı 
tanıtabilmesi ve doğrunun hâkim kılınabilmesi yolunda bir ışık tutabilmektir. Büyükşehir 
Belediyesi olarak fiziki çalışmaları, tarihi çalışmaları, kültürel çalışmaları en yoğun şekilde 
yaparken Selçuklu’nun, Osmanlı’nın eserlerini ortaya çıkarırken bunun yanı sıra elbette 
bütün müze faaliyetleriyle, yayımlarımızla katkıda bulunurken, romancılarımıza da 
edebiyatçılarımıza da büyük işler düşecektir. 

Nitekim biz şehir ansiklopedisi yayınladık. Tüm Türkiye’ye çok önemli bir çalışma olarak da 
takdim etmiş bulunmaktayız. Salnameleri yayımlıyoruz, Kadı Sicillerini yayımlıyoruz. Tarih 
bunların içinde aslında. Biz bunların kilometre taşlarını ilgililere takdim etmeye çalışıyoruz. 
İnşallah gerek bugün yazı yazan kardeşlerimiz, araştırmacı kardeşlerimiz, gerekse yarının 
araştırmacı adayları, roman yazarı adayları, hikâye yazarı adayları, şairleri, aramızda bulunan 
sanatkârlar bunlardan elbette ki istifade edecekler diye düşünüyoruz. 

Bütün bunları bir medeniyet müdafaasının orta yerinde görüyoruz.  Çünkü bizim bu 
görevlerde bulunuş gayemiz var. Yaratılış gayemiz var hepimizin. Bu kapsamda en iyi şekilde 
düşünüp, bugünün şartlarını en iyi şekilde yerine getirip, yarına iyi bir miras bırakmak 
hedefinde olmak zorundayız. Yarına borcumuz var; dünden aldıklarımız, dünden intikal 
edenlerden, tarihten intikal edenlerden dolayı hepimizin, her bireyin yarına borcu vardır.  
Bu gözle bakmak zorundayız makam, mevki, maddi çıkar bunların hepsinin gerisinde kalır. 
Bu en üstün ideal için, en üstün bir görev için eşrefi mahlûk olarak, yaratılmış insanlar olarak 
topluma ve dünyaya borcumuz var.  İnsanlığa borcumuz var,  bütün yaratıklara borcumuz 
var. Bu nedenle de çok detaylı düşünüp, çok detaylı çalışıp istikrarlı bir şekilde yürümek 
durumundayız 

Değerli kardeşlerim, elbette ki hepimiz eğitim görerek geliyoruz. Tarihte söylenen veya 
söylenmeyen birçok şahsiyetin romanlarını okuduk. Bunun yanı sıra tarih konusu da önemli 
olduğu için, - ismi kadar emin olmayan kişinin yazdığı kitaplarla büyüdük aslında - birazda 
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okullarda muhtemelen o isim pek emin olmadığı için onun eserleri daha okutulmuyor 
ihtimalini taşıyorum. İnşallah gerçek tarihi daha iyi öğrenmek durumunda kalırız. O sebeple 
de  ‘Yalan Söyleyen Tarih Utansın’ diye yazılan birçok esere de ihtiyaç duyulmuştu doğrusu. 

Biz neden bu şekliyle bakıyoruz:  Tarihi irdelemek, doğrudan tarihi yazmak veya dolaylı 
tarih yazmak nasıl olacak, bunlardan ibret almak düşüncesindeyiz de ondan.  Ama ibret 
alırken, bir takım hassasiyetlere sevgili Mehmet (Doğan) ağabeyimiz de dikkat çekti, hâliyle 
o tarihi şahsiyetlere iftira atmadan, söylememesi gereken sözleri söyletmeden, doğru şeyleri 
söyleterek veya toplumun vicdanı rahatsız olmayacak şeyleri söyleterek tarihi romanlar 
yazılabilir. Velev ki o şahsiyetler yazanlardan davacı olacaksa boşuna yazmasınlar. Yani 
hayatını anlattığını zannettiği kişilerle, onun ağzından söyletilen sözler dolayısıyla yarın 
ahirette davalı duruma düşecekse gerçekten onları yazmamaları gerekir diye düşünüyorum. 

Bunun yanı sıra bütün bu çalışmalar bizde İslâm’ın ilk emri olan “Oku” emriyle örtüşen okumayı 
sevdirmeye ön ayak olmaktadır. Şu andaki özellikle lise çağındaki genç kardeşlerimizin önem 
verdiği alan muhtemeldir ki romandır. Bu okumayı sevdiren bir anlayıştır. Mehmet (Doğan) 
ağabeyin bahsettiği gibi cenk kitapları da hakeza öyledir. Okumayı sevdirmeye bağışıklık 
kazandırıyor ve artı bir değer katıyor. O zaman bu konularda bizim daha yoğunlaşmamız da 
gerekiyor elbette. Okumayı sevince beraberinde tarihi sevmeye bir adım atılıyor. Yani tarihi 
sevmek demek içerisindeki dinamikleri yaşatmak, yanlışlardan da ibret almaktır.  Yoksa körü 
körüne bir tarih sevgisi de hedeflenemez.  

Neticede tarihten gelen mirasla dimdik sağlıklı bir medeniyetin müdafii olabilmek, güzel 
ahlâk sahibi olabilmek ve bunu da istifade etmesi için elden geldiğince bütün topluma 
yaygınlaştırmak hedef olabilmelidir. İlgi alanımız içinde bunlar olabilmelidir. Çünkü her 
yaptığımız sorulacaktır. Dolayısıyla biz her şeyin iyisini yapalım diyorum ve hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.   
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Konya’da 3. Tarihî Roman ve 
Romanda Tarih Bilgi Şöleni 

Türkiye Yazarlar Birliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 3. Milletlerarası 
Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni 27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Konya’da 
yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde yerli ve yabancı ilim ve fikir adamının 
katılımıyla gerçekleştirilen bilgi şöleni, Mevlâna Türbesini ziyaret ve ardından Mehter Takımı 
gösterisiyle başladı.

Programın açılışında konuşan TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, “tarihî roman” kavramının 
yeni olmadığını, Türk edebiyatında bu konuda birçok eserin yazıldığını söyledi. 

Son zamanlarda tarihi roman alanında çok fazla sayıda kitap çalışmasının olduğunu belirten 
Doğan, şöyle devam etti: “Son zamanlarda çıkan kitaplara bakıyorum ve ‘bu roman mı’ diye 
kendime soruyor, tereddüt geçiriyorum. Sonra tarihi tarafından bakıyorum, tarihî bir roman 
olması konusunda da tereddütlere kapılıyorum. Fakat bu kitaplar içerisinde hem ‘roman’ 
sıfatını hak eden hem de ‘tarihilik’ vasfını taşıyan edebiyat eserleri de bulunuyor. Edebiyat, 
tarihi de içine alan bir disiplindir. Tarih ilminin malzemesi olan birçok eser, aynı zamanda 
edebiyat tarihinin de konusudur.” 

Tarih araştırmacıları ve yazarların dikkat etmesi gerekenlere de işaret eden Mehmet Doğan, 
“Edebiyatın verimi olan şiir başta olmak üzere, metinleri dikkate almadan tarih yazma çabası, 
boşa gayret etmek olarak algılanabilir. Tarihi önce arşivlerde, vesikalarda aramak gerekir. 
Arşiv malzemesi olmayan metinleri tamamen tarihin dışında tutmak da doğru değildir. 
Edebiyatın tarihleştiği, tarihin edebiyatlaştığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu 
noktadan bakınca bütün edebi türler içinde tarihe en çok yakışan, roman türü olmalıdır. 
Tarihi roman, taşı ve kâğıdı, bulunulan zamanda konuşturma sanatıdır.” dedi. 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ise yaptığı konuşmada “Tarihî Roman konusu 
edebiyatçılar kadar tarihçilerin de ilgisini çeken bir konudur. Tarih yaşanıp geri de kalmış 
süreç olduğu gibi geleceğe de yön veren bir ibretler kitabıdır. Biz Türkiye Yazarlar Birliği 
olarak bu konun irdelenmesi için bir aracılık rolü üstleniyoruz.” diye konuştu. 

Kırlangıç, tarihin geçmişte kalmasından ziyade geleceğe yön vermesiyle de büyük öneme 
sahip ibretler deryası olduğunu dile getirdi. 

TYB Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu da Selçuklu anlaşılmadan Osmanlı’nın 
anlaşılamayacağını vurguladığı konuşmasında bu programın Konya’da gerçekleştirilmesi 
bizler için çok anlamlı oldu. Tarihimiz bizler için önemli. Son yıllarda tarihe ilgi de artış var. 
Konya’da tarihi doku yenileniyor. Konya’nın kalbi Bedesten eski görüntüsüne kavuşturuldu. 
Biliyoruz ki Konya’nın zengin bir kültürel değeri ve romanlara konu olacak bir tarihi var. “dedi. 
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Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen ise, belediye 
olarak fiziki ve sosyal çalışmaların yanında tarihi ve kültürel çalışmalara da büyük önem 
verdiklerini dile getirdi. Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi yayınlarından bahseden 
Ötegen, “Tamamladığımız Konya Ansiklopedisi’ni Türkiye’ye çok önemli bir çalışma olarak 
takdim ettik. Salnameleri, kadı sicillerini yayınlıyoruz. Tarih bunların içinde aslında. Biz 
bunların kilometre taşlarını ilgililere takdim etmeye çalışıyoruz. İnşallah gerek bugünkü 
yazı yazan araştırmacı kardeşlerimiz, gerekse yarının araştırmacı, roman yazarı, hikâye 
yazarı adayları, şairleri, aramızda bulunan sanatkârlar bunlardan istifade edecektir diye 
düşünüyoruz. Bütün bunları medeniyet müdafaasının orta yerinde görüyoruz” diye konuştu.

Programın açılış konuşmalarından sonra, “Tarihi roman”, “Tarih ve roman”, “Tarih ve sinema” 
ile “Tarih ve edebiyat” gibi konuların ele alındığı bilgi şölenine geçildi. 

Bilgi Şöleni başkanlığını Prof. Dr. Hayri Erten’nin yaptığı oturumla başladı. Oturumda ilk 
olarak konuşan Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu “Ulusal Kimlik oluşumunda Tarihi Romanların 
Önemi” başlıklı bildirisini sundu. 

İkinci olarak konuşan Prof. Dr. Köksal Alver “Geleceğin Tarihini Anlatmak: Rüyada Terakki 
Romanı” başlıklı bildirisinde tarih ve roman ilişkisini denklemleştiren Rüyada Terakki 
romanının geleceğe dönük bir roman olduğunu belirtti. “ II. Abdülhamid Devrinde Aydın - 
İktidar İlişkisi: Hâlid Ziyâ Uşaklıgil’in “Nesl-i Ahîr” Adlı Romanını Yeni - Tarihselcilik Ekseninde 
Değerlendirme” başlıklı bildirisiyle Bilgin Güngör yeniselciliğe göre bir edebiyat eserindeki 
kurgunun gerçekliğe uygun olmak zorunda olmadığını söyledi. Aydın - iktidar ilişkisini 
“Nesl-i Ahîr” romanı üzerinden anlattı. 

Oturumun son konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Özlem Nemutlu “Ahmet Mithat Efendi’nin 
Romanlarında Roman Kahramanları ve Yazar - Anlatıcının Okudukları Tarih Kitapları, 
Tarihçiler” başlıklı bildirisinde Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarındaki entellektüel ve 
sıradan insanların anlayış farklılıklarına değindi. 

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın yaptığı 2. Oturumun ilk konuşmacısı Prof. 
Dr. Fazıl Gökçek “ Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık 
İdeolojisi Bağlamında Yorumu” adlı bildirisini sundu. Oturumun ikinci konuşmacısı Doç. Dr. 
Cafer Şen “Tarih Denilen Büyük (Meta) Anlatının İktidarı Tarihi Roman(lar)la Kırılabilir; Bir 
Örnek İskender Pala’nın İslâm Peygamberini Konu Aldığı Romanı ‘Mihmandar’” bildirisini 
sundu. 

Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Murat Kacıroğlu “Cumhuriyet Sonrası Popüler Tarihî-
Macera Romanlarda Kemalist Tarih Tezinin Etkisi Üzerine” adlı bildirisini sundu.

Birinci günün son oturumu olan 3. oturumun başkanlığını Doç. Dr. Fatih Özkafa yaptı. 

İlk konuşmacı olan Kerime Yıldız “Romanda Plevne Müdâfaası: Turetski Gambit ve Plevne” 
başlıklı bildirisiyle Turetski Gambit’in Plevne romanı üzerinden Plevne Müdâfaası’nın yabancı 
yazarlar tarafından nasıl anlatıldığını inceledi.

Ardından konuşan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Fidan “Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı 
Devleti’nde Bazı Romanların Mahzurlu Bulunma Nedenleri” başlıklı bildirisinde Osmanlı’da 
basın - yayında yapılan denetimler ve bu denetimeler neticesinde mahzurlu bulunan 
eserlerin mahzurlu bulunma nedenleri üzerinde durdu. 
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Günün son konuşmacısı olan Doç. Dr. Mehmet Güneş “Yüreği Bosna’da Kalanların Romanı: 
Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi” başlıklı bildirisini sundu. 

İkinci gün Konya özel oturumu ile başladı. İlk konuşmacı olan Melahat Ürkmez “Romanların 
15. yüzyıl Konyası ve Hz. Mevlana” başlıklı bildirisiyle “Romanda kurgu, imge olurken 
gerçeklikten ayrı kalmamalıdır.” dedi. 

İkinci olarak konuşan Fatma Şeref Polat “Neden Tarihî Roman, Tarihî Romanda Neden Konya?” 
başlıklı bildirisini sundu. Hasan Bayraktar “Şehrin Işıkları” başlıklı bildirisinde tarihî romanda 
yerin önemini anlattı. “Geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyacak en önemli ögelerden biri 
romandır.” dedi. 

Doç. Dr. Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu ile birlikte hazırladıkları “Romanda Eşrefoğulları 
Dönemi: Beğ ve Sultan Romanları” başlıklı bildiriyi sundu. Tarihçi olması nedeniyle çok fazla 
çalışma yapmasına rağmen romanda aldığı tadı başka bir şeyde alamadığını söyledi.

Hüzeyme Yeşim Koçak “13. Yüzyıl Konyasından Günümüze Huzur Nefesleri” bildirisini sundu. 
Romanında Konevî ve taş imgesi üzerine durmasından bahsetti. 

Aranın ardından, Başkanlığını Yakup Çelik’in yaptığı 5. oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. 
Ahmet Kazım Ürün oldu. Ürün “Corci Zeyda’nın Romanlarında Tarihî Gerçeklik” başlıklı 
bildirisinde Corci Zeyda’nın hayatı hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra Zeyda’nın 
eserlerinde yer verdiği konuları kısaca anlattı. 

Ürün’ün ardından Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper bildirisini sundu. Yasemin Küçükçoşkun ile 
birlikte hazırladığı “Romanda Tarih Kurgusu ve İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar Romanına Yeni 
Tarihselcilik Çerçevesinde Bir Yaklaşım” bildiride Suskunlar romanı üzerinden değerlendi. 

Yrd. Doç. Dr. Yakup Kaya “ Kemal Tahir’in ‘Kurt Kanunu’ Romanı Üzerinden Cumhuriyet 
Dönemindeki Siyasal Muhalefeti Yeniden Düşünmek” başlıklı bildirisini sundu. 

Esra Yalazı, Dr. Sultan Deniz Küçüker ile birlikte hazırladığı bildiriyi sundu. “Hellenistik Sonrası 
Tarih Yazımının Modern Romana Yansıması: Manfredi’nin Büyük İskender Üçlemesi” başlıklı 
bildiride Manfredi’nin tarihsel gerçekliği saptırmadan anlatması üzerinde durdu. 

6. Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Fazıl Gökçek yaptı. Oturumun ilk konuşmacısı Yrd. Doç. 
Dr. Mitat Durmuş oldu. Durmuş “Ömer Seyfettin’in Anlatılarında Ontolojik ve Filogenetik Bir 
Kayıtlanma Alanı Olarak Tarih ve Kimlik” başlıklı bildirisini sundu. 

Daha sonra konuşan Yrd. Doç. Dr. Melih Erzen “Deliler Saltanatı Örneğinde Cumhuriyet 
Devri Popüler Tarih Romanlarında Osmanlı Algısı” başlıklı bildirisiyle Cumhuriyet Devrinde 
yazılmış Osmanlı tarihi ile ilgili romanlar hakkında konuştu. Romanlarda anlatılan padişah, 
saray, Osmanlı kadını gibi daha özel konulara da değindi. 

Doç. Dr. İbrahim Tüzer “Anlatıdan Tarihi Zamana Açılan Bir Kale: “Ciğerdelen” Ve Bir Romancı 
Olarak Safiye Erol’un Tarih Algısı” başlıklı bildirisini sundu. Safiye Erol’un yazdığı ‘Ciğerdelen’ 
romanı üzerinden anlatım ve tarih ilişkisini değerlendirdi. 

6. oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Nazım Elmas oldu. Elmas “Romancı Baba Baba 
Romancı Ahmet Mithat’ta Tarihi Roman” başlıklı bildirisini sundu. 

Günün son oturumu olan 7. oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu yaptı. 
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7. oturumun ilk konuşanı Prof. Dr. Salih Yılmaz oldu. Yılmaz; “Sovyet Döneminde İdeolojik Bir 
Araç Olarak Tarihi Roman” Rus edebiyatında tarih - roman ilişkisini Sovyet dönemi üzerinden 
değerlendirdi. 

Yrd. Doç. Dr. Müberra Bağcı “Yakın Tarihin Yorumu Olarak “Mübadiller” Romanı” başlıklı 
bildirisi ile yakın tarihimizin en önemli olaylarından olan ‘Mübadele’yi anlatan romanda 
göçün nasıl ele alındığını inceledi. 

Mustafa Dere “Mahur Beste” Romanında II. Abdülhamid ve Dönemi” bildirisiyle Abdülhamit 
Döneminde yaşanan olayları Mahur Beste romanıyla inceledi. Dere, ‘Mahur Beste’ romanının 
dönemin insanlarını tamamıyla yansıttığını söyledi. 

İkinci günün son konuşmacısı Necla Dağ oldu. Necla Dağ “Ahmet Mithat Efendi’nin Tarihi 
Romanı Süleyman Musli ile Cezmi Romanının Karşılaştırılması” başlıklı bildirisinde Ahmet 
Mithat Efendi ve Namık Kemal’in romanları üzerinde değerlendirme yaptı. İlk tarihi roman 
olan Cezmi ile Süleyman Musli’nin karşılaştırmasını yaptı. 

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni’nin üçüncü gününün ilk oturumu 
başkanlığını Doç. Dr. Abdullah Harmancı’nın yaptığı oturumla başladı. 

Günün ilk konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Seçil Dumantepe oldu. Dumantepe “Anlatıcı ve Bakış 
Açısı Bağlamında Tarih Yazımı ve Tarihî Roman Ayrımı” başlıklı bildirisinde tarihî roman 
yazımı ve romanda yazılan tarih arasındaki farka değindi. 

Ardından konuşan Yrd. Doç. Dr. Selim Somuncu “Tarihsel Bilgi ile Edebiyat Arasında Tarihî 
Romanın Konumu” başlıklı bildirisini sundu. Bildirisinde ‘Tarihî roman tarihsel gerçekliği 
uymak zorunda mıdır?’ sorusuna cevap bulmaya çalıştı. 

Doç. Dr. Yasemin Mumcu “İki Kadın Yazar, İki Devlet Adamı, İki Konak” başlıklı bildirisiyle 
Sâmiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konağı kitabı ile Ayşe Kulin’in Veda adlı romanı arasında 
karşılaştırma yaparak iki farklı eserde yazarların aynı dönemi anlatmasına rağmen eserlerinde 
farklı işlemeleri üzerine incelemelerde bulundu. 

Bilgi Şöleninin son konuşmacısı olan Yrd. Doç. Dr. Muammer Ulutürk, “Refik Halit Karay’ın 
“Yezidin Kızı” Roman adlı bildirisini sundu. Ulutürk konuşmasına Refik Halit Karay’ın hayatı 
hakkında kısa bilgi verip ardından romanı ‘Yezidin Kızı’ romanından bahsetti. 1934’lü yıllarda 
Irak’ın durumu hakkında bilgi vermesi ve Yezidilere değinmesi bakımından oldukça önemli 
bir roman olduğunu altını çizdi. 

Bildirilerin sunumunun ardından Kapanış ve Değerlendirme Oturumuna geçildi. Oturumda 
Hicabi Kırlangıç, Fazıl Gökçek, Abdullah Harmancı, Nazım Elmas, D. Mehmet Doğan, 3 gün 
boyunca konuşulan, tartışılan konular üzerine değerlendirme yaptılar. 

İlk olarak Fazıl Gökçek konuştu. Bildirilerin ardından tartışmaların olmasını önemli bulduğunu 
söyledi. Sempozyum iki veya üç yılda bir yapılmasının önemli olacağını vurguladı.

Abdullah Harmancı da, edebiyatla tarihi bir araya getiren tek tür roman değildir aynı zamanda 
öykü de bu işlevi yerine getirir. Bugün sunulan Seçil Dumantepe’nin “Anlatıcı ve Bakış Açısı 
Bağlamında Tarih Yazımı ve Tarihî Roman Ayrımı” başlıklı bildirisi ve Selim Somuncu’nun 
“Tarihsel Bilgi ile Edebiyat Arasında Tarihî Romanın Konumu” başlıklı bildirisiyle kuramsal 
boyutun da ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı. 
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Nazım Elmas da, uzman kişilerin titiz çalışmaları kitap hâline getirildiği zaman daha da 
değerli olacağını, bu vesile ile işin sadece görünen kısmı değil devamında gelecek olan 
kısım da önemli olduğunu vurguladı. 

D. Mehmet Doğan ise yaptığı değerlendirmede, “ Etkinliğin bütününe bakıldığı zaman 
faydalı geleceğe dönük bir program oldu.” dedi. 

Doğan; “Bu bilgi şölenini düzenlemekteki amaçlarımızdan birisi Türkiye’de akademinin çok 
hızlı büyümesi ve bu içe kapanması karşısında akademisyenlere alan açmak. Kültürde devamlı, 
sürekli olan önemlidir. Tarihî roman alanının masum bir alan olmadığı kanaatindeyim. 
Objektifliğin, tarafsızlığın önemli olduğunu fakat riayet edilmediğin düşünüyorum. Tarihi 
roman dalında üç büyük roman ödülü vermek istedik. Bu sefer mümkün oldu. Kitabı da 
inşallah çok vakit geçmeden, en kısa zamanda çıkarmaya çalışacağız.” diye konuştu. Kapanış 
ve değerlendirme oturumunun başkanlığını yapan TYB Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 
katılımcılara teşekkürlerini sunarak bilgi şölenini bitirdi. 

Şölen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Tarihî Roman Ödülleri 

Tarihî romanları ile tanınan üç yazara Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni’nde ödül 
verildi. Türkiye’de ilk defa verilen “tarihî roman ödülleri” Melahat Ürkmez, İsmail Bilgin ve 
Beyazıt Akman’ın oldu. 

3. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni Türkiye Yazarlar Birliği ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Dairesi’nin ortaklığı ile 27-29 Kasım tarihlerinde Konya’da yapıldı. Şölenin 
2 . gününde Türkiye’de ilk defa tarihî roman ödülleri verildi. 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan tarihî roman ödüllerinin takdim töreninde bir konuşma 
yaptı. Doğan, son yıllarda Türkiye’de çok sayıda tarihî roman yayınlandığını, bunların içinde 
bazı gerçekten güzel eserlerinde bulunduğunu fakat büyük bir çoğunluğunun tarihî roman 
sıfatını hak etmediğini söyledi. Romanın kolay okunurluğu ile tarihî konu ve şahsiyetlerle 
ilgili bilgilenme ihtiyacının bir tarihî roman furyasına yol açtığını söyleyen Doğan, “bütün ilmî 
ve edebî faaliyetler zihin inşasına yönelik olarak görülebilir. Bilhassa tarihî roman sahasında 
bu daha fazla dikkat çekiyor. Tarihin gerçekliğinden koparılarak çarpıtılması, böylece 
zihinlerimizin bulandırılması hâli ile karşı karşıya kalıyoruz. Hatta bu sahada bazı “proje 
tarihî roman”ların piyasaya sürüldüğünü düşünüyoruz. Çok sayıda tarihî romancı içinden 
üç tanesini bu faaliyet çerçevesinde ödüllendirerek yapmak istediğimiz tarihi gerçeklikten 
kopmadan güzel eserler veren üç yazarımıza kamu oyunun dikkatini çekmektir.” 

Doğan daha sonra ödüle layık bulunan üç tarihi roman yazarını açıkladı: Melahat Ürkmez, 
İsmail Bilgin ve Beyazıt Akman. 

Aşkın Katibi, Diyar-ı Aşk, Gönül Bahçesinde Mevlâna ve Sözcüklerin Nefesinde gibi tarihî 
romanları olan Melahat Ürkmez’in ödülünü Konya Milletvekili Ahmet Sorgun verdi. 

Bilhassa Çanakkale ile ilgili romanları ve araştırma ve inceleme eserleri bulunan İsmail Bilgin’in 
ödülünü Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı’dan 
aldı. 
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İstanbul’un fethini anlatan Dünyanın İlk Günü ve 2. Bayezid dönemini konu alan Son Sefarad 
romanlarıyla dikkat çeken Beyazıt Akman’ın ödülünü ise Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. 
Dr. Hicabi Kırlangıç verdi.

Ödül alan romancılarımız ile ödülleri hakkında konuştuk

Melahat Ürkmez “Ben öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan 
beyefendiye, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Hicabi Kırlangıç beyefendiye ve diğer 
genel merkezde çalışan, buraya misafir olarak gelen büyüklerime çok çok teşekkür ederim. 
Ödüller insan hayatında çok önemli yere sahiptir. Benim ilk yazdığım hikayeyle aldığım ödül 
beni öyle motive etti ki hemen arkasından yazdığım romanım ödül aldı. Ama bu ödül benim 
hayatımda en önemli yere sahip desem yanlış olmaz. Roman dalında olması Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin vermesi çok önemli. Benim için motive edici oldu.” dedi. 

İsmail Bilgin “Düzenlenen program ve bana verilen bu ödül çok önemli. Bu konunun 
geleneksel olması da önemli Mehmet hocamın dediği gibi. Burada bizim için asıl önemli 
olan unsur yaptıklarımızın, yazdıklarımızın günün birinde mutlaka takdir edilmesi. Bu 
yazarlar için çok önemli ama asıl önemli olan bu işin zahmetini çekmiş olanların gün ışığına 
çıkarılması ve en önemlisi de şevk ve destek verilmesi. Bu benim için çok önemli o yüzden… 
Benim de bazı ödüllerim var ama bu Türkiye Yazarlar Birliğinden aldığım ödül, en manidar 
en güzel ödüllerden bir tanesi. Bunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Türkiye Yazarlar 
Birliği’ne ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Beyazıt Akman “Türkiye’de tarihî roman alanında son yıllarda büyük bir patlama yaşanıyor. 
Nicelik olarak çok fazla eser var ama nitelik anlamında kaliteli eserler üretiliyor mu bu çok 
büyük bir soru işareti. O yüzden bu tür sempozyumlarda özellikle Türkiye Yazarlar Birliği gibi 
önemli bir kurumun ödüle layık gördüğü eserler ya da ön plana çıkarmak istediği eserleri 
ödüllendirmesi önemli bir şey çünkü etraf da tarihî romandan geçilmiyor. Bu yüzden 
hangileri nitelikli eserlerdir okurda da kafa karışıklığına neden oluyor. Beni burada bu ödüle 
layık gördükleri için teşekkür ederim” dedi.
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Program

Birinci Gün 27 Kasım 2015 Cuma

9.15: Hz. Mevlâna’yı ziyaret
9.40: Mehter növbeti

Açılış  saat: 10.00

Hicabi Kırlangıç – TYB Genel Başkanı
D. Mehmet Doğan – TYB Şeref Başkanı
Tahir Akyürek – Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Öğle arası: 13.30-15.15

1. OTURUM / (Saat 11:30-13:00)
Oturum başkanı: Prof. Dr. Hayri Erten
Mehmet İpçioğlu, Prof. Dr.: Ulusal Kimlik Oluşumunda Tarihi Romanların Önemi
Köksal Alver, Prof. Dr.: Geleceğin Tarihini Anlatmak: Rüyada Terakki Romanı
Bilgin Güngör: II. Abdülhamid Devrinde Aydın-İktidar İlişkisi: Hâlid Ziyâ Uşaklıgil’in “Nesl-i Ahîr” Adlı 
Romanını Yeni-Tarihselcilik Ekseninde Değerlendirme
Özlem Nemutlu, Yrd. Doç. Dr.: Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Roman Kahramanları ve 
Yazar-Anlatıcının Okudukları Tarih Kitapları, Tarihçiler

2. OTURUM / (Saat 15.30-17.15)
Oturum başkanı: Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç
Fazıl Gökçek, Prof. Dr.: Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık 
İdeolojisi Bağlamında Yorumu
Cafer Şen, Doç.Dr.: Tarih Denilen Büyük (Meta) Anlatının İktidarı Tarihi Roman(lar)la Kırılabilir; Bir 
Örnek İskender Pala’nın İslâm Peygamberini Konu Aldığı Romanı ‘Mihmandar’
Dilek Çetindaş: “Tarihî Romanımızdaki “Kadınlar Saltanatı”: Pop Kültür Ürünleri Olarak Saray 
Kadınları ve Tarihî-Biyografik Romanları”
Murat Kacıroğlu, Doç. Dr.: Cumhuriyet Sonrası Popüler Tarihî-Macera Romanlarda Kemalist Tarih 
Tezinin Etkisi Üzerine 

3. OTURUM / (Saat 15:45-17:45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Özkafa
Kerime Yıldız: Romanda Plevne Müdâfaası : Turetski Gambit ve Plevne 
Mehmet Akif Fidan, Yrd. Doç. Dr.: Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Devleti’nde Bazı Romanların 
Mahzurlu Bulunma Nedenleri
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Mehmet Güneş, Doç. Dr.: Yüreği Bosna’da Kalanların Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi
Mitat Durmuş, Yrd. Doç. Dr.: Ömer Seyfettin’in Anlatılarında Ontolojik ve Filogenetik Bir Kayıtlanma 
Alanı Olarak Tarih ve Kimlik

İkinci Gün 28 Kasım 2015 Cumartesi

4. OTURUM /  (Saat 9.30-11.15)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Yılmaz
Leonid Bahrevskiy: Anane, Postmodernizm ve Fantezi Edebiyatında Uydurma Tarihi 
Brontoy Bedyurov, Prof. Dr.: Halk Edebiyatında Oyrat Dönemi Tarihi Altay Efsaneleri ve 
Romanlaştırılarak Halk Kültürüne Yansıması
Evgeni Bakhrevskiy, Dr.: Rus Tarih Romanlarında Türkiye ve Türkler
Dimitri Voyakin, Dr.: “Truth and Falsehood in Historical Novels of Kazakhstan From Archaeological 
Point of View”, Arkeolojik Bakış Açısıyla Kazakistan Tarihi Romanlarında Hakikatler ve Yalanlar”

5. OTURUM / (Saat 11.30-13.00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Köksal Alver
Vladislav Bakhrevskiy: Çocuk Edebiyatında Tarih ve Ülkelerin İmajları
Aslambek Mozloev, Prof. Dr.: Tarihin Romana Yansıtılması ve Metotları 
Galina Hizriyeva, Doç. Dr.: Rus Edebiyatında “Moskova Üçüncü Roma” Teorisi

Öğle arası: 13.00-14.00

6. OTURUM / (Saat 14.00-15.45)
Oturum Başkanı: Yakup Çelik 
Ahmet Kazım Ürün, Prof. Dr. : Corci Zeyda’nın Romanlarında Tarihi Gerçeklik
Cafer Gariper, Yrd. Doç.Dr. -Yasemin Küçükcoşkun: Romanda Tarihin Kurgusu ve İhsan Oktay 
Anar’ın Suskunlar Romanına Yeni Tarihselcilik Çerçevesinde Bir Yaklaşım
Yakup Kaya, Yrd. Doç. Dr.: Kemal Tahir’in ‘Kurt Kanunu’ Romanı Üzerinden Cumhuriyet 
Dönemindeki Siyasal Muhalefeti Yeniden Düşünmek
Sultan Deniz Küçüker, Dr. - Esra Yalazı : Hellenistik Sonrası Tarih Yazımının Modern Romana 
Yansıması: Manfredi’nin Büyük İskender Üçlemesi

7. OTURUM / (Saat 16.00-17.45)
Oturum başkanı: Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Cengiz Karataş, Yrd. Doç. Dr. : Tarihî Roman’da Gerçeklik ve Kurgu İlişkisi
Melih Erzen, Yrd. Doç. Dr. : Deliler Saltanatı Örneğinde Cumhuriyet Devri Popüler Tarih 
Romanlarında Osmanlı Algısı
İbrahim Tüzer, Doç. Dr.: Anlatıdan Tarihi Zamana Açılan Bir Kale: Ve Bir Romancı Olarak Safiye 
Erol’un Tarih Algısı “Ciğerdelen”
Nazım Elmas, Doç. Dr. : Romancı Baba Baba Romancı Ahmet Mithat’ta Tarihi Roman
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8. OTURUM / (Saat 18.00-19.30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu
Mustafa Dere: “Mahur Beste” Romanında II. Abdülhamid ve Dönemi
Müberra Bağcı, Yrd. Doç. Dr.: Yakın Tarihin Yorumu Olarak “Mübadiller” Romanı
Necla Dağ: Ahmet Mithat Efendi’nin Tarihi Romanı Süleyman Musli ile Cezmi Romanının 
Karşılaştırılması
Salih Yılmaz, Prof. Dr.: Sovyet Döneminde İdeolojik Bir Araç Olarak Tarihi Roman

Üçüncü Gün: 29 Kasım Pazar

9. OTURUM / (Saat 9.30-11.00)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdullah Harmancı
Seçil Dumantepe, Yrd. Doç. Dr.: Anlatıcı ve Bakış Açısı Bağlamında Tarih Yazımı ve Tarihî Roman 
Ayrımı
Selim Somuncu, Yrd. Doç. Dr.: Tarihsel Bilgi İle Edebiyat Arasında Tarihî Romanın Konumu
Yasemin Mumcu, Doç. Dr.: İki Kadın Yazar, İki Devlet Adamı, İki Konak
Muammer Ulutürk, Yrd. Doç. Dr: Refik Halit Karay’ın “Yezidin Kızı” Romanında Yezidiliğe Ait 
Bulgular

10. OTURUM / (Saat 9.30-11.00) 
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Köseoğlu
Melahat Ürkmez: Romanlarımda 13. Yüzyıl Konyası ve Hz. Mevlana
Fatma Şeref Polat: Neden Tarihi Roman,Tarihi Romanda Neden Konya?
Hasan Bayraktar: Şehrin ışıkları
Hüseyin Muşmal, Doç. Dr.-Fatih Babaoğlu: Romanda Eşrefoğulları Dönemi: Beğ ve Sultan 
Romanları
Hüzeyme Yeşim Koçak: 13. Yüzyıl Konyasından Günümüze Huzur Nefesleri

KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME OTURUMU (Saat 11.00 - 12.00) 

Hicabi Kırlangıç

Fazıl Gökçek

Salih Yılmaz

Köksal Alver

Abdullah Harmancı

Nazım Elmas

D. Mehmet Doğan





Oturum Başkanı 
Hayri Erten (Prof. Dr.)

Mehmet İpçioğlu (Prof. Dr.) 
Ulusal Kimlik Oluşumunda Tarihi Romanların 
Önemi

Köksal Alver (Prof. Dr.)
Geleceğin Tarihini Anlatmak: Rüyada Terakki 
Romanı

Bilgin Güngör 
II. Abdülhamid Devrinde Aydın-İktidar İlişkisi: 
Hâlid Ziyâ Uşaklıgil’in “Nesl-i Ahîr” Adlı Romanını 
Yeni-Tarihselcilik Ekseninde Değerlendirme

Özlem Nemutlu (Yrd. Doç. Dr.)
Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Roman 
Kahramanları ve Yazar-Anlatıcının Okudukları 
Tarih Kitapları, Tarihçiler

1. BÖLÜM
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Ulusal Kimlik Oluşumunda 
Tarihî Romanların Önemi
(Cengiz Aytmatov Örneği)

Mehmet İpçioğlu
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Kimlik kavramı, kısaca, bireyin bağlı olduğu toplumsal ve kültürel değerler içinde ifade edil-
me biçimi olarak tanımlanabilir. Millî kimlik kavramında ise toplumsal ölçekte şekillenen 
bu sosyal yapı millet olarak belirginleşir. Bu bağlamda ortak bir duygudaşlığın paydaları 
olan toplumları yekdiğerinden ayırt edici unsurlar ise gelenekler, kültür, dil ve siyaset olarak 
tanımlanabilir. 

Edebiyat, millî kimliğin oluşum ve sürekliğinde kullanılan en önemli araçlardan biridir. 
Özellikle ulus devletlerin kurulduğu 19. yüzyılda, dönemin edebiyatçıları, millî kimlik oluşu-
munda kaleme aldıkları romanlarda tarihi araçsallaştırarak halkın duygularını ortak emeller 
etrafında toplamayı hedeflemişlerdir. Söz konusu romanlar; üstünde yaşadıkları toprağın 
ilintisi değil, bilakis ögesi olmak iddiası içindeki toplumların, imparatorluk topraklarının sa-
hibi olan kutsanmış karizmatik liderlerin tebaiyetinden vatandaşlık fikrine evrilmesindeki 
duygusal temellerin atılmasına vesile olmuştur.

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde ise imparatorluklar birbiri ile savaşır hâle gel-
miş, tüm dünya bu savaşın içinde yer almış, savaşın en önemli neticelerinden birisi de bir-
çok ulusu bünyesinde barındıran imparatorlukların yıkılması ve millî devletlerin kurulma 
sürecinin başlaması olmuştur. Bu durum, aynı zamanda millî kimlik kavramının da ulus dev-
let politikalarının önemli unsurlarından birisi hâline gelmesine vesile olmuştur.  

Ulus devlet politikasını benimseyen resmî ideolojiler, edebiyatı, özellikle romanı sıkça kul-
lanırlar. Resmî ideolojinin karşıtı olan sivil otoriteyi temsil eden romancılar da toplumsal 
hafızanın alternatif bilgi gücü olarak ortaya çıkar. İster resmî ideolojinin mümessili olsun et-
sin isterse sivil otoriteyi temsil etsin devlet bilinci ya da toplumsal hafızayı koruma güdüsü 
ile yazılarını kaleme alan romancılar, toplumsal hafızanın bir kimlik çerçevesinde şekillen-
mesini amaçlar ve anlatılarında doğru ve yanlış gibi yargılarla kamu vicdanını etkilemeye 
çalışır. Ulus bilinci oluşturmak isteyen yazarlar, oluşturduğu karakterleri güçlendirmek iste-
diği değer yargılarını taşıyacağı rollere göre hareket ettirir. Okuyucu, yazarın güçlendirdiği 
yargılarla karakterlerin tutum ve davranışlarını sorgulamaya başlar ve bu şekilde yazarlar, 
okuyucuyu, oluşturmak istediği ortak değer sistemine doğru yönlendirir.
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Aslında o ortak değer Russo’nun dediği gibi yazılı olmayan bir içtimaî mukaveledir ve bu 
mukavele ile gelenekler, töreler, alışkanlıklar, en küçük sosyal kurum olan aileden millete 
kadar sosyal gurubu oluşturan kollektif bir kimliğin ortaya çıkmasına hizmet etmektedir.

Kitlesel hafıza ya da modern deyimle kollektif hafıza sosyal gurubun duygularını ortaya çıka-
rıp eylemlerine anlam kazandırır,  motive eder. Kitlesel hafıza içinde tarihi barındıran değer-
ler, hatıralar, faaliyetler ve fiziksel mekânlar, hafıza rezervleri olarak kollektif hafızanın ana 
malzemesini oluşturur.   Kimlik inşasında, resmî ideoloji de sivil ideoloji de hafıza rezervlerini 
kullanır. Özellikle ulus inşası için kollektif hafıza önemli bir temel oluşturur. Mazinin karan-
lık derelerinde yerini alan büyük babalarla torunlar arasındaki devamlılık bağını, kollektif 
hafızanın rezerv edilmiş bilgi tabanı oluşturur ve kurulan sosyal politik düzen bu şeklide 
meşrulaştırılır.

Ulusal kimlik oluşumunda da toplumun ilintisi olma üzerinde uzlaşılan bireysel kimlik, kol-
lektif hafıza aracılığı ile inşa edilir ve bu anlamda üretilen hafızaya değer atfedilerek bu de-
ğerler cazibe merkezi hâline getirilir. 

Tarihsel hafıza, kollektif hafızanın bizatihi kendisi olmasa da hafızanın nesnel gerçekliği ve 
sürdürülebilir yapısından dolayı ortak özelliklere sahiptir ve uzun zaman öncesi yaşanmış 
geçmiş bilgisini yaşamamış sanat, siyaset ve bilim adamları tarafından üretilerek çeşitli et-
kinlikler, törenler ve yazılı kayıtlarla yeni nesillere aktarma yoluyla kazanılır.

Tarihsel hafızayı oluşturan yaşanmışlıkları, resmî ideolojinin hafıza kurucusu olan devlet 
erki, genelde bilimsel kitapları; siviller ise romanları kullanarak inşa etmeye çalışır. Çoğun-
lukla geçmişin sorgulanması, geçmişe sığınma insiyakı ve nostaljik eğilimlerle kaleme alınan 
tarihî romanlar ve romanlardaki tarihsel ve kültürel unsurlar, hafıza inşasının yanında kimlik 
inşası gibi bir görevi de üstlenmiş olur. 

Kırgızların, Cengiz Aytmatovu Tanrının onlara en büyük lütfu olarak görmelerinin altın-
da yatan neden de Sovyet ideolojisinin yakmaya çalıştığı kültürel hafızayı zümrüd-i anka 
kuşu gibi tarihin küllerinden çıkararak romanlarında hayat buldurmasından kaynaklanır. 
Romanlarında insanın kültürel değerlerinin mekânla bütünleşmesinin şaheser örneklerini 
veren Aytmatov, Çarlık Rusyasının ve ardından gelen Komünizmin köklerinden koparmaya 
çalıştığı Kazak ve Kırgızlar için toplumsal hafızanın korunmasının ulus kimliğinin yeniden 
inşasında ne denli önemli olduğunu göstermiştir. Özellikle Gün Olur Asra Bedelde Aytma-
tov geçmişin efsaneleri ile geleceğin bilim kurgusunu harmanlayarak günümüz Türkî top-
luluklarına zamana, dile, geleneğe kaydolmuş mekânları hatırlatması ile mankurtlaştırılan 
toplulukları, hafızaları ile yeniden buluşturmuştur. 

Hafıza mekânlarını ustalıkla kullanan Aytmatov, bir cenaze merasimini konu ettiği roma-
nında kültürel hafızayı destan kahramanı Nayman Ana’nın mezarına doğru sürükleyerek bir 
günlük süreye yüz yıllık zamanı yayar ve geçtiği yerlerde geçmişin izlerini kazıyıp ortaya çı-
kardığı ritüelleri canlı tutarak kültürel hafızaya hayatiyet kazandırır. Aytmatov, dünya klasik-
lerinin başyapıtlarına imza atan roman ustalarının kullandığı mimarlık şaheseri olan hafıza 
mekânları yerine, Aral Gölü’ne uzanan bozkırları ve Türk Dünyasını sarıp sarmalayan Tanrı 
Dağlarını kullanarak coğrafyadan vatana uzanan bir hafıza oluşturur.
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Aytmatovun romanları, 2. Dünya Savaşı sonrasına denk gelir. Birinci Dünya Savaşının acıları 
henüz sarılmadan dünya yeni bir savaş daha yaşamış; ulus devletlerin sınırları yeniden çizil-
miştir. Her iki savaşın acıları da  toplumların ortak dil, kültür ve değerlerin etrafında kenet-
leşmesini sağlarken Çarlık Rusyasının hegemonyası altında yaşayan Türk asıllı toplulukları, 
kendi değerlerini koruyacak yeni bir alana sürüklemiş; Bolşevik Devriminin ardından kurulan 
Sovyetler Birliğinin komünal sisteminin parçaları haline getirmiş; Ekim Devrimi ile bağım-
sızlıklarını elde edeceğini uman Türk toplulukları büyük bir hayâl kırıklığı yaşamış;  Kırgız, 
Kazak,  Tatar, Türkmen, Özbek ve diğer Türk topluluklarının dinî ve millî kimliği, komünal 
değerler içerisinde eritilmeğe başlanmıştır.

Bu vadide birçok şey yazılmış çizilmiştir. Ne var ki hiçbiri milleti meydana getiren temel un-
surlardan; coğrafyadan vatana uzanan değerlerin dejenere edilerek yok edilmesi sonucun-
da komünizmin insanları ne hâle getirdiğini sorgulatan Cengiz Aytmatovun Gün olur Asra 
Bedel romanı kadar etkili olmamıştır.  İlk basımında Gün Olur Yüz Yıl Olur adıyla basılan, 
daha sonra Gün Olur Asra Bedel adını alan,  tarihî motiflerle bezenmiş olan bu postmodern 
tarih romanında yazar özellikle mankurtlaşma olarak dünya siyasî literatürüne giren kavra-
mın insanları kimliğinden nasıl uzaklaştırdığını ve geleneklerin yaşatılmasının insanın başta 
öz benliğinden olmak üzere millet ve insaniyet dairesi içindeki varlığına yönelen yabancılaş-
ma tehdidine karşı ne denli önemli bir tedbir aracı olduğunu göstermektedir.

Sovyet ideolojisinin bir memuru olarak görev yapan Aytmatovun, Marxın yabancılaşma 
teorisine getirdiği eleştirel tutum üzerine yaşadığı paradoksal durumun romandaki man-
kurtlaşma kavramı ve bu kavramın dünya ölçeğinde bir sosyolojik kavram olarak toplumsal 
etkenleri ve bu olumsuz etkenlerin pozitif çözümü konusunda verdiği mesajlar, romanın 
millî kimlik inşasındaki yeri ve önemini gösteren önemli kriterlerdir.   

Bir sınıflandırmaya tabi tutulacak olursa Aytmatov’un romanında geçen kültürel unsurları, 
din, dil, âdet ve görenekler, sanat ve edebiyat, vatan toprağı olarak adlandırmak mümkün-
dür.  Aytmatov, bir günlük süre içinde tarihe verdiği referanslarla geriye dönüşlerle yüz yıllık 
bir zaman dilimine yaydığı olayları romanın başkahramanının hayâlinde yaşatırken uygarlı-
ğın insanlığın hizmetine sunduğu medeniyet harikalarını inkâr etmeden, kültürel unsurlarla 
barışık yaşamanın zaruretine dikkat çekmektedir. 

Eski bir asker olan istasyon görevlisi Yedigey, hayâlinde canlanan olaylarla Sovyet ideolo-
jisinin etkisi altında oluşan yozlaşmaya karşı direnebilmek için dinî ve millî unsurlara refe-
rans vermektedir.  Alman istilası gibi tehditlere karşı Sovyetler Birliğinin varlığını savunan 
Aytmatov,  geleneğin sembollerini yerli unsurlardan seçerken geleceğin ikonlarını ütopik 
uzay araştırmalarından seçmiş; bir anlamda Orman-Göğüslü gezegen adını verdiği uzayın 
derinliklerindeki modern dünyayı inşa ederken gelenekten kopmadan yaşamanın gerekliliği 
üzerinde durmuştur.  

Romanın can alıcı kısmı, Nayman Ana hikâyesi ile oluşturulan mankurtlaşma kavramında 
yatmaktadır. Mankurt kavramını Manas Destanından alıp romana adapte eden Aytma-
tov, Sovyet ideolojisi eğitim sisteminin silikleştirdiği Sabitcanın şahsında kimliğini kaybe-
den mankurt şahsiyetleri özdeşleştirmiştir. Sabitcan,  Kazganalp’in oğluydu ve babasının 
cenazesine bile isteksizce katılıyor; ölünün ardınca yapılacak âdet ve geleneklerle birlikte 
babasının sağlığında ettiği, Nayman Ana Türbesinin yer aldığı Ana Beyit Bölgesine gö-
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mülmek vasiyetini hiçe sayıyordu. Aldığı eğitim onu değerlerinden koparmış; ailesinden, 
çevresinden, ulusundan kopuk, aidiyet hissini yitirmiş adeta ruhsuz bir insan hâline ge-
tirmiştir. Oysa Kazganalp’in kızı ve damadı, iyi bir eğitim almış olmamalarına rağmen en 
azından toprağından ve değerlerinden kopmamışlardır. Bir cenaze merasiminde uyul-
ması gereken ritüellere karşı gerekli özeni göstererek,  akıllarının erdiği kadarıyla mera-
simlere katılmayı bir görev bilmektedirler. Babasının cenazesinde feryadını yükseltmesi 
Sabitcan’ı rahatsız edip kardeşi Ayzade’yi görgüsüzlükle suçlaması üzerine kız kardeşinin 
sarf ettiği sözler, Sabitcan’la arasındaki değer farkını göstermesi açısından manidardır.  

“Sabitcan da karıştı ve işin tadı asıl bundan sonra kaçtı: “Görülmüş şey mi bu yaptıkları? 
Babasının cenazesine mi gelmiş yoksa kendisini rezil etmeye mi! Bir Kazak kızı babasının 
cenazesinde böyle mi ağlarmış! Eskiden kadınlar ağıtlarıyla ölüleri yüceltirmiş, oysa kar-
deşi, sızlanıp yakınmaktan başka bir şey yapmıyormuş. Yok zavallıymış, mutsuzmuş, bil-
mem daha neymiş!..” Ayzade patlamak için sanki bu fırsatı bekliyormuş gibi açtı-ağzını 
yumdu gözünü. Bütün hiddetiyle ve yeni bir güçle taştı, köpürdü: “Şu bilgiçe, şu allameye 
bakın hele! Sen git de önce kendi karına akıl ver! Niye gelip o dediğin ağıtları öğretmiyor 
bize? Hani nerde? Niye gelmedi babamızın cenazesine? Gelip babamız için bir damla 
gözyaşı dökseydi günaha mı girerdi? O ifritle sen kılıbık elele verdiniz, zavallı ihtiyarı so-
yup soğana çevirdiniz! Benim kocam ayyaş da olsa kalkıp geldi cenazeye. Senin bilgiç 
hanımın hangi cehennemde?” (s.42)
 

Cenaze başındaki bu konuşmadan da anlaşıldığı üzere Ayzade, cahildir ama mankurt değil-
dir. Kocası ayyaştır ama mankurtlaşmamıştır. Aytmatov’un Manas destanından alıp bir Kırgız 
destanına uyarladığı mankurtluk, insanın bilincini kaybederek kendine ve dünyaya karşı ya-
bancılaşması anlamına geliyordu. Efsaneye göre romanda Juan Juanlar olarak geçen 6. yüz-
yıldan 9 yüzyıla kadar günümüz Mogolistan sınırları içinde hüküm sürmüş olan Cücenler,  
esirlerini başlarına geçirdikleri yaş deve derisi vasıtası ile mankurtlaştırarak bilinçlerinden 
soyutlamaktadır. İşte bu Juan Juanlar, romanın kahramanları olan Yedigey ve Kazganalp’in 
yaşadığı Sarı Özek bozkırını da işgal eder ve burada yaşayan Naymanları da esir alarak onla-
rın da başlarına yaş deve derisi geçirmek suretiyle esirlerini mankurtlaştırmışlardır. Güneşin 
altında tuttukları esirlerin başındaki deriler kurudukça çekilmeye ve daralmaya başlarmış. 
Korkunç acılar yaşayan esirler, çıkan saçlarının ters dönüp kafalarında oluşan bu işkencenin 
sonunda ya ölürler ya da mankurtlaşırlar, yani belleklerini ve bilinçlerini yitirirlermiş. 

“Ana-Beyit mezarlığının bir efsanesi, Juan-Juanlar’ın  bozkırı işgal ettikleri çağlara daya-
nan bir hikâyesi vardı: Sarı Özek’i işgal eden Juan-Juanlar tutsaklara korkunç işkenceler 
yaparlarmış. Bazen de onları komşu ülkelere köle olarak satarlarmış. Satılanlar şanslı sa-
yılırmış, çünkü bunlar bazen bir fırsatını bulup kaçar, ülkelerine dönerek Juan-Juanlar’ın 
yaptığı işkenceleri anlatırlarmış. Ama asıl işkenceyi, genç ve güçlü oldukları için sat-
madıkları esirlere yaparlarmış. İnsanın hafızasını yitirmesine, deli olmasına yo açan bir 
işkence usulleri varmış. Önce esirin başını kazır saçları tek tek kökünden çıkarırlarmış. 
Bunu yaparken usu bir kasap oracıkta bir deveyi yatırıp keser, derisini yüzermiş. Derinin 
en kalın yeri boyun kısmı imiş ve oradan başlarmış yüzmeye. Sonra bu deriyi parçalara 
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ayırır, taze taze esirin kan içinde olan kazınmış başına sımsıkı sararlarmış.  Böylece sa-
rılan deri, bugün yüzücülerin kullandığı kauçuk başlığa benzermiş. Buna “Deri geçirme 
işkencesi” derler imiş. Böyle bir işkenceye maruz kalan tutsak ya acılar içinde kıvranarak 
ölür, ya da hafızasını tamamen yitiren, ölünceye kadar geçmişini hatırlamayan bir man-
kurt, yani geçmişini bilmeyen bir köle olurmuş.” (s.152)

Kazganalp’in oğlu Sabitcan da Cücenlerin mankurtlaştırdığı esirler kadar olmasa da baba-
sının hatırasına değer vermeyen ruhsuz bir insan hâline gelmiştir ve babasının vasiyetine 
itiraz etmektedir. Ne var ki henüz geleneklerinden kopmamış,  geçmişin aksakalları gibi yiğit 
ve bilge insanların sonu gelmemiştir. Adilbay da bunlardan biridir. Sabitcan’ı birinin durdur-
ması gerekmektedir ve Kazganlap’in meslektaşı Adilcan bu görevi üstlenmiştir. 

“Adilbay, Sabitcan’ı razı etmek için uzun uzun lâfa gerek görmeden kesin konuştu: - Beni 
dinle Sabitcan, rahmetli babanın Boranlı Yedigey gibi,bir dostu bulunduğu için Allah’a 
şükretmelisin. Onu âdetlerimize göre Ana-Beyit’e gömmemize engel olmaya çaışma sa-
kın. Acele işin varsa, gitmek istiyorsan, seni burada  tutan yok. Çek git. Senin yerine de bir 
avuç toprak atarım ben!”

Törelerinden uzaklaşarak mankurtlaşmanın en önemli göstergelerinden birisi de insanların 
anadilini kaybetmesidir. Ana Beyit’de kurulan uzay üssünden dolayı mezarlığın da içinde bu-
lunduğu bölge tel örgülerle çevrilmiş ve içeri girme yasağı konmuştur. Kazganalp’ın naaşını 
taşıyan kafileye de içeri girme izni verilmemiştir. Bölgenin korumasında görevli Tansıkbayev 
adındaki subay, Kazak asıllıdır. Kendisiyle anadili ile konuşan Kazaklara yabancı muamelesi 
yapmakta ve Rusça konuşmaları için uyarmaktadır. 

“- Kim bu yabancılar? Benimle görüşmek isteyen sikâyetçiler kim? Siz misiniz? diye sordu 
Yedigey’e.

Yedigey hemen cevap verdi:

- Biz, bizgoy karagım. Ana-Beyit’ke cetpey turıp kaldık. Kalay da bolsa yardımdeş kara-
gım (*)...

Yedigey böyle konusurken madalyaları görünsün diye eğilmişti ama bunun Tansıkbayev 
üzerinde hiçbir etkisi olmadı. O daha sözünü bitirmeden resmî tavrını göstererek öksürüp 
boğazını temizledi ve soğuk bir sesle

ve kaşlarını çatarak Yedigey’e:

- Yabancı yoldaş, dedi, benimle Rusça konusun lütfen, su anda görevimin başındayım.

Boranlı Yedigey bu tavır karsısında neye uğradığını saşırdı ve kekeleye kekeleye: 

- Haa, affedersin., şey., affedersin, öyle ya., hata ettim..

Sözüne devam edemedi. Bu soğuk tavır karşısında söyleyeceklerini de unutmuştu zaten” 
(s.404)

Romanda başka bir Tansıkbayev daha vardır. Yazar nedendir bilinmez ama Sovyet ideoloji-
sini benimseyen ve kendi halkına yabancılaşarak kötülük yapanlar için bu ismi kullanmıştır.  
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Boranlı İstasyonu’nda çalışan eski bir öğretmen olan Abutalip’in casusluk soruşturmasını 
yapan memurdur bu Tansıkbayev …

“Bak, işte düşman kışkırtması diye buna derler! Herkes aklına geleni yazarsa ne olur? 
Bunu düşündün mü hiç? Herkes aklına geleni yazacak ha! Sonu neye varır bunun? Bu 
yanlış fikirleri nereden aldın sen? Hayır dostum, hayır! Böyle şeylere izin verecek değiliz. 
Karşı devrime izin vermeyiz!” (s.226) 

Bozkır’ın şarkı ve türküleri, dilin ve kültürün taşıyıcı unsurları olarak çok önemli bir yere sa-
hiptir. Yazara göre insan hayatında da kültürün taşınmasında da ezgiler önemlidir. Ağlamak, 
gülmek, coşmak, taşmak gibi duyguları sözlere taşıyan türküler, bir aidiyet unsurudur; dü-
ğünde dernekte, seferde hazerde, gurbetin acısını dindirmede, adeta yara sarıcıdır. 

Aytmatov,  şarkı ve türküleri, dost meclislerinin bir parçası yaptığı gibi romana, toyların da 
vaz geçilmez eğlence aracı olarak yerleştirmiştir.  

“Raymalı-Ağa bütün ömrünü, tamburu elinde at sırtında dolaşarak geçirmişti. Şöh-
reti çok, serveti yok idi. Mayıs bülbülü gibi toydan toya, şölenden şölene koşar, her 
gittiği yerde sevgi saygı görürdü. Atına da çok iyi bakar, tımar eder, beslerlerdi. 
Avılda (köyde) toy töreni büyük bir neşe içinde sürüp gidiyordu. Gençlerin şen 
kahkahaları, şarkıları duyuluyordu her tarafta. Yeni evlenenlerin şerefine düzen-
lenen at yarışı için büyük hazırlık yapılıyor, aşçılar ocak başlarında koşuşuyor, 
uzaktan yılkıların kişnemesi duyuluyor, kaygısız köpekler oynaşıyordu.” (s. 364) 

Türküler ve şarkılar ne denli önemliyse töreler de o denli öneme sahiptir Türk Dünyası’nda. 
Toylarda şarkılar söyleyip türkülerle düğün dernek şenlendiren Raymalı Ağa da törelere kar-
şı çıktığı için cezalandırılmıştır.  Aşiretin ileri gelen aksakalları, Raymanlı Ağa’nın yaptıklarını 
aşiretin izzet ve şerefini düşürmek olarak saydığı zaman aşiretin lideri kardeşi Abdilhan’a, 
Raymanlı’yı uyarmasını söylemişler; söz dinlemeyen Raymanlı’yı ağır şekilde cezalandırmış-
lardır. 

Türküler ve şarkılar ne denli önemliyse bozgunlar, göçler, hastalıklar, kıyımlar ve kırımların 
yürek paralayıcı feryatlar hâlinde kelimelere döküldüğü ağıtlar da kültürün önemli unsurla-
rından biridir. Aytmatov, romanına ağıtları da ustalıkla yerleştirmiştir. 

“Nayman Ana oğlunun mankurt olduğunu öğrenince, dayanılmaz bir acı ve umutsuzluk 
içinde, aşağıdaki ağıtı bunun için yakmıştı: “Oy balam, oy! Hafızan kökünden sökülüp 
alınanda., başına sardıkları deve derisi kuruyup büzülerek ceviz kırar gibi beynini sıkış-
tıranda, o görünmez, çember gözlerini kanlı yaşla dolduranda, Sarı  Özek’in dumansız 
ateşinde cayır cayır yananda, ölüm susuzluğundan çatlayan dudaklarına bir damlacık 
yağmur düşmedi! Oy balam, oy! Can balam oy! Yeryüzüne hayat veren güneş, senin için 
kapkara bir yıldız oldu da bir damla ışık vermedi! Ondan nefret etmedin mi oy balam oy! 
Can balam oy!.”

Nayman Ana’nın başında ağıt yaktığı oğlunu mankurtlaştıranlar, başına deve derisi sararak 
bu işi yapıyordu. Orta Asya bozkırlarında deve önemli bir figürdü. Aslında Türk kültür tari-
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hinde at, çok önemli bir yere sahip iken karasal iklime sahip bozkırlarda uzun yolculukların 
taşıtı olarak deve, önemli bir yere sahiptir. Tanrı Dağları’nın çevresindeki zor, çetin yaylak ve 
kışlaklarda at, Türkün yoldaşı iken çöl iklimine sahip olan bozkırda, adeta bir deve kültürü 
gelişmiştir. 

“Şimdi, çöktüğü yerde, uzun boynunu iki yana çevire çevire, kara yelesini savurarak ars-
lan gibi kükreyen deveyi havutlamaya çalışırken ve elini sallayıp söylenerek onu itaate 
zorlarken, bu uzun geçmişi düşünüyor, dalıp gidiyor ve sonra kendine geliyordu. Deveyi 
havutlamak epeyce zamanını aldı. Havutu vurup yularını geçirince, Karanar’ın üzeri-
ne onun en güzel örtüsünü serdi. Elvan nakışlı, geleneksel motiflerle süslü bu çok güzel 
örtüyü Ukubala kıskançlıkla saklar, ancak önemli günlerde ortaya çıkarırdı. Bu örtüyü 
son defa ne zaman kullandığını da hatırlamıyordu Yedigey. Ama şimdi tam sırasıydı... 
Karanar’ın havutlanıp donatılmağından sonra Yedigey onu ayağa kaldırdı ve yaptığı işi 
pek beğendi.” (s. 38)

Sadece deve değil, bozkırın tüm hayvanlarına romanda bir değer atfedilmiş olduğu gözlem-
lenmektedir. Sarı Özek Bozkırı’nda susuz, ormansız bir düzlükte kurulmuş olan bir istasyon-
da sıkışıp kalmış olan Yedigey ve Kazganalp’in hayatında, Aral Gölü ve Aladağlar’ın zengin 
güzellikleri hep hayâllerini süsleyen anılar olarak kalmıştır. Bunları bazen bir rüya motifinde 
bazen de efsane miti olarak kayda geçirmiştir Aytmatov. ‘Altın mekre’ adlı balık bunlardan 
biridir.

“Hemen hemen her yeri mavimsi beneklerle süslü, başının üst kısmı, yüzgeçleri ve sırtı, 
baştan kuyruğuna kadar altın renginde bir balık, saf altın gibi parlıyor, bu yüzden ‘altın 
mekre’ demişler”. (s.290)

Hayvanlarda ise kurtla köpeği ayrı tutmaktadır. Roman boyunca aşağılık kişilikleri köpek-
likle suçlarken kendi köpeğine özel bir ad vermiştir. Köpeği bulduğunda da ona “Adın ne 
senin, Arslan mı, Kaplan mı, Kurtbasan mı?” diye sorması onu köpeklikten kurtarıp asil bir 
mertebeye çıkardığının göstergesidir. İnsan betimlemelerinde de kartal burunlu, akdoğan 
bakışlı gibi bozkırın yırtıcı kuşlarının adlarını kullanan yazar, özellikle Nayman Ana’nın kocası 
Dönenbay’ı efsane miti kuşta simgeleştirmiştir. 

 “ Oğlunun başına bir şey gelmiş olmasından korkan Nayman Ana ise seslenmeye devam 
etti: -Colaman! Oğlum!

Nayman Ana birden eyerin üzerinde döndü ve oğlunun kendisine nişan aldığını gördü. 
- Dur! Atma! Ancak bunu diyecek kadar zamanı olmuştu. Deveyi mahmuzlayıp hızlandır-
mak istemişti ama fırlatılan ok vınlayarak sol böğrüne saplanmıştı bile!

Darbe öldürücüydü. Nayman Ana’nın başı sarktı, devenin boynuna sarılmak istediyse de 
tutunamadı, yere yuvarlandı. Ama kendisinden evvel beyaz yazması düştü başından. Ve 
bu beyaz yazma bir kuş olup havalandı.

Ana’nın ağzından çıkan son sözleri tekrar ede ede gökyüzüne uçtu gitti:

“Adını hatırla! Kim olduğunu hatırla! Babanın adı Dönenbay! Dönenbay! Dönenbay!”

İşte o gün bugün, Dönenbay kuşu, San-Özek bozkırında geceleri uçar dururmuş. Bir yol-
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cuya rastlayınca onun yanına sokulur, “Adını biliyor musun? Kim olduğunu biliyor mu-
sun? Babanın adı Dönenbay! Dönenbay! Dönenbay!” diye ötermiş.” (s.176)

Nayman Ana, dindar bir kadındır. Aytmatov, deveye binerken ona “Eşhedüen lâ ilahe 
illallah”1 diye şehadet kelimesi çektirir. Yesi’ye, Hoca Ahmed Yesevî’nin türbesine gönderir. 
Romanda namaz, oruç gibi ibadetlerden söz edilmez ama geleneksel ritüellere özen gös-
terilir. Yazara göre kültürel kimliğin muhafazasında din, önemli bir unsurdur. Bunun için 
Sovyet döneminde yasaklanan dinî lisanı, romanda hayata geçirir. 

“Allah’ın yardımıyla merhumu gömelim, duasını yapalım Allah kimseyi düşürmesin! ( 
s.162)  
“Sen böyle yap, sonrası Allah kerim” (s78)
“Allah’a sığınıp şehre gitsem, orada bir iş bulmaya çalışsam., sonrası Allah kerim!.”2

“Hayır, hasta değildim. Allah’a şükür sapasağlamım” (s.82) 
“Allah bizi birbirimizden ayırmasın...” (s.100)
“Cenaze için elinde bulunan bütün araçları vermiş olan istasyon şefi Osman’dan Allah 
razı olsun.” (s.109)

Bu ifadeleri romana yerleştirmesi, gündelik hayattan soyutlanan dinî ifadeleri yeniden can-
landırmak isteyen bir yazarın, bu konudaki dikkate değer çabasını göstermektedir. Romanın 
kahramanı Yedigey’in din konusundaki düşünceleri de aslında can dostu Kazganalp’in ölü-
müyle birlikte hayatla ölüm hakkında derin düşüncelerle dolu bir tefekküre dönüşmüştür. 
Aslında içinde olan ve zamanla küllenmiş olan bir közü, bu cenaze vesilesiyle yeniden dü-
şünce alevinde tutuşturmuştur.  Sarı Özel Bozkırı boyunca devesinin üstünde aklına gelen 
düşüncelerden biri de ölüm ve cenaze ritüelleridir. Kervandaki gençlere bakarak kendi ölü-
münü düşünür. Arkadaşı Kazganalp, kendisi gibi bir dostu olmasından dolayı şanslıdır. Onu, 
dinî ritüellerin emrettiği şekilde gömecekler ve dua edeceklerdir. Ama bu gençlerin hiçbiri, 
ne cenaze namazı kılmasını ne de dua etmeyi bilmektedir. Yedigey’i nasıl gömeceklerdi? 
“Elveda yoldaş” diyerek el sallayıp gönderecekler miydi? Bu düşünceler içinde ilerlerken bir-
den, bir gün şehirde katıldığı bir cenaze merasimini düşünür.

       “Bir gün, şehirde bir cenaze törenine katılmış ve mezarlıktaki o törenin herhangi bir top-
lantıdan farksız geçtiğini görünce şaşıp kalmıştı. Birtakım hatipler ellerindeki kâğıtlarla 
merhumun tabutu başına gelmiş, nutuk okumuşlardı. Hepsi birbirine benziyordu bu nu-
tukların: Merhumun ne iş yaptığı, hangi işleri başardığı, nasıl çalıştığı, kime nasıl hizmet 
ettiğini anlatmışlardı. Sonra müzik çalmış, mezarına çiçek koymuşlardı. Konuşmacılar-
dan hiçbiri hayattan ve ölümden söz etmedi.” (S.114)

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yazar, duaya ayrı bir önem vermektedir. Kazganalp’in cena-
zesinde bu düşüncesi tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmaktadır. Yazarın Yedigey’in düşüncesin-
den kelimelere aktardığı şekliyle insan kalbinde, başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki 
çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, bilinmeyen, görülmeyen Tanrı’dır. Ona göre dualar, bu 
çelişkiyi uzlaştırmak için okunuyordu. Dünya kuruldu kurulalı insanlar kaderine sabrediyor 
ve dualar vasıtasıyla yaşamın ızdıraplarına ve acılarına dayanıyorlardı. Dualar, yüzyılların ok-
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şayıp parlattığı altın külçeleri gibi, dirilerin ölülerin başında söyledikleri en özlü, en süzme 
ve son sözlerdir. Yedigey, bu düşünceler içinde Kazganalp’in başında aşağıdaki duayı okur:

“Ey büyük Allah’ım 
Ey Yüce Allahım 

Şu anda, mademki böyle bir makamda yüzümü Sana verdim, yaşadıkça ve aklım ba-
şımda oldukça Sana sesleneceğim, beni işit Allah’ım!”( s. 419)

Bu şekilde başlar ve yarı yarıya unuttuğu duaları hatırlayıp onların kabul edilme-
si için Tanrı’ya yalvarır ve Kazganalp’i bildiği usûller ile gömerek vicdanını rahatlatır.  
Üzerinde uzay üssü kurulduğu için Naymanların kutsal mezarlığına gömemedikleri 
Kazganalp’i, bölgedeki bir yere gömerek yine kendi vatan toprağına gömmüş olurlar. Yazar, 
ulusal kimliğin oluşmasında coğrafyanın ne denli büyük bir önemi haiz olduğunun bilincin-
de olduğu için romanda sık sık vatan topraklarını bir sanat eserinin en canlı betimleri içinde 
tasvir eder. Usta bir ressamın renkleri yansıttığı gibi dağları, tepeleri, uçsuz bucaksız bozkırı, 
güneşin doğuşunu, batışını, özellikle Aral Gölü ve Aladağlar’ı ve yine modernliği temsil eden 
Almatı’yı, okuyucun zihninde doyumsuz güzellikler bahş eden bir coğrafya dersi gibi anlatır. 

“... Birden nefesi kesildi: Aral’ın ötelerinden esen rüzgâr, uyanmakta olan baharın, pe-
linlerin, belli-belirsiz kekremsi kokularını getiriyordu. Oh, yurdundaydı çok şükür!”  
(s.76)

Bozkırın steplerinden gökyüzüne doğru yeryüzünün direkleri gibi yükselen Kazakistan ve 
Kırgızistan’ın coğrafyasına hâkim olan Alato Dağları da yazarın kaleminde tüm güzelliği ve 
asaleti ile tanımlanmaktadır.

“Ertesi gün, öğleye doğru, Çimkent’ten başlayıp Semireçye eyaletine doğru uzanan Ala 
Tav (Aladağ)’ın, tepeleri göründü. Ne güzel, ne görkemli bir görünüm! Gözlere ziyafet! 
Yedigey, demiryolu boyunca,

Alma-Ata’ya kadar uzanan karlı tepeleri sıkılmadan hayran hayran seyretti. Bozkır insanı 
için bu manzara bir mucize, bir harika idi. Ala Tav (Aladağ)larrını heybetleriyle büyülüyor, 
ayni zamanda düşündürüyordu. Gözlerini dağlardan ayırmadan Bir yanda göklere yük-
selen karlı dağlar, bir yanda ve gözlerinin önünden kayıp geçen çiçekli ve yeşil düzlükler”( 
s. 385)

Yedigey, bu yolculuğu aile dostları olan Abitalib’i kurtarmak için yapmıştır. Alato Dağları’nın 
çocuğu olan Abitalib’in ailesi de yurt hasreti çekmektedir. Özellikle çocuklarını bu çekilmez 
yerlerden Alatağlar’a gönderip orada büyütmek isterler. Çaresizliklerini aşağıdaki kelimeler-
le ifade ederler:

 “Bizim memleket bambaşkaydı. Ala-Tav (Aladağ) yaylasında, ırmaklar arasında, iklim 
başka, hayat başka..” (s.144) 

Dostluklara oldukça önemli bir yer ayıran yazar, romanda kültürün taşınmasında aile bireyle-
rinin rolüne sadık kalma konusunun önemine dikkat çekmiştir. Bu noktada şehirle kırsal ara-
sında ince bir ayırım yapılmış; şehrin kültürel değerleri törpülediği gibi aile ve akrabalık bağla-
rını da zayıflattığı vurgulanmıştır. Babasının büyük fedakârlıkla okutup adam ettiği Sabitcan, 
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babasının cenazesine bile gönülsüz gelirken çocukları ve karısı törenlere katılmamış; şehir-
den ayrılamamışlardır. Oysa Kazganalp’in cahil kızı ve damadı cenazeye gelip törenlere so-
nuna kadar iştirak etmişlerdir. Dikkat çeken bir başka husus da Yedigey’in Boranlı’da yaşama-
yan kızlarının, babalarının dostu Aksakal’a hürmet olarak cenaze için Boranlı’yagelmeleridir.  
Türklerin konukseverliği de romanda işlenen konulardan biridir:  

“Ev sahipleri beklenmedik konukları için her zaman hazır bulundurdukları temiz çarşaf 
ve döşeği sermişlerdi,” (s.323) 
“Adilbay’ın karısı da her zaman çok iyi karşılardı konuklarını. İyi bir ev kadınıydı. Çocuk-
lar ise uslu, terbiyeli idiler Sohbet sırasında Adilbay, kocaman kollarını kürek gibi açarak 
konuklarına kımız verirken karısının akrabaları arasında birkaç gün kalmak, konuk 
olup ağırlanmak, neyse, ama sonra hiçbir iş yapmadan orada uzun zaman kalmak 
gerekecekti”( s. 42)

Komünist sistemin öz kardeşliği bile dejenere edip bitirme noktasına getirdiği bir dönemde 
yazar, unutulan değerleri ortaya çıkarırken süt kardeşliğini de romanda bir vesile ile günde-
me getirmektedir. 

“Biz seninle süt kardeşi olduk. Sen Akbaş’ın sütünü içip büyüdün, ben de ayni sütü içip 
baş ağrılarından kurtuldum.” (s.99) 

Sonuç olarak denilebilir ki bir röportajında “Her yazar bir milletin çocuğudur ve o milletin 
hayatını anlatmak, eserlerini kendi millî gelenek ve törelerini kaynak alarak zenginleştirmek 
zorundadır. Benim yaptığım önce bu, yani kendi milletimin geleneklerini ve hayatını anlatı-
yorum. Fakat orada kaldığınız takdirde bir yere varamazsınız. Edebiyatın millî hayatı ve gele-
nekleri anlatmanın ötesinde de hedefleri vardır. Yazar, ufkunu millî olanın ötesine doğru ge-
nişletmek ve ‘evrensel’ olana ulaşmak için gayret göstermek durumundadır. İyi yazar ‘tipik 
insan’ ortaya koyma ustalığına erişen yazardır.” diyen Cengiz Aytmatov, diğer eserlerinde 
olduğu gibi “Gün Olur Asra Bedel” adlı romanında da yaşadığı coğrafyanın insanının kültü-
rel ve ahlâkî değerlerini romanlarına yansıttığı gibi bu değerleri tarihin içinden günümüze 
aktarılması gereken bir zenginlik olarak görmüş; eserlerinde edebiyatın arkeolojisini yapıp 
destansı kahramanların alp insan özelliklerini günümüz insanlarının rol modelleri olarak or-
taya koymuştur. Kendi ifadesinden de anlaşıldığı üzere, romandaki son dönem uzay araştır-
maları ile sembolleşen teknolojik çalışmalar millî değerleri kaybetmeden, evrensel değerler-
le uzlaşmak gereğini vurgulamıştır. Romanlarında milleti oluşturan unsurları, ulusların tarih 
boyunca kazandığı sosyal, kültürel, ahlâkî, edebî değerler menzumesinde kompoze ederek 
ulusal kimliğin oluşmasında bu değerlerin önemine vurgu yapmıştır. 
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Geleceğin Tarihini Anlatmak: 
Rüyada Terakki Romanı

Köksal Alver
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölünü

Giriş

Molla Davudzâde Mustafa Nazım Erzurumî tarafından yazılan ve ilk defa 1913 yılında bası-
lan, yakın dönemde yeni harflerle yayını yapılan Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyeyi Rü-
yet adlı ütopik roman, tarih-roman, ütopya-edebiyat, bilim kurgu-edebiyat ilişkileri bakımın-
dan dikkat çeken özelliklere sahiptir. Balkan Savaşları’nın oluşturduğu olumsuz ve umutsuz 
ortamda yazılan roman, yaşanılan dönemden tam dört yüz yıl sonrasını anlatmaktadır. Rü-
yasında büyük büyük dedesi ile karşılaşan anlatıcı, dedesiyle birlikte 24. yüzyıl İstanbul’unu 
dolaşır. Kendi yaşadığı 20. yüzyıldan bütünüyle farklı olan bu yeni çağ, büyük dönüşümlerin 
ve değişimlerin yaşandığı bir çağdır. Yeni İstanbul’un genel özellikleri, mimarisi, şehir düze-
ni, toplumsal yapısı, dinî hayatı, iktisadî sistemi, yönetim tarzları ideal bir toplum sistemini 
andırmaktadır. Bütünüyle idealist ve ütopist bir üslubun hakim olduğu roman, geleceğin 
toplumunun şekillenişini, tarihsel dönüşümlerin yönelimlerini içermektedir. Bütün ütopik 
eserlerde olduğu gibi bu eserde de eleştiri ve inşa kendini göstermektedir. Bir yanda eski 
toplumsal düzeninin kıyasıya eleştirisi yapılırken bir yandan da yeni toplumsal düzenin çer-
çevesi çizilmektedir. Elbette bu çerçeve, oldukça ütopist bir özellik arz etmektedir. 

Rüya

Bilindiği gibi rüya, edebiyatta bir hayli öne alınan bir motiftir. Rüya, edebiyatın önemli bir 
kaynağıdır. Pek çok şiir, hikâye, roman, destan, rüya motifine dayanmaktadır. Türk romanı 
bakımından da rüya, önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bir anlamda ‘rüya romanlar’ 
denebilecek bir türün ortaya çıktığı söylenebilir. Rüya ile birlikte ütopya özellikleri de roman-
larda karşımıza çıkmaktadır. Namık Kemal’in Rüya adlı romanı (1872) bir örnek olarak göste-
rilebilir. Özellikle kuruluş ve savaş yıllarına odaklanan metinlerde, rüya ve ütopya özellikleri 
biraz daha baskın olmaktadır. Tarık Buğra’nın Osmancık romanında da rüya önemli bir motif 
olarak yer almaktadır. Özgül’ün (2004) araştırmasında da görüldüğü gibi rüya bir yönüyle 
siyasî, toplumsal, millî ve kültürel kabul ve redlerle doğrudan ilgilidir. Rüya; istekleri, beklen-
tileri, politik tercihleri, tercih isteklerini ütopik bir tarzda ortaya koymaktadır. Edebî eserler 
de bunun en rafine bir şekilde gösterildiği alanların başında gelmektedir. 

Rüyada Terakki romanının en esaslı motifi, adından da anlaşılacağı üzere rüyadır. Roman, 
geleneksel bir motifi odak noktası alması bakımından kayda değer. Bir rüyanın etrafında olu-
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şan roman, bu yönüyle ‘rüya edebiyatı’na dahil olmaktadır. Büyük dede ile torunun rüyadaki 
buluşmasını merkeze alan roman, her iki karakter arasındaki konuşmalardan hareketle ken-
di yaşadıkları dönemlerin muhasebesine yönelmektedir. Yaşanılan zamanla birlikte daha 
önemlisi, gelecek zamanların toplumsal sistemine ilişkin pek çok faktörü içermektedir. Ro-
manın asıl can alıcı yönü burasıdır: Bir dönemin eleştirisi ve başka bir dönemin mükemmel 
toplumsal sisteminin yüceltilmesi.

Burada, belki rüyanın edebiyatta nasıl bir işleve dönük olduğu söz konusu edilmelidir. Bir 
gerçeklik anlatısı, gerçekliğin bir başka anlatısı olan edebiyat, rüya aracılığıyla daha rahat 
bir davranış sergilemektedir. Gerçekçilik baskısından anlatıcıyı kurtaran rüya, yazarın zih-
nindeki düşünceleri daha rahat bir şekilde ifade etmesine yaramaktadır. İdealleştirme ve 
yüceltme bakımından bir hayli işlevsel olan rüya, gerçekliğin başka bir açıdan anlatılması, 
eleştirilmesi ve tartışılmasını ifade etmektedir. Özellikle gelecek tasavvuru bakımından rüya, 
bir hayli işlevsel bir motif olmaktadır (Canbaz, 2012). 

Ütopya

Rüyada Terakki’nin belirgin bir özelliği, ütopik roman oluşudur. Geleceğin toplumsal, siyasal, 
iktisadî ve gündelik hayatının anlatıldığı roman, diğer ütopik romanların ortak özelliklerini 
paylaşmaktadır. Yaşanılan gerçek tarihsel dönemden dört yüz yıl sonrasını ütopik biçim-
de kurgulayan roman, yaşanılan gerçekliklere ilişkin bir eleştiriyi barındırmasının yanında 
geleceğin toplumuna bir projeksiyon tutmaktadır. Geleceğin toplumunu oldukça ideal ve 
mükemmel bir biçimde resimleyen roman, ütopyaların ‘mükemmel’ arayışlarına denk düş-
mektedir. 

Ütopyalar; hemen bütün sorunların çözüme kavuşturulduğu, toplumsal sistemin ‘saat gibi’ 
işlediği, herkesin ve her şeyin işlevine ve rolüne sadık bir şekilde yer bulduğu, hiçbir sürpri-
zin beklenmediği müthiş bir olağan akışı temsil etmektedir. Bu akış ise mükemmel bir tasa-
rıya dayanmaktadır: Ütopyalar, kurgusal tasarımdır. Ütopyalar, bilindiği gibi değişik neden-
lerle ortaya çıkan anlatılardır. Belli başlı özellikleri barındıran ütopyalar, ağırlıklı olarak iki ana 
eksene oturur: Var olan sistemin eleştirisi ve gelecek zamanın mükemmelliği. 

Rüyada Terakki, ütopik anlatı merkezlidir. Her şey yerli yerindedir; toplumsal ve siyasal hayat 
mükemmel denecek kadar sorunsuzdur. İnsanlar arasındaki ilişkiler, hukuk, çalışma siste-
mi, şehir düzeni, dinî hayat, eğitim alanı, ulaşım sistemi mükemmeldir. Mekân olarak ise bir 
kent/şehir seçilmiştir. On milyon nüfusu barındıran İstanbul, bu ütopist anlatının mekânıdır. 
Kentin bir metafor olarak seçilmesi önemlidir; çünkü ütopyalar genelde belli bir kent yahut 
ada üzerinde kurgulanır. 

Bu anlamda ütopya ve kent ilişkisi önem arz eder. “Ütopya ve kent ilişkisinde birkaç boyut 
irdelenmeyi gerektirir. Ütopya, hem bir kentsel düzen önerisidir hem de bunun ideal boyutunun 
çizilmesidir. Genelde ütopyaların ideal kenti kurgulamaları üzerinde durulur. İdeal bir hayatın 
yürürlükte olduğu ideal kentlerin, ütopyanın temel ayırıcı vasfı olduğu söylenir. Zaten ütopyanın 
bizzat kendisinin ideal çerçevesi böylesi bir algıyı ister istemez doğurmaktadır. Ancak burada 
öncelikle sorulması gereken asıl soru, ideal kent bağlamı değil de bizzat kentin neden ütopya-
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nın vaz geçilmez bir öğesi olduğudur. Neden kent dışı başka bir yerleşme birimi değil de ısrarla 
kentsel toplum modeli önerilmektedir ütopyalarda? İlkin bunun açıklık kazanması gerekir… 
Ütopyanın kenti kendisine temel unsur olarak kabul etmesi, ideal yaşantının kent düzleminde 
kurulabileceğini iddia etmesi, bunu düşlemesi, bunu arzulaması ve dolayısıyla kırı, köyü değil de 
kenti/şehri öne çıkarması, ütopyanın toplumsal gerçeklerle ne şekilde yüzleştiğini göstermekte-
dir. Ütopya, kent dışında yani kent olmanın gerekli ve yeterli koşullarına sahip olmayan bir hayat 
arayışı değil, aksine hayatın tüm farklılıklarıyla gümbür gümbür aktığı mekânlarda yani kentler-
de kurulabilecek mükemmel toplum, ideal hayat düşüdür. Dolayısıyla şehirli, başka bir ifadeyle 
medeni bir hayatın tesisine dair bir öneridir. Şehir, medeniyetin taşıyıcısıdır. Dolayısıyla ütopya, 
şehirden, medeniyetten, toplumsal akıştan uzaklaşma, kopmayı değil, tam tersine toplumla bir-
likte bir hayatı kurma arzusunu ifade eder. Ütopya alternatif oluşturma girişimidir; ancak söz 
konusu alternatifin çerçevesi gene kentle belirlenmektedir. Bu ideal ve mükemmel hayatın ne şe-
kilde yürütüleceği, nasıl sürekli ideal, iyi kalınacağı haklı olarak sorulur ve sorgulanır. Bu yüzden 
ütopya önerileri çoğunlukla şüpheyle karşılanmıştır. Eleştirilerin ve şüphelerin haksız olduğu da 
söylenemez, çünkü toplumun bütünüyle idealize edilebilmesi, ideal bir çerçevede kendini var et-
mesi pek vaki değildir. Ama bütün bunlar ütopyanın kenti ve dolayısıyla medeni olmayı, medeni 
kalmayı arzulamasına bir halel getirmez. Ütopyanın kenti öne alması, kendisini medeni iklimle 
kıyasladığını, bu iklim içinde kalmak istediğini açıklar” (Alver, 2009: 143). 

Ütopya, bir kent ortamında gerçekleşir. Kentin planı, mimarisi, sosyal ilişkileri, mekanizma-
ları, araçları, insanları hep yerli yerindedir. Bir karışıklık, bozukluk, aksaklık neredeyse yoktur. 
Ütopyanın mükemmel işleyen bir sisteme ilgisi, bu romanda da görülmektedir. 

Tarihsel Dönemler

Roman, belli tarihsel dönemlerle ilgilidir. 1913 yılında yayınlanmıştır. Bu yüzden Osmanlı’nın 
Balkanlar’da çok ağır yenilgiler aldığı ve kayıplar verdiği bir dönemin psikolojik ve sosyolo-
jik havasının metinde etkili olduğu görülmektedir. Nitekim romanın çıkış noktası olan rüya, 
böylesi bir ortamda gerçekleşir. Balkan yenilgisinin büyük üzüntüsü içinde kendi uzlet kö-
şesine çekilen yazar, burada bir rüya görür ve romanın hikâyesi böylece başlar. Romanın 
çıkışında belirgin bir tarihsel dönem ve hadiseler vardır. İlginç olan, romanın akışında ve 
anlatılan hikâyede de başka bir tarihsel dönemin etkin varlığıdır. O da 24. yüzyıldır; yani 
2300’lerdir. Rüyayı içeren roman, gerçek tarihsel dönem olan 20. yüzyıldan 400 yıl sonrasın-
daki olayları anlatmaktadır. 

İki önemli tarihsel dönemi esas alan roman, bir yönüyle tarihî roman hüviyeti taşımakta-
dır. Hem bazı tarihsel dönemleri anlatmakta hem de tarihsel arka plan, belirgin bir şekil-
de yer bulmaktadır. Tarihin, tarihsel hadiselerin ve tarihsel şahsiyetlerin romanlaştırılması 
bu metinde de görülmektedir. Tarihsel dönemlerin sosyo-politik durumu, farklı dönemler 
arasındaki ayrışmalar ve değişmeler, dönemler ile hayat tarzları arasındaki ilişkiler, romanın 
hikâyesinde kendini göstermektedir. Bu bakımdan Rüyada Terakki romanı, tarihî roman açı-
sından da dikkate değer bir eserdir. 

Romanın çıkış noktasını işaretleyen tarihsel dönem, 20. yüzyılın ilk çeyreğidir. Osmanlı ve 
İslam dünyası açısından zor yılları, ağır yenilgileri, kayıpları ve bir yıkımı temsil eden bu yıl-
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larda toplumsal hayat bir çöküş yaşamaktadır. Devlet sisteminin yara aldığı ve çöküşe geçti-
ği, büyük İslam coğrafyasının darmadağınık bir hâle geldiği, İslam ümmetinin parçalandığı, 
gerçek anlamda bir büyük krizin yaşandığı bir dönemin psikolojisini merkeze alan roman, 
öncelikle bunun nedenlerini merak eder. Bütün ütopya metinlerinde rastlanan ‘eleştiri’, bu 
metinde de kendini gösterir. Metin, eleştiri ve yeniden inşayı bir arada gösterir. Çöküşün, kri-
zin, dağılmanın nedenlerinin tartışıldığı ve yoğun eleştirinin görüldüğü bölüm, sorunların 
çözümlendiği, ütopik bir hayatın başladığı diğer bölüm için bir ön koşuldur. 

Eleştiri, öncelikle Osmanlı’nın ve doğal olarak İslam dünyasının nasıl çöküşe doğru gittiği 
ile başlar. Çöküşü hızlandıran hatalar, yanlış politikalar, yanlış sistem kıyasıya eleştirilir. Çö-
küşü hızlandıran davranışlar ve politikalar nelerdir? Tembellik, atalet, uyuşukluk, korkaklık, 
düşmana karşı acziyet, işgale göz yumma, bozuk nizam ve benzeri temel sorunlar, böylesi 
bir çöküşü hazırlamıştır. Avrupa karşısındaki yenilgi ve eziklik, İslam dünyasının parçalan-
masının bir başka sebebidir. Avrupa ittifak etmiş ve güçlenmiştir; oysa İslam dünyası parça-
lanmıştır. 

İslam birliğinin bozulması, Müslümanların birbirlerine yardım etmemesi ve parçalanması, 
romanın siyasal bildirgelerinden biridir. Aslında yazar, çöküşün bir nedeni olarak İslam birli-
ğinin bozulmasını görmektedir. Bu hususu, romanda farklı tiplemelerin ağzından birkaç kez 
yinelemektedir. Bu durumu, savaş zamanında göç etmek zorunda kalan muhacirlerden biri, 
duyguları harekete geçirecek şekilde şöyle ifade eder: “Ey Müslümanlar! Ne oldunuz? Yoksa 
hep uyuşup kaldınız mı? Hiç sesiniz çıkmıyor! Sizde hiç hiss-i hamiyet, hiss-i merhamet, hiss-i 
muavenet kalmadı mı? Ehl-i salibin nice zulmü altında bizim böyle mahvolup bitmemize nasıl 
razı oluyorsunuz… Ey Müslümanlar! Hani benim haremim, kızlarım, oğullarım, hafitlerim? Hani 
benim servetim, saadetim? Hani benim envalim, ihvanım, ahbabım? Müslümanlar! Niçin sükût 
ediyorsunuz, siz niçin bize yardım etmiyorsunuz?” (s. 185-186). Müslümanlar, İslamî duyarlılık-
ların kaybetmiş, dayanışmaları azalmış, ruhsuz ve cansız yapılara dönmüştür. Haçlılara ve 
Avrupalılara karşı direnç mekanizmalarını, bilinçlerini, kaygılarını yitirmişlerdir. Böylece, bü-
yük çözülüş mukadder olmuştur. 

Rüyada gidilen 24. yüzyılın İstanbul’u, romanın çıkış noktasında yer alan 20. yüzyıldan bir 
hayli farklıdır. Ümitsizlik, yıkım, karmaşa, kriz, mağlubiyet yerini başarı, ilerleme, gelişme, 
düzen ve zafere bırakmıştır. Bu yeni yüzyılda İslam toplumları büyük başarılar elde ederek 
yeni bir toplumsal sistem kurmayı başarmış; müreffeh bir yaşantıya kavuşmuştur. Tüm top-
lumsal, siyasal ve iktisadî sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Çalışma başarıyı, başarı da 
düzen ve intizamı getirmiştir. Meşhur Rumeli bozgunundan sonra bir toparlanma kendini 
göstermiştir. Romanda bu, şöyle ifade edilmektedir: “Fakat sizden sonra Türklük ölmedi; bila-
kis dirildi. Olanca kuvveti toplayarak ayağa kalktı. Merkez saltanayı, yine şehir şehir İstanbul’da 
ibka etti. Az zaman zarfında, çalışma sayesinde işte böyle âlem-i medeniyetin zirve-yi bâlâsına 
vasıl oldu.” (s. 200). 

Görüldüğü gibi roman, iki farklı tarihsel dönem arasında bir kıyaslamanın yapılmasına da-
yanmaktadır. Bu yönüyle ütopya yazınının temel özelliklerini paylaşır. 
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Teknoloji

Rüyada Terakki, bir bilim-kurgu örneğidir; bir ‘fennî roman’dır. Teknoloji, romanın temel 
tartışma alanlarından biridir. Teknolojinin insana ve topluma getirdiği ‘faydalar’ üzerine 
roman, hayli heyecanlı ve umutludur. Teknik ilerlemeleri, yenilikleri, gelişmeleri büyük bir 
‘hayranlıkla’ anlatan roman, açık bir şekilde terakki propagandası yapmaktadır. İlerleme ile 
teknoloji ve makine arasında doğrudan bağ kurmaktadır. İslam toplumlarının ilerlediği, ge-
liştiği, teknolojik devrimler meydana getirdiği ve böylece dünyanın en müreffeh ve gelişmiş 
toplumu olduğu yönünde büyük bir inanç beslemektedir. ‘Din, terakkiye manidir’ şeklinde 
ünlenen görüşe karşı çıkan roman, okuru ikna için, Müslümanların birlik içinde rahatça ya-
şadıkları gelişmiş İstanbul’un gündelik hayatını örnek olarak sunar. Açık bir şekilde İslam ve 
Türklük vurgusu yapar ve bu değerleri yüceltir. Bu teknolojik vurgu, “Osmanlı Devleti’nin, 20. 
yüzyılda Batı’nın teknik gelişmişliği karşısındaki geriliğinin bir yansıması olarak okunabilir. 
Ama bunun yanı sıra, yazarların hayâl güçlerinin sınırlarını göstermesi bakımından da hayli 
önemlidir. Yirminci asrın başında, yazarın bütün bunları kurgulayabilmiş olması çarpıcıdır.” 
(Korkmaz, 2015). 

Yeni yüzyılların İstanbul’u, inanılmaz bir şekilde teknoloji ile iç içe bir hayat sürmektedir. 
Neredeyse her yer teknolojik harikalarla, akıllı makinalarla donatılmıştır. Evler, apartmanlar, 
gökdelenler, cam kaplı binalar, trenler, tramvaylar, arabalar, lokantalar, camiler, caddeler, 
yollar, köprüler, meydanlar, bankalar bütünüyle teknolojinin imkânlarıyla oluşmuş ve hayatı 
büyük oranda kolaylaştırmıştır. Yarı otomatik bir hayatın sürdüğü bu yeni dönemlerde, te-
rakkinin nasıl mümkün olduğu gösterilmektedir. Sanayi ve teknik hamle, bir toplumu baştan 
sona dönüştürebilmekte; mükemmel bir toplumsal düzen oluşturabilmektedir. İlerlemenin 
ve gelişmenin henüz tartışılmaz bir değer olarak görüldüğü bir toplumsal vasatta, romanın 
böylesine terakkiye ve teknolojiye ‘inanmış’ bir söylem ortaya koyması anlaşılabilir. Bir de 
büyük toplumsal ve siyasal çöküşün oluşturduğu ‘psikoloji’, böylesi bir iyi niyet okumasına, 
bir rüyanın kurulmasına, bir ütopyanın geliştirilmesine yol açmış olmalıdır. Romanın yazıl-
dığı dönem, henüz sanayi ve teknoloji eleştirisinin başlamadığı, tekniğin yüceltildiği, mü-
hendisliğin bir ideolojik form olarak görüldüğü bir dönemdir. ‘Medenileşmenin alegorisi’nin 
(Uyanık, 2013: 135) sergilendiği roman, abartılı bir şekilde teknik vurgusuna boğulmaktadır.

Teknolojinin nasıl bir toplumsal sisteme yol açtığı, teknolojik gelişmelerin öncülüğünde 
bir toplumsal sistemin nasıl kurulduğu, roman özelinde açıkça görülmektedir. Teknolojinin 
başat bir değer olarak kurgulanması, toplumsal sistemin de ona göre düzenlenmesine yol 
açmaktadır. Makinanın neredeyse insandan daha bir önde olduğu, hemen bütün işlemle-
rin makinalar marifetiyle yapıldığı bir düzlemde, insanî reflekslerin bir hayli ehlileştirildiği 
ve rasyonalize edildiği, yani makinanın güdümüne sokulduğu görülmektedir. Rüyada Te-
rakki romanı, bilinçli yahut bilinçsiz, makinanın insan önündeki ezici üstünlüğünü kabul 
etmiş görünmektedir. Dahası bir makina ve teknoloji ‘hayranlığı’, kendini belli etmektedir. 
Mumford’un (1996)  işaret ettiği gibi bir ‘makine efsanesi’ne, yazarın da baştan inandığı ve 
bunu dillendirdiği görülmektedir. Dede ile torunun gezintisi, bir teknoloji ormanında geçiyor 
gibidir: Bütün İstanbul, toplumsal hayatı ayarlayan, hiçbir sorunun yaşanmasına imkân tanı-
mayan, sorunsuz bir hayatın sürgit devam etmesini sağlayan ve böylece ‘büyük çözüm’ün 
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adı olan teknik ekipmanlarla ve makinalarla çevrilidir. İnsanlar da buna gönüllü bir şekilde 
uyum sağlamıştır. Sorun yoktur; çünkü teknik bütün sorunları hâlletmiştir. 

Teknolojinin topluma yön vermesi, toplumu şekillendirmesi, birkaç somut örnek üzerinden 
açıklanabilir. Şehir düzeni, bütünüyle teknolojinin emrinde yeniden biçimlenmiştir. İlk önce 
şehir, bir ‘dama tahtası’ gibi düzenlenip mahallelere ayrılmıştır. Mahalleden mahalleye geçi-
şi ise sokaklar ve köprüler sağlamaktadır (s. 242). Dama sisteminin yahut ızgara sisteminin 
ne kadar modern ve Batılı bir ilke olduğu bilinmektedir. Yazar, burada, şehir düzeninin ilk 
önce büyük bir ‘plan’ olduğuna hükmetmektedir. Yollar, caddeler, binalar, sokaklar, köprüler, 
tüneller, ulaşım vasıtaları, mükemmel bir hayatın örneğini sunmaktadır. Gökdelenler, her 
yanda görülmektedir. Her kata hızla çıkan asansörler mevcuttur. Ayrıca her kat, bir sokağa 
açılmaktadır. İstanbul’un iki yakası, üç katlı bir köprü ile birleşmektedir. Ulaşım muntazaman 
bir şekilde yapılmakta; hızlı trenler, tramvaylar, otomobiller, arabalar şehrin ve ülkenin dört 
bir yanına ulaşmaktadır. ‘Hız’, esaslı bir bahistir; ‘binmemizle inmemiz bir oldu’ (s. 191) dedir-
ten tramvaylar, hızlı trenler ve arabalar, bu ulaşım ağının en esaslı ekipmanlarıdır. 

Ayna-yı devvare yahut ‘devridaim istinsah aynası’, başka bir teknolojik harikadır. Şehrin gi-
rişinde ve başka yerlerinde bulunan bu alet, her şeyi görmekte ve resimlerini çekmektedir. 
İnsanları, araçları, şehirde bulunan her şeyi gözetleyen bu ‘devridaim istinsah aynası’, bu-
günki ‘mobese’lere tıpa tıp benzemektedir. Hatta suçluyu dahi ayırt edebilmektedir. Büyük 
bir göz, toplumu gözetler. Tıpkı G. Orwel’in 1984 romanında olduğu gibi, teknoloji, toplumu 
gözetlemenin hizmetine sunulmaktadır. 

Bunlara ilave olarak, gene teknolojinin öncülüğünde röntgen ve MR cihazları, uyku makina-
ları, otomatik lokanta sistemleri, robotlar, videolar, sinema, fotoğraf makinaları, daktilolar, 
gündelik hayatı donatmaktadır. 

Siyasal Birlik

Romanın temel iddiası, İslam toplumlarının ve Müslümanların siyasal birlik kurmaları üzeri-
nedir. Gerçek tarihsel dönemde büyük bir yıkımdan ve krizden geçen İslam dünyası, roma-
nın kurgusunda 400 yıl sonra tamamen başka bir görüntü vermektedir. Bütün sorunlarını 
çözmüş bir İslam dünyası, büyük ittifaklar kurmuş, Avrupa’yı geriletmiş ve kendi inşasını 
gerçekleştirmiş müreffeh ve gelişmiş bir toplum özelliği sunmaktadır.

Dede, bir konuşmasında toruna şunları söyler: “Şimdi bu gördüğün İstanbul, eski İstanbul 
değildir. Bir vakitler İstanbul ahalisinin iltizam etmiş olduğu sefahat, artık rezalet derecesine 
gelmiş olduğundan, hem İstanbul’u bozdu, hem de Anadolu’yu, Rumeli’yi berbat etti. Aha-
lisi öyle bir hale gelmişti ki vatan ve milliyet muhabbetini sırf arzu-yı nefsanîyeden ibaret 
bir şey zannederlerdi. Bu arzuyu da bir şeytanın iğvaatına feda ediverirlerdi. İstanbul da da-
hil olduğu hâlde, bütün memalik-i Osmaniye, her gün birer tehlike altında ve zayıf, perişan 
bir hâlde yaşıyordu.” (s. 41). Böylesi kötü gidişe son veren siyasî irade, Asya İttifakı’nı kurar. 
Asya kıtasına mensup bütün devletler, bu ittifak içinde yer alırlar. Her ülkenin temsilcilerinin 
bulunduğu ‘meclis-i kebir’ kurulur ve bu meclis, bir genel kanun-ı esasî tanzim eder. Yeni 
İstanbul, böylesi bir ittifakın kurulmasından sonra gelişmiş ve değişmiştir. “İstanbul’un şu 
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hâl-i intizama gelmesinin birinci sebebi, bu ittifak-ı umumi olmuştur.” (s. 43). Güçlü Avrupa, bu 
ittifaka mani olamamıştır. Çünkü “bugünki Avrupa, şimdi zaruret, sefalet içindedir. Ahalisinin 
kısm-ı azimi, Asya’ya, Afrika’ya, Amerika’ya hicret etmiştir. Memleketleri, eski işittiğin gibi değil-
dir. İntizamını, servetini kaybederek elyevm, zevale mahkûm bir hâldedir” (s. 43).  

Gerek İslam’ın ilerlemeye mani olduğu tezini reddeden gerekse Müslümanların kendi arala-
rında büyük bir birlik kurmalarının mümkün olduğunu gösteren roman, terakki, medenileş-
me, teknolojik devrim, makinalaşma, çalışma gibi değerlerle bunların mümkün olabileceğini 
ima etmektedir. 

Sosyal Hayat

Sosyal hayatın hayli idealize edildiği ve mükemmellik içerisinde sunulduğu roman, doğal 
olarak pek çok toplumsal soruna ilişkin görüşler ihtiva etmektedir. Çalışma, tembellik, iler-
leme, teknoloji, kadın hakları, eğitim sorunu, çocukların yetiştirilmesi, toplumsal nizam ve 
düzen gibi sosyal problemlerin yanı sıra hürriyet, eşitlik, adalet gibi temel sorunlar, romanın 
hikâyesinde dikkat çekmektedir. 

Rüyada Terakki, belli bir şekilde toplumsal analiz sunmaktadır. Toplumsal sorunların tespi-
ti, bu sorunlarının çözümlenme imkânları, çözüm önerileri, saat gibi işleyen bir toplumsal 
düzenin kurulması gibi ana tartışmalar, romanın havasında belirginleşmektedir. Dolayısıyla 
roman, baştan sona toplumsal hayat tartışmasını içermektedir. Eski toplumsal hayatın olum-
suzlanması, romanın önemli bir yaklaşımıdır. Devletin dağılması, ümmetin parçalanması, 
sosyal hayatın yanlış davranışlar ve politikalarla krizlere girmesi, devlet-millet kopukluğu, 
eşitlik ve adaletten uzak tutumlar, toplumsal ve siyasal çöküşü hazırlamıştır. ‘Bu uğursuzluk 
dönemlerinde insanca yaşamak yolu kaybolmuş, nefis ve arzulara uyulmuş, kanaat kalkmış, 
bereket azalmış, ahlâk bozulmuş, hürmet ve itaat kalmamıştır. İnsanlar cansız, ruhsuz, işsiz, 
esersiz, tembel bir hâlde zamanlarını geçirmekte; sosyal hayatlarında bir tat ve bir esas gö-
rülmemekte; muhakemesiz bir hayatı sürdürmektedirler’ (s. 8). 

Sosyal hayat, saat metaforuyla ifade edilmektedir. “Ben de bu saat sayesinde kurulmuş bir ma-
kine gibi muntazaman işlerim” (s. 144) diyen anlatıcı, ‘bu kadar mükemmel olan bu âlem’ (s. 
145) yani ‘âlem-i kemalat’ (s. 156), ancak her şeyin tıkır tıkır işlediği bir toplumsal ortama 
karşılık bulur. “Burada insan dakikayla iş görmeye alışmalıdır.” (s. 157) der ve dakiklik vurgusu 
yapar. Sosyal hayatın temeli, düzenlilik, intizam, mükemmellik ve dakikliktir. Saat, bu siste-
min imgesidir. 

Yeni zamanlarda insanlar neredeyse birer ‘insan-ı kâmil’ gibidir. İnsanları makine gibi kurgu-
layan anlatıcı, onların her şeyi değiştirecek kudrete sahip olduklarını, kemal noktasına er-
diklerini ima eder. Bu dönem insanları hakikate ermiş ve aydınlanmışlardır; kötülüklerden, 
çirkefliklerden hep sakınırlar. Daima çalışırlar, çalışmayı bir fazilet bilirler. Yalan söylemezler, 
temiz giyinirler, iyi beslenirler, güzel yaşarlar. “Elhasıl şu asırda yaşayan bu insanlar, saffet-i 
celil-i insaniyete layık olan usûl ve kavaidi bulmuşlar, tatbik etmişler; tarik-i müstakime, rah-ı 
selamete girmişlerdir. Hiç şüphe yoktur ki, onlar Allah’tan memnun oldukları gibi, Allah da 
onlardan razıdır.” (s. 61). Böylesine yüce gönüllü insanların yaşadığı toplum/şehir, dinî hayat 
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bakımından da üstün vasıflara sahiptir. Camiler büyüleyicidir ve adeta nurdan yapılmıştır. 
“Cami-i şerifin tarz-ı inşa ve tezyininde mimarının göstermiş olduğu sanatı lisan ve kelimeyle 
tarif etmek gayrikabildir… Mihrabın tezyinatı, minberin azameti, heyet-i umumiyenin ruhani-
yeti insanın ruhunu okşuyordu.” (s. 65). Bu camilerde ibadet edenler de aynı mümtazlık içinde 
hayatlarını sürdürmekte olan inanmış kişilerdir. 

Çalışma fikri, tıpkı terakki fikri gibi romanın başat tezlerinden biridir. Bu yeni toplum, tama-
men çalışma sayesinde sorunlarını alt etmiş ve gelişme göstermiştir. Boş zaman uğraşları, 
hemen hemen hiç yoktur. Yeni İstanbul’da ne bir kahvehane, ne bir çayhane, ne de bir nar-
gile ve tütün bulmak mümkündür. Çünkü çay, kahve, nargile, tütün içen hiçbir fert yoktur 
(s. 76). Sefahat âlemlerine takılmak, vakit kaybetmek, vakti boşuna harcamak ‘yasa’tır. Çalış-
ma ise dinî bir vazife olarak görülmektedir. “Oğlum, Cenab-ı Allah her şeyi insanlar için halk 
etmiştir. Haram ve mekruh olan şeylerden içtinap ettikten sonra, her türlü ulum ve fünundan, 
sanayiden istifade etmek senin hakkındır. Eğer elinden gelirse çalış da uç. Zemini del de yerin al-
tında istediğini yap. Görülmedik, işitilmedik şeyler ihtira, icat et. Bu dünyada yaşamak hakkın ol-
duğu gibi, çalışıp bir eser sahibi olmak; ebna-yı cinsine yadigâr-ı hayat olarak bir eser bırakmak; 
dünyada ibka-yı nam etmek; çalışkan bir âdem olduğun hâlde ahirete gitmek de nimetlerin en 
büyüğüdür; çünkü Allah çalışkanları sever, tembelleri ise asla sevmez.” (s. 29). Aynı görüşler bir 
başka yerde de geçer: “Oğlum, şu sözüme iyi dikkat et: Sen bir insan olarak dünyaya geldin. 
Cenabıhak senden hiçbir şey esirgemeyerek her türlü terakkiyata mazhar olman için sana bü-
yük bir istidat bahşetmiş. Eğer çalışırsan her iki dünyada mesut, yok eğer çalışmazsan hor, zelil 
olursun.” (s. 54)

Kadınların sosyal konumları da romanın ayrıca yer verdiği bir tartışmadır. Bu asrın kadınları, 
erkeklerden daha rahat yaşamaktadır (s. 46). Evlilik usûlleri de bellidir ve ‘aşk’ sakıncalı görül-
mektedir (s. 80). Kadınlara belli haklar verilmiştir; ancak sosyal hayatta erkeklerle bir arada 
bulunmaları, birlikte ticaret yapmaları, gezip dolaşmaları yasaktır. Kadınlar, kendilerine ayrıl-
mış bölgelerde istedikleri gibi hayatlarını sürdürürler. Toplumda aktif bir konuma gelmiştir. 

Romanın ilginç bölümlerinden birini, çocuk yetiştirme sistemi oluşturmaktadır. ‘Tevlit ve 
Terbiyehane’ kurumlarında yetiştirilir çocuklar. Aileler, çocuklarını belli günler görebilir an-
cak. Çocuklar, hızlı bir öğrenme sürecine tabi tutulurlar. Yemek saatini bilirler, daha altı ay-
lıkken tuvaletlerini haber verebilirler. Çok özel besinlerle beslenirler, sağlık durumları özel 
doktorlar tarafından takip edilir. Mürebbiyeler çocukların her an yanındadır. Bu aşamadan 
sonraki mekteplerde de aynı titizlik sürdürülür. Çocuk beş yaşına geldiği zaman hangi alana 
istidadı olduğu, öğretmenleri tarafından tespit edilir ve ona göre yönlendirilir (s. 98-105). 
Böylece, dönemin ‘altın nesil’ yetiştirmesi gerçekleştir. 

Sosyal hayatın düzenlenmesinde dikkat çekici bir uygulama da ‘vatandaşlık numarası’dır. 
Bugünki Türkiye’de geçerli olan bu sistem, yazar tarafından çok önceleri düşünülmüştür. “Bu 
âlemde yaşayan her ferdin kendine mahsus bir numarası vardır” (s. 112). Herkes kendi numara-
sı ile işlem yapmaktadır. Herkes numarası ile bilinmektedir. Hatta bugünki ‘facebook’ benzeri 
bir sisteme dahi rastlanmaktadır. Herkes, belli bir sistemde kendine arkadaş edinmektedir; 
en fazla arkadaş edinen, daha önemli olmaktadır. Böylesi bir uygulamanın temelinde de 
teknoloji bulunmaktadır. Bu sistem toplumun gözetlenmesi, takip edilmesi, sistematize 
edilmesi düşüncesine dayanmaktadır. Ütopyaların her şeyi düşünmüş olmasının ilginç bir 
örneğidir. 
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Sonuç

Rüyada Terakki romanı, ütopik edebiyat, bilim-kurgu edebiyatı bakımından kayda değer bir 
örnektir. Edebîliği ve sanatkâraneliği bir hayli zayıf olan roman, belli bir düşüncenin, bakı-
şın, tezin doğrultusunda kaleme alınmıştır. Bir tezi ve görüşü işlemekte; görüşünü ve tezini 
doğrulamak adına uzun uzadıya tafsilatlara girişmekte ve böylece edebîlikten hayli uzaklaş-
maktadır. Ancak belli görüşlerin, fikirlerin, yaklaşımların, dönemsel açıdan nasıl tartışıldığını 
göstermesi bakımından sosyolojik kıymete sahiptir. Dönemindeki tartışmaların mahiyeti 
hakkında, net ipuçları vermektedir. 

İslam birliği fikrine dayanan roman, İslam’ın ilerlemeye karşı olmadığı tezini işlemektedir. 
Buna göre din (İslam), terakkiye mani değildir. Hatta tam tersine İslam, çalışmayı emretmek-
tedir. Müslümanların çalışması gerektiği, çalışarak dünyayı mamur hâle getirdikleri ifade 
edilmektedir. Yoğun bir şekilde çalışma, terakki, teknoloji, makina, saat, nizam, dakiklik vur-
gusu yapılan roman, mükemmellik ideasına yaslanmakta ve böylece ütopik bir mahiyete 
bürünmektedir. 
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Bir Yeni-Tarihselci Okuma Denemesi: 
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Aydın-İktidar İlişkisi
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Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Doktora Öğrencisi

Giriş

Postmodern tarih kuramının edebiyat eleştirisi düzeyindeki izdüşümü olan Yeni Tarihselcilik 
(New-Historicism), 1980 yılında Amerikalı eleştirmen Stephane Greenblatt tarafından yazı-
lan Renaissance Self-Fashinoning: From More To Shakespeare (Rönesans’ın Benlik Öztanımı: 
More’dam Shakespeare’e) adlı eseriyle tarihsel serüvenine başladığı genel-geçer bir yargı 
olarak kabul edilse de Peter Barry söz konusu eleştiri kuramının Greenblatt’ın bu eserinden 
çok öncesinde Louis Montrose’un bazı çalışmalarında da ileri sürüldüğünü iddia eder.1 Post-
modern tarih algısını ve Yeni-Tarihselcilik kuramını Türkiye’ye tanıtan Serpil Oppermann da 
bu hususta Barry ile aynı fikirdedir.2 

Yukarıda da ifade edildiği gibi yeni tarihselcilik, postmodern tarih kuramının edebiyat eleş-
tirisindeki bir izdüşümü olduğu için, söz konusu eleştiri kuramını daha net bir şekilde ortaya 
koyabilmek adına, öncelikle tarih anlayışının postmodern dönemdeki yansımalarını mo-
dern dönemdekiyle bir arada irdelemek gerekmektedir. 

Modern dönemde tarih anlayışı, tarihsel olguların tarih eserlerine -büyük oranda- gerçekçi 
bir şekilde yansıtıldığını ve bu eserlerin de bilimsel bir nitelik taşıdığını ortaya koyar ve aynı 
zamanda belirli tarihi kesitlerdeki genel durumu belli bir makro konuyla sınırlandırır. Aynı 
zamanda modern tarih bilimine göre, tarih bir “süreklilik” arz eder ve birbirinden kopuk bir 
tarih algısı kabul edilemezdir.3 Nitekim Comte’un ve Marx’ın eserlerinde -her ne kadar birbir-
lerinden büyük oranda farklı da olsalar- modern tarih anlayışının bu karakteristik özellikleri 
açık bir şekilde kendisini belli eder.4 

1  Peter Barry, Beginnig Theory: An Introduction to Literary and Culturel Theory, Manchester University Press, Manchester 
2002. s. 172.

2  Serpil Opperman, Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Kuram, Phoenix Yayınları, Ankara 2006. s. 16.

3  A.g.e., s.20.

4  Halil İbrahim Bahar, Sosyoloji, USAK Yayınları, Ankara 2005. S. 99-100. 
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Postmodern dönemde ise söz konusu anlayış büyük ölçüde değişir ve tarihsel metinlerin 
de -tıpkı edebî metinler gibi- yazarın bakış açısına göre “kurgusal” bir paradigmayla kaleme 
alındığı fikri bu dönemde ön plana çıkmaya başlar ve tarihsel kesitleri makro konularla sı-
nırlandırmayıp mikro konuları da gözlem sürecine dâhil eder.5 Aynı zamanda bu dönemde 
metnin kendisi, Derrida’nın “metin dışında hiçbir şey yoktur” mottosundan mülhem olarak 
oluşturulmuş Louis Montrose’un “tarihin metinselliği, metnin tarihselliği” mottosundan da 
anlaşılacağı gibi büyük önem kazanır.6 Bununla birlikte postmodern tarih anlayışı, tarihin bir 
“süreklilik” arz ettiği yönündeki görüşleri bir yanılsama olarak görür ve bu yanılsamanın da 
tarih metninin, onu kaleme alan tarafından kurgusal hâle getirilmesinden kaynaklandığını 
dile getirir.7 Hyden White, Michel Foucault gibi tarihçilerin eserlerinde, söz konusu anlayışın 
zuhûr ettiği kolaylıkla görülebilir. Yine, Althusser’in “panoptik devlet”, Gramsci’nin “hege-
monya”, Foucault’un “güç” gibi kavramlar etrafında ele aldıkları iktidar olgusu, postmodern 
tarih kuramcıları tarafından sıklıkla göz önünde bulundurulur ve tarihsel açıdan birçok ola-
yın temel sebepleri arasında gösterilmeye çalışılır.8

Yeni-Tarihselcilik, postmodern tarih anlayışının yukarıda da ele alınan temel yönsemeleri 
ışığında edebî metinleri ele alır ve onların tarihsel yönlerini bu şekilde ortaya koymaya ça-
lışır. Elbette ki, söz konusu kuramın, kendi özgül pozisyonundan ötürü postmodern tarih 
anlayışından farklı olan yönleri de vardır ve bu yönler, aynı zamanda onu söz konusu tarih 
anlayışından farklı kılan hususları da ortaya çıkarır. Söz gelimi yeni tarihselciler, edebiyatın 
sanıldığının aksine tarihsel olgularla daha yakın bir ilişkide olduğunu ileri sürerek inceleme-
de “edebî metin” ve “edebî-olmayan metin”e –Barry’nin deyimiyle- “eşit-ağırlık” verir ve ikisin-
den birini arka plana, diğerini ön-plana alan diğer edebî eleştiri yöntemlerinden ayrılır.9 Aynı 
zamanda edebî metinlerin salt hayattan etkilenmediği, onu da büyük oranda etkilediğini 
öne sürerek hayat-edebiyat arasındaki ilişkiyi kuramsal açıdan yeniden dizayn eder.10 

Burada, Yeni-Tarihselciliğin yukarıda kısaca ifade edilen özellikleri doğrultusunda, Modern 
Türk romancılığının öncülerinden ve aynı zamanda Servet-i Fünûn hareketinin temsilcilerin-
den Hâlid Ziyâ Uşaklıgil’in Nesl-i Ahîr adlı romanında edebî bir kurguyla irdelediği II. Abdül-
hamid devrindeki iktidar-aydın ilişkisini ve bunların romanın genel muhtevasıyla arasındaki 
bağıntıyı işleyeceğiz. 

5  Rümeysa Çavuş, “Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, sayı 42/1-2, 2002, s. 123-124.

6  Postmodern Tarih Kuramı: Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Kuram, s. 16.

7  A.g.e., s.20.

8  Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, s. 175-176.

9  A.g.e., s.174.

10  A.g.e. s. 179-180.
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Hâlid Ziyâ’nın Nesl-i Âhir Adlı Romanının “Kurgusal”lığında II. Abdülhamid Devrindeki 
Aydın-İktidar İlişkisini Yakalama Çabası

1. II. Abdülhamid ve Aydınlar

Hâlid Ziyâ’nın Nesl-i Ahîr adlı romanı, edebiyat tarihimizde, Türk toplumunun II. Abdülha-
mid devrinin son yıllarındaki buhranlı durumunun aksettiği önemli romanlardan bir tanesi 
olmakla birlikte, propagandist yaklaşımlardan elden geldiğince kaçınılıp estetik niteliğini 
koruyan Meşrutiyet devri romanlarının birisidir.11 Bu romanda Hâlid Ziyâ, bir bütün olarak 
Abdülhamid devrinin toplumsal yansımalarını konu edinir. Bu yansımalardan birisi de, tıpkı 
hem o devrin de daha sonraki devirlerin tarih yazımcılığında olduğu gibi romanın edebî 
kurgusunda da ön plana çıkan aydın-iktidar arasındaki ilişkidir.

Romanın baş-kişisi olan ve Paris’te eğitim gördükten sonra İstanbul’a gelen idealist ruhlu 
Süleyman Nüzhet’in ve en az kendisi kadar idealist-aydın arkadaşlarının (Şakir ve İrfan) ba-
şından geçenlerin dramatik bir şekilde ele alındığı romanda, devrin genel sosyal ve kültü-
rel sorunsallarının yanı sıra ve bunlardan daha fazla siyasî sorunsallar da okura sunulur. Bu 
siyasî sorunsallardan birisi de, mevcut toplumsal buhranın içerisinde olan ve onun genel 
niteliğiyle ölçüşen aydın ile iktidar arasındaki ilişkidir.

Hem o devrin hem de daha sonrasının hâkim konumdaki tarih yazımına göre, II. Abdülha-
mid devrinde, çoğunlukla devlet adamı işlevine sahip olan12 aydınlar, otoriteye sahip iktidar 
tarafından sürekli gözetim altında tutulur ve kendisine başkaldıranlar birbirleriyle zıtlık teş-
kil eden yöntemlerle etkisizleştirilir. Kimileri yüksek mevkilere getirilme ve görünüşte terfi 
ettirilmeyle pasif hale getirilme yöntemiyle, kimileri de doğrudan farklı şekillerde cezalan-
dırılarak susturma yöntemiyle etkisiz hâle getirilir. Bu durumu bizzat Hâlid Ziyâ’nın kendisi, 
Kırk Yıl adlı anı türüne ait eserinde şu şekilde anlatır:

“Abdülhamit’in kendisine düşman olduklarını yahut olabileceklerini kestirdiği adamlar 
hakkında birbirine zıt görünen iki sıkıştırma usulü vardı, bir takımını sağ eliyle tutar, ipe-
ğe benzeyen fakat esaret zincirinden başka bir şey olmayan bağlarla az çok parlak me-
muriyetlere tayin eder, bir takımını da sol elinin acıma bilmeyen, zulmü adaletin tabii bir 
gereği sayan işâretiyle hapislere, sürgünlere, hatta söylenenlerde kat’î bir doğruluk varsa 
çeşit çeşit ölümlere gönderirdir.”13

Hâlid Ziyâ’nın görüşlerine ve dolayısıyla hâlâ hâkim durumdaki tarih yazımına paralel olarak 
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı eserinde II. Abdülhamid dönemindeki iktidar ay-
dın ilişkisi hakkında şunları dile getirir:

“Bu devrin aydınları, Meşrutiyet’in gelişiyle yazdıkları anılarında Abdülhamit istibdadının 
korkunç yanlarını tanıtmakta gösterdikleri abartmalar ya da gülünçleştirmeler, yalnız bu 
rejimin trajik ya da komik özelliklerini değil, aynı zamanda aydınların kendi psikolojile-

11  Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil, Akçağ Yayınları, Ankara 2004. S.72-73.

12  Zeki Duman, “Türkiye’de Aydın-İktidar İlişkisi” http://ilimler.org/istikamet/images/stories/TurkyedeAydnIktdarIlsks.pdf

13  Hâlid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, Haz.: Nur Özmel Akın, Özgür Yayınevi, İstanbul 2008. S.330.
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rini de yansıtır… Bu dönemin aydınlarının çoğu çevrelerinden soğumuş, karanlıklar ve 
umutsuzluklar içindeydi. Tanrı’dan başka dayanak göremiyorlardı. Bir kaçı intihara, çoğu 
da fırsatçılık yoluyla manevî intihara sürüklendi.”14

Yine, Aydın Üzerine Tezler adlı eserinin birinci cildinde yazmış olduğu şu cümlesiyle Yalçın Kü-
çük, tıpkı Berkes gibi, Hâlid Ziyâ’nın görüşlerine hemen hemen paralel bir tespitte bulunur 
ve o devirde aydına olan tavrı Abdülhamid’in şahsıyla birlikte ele alarak şu şekilde gösterir: 

“Yalnızca çevresindeki hırsızlara değil, zaman zaman en şiddetli muhaliflerine bile çok ‘rahat’ bir 
tutum gösterebiliyor. Bu nokta üzerinde durmak zorundayım: Çünkü bu nokta Hamit’in anlaşıl-
masından daha çok, bu tek başına hiç de önemli değil, Türk aydınının, genel olarak ve bu arada 
Hamit’e karşı düşmanlığı açısından, çözümlemesini kolaylaştıracak… Bölük porçük de olsa ya-
zılı aydın tarihi, hep Hamit’in uyguladığı şiddet yöntemlerinden söz eder. Bu, güzel. Ancak Hamit 
bundan ibaret değil, Hamit, aynı zamanda, zamanının aydınlarına hep nimet arzetti.”15

2. İkbal ve Ceza Arasında 

Hem Meşrutiyet hem de daha sonraki devrin tarih yazımına göre ikbal ve ceza arasında ka-
lan aydınların yaşadığı bu durum, Hâlid Ziyâ’nın Nesl-i Ahîr adlı romanının edebî kurgusunda 
da ortaya çıkar. Roman kişilerinin her biri aydın ve idealist olmakla birlikte, bu niteliklerinden 
ötürü II. Abdülhamid devrinde bir yandan belirli makamlar veya mevkilerle diğer yandan ise 
baskı ve cezalarla susturulmaya çalışılır.

Romanın baş-kişisi Süleyman Nüzhet Paris’ten gelir gelmez iktidar tarafından potansiyel bir 
suçlu gibi algılanır ve gözetim altında tutulur. İktidarın romandaki temsilcileri olan Gıyas Bey, 
Paşa ve Şeyda Bey tarafından da -devrin aydına yönelik devlet politikası gereği- kendisine 
önce ikbal kapıları açılır. Şeyda Bey, bunu bizzat kendi ağzından üstü kapalı bir biçimde şu 
şekilde ifade eder: 

“-Geçen gün dedi; yukarıda sizinle ilgili konuşmalar yapılıyor, görüşler ileri sürülüyordu. 
Sizin gibi deneyim ve bilgi kazanmış kimselerin işlerinden çekilmelerine üzülmemek elde 
değildir. Siz bugün önemli bir elçilikte bulunmalıydınız; ya da böyle kritik dönemde vila-
yetlerin değerli memurlara o kadar gereksinimi var ki!.. ”16

Ancak Süleyman Nüzhet, kendi kişisel ve toplumsal ideallerinden taviz vermek istemez ve 
dolayısıyla II. Abdülhamid yönetimi tarafından kendisine doğru açılan ikbal açılan kapıla-
rı kapatır. Bu durumu Nüzhet, bizzat romanda II. Abdülhamid yönetiminin temsilcisi olan 
Paşa’ya, kendisine verilecek görevleri kabul etmeyeceğini belirterek şu şekilde dile getirir:

“-Teşekkür ederim efendim, dedi; bana lütuf gösterip değer veriyorsunuz. Ancak ben böy-
le bir hizmet vermeye kendimde bir yetenek bulamadığımdandır ki (daha önce) çekilme-
ye karar vermiştim. Sonra, o kadar yaşlı olmakla birlikte yorgun bir adamım; zamnımı ya 

14  Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Haz.: Ahmet Kuyaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. s. 366-367.

15  Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt:1, Tekin Yayınevi, İstanbul 1990. s. 358.

16  Hâlid Ziyâ Uşaklıgil, Nesl-i Âhir, Haz. Şemsettin Kutlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990. s. 490.
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gezide ya da dinlenmekte geçirmeye muhtacım…”17

Bu sorunsal, Süleyman Nüzhet’in dostları İrfan ve Şakir adlı iki aydının yaşadıklarıyla da 
edebî bir kurguya bürünür. Şakir, kendisinin Paris’te “zararlı gruplar” ile bir arada bulundu-
ğu iktidar tarafından öğrenilince, Gıyas Bey tarafından kendisine ikbal kapıları açılarak ve 
“idâre-i maslahât”a yükseltilerek etkisiz hâle getirilmek istenir; ilk başta bu başarılır. Süley-
man Nüzhet bu duruma karşı çıksa da pek etkili olamaz:

“-Niçin itiraf etmeyeyim, diyordu; bütün çalışma hayatımın doğal bir sonucu olarak 
Babıâli’de, özellikle de Hariciye’de bir göreve geçmek, ömrümde alınyazısı olan adamlarla 
yürümek bence öyle bir emel ki bunu elde edememenin pek yazık olacağını sanıyorum… 
Ve mademki bugün ülke, çocuklarına verilecek ekmeği pek temiz ellerden geçirmiyor…

Nüzhet ekledi:

-O zaman açlıktan ölmektense bu ekmeği biraz kirli olarak kabul etmeye karar vermeli.

Şakir:

-Yok, pek öyle de değil, dedi; kirlenmek zorunda pek kalmaksızın yaşamak da mümkün…
”18

Ancak belirli bir süre sonra Şakir, kendisinde devrin iktidârı tarafından bahşedilen makam-
ları toplumsal ideallerinin üstünde tutmaktan çekinmeye başlar. Böylelikle de kendisine açı-
lan ikbal kapılarına yükselmekten pişmanlık duyar ve tekrardan iktidârın karşısında yer alır:

“Şakir önce mesleğinden söz etti. İlk günleri bu hayatı hoş görmek için çalışmıştı. Ama 
sonunda bu ikiyüzlülüğün ve hilenin çirkefine boğulan üstünlüğüne, seçkinliğine ve ye-
teneğine, her biri bir boyun eğme, kavuk sallama karşılığında elde edilen ilerlemelere 
bütün arkadaşlar arasında kin ve kıskançlıktan, öfke ve nefretten oluşan ilişkilere kat-
lanamayan bir isyan duygusuyla, her gün dayanabilme gücünden bir parçasını daha 
kaybetmişti.”19

Kendisiyle aynı siyasî sebeplerden ötürü babası sürgüne gönderilmiş ve böylelikle de kıska-
ca alınmış olan İrfan da -tıpkı Şakir gibi- sürekli gözetim altında tutularak ve tevkif edilmekle 
korkutularak, iktidar tarafından ideallerinden vazgeçirilmeye çalışılır; kendisine Paşa tarafın-
dan iş teklifinde bulunulur: 

“…Babanızı getirmek için çalışacağıma söz veririm: ama çok işleri olan adamlarız. Böy-
le şeyleri aklımıza getirmek gerekmektedir. Bana ara sıra gelseniz olmaz mı? Sizinle 
Paris’ten söz ederiz. Özellikle beni pek çok meraka düşüren birkaç kişi üzerine bilgi almak 
isterdim. Bilseniz yürekten onlara ne kadar… Ama bunlardan sizinle beni daha iyi tanı-
dığınız bir zaman söz edelim. Sonra, yalnız babanızı değil sizi de düşünmek gerek. Sizi bir 
göreve aldırmak da pek mümkün.”20

17  A.g.e., s.490-491.

18  A.g.e., s.275.

19 A.g.e., s. 430.

20  A.g.e., s.105.
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İrfan -tıpkı Süleyman Nüzhet’in yaptığı gibi- ilk anda kendisine iktidar temsilcileri tarafından 
yapılan bu teklifi reddeder ve onlara karşı en başta cephe alır. Bunu ise Paşa’nın kendisine 
hediye etmek istediği altın tabakayı reddederek göstermiş olur:

“Bunu kabul etmek bir çirkefin içine girmek, geri çevirmek büyük hakaret göstermeye yü-
reklilik göstermek demektir. Bir saniye süren kararsızlığından sonra silkinerek, tamamıyla 
kendisini bularak: 

-Teşekkür ederim, dedi. Ben kulunuz zaten tütün içmem; sonra sizi bu güzel ve değerli 
kutudan yoksun etmek bence bağışlanamaz bir suç olur.”21

Süleyman Nüzhet gibi, kendisine iktidâr temsilcileri tarafından açılan ikbal kapılarını ilk anda 
kapamasının sebebi, ikisinin de farklı yetişme koşullarından oluşan mizaç farklılıklarından 
kaynaklanır. Şakir’in zengin bir aileye mensup olması ve hayatı boyunca maddî açıdan sı-
kıntı çekmemesine rağmen İrfan, orta-hâlli bir aileye mensup olarak sürekli yokluk çeker. Bu 
durumlardan ötürü Şakir, İrfan’a nazaran daha “maslahatçı”; İrfan ise Şakir’e nazaran daha 
“ihtilalci”dir:

“Şakir, hayatta başarılı olmak için, az çok kirli araçlara başvurmakta bir sakınca görmü-
yordu. İrfan, tam tersine, bir ihtilalci ve şiddet yanlısıydı. Süleyman Nüzhet, bu iki tipin 
ikisini de onaylamıyordu. Birini ne kadar bozulmaya yatkın görüyorsa, ötekini de o kadar 
ezilişle karşı karşıya görüyordu; ikisine de acıyordu.”22

Sonrasında hem babasını hem de annesini içinde bulunduğu kıskaçtan ötürü kaybeden İr-
fan, iktidarın bir türlü sonu gelmeyen baskılarına dayanamaz ve sonunda kendisini denize 
atarak intihar eder:

“Bir ara, uykusundan zor uyanan bir hastanın sıtmalı hâliyle gözlerini açıp oraya, o boşlu-
ğun derin siyahlıklarına bakmak istedi. Orada ne vardı, ne olabilirdi? 

Ve o boşluk, o uçsuz bucaksız derinliğin dalgalı çatışmalarını döndürerek, hayali bir kasır-
ga içinde kendine çekiyordu. Çekti, çekti… Artık şimdi önüne geçilemeyecek, geri alına-
mayacak bir gücün elinde idi…

Yavaşça, sanki eriyip akıyormuşçasına, gözlerini kapadı ve kendini salıverdi.”23

Hâlid Ziyâ Nesl-i Ahîr’de, genel olarak İstibdat döneminin İstanbul’unu resmederken, aydın-
ların iktidar ile olan ilişkisini de söz konusu tablonun içerisine yerleştirerek o tabloyu bütün-
ler. Böylelikle hem o devrin hem de bu günümüzün hâkim “tarihyazımı”nın çizmiş olduğu 
İstibdat dönemi İstanbul’unun aydın nezdindeki yansımalarını da kurgusal bir düzlemde 
alımlamak mümkün olur. Aynı zamanda yazar, tıpkı Mai ve Siyah adlı romanında kendi nes-
linin II. Abdülhamid devri ortalarındaki hâlini Ahmet Cemil adlı karakteri merkeze alarak 
ortaya koyduğu gibi24, burada da yine kendi neslinin “istibdad”ın yıkılışı arifesindeki hâlini 
Süleyman Nüzhet adlı karakteri ön planda tutarak ele alır. 

21  Ag.e., s.106.

22  A.g.e., s.328.

23  A.g.e. s.523.

24  Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 1998. S.279.
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Sonuç

Postmodernizmin tarih bilimi alanındaki temel konseptini ihtiva eden postmodern tarih 
kuramı, modern tarih kuramlarının aksine, tarihe “tekilci” değil “çoğulcu” bir perspektifle 
yaklaşır ve onun nesnelliğinden çok metinselliğini ve kurgusallığını vurgulamak ister. Bu ku-
ramdan yola çıkan yeni-tarihselciler de, edebiyat metinlerindeki tarihsel olgulara aynı pers-
pektifle bakarak ondaki kurgusallığı estetik bir düzlemde ele almaya çalışırlar. Yeni-tarihselci 
bir perspektifle Hâlid Ziyâ’nın Nesl-i Ahîr adlı romanındaki aydın-iktidar ilişkilerini ele aldı-
ğımızda, oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir. Servet-i Fünûn edebiyatının 
kurucularından ve modern Türk romanının öncülerinden olan Hâlid Ziyâ, II. Abdülhamid 
devrinin önde gelen tanıklarından birisi olarak, söz konusu tarihsel devrin İstanbul’unu bir 
bütün olarak eserinde kurgusal bir düzlemde ele alırken hem o devrin hem de daha sonra-
sının tarihyazımındaki genel tezlerden hareket etmiş hem de o devirdeki aydınlarla iktidar 
arasında ilişkiyi de sorunsallaştırmıştır. Söz konusu ilişki de çoğunlukla iktidarın aydınları 
susturmaya yönelik girişimleriyle belirli bir nitelik kazanmıştır. 
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Bir Yeni-Tarihselci Okuma Denemesi: Hâlid Ziya Uşaklıgil’in 
Nesl-i Ahîr Romanında II. Abdülhamid Devri  Aydın-İktidar İlişkisi

Özet

Modern romancılığın Türk edebiyatında öncülerinden olan Hâlid Ziyâ Uşaklıgil’in Nesl-i Ahîr adlı romanında, 
II. Abdülhamid devri ortamının özgül tarihsel ve toplumsal koşulları hemen hemen bütün yönleriyle ve belli 
bir bakış-açısından yansıtılmış bir hâlde bulunur. İhbarcılıktan sansürcülüğe, üst sınıfların yaşayış biçimlerin-
den makam-mevki hesaplarına kadar pek çok tarihî ve edebî eserde II. Abdülhamid devrinin karakteristikleri 
olarak belirtilen olgular, Nesl-i Ahîr’in kurgusunda Batıcı/Aydınlanmacı bir bakış açısından resmedilir. Hatta 
söz konusu roman, daha sonrasında gerek yazarın kendi anılarında gerekse de pek çok tarih kitaplarında 
işlenerek 1923 sonrası dönemin “tarihyazımı”na da etki edecek bazı “kurgu”ları da ihtiva eder. Bunlardan birisi 
ve belki de en önemlisi, II. Abdülhamid devrindeki aydın-iktidar ilişkisi üzerine oluşturulmuş kurgudur. 1980 
sonrası Anglo-Sakson eleştirisinde yeni bir yönelim olarak doğan Yeni-Tarihselcilik’in ışığında bu çalışmada 
Nesl-i Ahîr romanındaki söz konusu “kurgu” ve bunun 1923 sonrası tarihyazımına etkisi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hâlid Ziyâ Uşaklıgil, Nesl-i Ahîr, II. Abdülhamid devri, aydın-iktidar ilişkisi, Yeni-
Tarihselcilik…

Bir Yeni-Tarihselci Okuma Denemesi: Hâlid Ziya Uşaklıgil’in 
Nesl-i Ahîr Romanında II. Abdülhamid Devri  Aydın-İktidar İlişkisi

Abstract

Hâlid Ziya Uşaklıgil, one of pioneers of modern Turkish novel, treats specific historical and social characteris-
tics of II. Abdülhamid period in his novel named Nesl-i Ahîr. From whistleblowing to censoring, from life-styles 
of ruling classes to their ambitions to higher positions many historical and social circumstances of this period 
are reflected by author with Western/Enlightened viewpoint in Nesl-i Ahîr. Also, some fictions are involved 
in the novel, which influenced historiography that is constitued after 1923. One of these, probably most 
imtportant, is relation between intellectuals and rulership. In this work, we will deal with this relation and its 
influences historiography that is constitued after 1923, in light of New-Historicsm that is emergent as a new 
perspective in Anglo-Saxon criticism course.

Key Words: Hâlid Ziya Uşaklıgil, Nesl-i Ahîr, II. Abdülhamid period, relation between intellectuals and rulers-
hip, New-Historicsm. 
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Ahmet Mithat Efendi’nin Roman 
Kahramanları Hangi Tarih Kitaplarını 
Okuyorlar?

Özlem Nemutlu

Yrd. Doç. Dr. ,Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

Ahmet Mithat Efendi’nin edebî eserlerinde “tarih”le alakası, ya konusu tarihte geçmiş bir 
vak’adan hareket etmek ya da hikâye ve roman kişilerine ve anlatıcı-yazara tarih kitapları 
okutmak suretiyledir. Bundan başka ayrıca, Emile Zola tarzı yazanlara cevap vermek veya 
onları eleştirmek için kaleme aldığı önsöz ve makalelerinde ve kimi zaman da romanlarında, 
“tarih”i tanımlama ve “tarih” ile “edebiyat” arasındaki ilişkileri tartışmaya gittiğini görüyoruz.1 
Onun tarihle ilgili kitapları olduğunu da biliyoruz.

Vak’ası tarihte geçmiş ve tarihe mal olmuş tarihî bir kişiden/kişilerden veya hadiselerden 
hareket eden romanlar, hepimizin de bildiği gibi tarihî romanlardır.2 Bu bağlamda Ahmet 
Mithat Efendi’nin tarihî romanları, yazıldıkları yıl ve vak’a zamanlarıyla birlikte şöyledir: 
1.Yeniçeriler3-1871-I.Abdülhamit(1774-1889) ve III. Selim dönemi; Süleyman Muslî�-1877-13. 
yüzyıl, Arnavutlar-Solyotlar4-1888-18. yüzyılın ikinci yarısı. Bunların dışında, tarihî roman ta-
nımına uymamakla birlikte vak’ası tarihin geçmiş zamanlarında gerçekleşmiş romanlarını 
da yine yazılış yılları ve vak’a zamanlarının tekabül ettiği tarihî dönemleri de belirterek şöyle 
sıralayabiliriz: 

Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar5-1874-III. Mustafa (1757-1774), II. Mahmut (1808-1839); 
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş?6-1874-III. Selim (1789-1807); Zeyl-i Ha-
san Mellah yahut Sır İçinde Esrar7-1875; Hüseyin Fellah8-1875-18. yüzyılın ikinci yarısı; Ahmet 

1  Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat, Hazl.:Özlem Nemutlu, Özgür Yay., İstanbul:2006.

2  Ayrıntılı bilgi için bkz. Hülya Argunşah, “Ahmet Mithat Efendi’nin Tarihî Romancılığı”, Merhaba Ey Muharrir, Ahmet Mithat 
Üzerine Eleştirel Yazılar, Haz: Nüket Esen-Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yay. İstanbul:2006, s.119-138.

3  Ahmet Mithat Efendi, Yeniçeriler, 1316/1900, Letaif-i Rivayat, Haz.: Fazıl Gökçek-Sabahattin Çağın, Çağrı Yay., İstanbul: 
2001, ss.164-194.

4  Ahmet Mithat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, Hazl: M. Fatih Andı, TDK Yay. Ankara: 2000.

5  Ahmet Mithat Efendi, Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar, Hazl: Ali Şükrü Çoruk, TDK Yay. Ankara:2000.

6  Ahmet Mithat Efendi, Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş?, Haz: Kâzım Yetiş, TDK Yay., Ankara:2000.

7  Ahmet Mithat Efendi, Zeyl-i Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar, Haz.:Ali Şükrü Çoruk, TDK Yay., Ankara:2000. 

8  Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Fellah, Haz: M. Fatih Andı, TDK Yay. Ankara: 2000.
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Metin ve Şirzad9-1892-13. yüzyıl. “Kostüm romansı”10 tanımlamasıyla adlandırılabilecek bu 
romanların vak’aları tarihî bir dönemde gerçekleşmekle birlikte tarihî bir hadiseden ve tarihî 
bir kişilikten hareket etmedikleri için tarihî roman sayılmazlar. Tarihî dönemi bir fon olarak 
kullanan bu romanlar, tarihî romanın formundan uzaklaşmış eğilimler içerisinde değerlendi-
rilebilirler. Biz bu yazımızda, Ahmet Mithat Efendi’nin, bahsettiğimiz bu romanlarında ve ko-
numuzla ilgili diğer eserlerinde roman kişi/kahramanlarına hangi tarih kitaplarını okuttuğu-
nu, dolayısıyla hangi tarih kitaplarına ve yazarlarına atıfta bulunduğunu değerlendireceğiz.

Bahsettiğimiz bu romanlar, Ahmet Mithat Efendi’ye göre “hakikî-realist” konulardan hareket 
etmeleri bakımından da önemlidirler. Gürcü Kızı yahut İntikam’ın önsözünde söyledikleri ol-
dukça ilgi çekicidir:11

Tevarihte birtakım vukuata tesadüf olunur ki ahvâl-i mevkiiye ile tatbik ve mevaki-i 
mezkûre ahalisinin tabayi ve âdâtıyla mukayese edilerek yazılacak olursa enfes-i âsârdan 
addolunacak romanlar vücuda gelebilir ki hayal-nüvisânın melekât-ı vehmiyeleri bile bu 
kadar acayip ve garaip şeyler tahayyül ve tasavvurundan aciz kalırlar. Okuyanlar kemal-i 
hayretlerinden naşi ahval-i mezkurenin sıhhatine inanamamak isterler ise de muharri-
rin derece-i sıdk ve kizbini tecessüs için kitaplara müracaat eyledikleri zaman hayal zan-
nettikleri şeyin hakayık-ı mahzdan ibaret bulunduklarını görerek hayretleri bir kat daha 
mütezayid olur. 

Roman kişilerinin ve anlatıcı-yazarın tarih kitaplarını okumaları ve onlara atıflarda bulunma-
ları meselesine gelince, Ahmet Mithat Efendi’yi bu hususta da devrinin siyasî ve sosyal ha-
diselerini yorumlar ve onlara göre hareket eder bir vaziyette görüyoruz. Romanıyla bir okur 
kilesi yetiştirme ve neticede Osmanlının modernleşmesine hizmet etmeyi kendine gaye 
edinen Mithat Efendi, bazı hikâye ve romanlarında kişilerini tarihi bilen ve ondan ders alan 
olumlu kişiler olarak karakterize eder. Esaret’teki Fitnat’ın kütüphanesinde aşk ve muhabbet 
kitaplarından başka tarih, adaba dair kitaplar vardır.12 Ahmet Mithat’ın en sevdiği kahraman-
larından Rakım, Beyoğlu’ndaki Ermeni dostunun kütüphanesindeki coğrafya, tarih, hukuk 
ve muahedat-ı düveliyeye dair kitaplardan istifade eder.13 Rakım Efendi gibi Ahmet Mithat’ın 
olumlu kahramanlarından ve bizi Batı’da oldukça iyi temsil ettirdiği Paris’te Bir Türk’ün 
Nasuh’u da tarihe, edebiyata meraklıdır; Garp ve Şark edebiyatlarını bilir. Bu yönüyle roma-
nın hep tarih kitapları okuyan tarihe meraklı Mösyö Hyrienne’nin takdirini kazanır. Ona göre 
Nasuh, bir feylesoftur. (s.128; 138) Romandaki kadınlardan Poliny de bir tarih mualliminin 
kızı olarak tarihe meraklıdır. Firkat’in14 kahramanı Memduh, on dört yaşında iken Babıâli’de 

9  Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Metin ve Şirzad, Hazl:Fazıl Gökçek-Özlem Nemutlu, TDK Yay, Ankara: 2013.

10  C. Hugh Holman, tarihî romanın tanımından uzaklaşan iki eğilimden bahseder. “Bunlardan birincisi “kostüm (costume) 
romansı”dır: Bu tür romanlarda tarih, bir seri maceracı veya seksüel istismarın, kötüye kullanmanın zeminini oluşturmak için 
suistimal edilir. Diğeri de geçmişe dayalı“karakter romanı”dır. Bunda da bir kişiler grubunun canlandırılması amacı dolayı-
sıyla mekân ve zaman ikinci derecede bir önemdedir. Bkz.  Holman, C. Hugh. A Handbook to Literature, 3. b.,İndianapolis, 
1976.s. 254-255. (Edebiyat terimleriyle ilgili çalışmalarından ve notlarından faydalanma izni verdiği için hocam Prof. Dr. 
Ömer Faruk Huyugüzel’e çok teşekkür ederim.)

11  Ahmet Mithat Efendi, Gürcü Kızı yahut İntikam, Hazl: Kâzım Yetiş, TDK Yay., Ankara:2003, s.408-409.

12  Ahmet Mithat Efendi, Esaret, 1287/1870, Letaif-i Rivayat, s.18.

13  Ahmet Mithat Efendi, Felatun Beyle Rakım Efendi, Hazl: Şerife Çağın, Özgür Yay., İstanbul:2008,  s.37-38.

14  Ahmet Mithat Efendi, Firkat, 1287/1871, Letaif-i Rivayat, ss. 121.
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mazbata odasında çırağ olur. Memduh vazifesi olan bütün işleri çok seri bir şekilde yapıp 
bitirdikten sonra işsizlikten canı sıkılmaya başlar. Bunun için elinden kitap eksik olmaz. Gece 
yastığının altında, sürekli birkaç kitap bulunur. Önce tarih kitaplarını okur, ardından tasavvu-
fa merak salar, siyer ve menakıplar okur.

Bir seyahat romanı olan Acayib-i Âlem’de15 Hicabi, yabancı dillerde yazılmış tarih kitapla-
rından okuduklarından hareketle Odesa’nın tarihini layıkıyla ve ayrıntılı bir şekilde öğrenen 
ve bu bilgileri etrafındakilerle paylaşarak dinleyenleri kendisine hayran bırakan Suphi ile 
yolculuk etmekten çok memnundur. Petersburg’da Kontes Katina imparatorlar ve onların 
tarihleri hakkında konuşurlarken Suphi, Osmanlı tarihlerinin yöneticilerin maişet-i sefihane-
lerine de değinen Avrupa tarihleri gibi “mükemmel” olmadıklarını söyler. (S. 419) Bu olumlu 
kahramanların karşısında Bir Tövbekâr’ın16 Feda’sı ise tıpkı Felatun Bey gibi okuyarak elde 
edilen doğru ve sağlam bilgiler yerine kendi “sanı”larıyla hareket eden birisidir:

Meselâ medeniyet-i umumiye-i âleme Fransızlar mı, Almanlar mı yoksa İngilizler mi daha 
ziyade himet eylemiş olduklarına dair bir bahis açılıp da Feda Efendi İngilizlerin daha 
çok hizmet etmiş olmalarını zanneyledi mi artık kendisini bu zandan çevirmenin imkânı 
olamaz. Ama Feda Efendi tarih-i umumiyi tetebbu ve tetkik etmiş de İngilizler lehine bu 
hükmü öyle mi vermiş? Yok! Hatta Feda Efendinin tarih-i umumiyi hiç de okuduğu yoktur. 
S.413 

Ahmet Mithat Efendi’nin bahsettiğimiz olumlu hikâye ve roman kahramanlarının “tarih”ten 
haberdar olmaları, onu bilmeleri dışında önde gelen tarihçilerden ve tarih kitaplarından 
bahsettiği romanları konumuz açısından çok önemlidir. Süleyman Muslî, Gürcü Kızı yahut 
İntikam, Arnavutlar Solyotlar, Ahmet Metin ve Şirzat ve Gönüllü Ahmet Mithat Efendi’nin 
tarihe dair düşünceleri, bir bakıma tarih tezlerini işlediği romanlardır. 1877’de yazılan 6. 
asır sonları ile H.7. asır başlarında M.13. asrın sonu ile M.14. asrın başlarında, yani Anadolu 
Selçukluları’nın son dönemlerinde cereyan eden hadiseleri konu edinen Süleyman Muslî’nin 
vak’aları, Güney ve Güneydoğu illerimiz ile Suriye, Mısır, Filistin, Lübnan civarında geçer. 
Gürcü Kızı yahut İntikam’ın mekânları ise Abaza, Çeçen, Dağıstan ve Gürcistan memleketleri-
dir. Arnavutlar Solyotlar ile Gönüllü’de ise hadiseler, Yunanistan’da geçer. 1877 ile 1898 tarih-
leri arasında yazılan bu romanlar, görüleceği üzere Osmanlı’nın son zamanlarında elimizden 
çıkmak üzere olan mekânlarda yaşananları konu edinmektedir. Genellikle kanlı ve maceralı 
bir aşk hikâyesiyle tarihe mâl olmuş hadiselerin iç içe işlendiği bu romanlarda Ahmet Mithat 
Efendi, Osmanlıcılık düşüncesine uygun hareket ederek tarihe dair birtakım tezler geliştirir. 
Bu vesileyle de bir kısmı hepimizce bilinen tarihçilere atıflarda bulunur ve onlardan alın-
tılar yapar. Bundan dolayıdır ki bahsettiğimiz romanlarda tarihçilerden bahseden, roman 
kahramanlarından ziyade romanlarında sürekli kendi varlığını hissettiren ve Ahmet Mithat 
Efendi’yi açıkça temsil eden anlatıcı-yazardır. 

Süleyman Muslî’de, ilk başta bahsettiğimiz coğrafî mekânlar hakkında bilgi vermek için 
isim vermemekle birlikte Arap tarihlerinden bahseder. Mariya’nın ardından giden Süley-

15  Ahmet Mithat Efendi, Acâyib-i Âlem, (1299-1882), Hzl.: Kâzım Yetiş, TDK, Ankara:2000.

16  Ahmet Mithat Efendi, “Bir Tövbekâr”,  Letaif-i Rivayat, ss.413-436.
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man Muslî’nin bir süre aralarında bulunmak zorunda kaldıkları kanlı örgüt Haşhaşîler hak-
kında romanda oldukça ayrıntılı bilgi vardır. Ahmet Mithat Efendi, bu örgütle ilgili olarak 
Müneccimbaşı Ahmet Dede’nin Arapça olarak yazdığı Sahâyifü’l-Ahbâr17’ından istifade eder. 
Sahâyifü’l-Ahbar’dan daha ayrıntılı Arap tarihleri bulunmadığından Frenk tarih kitaplarında-
ki tafsilatlara bakar. (S. 478-480) 

Ahmet Mithat Efendi, Sahayifü’l-Ahbar’a Türkçülük fikrini çok açıkça işlediği Ahmet Metin ve 
Şirzat’ta da atıfta bulunur. Ahmet Metin, Hüseyin Basri’ye Türklerin tarihinin Osmanlılarla 
başlamadığını; çok şerefli ve kadim bir tarihleri olduğunu; hatta Türk ünvanlı ilk kişinin Hz. 
Nuh’un torunu olduğu için Hz. Nuh’un doğrudan doğruya bizim “ağa babamız” olduğunu 
anlatırken Sahayifü’l-Ahbar’dan istifade ettiğini söyler. Onun bu hususta faydalandığı kay-
naklar arasında, Arap tarihleriyle birlikte Yunanlı tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon ve ta-
rihçi Heredot da vardır. Bu iki isim, Gürcü Kızı yahut İntikam’da da geçer. (s.19) Seyyah Mon-
sieur Gilliom’un Kafkasya seyahati sırasındaki tercümanı Mihran Boran, dolaştırdığı yerlerle 
ilgili tarihî malumatlara ve tarihçilere vakıftır. 

Arnavutlar Solyotlar’da, başta Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere Pokevil, Rafnel, Rizo Nasara, 
Trikopi ve Alexander Soço gibi tarihçilere atıflarda bulunur; onların yazdıklarından faydala-
nır. Bir başka ifadeyle Ahmet Mithat Efendi, bu romanını yazarken hem Osmanlı hem de Rum 
tarihçilere başvurmuş; Tepedelenli Ali Vak’ası, Arnavutların isyanının bastırılması, Arnavutlar 
ile Rumlar arasındaki sürtüşmeler gibi Osmanlıyı son zamanlarında meşgûl eden meseleler-
de farklı tarihî kaynakların bakış açılarını sergilemek istemiştir. Bir başka önemli gayesi de 
tarih ile kurgusal olanın birleştiği ve ayrıldığı noktaları göstermek; böylece tarihî vak’alardan 
hareket eden bir romanın nerede tarihin, nerede edebiyatın alanına girdiğini göstermektir.

Sultan I. Abdülhamit ile II. Mahmut’un saltanatı arasındaki yıllar, Osmanlı merkezî otoritenin 
iyice zayıfladığı ve bunun neticesinde bilhassa Balkanlar’da büyük kopuşların görülmeye 
başlandığı yıllardır. Ahmet Mithat Efendi, Tarih-i Cevdet’te söz konusu yıllarda Osmanlı eya-
letlerinde merkeze bağlılığın görünürde kaldığını; devletin Avusturya ve Rusya gibi düşman 
devletlere artık karşı koymada aciz kaldığını ayrıntılı ve açıklamalı bir şekilde anlatıldığını 
belirtir. Onun Mora İsyanı öncesi ve sonrasında patlak veren hadiseler konusunda alıntı 
yaptığı diğer tarihçiler ise Rum, Fransız olmalarıyla dikkat çekmektedirler. Gayesi, ayrılıkçı 
eğilimlerinden dolayı Rumların ne kadar zarar gördüklerini ve Osmanlı’ya da ne kadar zarar 
verdiklerini bizzat Rum tarihçiler vasıtasıyla göstermektir. 

17  11 ayrı sahada 20’den fazla eseri bulunan Ahmet Dede’nin en önemli eseri Câmiü’d-Düvel’idir.. Müneccimbaşı’nın Arapça 
yazdığı ve dünyanın kuruluşu ile ilgili efsanevi anlatılardan IV. Mehmed saltanatına kadarki dönemi ele alan bu eser 18. 
yüzyıl başlarında Lale Devri padişahı III. Ahmed tarafından kurulan ve şair Nedim’in başkanlık ettiği bir heyet tarafından 
ilk defa olarak Türkçeye çevrilmiş ve 1867’de İstanbul’da üç cilt halinde yayınlanmıştır. Bizzat Nedim’in “ağdalı kısım-
larını biraz çıkardığını” belirtmiş olduğu gibi eksikleri bulunan bu çeviriden günümüzde sadece dönemin Türkçesinin 
yansıtılması amacıyla yararlanılmakta olup, kitabın bölümlerinin yakın geçmişte yayınlanmış diğer Türkçe çevirileri esas 
alınmaktadır.

 Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin kendi gözlemlerini bizzat aktarması, bir kısmı günümüze kadar ulaşmamış olan ve ara-
larında Batı kaynakları da bulunan toplam 72 kaynaktan yararlanması, eserinde nakilci değil tenkitçi bir yaklaşım sergi-
lemesi, 1673’e kadar gözlemlediği tarihi açık bir üslûpla ortaya koyması ve ayrıntılardan kaçınmaması, her bir padişahı 
ayrı ayrı ele alması Câmiü’d-Düvel’in günümüzde de Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biri olma özelliğini 
sürdürmesini sağlamıştır. 

 (https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCneccimba%C5%9F%C4%B1_Ahmed_Dede) (Son erişim tarihi: 23.06.2016. 14:54)
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Alıntı yaptığı isimlerin başında, Ahmet Mithat Efendi’nin “müverrih” sıfatıyla adlandırdığı 
“Viaggio in Morea a Costandinopoli ed in Albania, non che in molte dell Impero Ottomano” 
isimli seyahatname sahibi ve o sırada Moro konsolosu olan François Pouqueville/Pokevil 
gelir. Mora’da Avrupalıların ve Rusların kışkırtmalarıyla Arnavutlar ile Rumların birbirle-
riyle kanlı-bıçaklı düşmanlar hâline gelmeleri üzerine yazan Pokevil, aslında genel olarak 
Osmanlı’nın aleyhinde bir çizgi takip etmekle birlikte Arnavutların haşin tavırlarının Türkleri 
bile yıldırdığını yazar:

Türkler bile Arnavutların şiddet-i i’tisafatını men’e kudret bulamıyorlardı. Fesadın men’i 
hususunda hükûmet-i Osmaniyeye ettikleri hizmetin mükafatını kendi eyadi-i gadr ve 
i’tisaflarıyla almaya kalkıştıklarından, üzerlerine sevkedilen Osmanlı askerine de muka-
vemetle bir taraftan Rumlar ve bir taraftan Müslümanlar üzerine saldırıp canlarına, mal-
larına taarruz eder olmuşlardı. S.14 

Ahmet Mithat Efendi, Pokevil’e iki kez atıfta bulunuyor. Osmanlıcı bir yazar olarak Ahmet 
Mithat Efendi, Arnavutların isyanını bastırmada şiddet politikası izleyen Osmanlı’yı mazur 
göstermek için söz konusu hadiselerde güya Rumlarla birlikte Osmanlı’nın bile çok zorlan-
dığını iddia eden Pokevil’den alıntı yapar. Kendisi de eğer hariçten müdahale edenler olma-
saydı, Osmanlı’nın Rumlar hakkındaki olumlu tavırlarının tekrar güçleneceğini, böyle kanlı 
birtakım hadiselerin yaşanmayacağını ilave eder:

Devlet-i Âliye-i Osmaniyenin eşfak ve merahim-i raiyeperverîsi hakikaten hiçbir devlete 
makis olamadığından, Mora’nın işbu ilk fesadı üzerine mes’uliyet-i maddiye ve mane-
viyesi müsebbiplerine ait olarak kabahatli kabahatsiz, zalim mazlum, İslam Hristiyan 
ne kadar adamın kanı dökülecek idiyse döküldükten sonra, Rum milleti hakkında bu fe-
sadın vukuundan biraz evvele gelinceye kadar hükûmet-i Osmaniyenin daima bî-diriğ 
buyurageldiği müsaadat ve imtiyazat yine tekrar inayet ve ihsan buyurulmuş ve gerek 
müverrih Pokevil’in ve gerek sair tarih-nüvîsanın kayıt ve tahrirleri üzere “Manyat Beyi” 
namıyla tekrar bittecdid bazı derbentlere ve bilhassa Korinent [Korint] berzahında mu-
hafızlık hizmeti yine Rum efrad-ı müsellahasına havale buyrulmuştur ki bu iki kayd-ı litâf 
devlet-i aliyenin cihet cihet evvelki hâl ve suretine muavedeti için iki şahit makamına ka-
imdir. S.15

Ahmet Mithat Efendi, dış güçlerin etkisiyle Arnavutların ve Rumların birbirine düşürüldüğü-
nü ifade ettikten sonra bu iki kanlı milletin fertlerinden Rüstem ile Eftimi arasındaki bir aşk 
hikâyesinin ibretli bir hadise olduğunu belirtir. Ancak bu aşk hikâyesine geçmeden önce 
Arnavutluk’un siyasî durumu hakkında ayrıntılı bilgi verirken Tarih-i Cevdet’e başvurur. Ah-
met Cevdet Paşa, I. Abdülhamit ile II. Mahmud’un saltanatları arasındaki yıllarda Arnavutla-
rın merbutiyetlerinin sadece sözde kaldığını; bu yüzden Avusturya, Rusya gibi düşmanların 
müdahalelerini engellemekte acizlik gösterdiğimizi yazmaktadır. Ağalar ve beyler, âdeta bir 
federasyonun üyeleri gibi birbirleriyle savaş ve barış gibi her türlü işlerde merkezden bağım-
sız hareket etmektedirler.

Ahmet Mithat Efendi, Rüstem ile Eftimi’nin aşklarını anlatırken Arnavutlar ile Solyotlar’ın 
tarihteki mücadelelerini, dolayısıyla Tepedelenli Ali Paşa’nın bir eşkiyadan Yanya Valisi olu-
şuna kadar geçen süreyi ve Solyotların tarihini anlatır. Tarih-i Cevdet’ten aldığını ima ettiği 
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bu kısımlar, dikkatle okunmalıdır. Bu romanın yazıldığı yılı (1890) düşünürsek, Ahmet Mithat 
Efendi’nin neden romanında bu hadiselere yer verdiği daha iyi anlaşılabilir.

Ahmet Mithat Efendi, pek çok çağdaş tarihçinin Osmanlıların “Osmanlılaştırılan Rumla-
rı” İslâmiyeti kabule zorlamadıklarına şaştıklarını söyler. Onlara göre Osmanlı, Doğu Roma 
İmparatorluğu’nu yıktıktan sonra Şark Patrikhanesi’ni fesih ve ilga ederek Rumlara dinlerini 
ve dillerini unutturup Osmanlılığı tek esas hâline getirmelidir. Yazarın bu hususta söyledik-
leri, Ahmet Mithat Efendi’nin güya bu yeni tarihçilere hangi maksatla başvurduğunun ge-
rekçesini açıkça ortaya koymaktadır. Arnavutlar ile Solyotlar arasında yaşanan hadiselerden 
hareketle Osmanlı’dan ayrılık emelleri taşıyan unsurların yaşadıklarını/yaşayacaklarını ve 
yaşatacaklarını ibret verici bir şekilde anlatarak Osmanlılığın önemine vurgu yapmaktır. Di-
ğer taraftan Osmanlı’nın Batı’nın güya medenileştirme adına sömürgeleştirme faaliyetinden 
çok daha insanî ve medenî bir yönetim anlayışına sahip olduğuna özellikle dikkat çekerek 
Batılıların kışkırtmalarına alet olarak ayaklanmak isteyen gayrimüslüm tebaya bir uyarıda 
bulunmaktır.

Ahmet Mithat Efendi bu önemli satırları, devletlerin bugün birbirleriyle mücadele etmek 
uğruna bütün sermayelerini ticaret yerine silahlanmaya ayırdıklarını, dolayısıyla insanların 
işsiz ve boş kaldıkları için, açlık ve yeisin arttığını ve bütün bunların sonucunda Rusya’da 
nihilistlerin, Almanya’da sosyalistlerin, Fransa’da ise anarşistlerin meydanları aldığını, me-
deniyetin istikbalinin tehlikede olduğunu söyleyerek tamamlar. Uzun bir istidraddan son-
ra sözü, Yunanistan’ın mevcut durumunu değerlendirmeye getirir. Güya muhtariyetini ka-
zanan Yunanistan, Osmanlı’nın hâkimiyeti altında iken hem dinî hem de siyasî bakımdan 
hür ve bahtiyarken şimdi birçok borcu bulunmakta ve büyük devletlerin siyasî emellerine 
oyuncak olmaktadır. Fener Rumları kadar rahat olmadıkları, Rum tarihçiler tarafından da iti-
raf edilmektedir. Ahmet Mithat Efendi, bu vesileyle sırasıyla Rum tarihçiler Rafnel ve Rizo 
Nasara’dan alıntılar yapar. Bu alıntılar vesilesiyle vurgulamak istediklerini şöyle özetleyebi-
liriz: Bazı “aklı başında ve vatanperver Rumlar”, Rusların kışkırtmacı tavırlarının farkındadır-
lar. Ruslar, güya Rumları Osmanlılardan kurtarmak istiyorlarmış gibi davranıp aslında onlara 
hükmetmek istemektedirler. Bunun diyetini de kat kat ödeteceklerdir. Osmanlı hâkimiyeti 
altında olanlar, ortaçağdaki Avrupa senyörlerinin tebaaları altında olanlarla mukayese bile 
edilemezler. Osmanlılar, sadece köylülerden aşar vergisi almışlar; Avrupa senyörleri gibi on-
ların mallarına ve hayatlarına malikiyet iddia etmemişlerdir. Hem mahalli idarede hem de 
dinî inanışlarında onları serbest bırakmışlardır. Dolayısıyla  Rumların/diğer etnik kesimlerin 
birtakım kışkırtmacı güçlerin etkisiyle Osmanlı’nın tebaasından çıktıktan sonra bu “hür” ve 
“rahat” hayatlarını arayacakları kesindir.

Ahmet Mithat Efendi, Rizo’nun bazı yerlerde askerî idarenin bile Hristiyan ahalinin elinde 
olduğu iddiasını biraz daha açıklar ve II. Murad’ın Yunanistan’a seferleri sırasında Venedikli-
lerin ve Rum prenslerin baskılarından bunalan Rumların Osmanlıları tercih ederek “epitrop”, 
“kaptan, “armatol”, “protopalikar” ve “palikar” gibi ünvanlar altında memleketi idare ettikleri 
hâlde yakın zamanlarda yabancıların kışkırtmalarıyla memleketi kan gölüne çevirdiklerini 
ve yazmakta olduğu “Kurun-ı Cedide Tarihi”nde -bu, Tarih-i Umumi kitabının bir parçasıdır 
aslında- “Bir Papazın Sadakat-i Osmaniyesi” başlığı altında pek çok kayıtlara rastlandığını be-
lirtir. Yine Rizo’ya göre Rumların Şark İmparatorluğu’ndan Fatih’in tebaası altına geçmeleri, 
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gerçek anlamda imparatorlukta yaşamaları anlamına gelmektedir. Şöyle ki maarifleri ilerle-
diği için tercümanlıktan başlayarak konsolosluğa, sefirliğe, Eflâk ve Boğdan Prensliği’ne ka-
dar Devlet-i Aliyye’nin dış işleri ve diplomatik noktalarında görev almışlardır. Ayrıca yüksek 
meblağlarda maaşlarla Paris, Viyana, Londra ve Berlin’e gönderilen Rum elçiler mevcuttur. 
Bunların eriştikleri makamlar, Avrupa’nın medenî devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, Hollan-
da vs. hiçbirinde görülmediği gibi, bunların tebaası altında bulunan Müslümanların hiçbiri-
sinin tarihin sayfalarında yer alabilecek hiçbir şöhretleri de olmamıştır.

“İki Müverrihin Hatası” başlıklı bölümde ise Alexander Soço ile aslında bir tarihçi olmamak-
la birlikte “müverrih” olarak adlandırdığı ve 1875-1895 arasında Yunanistan başbakanı olan 
Charilaos Trikoupis/Trikopi’nin objektiflikten uzak tutumlarını eleştirir. Dolayısıyla seyyah 
Pokevil ile siyasetçi Trikopi’yi, Ahmet Mithat Efendi, bir tarihçi gibi görmektedir. Bunun dı-
şında, bu isimlerin yazdıklarını eleştirdiği kısımlar, onun tarihî roman konusundaki teorik 
bilgilerini göstermesi bakımından da önemlidir:

Karilerimizden tarihe vâkıf olanlar şu romanı Mora vak’asına dair tarihin verdiği izahat 
ve tafsilatla, tatbik ve mukayeseyle elbette görmüşlerdir ki Solyotlarla Ali Paşa arasında-
ki münasebata dair buraya kadar vermiş olduğumuz haberler, öyle roman yazmayı sırf 
işkembe-i kübradan cevahirler yumurtlamak zanneden romancılar gibi yazmayıp, belki 
vukuatın en cüz’ilerine varıncaya kadar kâffesini hakayık-ı tarihiyyeye noktası noktasına 
tatbik ederek yazmışız ve yalnız işi sırf tarih yazar gibi bir suretten kurtarmak için yegâne 
eşhas-ı hayaliyemizden olan Rüstem’le bir de Eftimi mesailini araya katarak bu münase-
betle roman yollu yürütecek izahat ve muhaveratımızı yürütmüşüzdür.

Bundan sonra dahi yine şu surette devam edeceksek de vukuatın bu kısmında Yunan 
müelliflerinden Terikopi ile Alexander Soço’dan tebaüd etmeye mecbur olacağız. Fakat 
bu iki zattan tebaüdümüz asıl fenn-i tarihten bir tebaüd değildir. Bilakis bu iki zat fenn-i 
tarihten tebaüd ederek işi “roman-ı istorik” yani hikâye-i tarihiye çığırından dahi çıkar-
mış oldukları ve ne tarihe ne de romana benzemeyecek surete vardırmış bulundukları 
için onlardan tebaüd ederek cumhûr-ı müverrihîn hakayık-ı tarihîyeden olarak verdikleri 
malumatı bizim romanımız planı dahiline tastamam ithal etmeye çalışacağız.

Hikâye-i tarihiye yazan bir muharririn vakıa tarihten hiç ayrılmaması lazım gelmeyip hiç 
ayrılmayacak olsa yazdığı şeyin bir roman değil ayn-ı tarih olacağı derkârsa da biz yine 
bu iki zatın hatalarını hakikat diye kabul etmeye mecbur olmayacağız. Asıl tarihin letafe-
tini bunların hakayıkından ziyade planımıza muvafık bulduğumuz için ol veçhile tasvir-i 
vukuatta devam edeceğiz. S.191-192.

Arnavutlar Solyotlar’dan sonra konusu Balkanlarda geçen Gönüllü (1896) romanında da Ka-
labaka manastırlarıyla ilgili bilgi verirken tarihe de bir göz atar ve Yunanlıların bu topraklar-
daki hayatlarını baştan itibaren anlatır. Bu arada tarih ile edebiyat arasındaki ilişkilere de de-
ğinir. Bu bağlamda, tarihi aynen tekrarlamadığını, tekrarlansa Yunan tarihiyle ilgili bir sürü 
kötülük ve ayıplara da değinmesi gerektiğini, daha çok özetleme yoluna gittiğini belirtir. 
Ayrıca edebiyatın/romanın tarihten hangi şekillerde faydalandığına da dikkat çeker. Bütün 
bunlardan bahsederken Hammer’e atıfta bulunur. Onun, bütün Katolikleri mahcup edeceği 
gerekçesiyle Rumların Osmanlı’dan önceki dönemlerindeki rezilliklerini mümkün mertebe 
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hafif göstermeye çalıştığını; Osmanlı dönemini anlatırken ise “enva-i ekazib” ile doldurdu-
ğunu ifade eder. Rumların, Latinlerden çok çektikleri için Osmanlıları davet ettiklerini itiraf 
etmekle birlikte, Osmanlıların bu meseleden dolayı şan ve şereflerini kıskandığı için onların 
girdikleri yerlerde halka zulüm uyguladıkları yolunda mübalağalı ifadelere başvurur. (S.274-
275)

Yunanistan’da ne gibi efkâr ve ahval hüküm sürmekteyken Osmanlılığın oraya nasıl bir 
“fikr-i ıslah” ile girdiğini anlamak için vak’aları en ziyade tafsilatla yazan Atinalı müverrih 
Khalkondilos’un tarihini okumalıdır der. Onun Hammer’e göre vak’aları değiştirmeden ver-
diğini belirtiyor ve bu yüzden Hammer ne dese hakikati örtemeyeceğinin altını çiziyor. Fatih 
döneminde yaşanmış ve yine Yunan müverrihlerinden alınmış bir hikâyenin -ki başlı başına 
bir roman, bir dram olabilecek niteliktedir- Yunanlıların Osmanlılar karşısında ne kadar aciz 
ve onlara ne derece muhtaç olduklarının göstergesidir. Ahmet Mithat Efendi, yazar-anlatıcı 
olarak bu hikâyeye de yer verir. Yunanistan’ın, Atina’nın Fatih döneminde ele geçirilmesi, 
Atinalı müverrihlerin anlattıklarının Yunanistan’ın Osmanlı’ya geçmeden önce “dar-ı fetret 
ve mezalim” olduğu; fukara-yı ahalinin muhafaza-i selameti için iştigal-i Osmanî’nin vücub-ı 
tahtına girmiş olduğu. ( S.276-277)

Osmanlı tarihi için de önerdiği kaynak Hoca’nın Tacü’t-Tevarih’idir. Sultan Süleyman dö-
neminde yazılan bu tarih, ona göre en eski muhakemeli tarih kitabıdır. Bu tarihe, Acayib-i 
Âlem’de olduğu gibi zaman zaman başvuracaktır. Bundan başka “mebadi-i tarih-i Osmanîmiz 
hakkında hikmet-i tarihiyenin verdiği hükümleri bihakkın takdir için Rum ve Macar ve Venedik 
ve Alman gibi bizimle münesabat-ı siyasiye ve harbiyyesi olmuş bulunan milletler tarihlerini dahi 
tetebbu eylemek iktiza eder.”( S.272)

Ahmet Mithat Efendi, güya bir yabancı seyyah anlatıcı-yazara anlattırıyormuş gibi kurgula-
dığı Gürcü Kızı yahut İntikam’da ise bir başka coğrafyaya uzanır; Gürcistan’ın Rusya idaresine 
geçişini, Abaza, Çeçen, Dağıstan ve Gürcistan civarlarında yine acı bir aşk hikâyesiyle birlikte 
anlatır. Bu romanda da bir taraftan tarihî bir hadisenin bir edebî eser içerisinde nasıl değer-
lendirileceği tartışılırken diğer taraftan da anlatılanların tarihe uygunluğu veya ondan saptı-
rılışı hususlarında tarihçilere başvurulur. Oryantalist Rus tarihçisi Bure�, hakikati olduğu gibi 
anlatmamaktadır. Ahmet Mithat Efendi’ye göre hakikat-i hâli tarih suretinde değil de hikâye 
suretinde anlatan Gürcü Kızı yahut İntikam gerçeklere daha uygundur. 

Yerli Tarihçilerin Olmayışı

Ahmet Mithat, romanlarında sık sık konu dışına çıkarak anlattığı yer ve havalisi hakkında bir-
takım bilgiler verme gayretindedir. Ancak bu konuda başvurduğu kaynaklar arasında yerli 
tarihlerin yeterli olmayışına esef eder. Bizde, Osmanlı tarihinin özellikleri, araştırma usûlleri 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Dolayısıyla millî bir tarihimiz yeterince oluşturulamamıştır. Bu 
yüzden bizden evvel, söz gelimi İstanbul’da kimlerin bulunduğu hiç merak edilmemiş; bu 
konu, ilgili ecnebî kaynaklarıyla da uğraşmayan halka elbette yabancı kalmıştır.

Edebiyat eseri vasıtasıyla okuruna hikmetli birtakım sonuçlar çıkarmak isteyen bir yazar için 
tarih de bir ibret alma vesilesi olarak önemlidir. Akdeniz adalarından birinde görevli zabıta 
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memuru Ali Onbaşı ile bir Rum kızı arasındaki aşk ve evliliğe, devleti temsilen orada bulu-
nan K. Adlı memurun ahalinin huzurunu bozduğu gerekçesiyle karşı çıkışı ve neticede her 
türlü fedakârlığı göze alarak gerçekten birbirlerini seven iki insanın günahlarına girdiği için 
kendisinin de hak ettiği cezayı alışının anlatıldığı Bir Gerçek Hikâye’de Ahmet Mithat Efendi 
tarihe bu vesileyle başvurur. (s.329) 

Ahmet Mithat Efendi’nin tarih ve tarihçilere başvurma sebeplerinde biri de tarihî bir ko-
nunun bir edebî eserde nasıl karşımıza çıkacağı, dolayısıyla tarih-edebiyat arasında nasıl 
bir ilişkinin olduğu ile yazıcılığında karşılaşılan problemlere dair görüşlerini bildirmedir. 
Arnavutlar-Solyotlar, Ahmet Metin ve Şirzat, Gürcü Kızı yahut İntikam gibi eserlerinde, bu me-
selelere dair görüşlerini uzun istirdatlara başvurarak açıklar. Gürcü Kızı yahut İntikam’da bu 
vesileyle Voltaire’in XIV. Louıs Asrı tarihinden bahseder. En mufassal tarihlerden sayılan bu 
kitapta bile eksiklikler mevcuttur. (s.166)

Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde roman kişileri ve anlatıcılarca tarihi bilmenin ve tarih 
kitapları okumanın işlevlerine ve romana kattıklarına gelince şunları söylememiz müm-
kündür: Her şeyden önce Ahmet Mithat Efendi, Batı’dan öykündüğü Voltaire, Diderot gibi 
ansiklopedist bir yazar olarak eserleriyle okurlarını yetiştirmek gayesindedir. Bu yüzden 
de devrinin birçok aktüel meseleleriyle birlikte “tarih”ten haberdar olma olumlu bir özellik 
olarak sunulur. Edebî eserlerden hikmetli bir sonuç bekleyen bir yazar için tarih bir ibret 
alma vesilesidir. Bu yönüyle de tarihî kitapları okumanın ve tarihte olup bitenden haber-
dar olmanın önemi büyüktür. Tarihe ve tarih kitaplarına en çok atıfta bulunduğu Süleyman 
Muslî, Arnavutlar Soylotlar, Gürcü Kızı yahut İntikam ve Gönüllü romanlarına baktığımızda ise 
bu romanların coğrafyalarının Osmanlı’dan kopmak üzere olan mekânlar olduğunu biliyo-
ruz. Bu gerçeğin farkında olan Ahmet Mithat Efendi, tarih ve tarih kitapları vasıtasıyla bu 
mekânlarda Müslümanların ve Osmanlıların adil ve “hoşgörülü” devlet ve yönetim anlayışla-
rını hatırlatmak ve bir başka idarenin eline geçtiklerinde akıbetlerinin eskisinden çok daha 
kötü olacağını göstermek istemektedir. Bu yönüyle elbette “tezli” bir yazardır. Bütün bunla-
rın dışında edebiyat tarihinde “romantizm-realizm” tartışmalarının başlatıcılarından biri ola-
rak onun “tarih” ile “edebiyat” arasındaki ilişkiler konusunda birçok mülahazalara giriştiğini 
biliyoruz. Bunun yanı sıra tarihi yanlış yorumlayan, olayları olduğundan farklı gösteren tarih 
yazarlarını eleştirirken de “tarih yazıcılığı”na, bir başka ifadeyle “tarihin de tıpkı edebiyat gibi 
kurgusallığı”na dikkat çekmesi çok önemlidir. Bu mesele, bugün de için de çok önemlidir.

Tanzimat devri romanını neredeyse tek başına temsil eden Ahmet Mithat Efendi kadar ro-
manlarında böyle tarihle münasebet kuran başka bir yazar yoktur. Tabii olarak bunda “me-
selesi” olan bir yazar olması çok belirleyicidir. O, romanıyla hem medenî bir toplum yarat-
mak isteyen hem de Osmanlı’nın Batı karşısında yıkılmasını engellemek isteyen samimi bir 
Osmanlıcıdır. Dolayısıyla böyle birçok meselesi olan 19. yüzyılın bu ansiklopedist yazarının 
romanı, bugün de birçok araştırmaya konu olacak özgünlük ve renklilik taşımaktadır.
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Ahmet Mithat Efendi’nin Roman Kahramanları Hangi Tarih Kitaplarını Okuyorlar?

Özet

Ahmet Mithat Efendi, modern Türk edebiyatı içerisinde okurunu yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiş yazarla-
rın başında gelir. Bilgili ve kültürlü bir okur, modern ve medenî bir toplum için çok önemlidir. Ahmet Mithat’a 
göre böyle okurların bulunduğu bir Osmanlı toplumu, Batı karşısında yıkılmayacaktır. Bu yüzden olumlu ro-
man kahramanları, birçok kitapla birlikte tarih kitapları da okurlar; tarihî hadiselere vakıftırlar. Esaret, Paris’te 
Bir Türk, Acayib-i Âlem, Süleyman Muslî, Gürcü Kızı yahut İntikam, Arnavutlar Solyotlar, Ahmet Metin ve Şirzat ve 
Gönüllü gibi hikâye ve romanlarında roman kişileri ve anlatıcı-yazar, Doğu ve Batı’nın önde gelen tarih kitap-
larını okurlar. Eserlerde bu kitaplar, objektif/subjektiflikleri bakımlarından mukayese edilir.

Bu çalışmada, Ahmet Mithat Efendi’nin roman kahramanlarının hangi tarih kitaplarını okudukları tespit edi-
lecek; bu kitapları neden okudukları, bu tür okuma faaliyetlerinin romanlara ve okurlara ne kazandırdığı tar-
tışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Mithat Efendi, Türk Hikayesi, Tarihi Roman, kahramanlar

Summary

Which History Books do The Protagonists of Ahmet Mithat Efendi’s Novel  read

In modern Turkish literature, Ahmet Mithat Efendi is such a kind of writer who aims at educating his readers 
by means of  his novels.  According to him, an educated and knowledgeable person is very important for a 
modern and civilized society. For him, an Ottoman society filled with these kind of readers will not be defe-
ated by  the Western cultures and societies.  Because of this, the positive protagonists read history books to-
gether with the other genres, and have knowledge about historical cases. In his novels and short stories such 
as Esaret, Paris’te Bir Türk, Acayib-i Âlem, Süleyman Muslî, Gürcü Kızı yahut İntikam, Arnavutlar Solyotlar, Ahmet 
Metin ve Şirzat ve Gönüllü the protagonists and the narattor-writer read the most important history books of 
the West and the EastIn his works, these books are compared in terms of their objectivity and subjectivity. 

In this study, the history books read by the protagonist of Ahmet Mithat Efendi’s novels will be determined. 
The reasons of reading these kind of books will be examined and  the contribution of history books to the 
readers  and novels will be discussed. 

Keywords: Ahmet Mithat Efendi, Turkish novel, history books, protagonists
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Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında 
Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık İdeolojisi 
Bağlamında Yorumu

Fazıl Gökçek
 Prof. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.

Tanzimat ve Islahat Fermanlarının gönüllü ya da zorunlu olarak bir “Osmanlı milleti” fikrine 
hizmet ettiği, tarihçilerin ortak kabulüdür. Esasında Müslüman/Türk unsuruna dayanan, 
bu unsurun birinci sınıf, Rum, Ermeni ve Yahudi gibi gayrimüslim ahalinin de -onların 
aralarında da bir hiyerarşi vardır; Rumların ve Ermenilerin hiyerarşideki yeri zaman zaman 
değişmekle birlikte Yahudiler hep en son sıradadır- ikinci sınıf tebaa olarak yaşadıkları uzun 
asırlardan sonra ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde artık bu yapıda sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Fransız İhtilali’nin bütün dünyaya ihraç ettiği milliyetçilik fikri, Osmanlı tebaası 
gayrimüslimler arasında da karşılık bulmuş, özellikle Rumlar ve Ermeniler arasında bu fikir 
yayılmıştır. Bu durumun devletin bekası için yarattığı sorunun farkına varan Osmanlı Devlet 
adamları ve aydınlar, Batılı büyük devletlerin ve Rusya’nın gayrimüslim ahali üzerinden 
iç işlerine müdahalelerinin de önüne geçmek amacıyla Tanzimat projesini uygulamaya 
koymuşlardır. Bu projenin en temel amaçlarından birinin bir Osmanlı üst kimliği oluşturmak 
ve Osmanlı Devleti tebaası bütün ahaliyi “vatandaşlık” prensibi etrafında devlete sadık 
bireyler hâline getirmek olduğu söylenebilir. Esasen çoğu devlet bürokrasisi içerisinde yer 
alan yazar ve şairler de bu projeye eserleriyle destek vermişlerdir. Bunlar içerisinde söz 
konusu projenin en hararetli savunucularından biri -gençliğindeki kısa muhalif duruşu 
hesaba katılmazsa- Saray’la daima görüş birliği içinde olan Ahmet Mithat Efendi’dir.

Ahmet Mithat Efendi’nin romanları içerisinde Osmanlıcılık ideolojisinin en fazla belirleyici 
olduğu eserler Karnaval, Henüz On Yedi Yaşında, Müşahedat, Arnavutlar Solyotlar, Gönüllü gibi 
önde gelen kişileri arasında Rum ve Ermeni gayrimüslim kişilere yer verilenlerdir. Yazar, bu 
romanlarda gayrimüslim kişiler aracılığıyla “Osmanlı” üst kimliği altında bir arada yaşamanın 
şartlarını ve gerekliliğini açıklar gibidir. Bunlardan Karnaval’da, Hamparsun Ağa’nın 
şahsında, Osmanlı Devleti tebaası bir Ermeni’nin yerli kimliğine yabancılaşmasını ele alır. 
Bir Avrupalı gibi yaşamaya özenen Hamparsun ailesi ve onun çevresini oluşturan Beyoğlu 
muhitindeki varlıklı gayrimüslim ailelerin yaşantılarından sahnelerle söz konusu eleştirinin 
gerçekleştirildiğini görürüz. Henüz On Yedi Yaşında romanında da bu kez Rumlar üzerinden 
aynı yabancılaşmanın eleştirilmesi söz konusudur. Romanda zengin Rum ailelerin Avrupa 
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kültürüne özenerek evlerinde -genellikle Ege adaları ahalisinden- yoksul Rum kızlarını 
besleme/hizmetçi olarak istihdam etmeleri bu yabancılaşmanın bir göstergesi olarak 
sunulur. Yine yerli gayrimüslimler arasında bulunmadığı hâlde Avrupa ile ilişkilerin artması 
sonucunda evliliklerde drahoma âdetinin yaygınlaşması da her iki romanda hem Ermenilerin 
hem de Rumların yabancılaşmasını gösteren bir unsur olarak dile getirilmiştir. Henüz On Yedi 
Yaşında romanında Ahmet ve Hulusi Beyler aralarında bu meseleyi konuşurlarken bu fikir şu 
şekilde dile getirilir:1

[Ahmet] “… bizim yerli Hristiyanlarda dahi bu âdet-i habise yokken şapkalar türediği 
zamandan beri bu da türemiştir. Drahoma âdeti zaten Hristiyanlık’ta var mıdır? Elyevm 
başlarına yerli serpuşları giyen akvam-ı Hristiyaniyede çeyiz denilen şey aynıyla bizim 
Müslümanlarda olduğu surettedir. Fakat yerli Hristiyanlarımızdan birçoğu başlarına 
şapka giydikleri zamandan bed’ ile Avrupa âdetlerini dahi alarak drahomayı nikâhın 
üssü’l-esası addetmişlerdir. Ermeni karılarının dünkü güne kadar yaşmaklı olduklarını 
unuttuk mu? Hâlâ Anadolu ve Arabistan’da Hristiyan karılarının İslam kadar mestur 
olduklarını görmüyor muyuz?

[Hulusi] - Vakıa buraları da böyledir.

[Ahmet]- Evet! Dediğim gibidir! Akvam-ı şarkıyeyi akvam-ı garbiye bozmuştur.”

Müşahedat’ta da Agavni ve Siranuş’un başlangıçta Batı kültürünün etkisi altında iken 
sonradan kendi yerli kimliklerini öne çıkarmaları tasvipkâr bir dille anlatılmıştır. Mesela 
İtalya vatandaşı bir Levanten’in kızı olan Agavni’nin Ermeni annesini öne çıkararak ve 
“Ben Maryam’ın kızı Agavni’yim” diyerek İtalya pasaportunu yırtıp atması onun övgüye 
layık davranışlarından biri olarak gösterilmiştir. Siranuş’un yazar Ahmet Mithat Efendi’yi 
eserlerinden tanıyor olması, onun romanlarını Ermeni harfleriyle Türkçe yayınlanan 
bir gazeteden okumuş olması da onun Ermeni oluşundan önce Osmanlı oluşunun bir 
göstergesi olarak romanda yer bulur ve takdir edilir. Bu örnekler romanların aktüel 
zamanında, 19. yüzyılın sonlarında yaşananlardır ve bunlar üzerinden yazar bir Osmanlı 
üst kimliğinin gerekliliğini vurgulamaya çalışır. Daha da ileriye giderek, bu üst kimliğin 
esasında Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren var olduğunu, Osmanlı Devleti’nin, 
kuruluşundan itibaren idaresi altına aldığı toplumları bir fikir birliği etrafında aynı ülkenin 
yurttaşları yapmaya çalıştığını ileriye sürer. Bu esasında hâlihazırda belirtileri görülen 
“dağılma” sorununa çözüm olarak geliştirilen bir ideolojinin tarihe de teşmil edilmesinden 
ve bu ideoloji doğrultusunda yeniden yorumlanan tarihten aktüel bir problemi çözmek için 
yararlanılmak istenmesinden başka bir şey değildir. Ele aldığımız romanlar içerisinde tarihin 
bu bakış açısıyla yeniden yorumlanmasının en belirgin biçimde görüldüğü eser Arnavutlar 
Solyotlar’dır. Bu romanda, Balkanlarda yaşayan ve aralarında çatışmalar bulunan iki halkın, 
Arnavut ve Solyot halklarının ancak Osmanlı üst kimliği altında barış içinde yaşayabilecekleri 
fikrini dile getiren yazar, Osmanlı otoritesinin zayıflamasının bu bölgede kargaşaya yol 
açtığını ileriye sürer ve geçmiş asırlarda gerçekleştirilmiş olan “fikirce ittihat” prensibinin 
bütün Osmanlı tebaasına barış ve refah getirdiğini ileriye sürer. Aşağıya romandan alınmış 
olan parçada bu fikir yazarın düşünceleri olarak açıkça ifade edilmiştir:2

1  Ahmet Mithat Efendi, Henüz 17 Yaşında, (Haz. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000, s. 123.

2  Ahmet Mithat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, (Haz. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000, ss.  24-26).
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“Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin mebadi-i zuhurundan beri taht-ı idare-i adilesine giren 
ahali-i Nasraniyeyi ve bilhassa gerek İstanbul’un fethi esnasında ve gerek ondan sonra 
Osmanlılaştırılan Rumları velev ki cebren olsun kabul-i İslamiyet’e mecbur etmemiş 
bulunmasına müverrihîn-i cedidenin pek çokları şaşarlar ve bu müverrihleri mütalaa eden 
pek çok zevat dahi onların şu efkârına iştirak ederler.

Bu efkâra göre Osmanlılar İstanbul’u aldıkları zaman binlerce senelik Rum-ı Şarkî devletini 
rehin-i inkıraz eyledikleri gibi kıdemce Rum-ı Şarkî ile beraber bulunan Şark Patrikhanesini 
dahi fetih ve ilga ederek Rumlara dinlerini ve lisanların kaybettirecek esbab ve vesailin 
kâffesine bi’t-tevessül Osmanlılığı bir yekparelik hâline ifrağ etmeli imiş. 

Bu da bir fikirdir ve ahvalin sonradan aldığı surete nazaran eğer o zamanlar Osmanlılık böyle 
yekpareleştirilmiş olsa imiş ihtimal ki gerek Devlet-i Aliye ve gerek taht-ı idareye alınan raiye 
hakkında daha hayırlı olur imiş. Lakin Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin zikrolunan devr-i istilada 
nokta-i nazar-ı hikmeti bu fikirden daha âlî olup Osmanlılığın yekpareliğini bu mülkteki 
akvamdan hiçbirisinin din ve mezhep ve lisan ve kavmiyetlerini ihlal etmeksizin yalnız fikirce 
ittihatta arar imiş.

Bu nazar-ı hikmetin yalnız o zamanlardaki efkâra değil bu zamanlardaki efkâra dahi ne 
derecelerde tefevvuk edecek bir nazar-ı âlî olduğunu ispata hacet var mıdır? Miladın işbu 
on dokuzuncu asr-ı kemal-i medeniyetinde Avrupa mütemeddinlerinin önde İncil ve arkada 
rakı fıçıları ile Afrika ve Amerika ve Avustralya memalik-i vahşiyesine girerek ahali-i kadimeyi 
güya daire-i medeniyete ithal için maddî ve manevî bir kırıma uğratıp kırmalarını yine bu 
Avrupa hükemasından hangisi tahsin ediyor?

Devlet-i Aliye-i Osmaniye taht-ı idaresine almış bulunduğu milel-i gayr-i müslimenin  ne 
diyanetlerine, ne kavmiyetlerine, ne mezheplerine, hiçbir şeylerine taarruz etmemek ve 
onları yalnız fikren ve siyaseten Osmanlı bayrağı altında cem’ eylemek suretiyle o zamana 
kadar değil, bu zamana kadar bile emsali bir dereceye kadar Amerika’dan başka hiçbir yerde 
görülmemiş bulunan bir hürriyet-i hakikiye numunesi göstermişti. Avrupa bu numuneden 
istidlâl-i makûsede bulunur ise kabahat Devlet-i Aliye’nin midir? Hâlâ bugün dahi Bulgaristan 
denilen bir avuç yerde üç beş büyük devletin menfaati tekabül ederek biçare Bulgarlara 
idare-i Osmaniye zamanını mumla arattıracak bir buhran-ı müthiş vukua getirmiş olması 
elbette muvafık-ı hikmet bulmadıkları esas-ı idare-i Osmaniyeden daha ziyade şayan-ı 
muahezedir.” 
 
Ahmet Mithat Efendi’nin bu alıntıladığımız parçada dile getirdiği fikirlerin benzerlerini 
yukarıda zikrettiğimiz romanların hepsinde görürüz. Mesela Gönüllü romanında da 
Balkanlarda Teselya (Yenişehir) bölgesinde yaşayan Rum halkın Osmanlı Devleti idaresi 
altındayken mutlu ve müreffeh olduğunu, bölge bir süre Yunanistan’ın egemenliğine 
geçtiğinde Rumların nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını ve 1897 Türk Yunan Savaşı sırasında 
yeniden Osmanlı egemenliği altına girmesini bölge halkının nasıl büyük bir sevinçle telakki 
ettiğini anlatır. Aynı romanda, Batılı emperyalist devletlerin kışkırtmaları öncesinde Rumlarla 
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Müslüman ahalinin bir arada ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşadıklarını roman kişileri 
Recep Köso ve Filomen’in aileleri üzerinden örneklemiştir.

Ahmet Mithat Efendi’nin örneklerini zikrettiğimiz romanlarında dile getirdiği bu düşünceler, 
kendisinin de fikrî kurucularından olduğu Osmanlıcılık fikriyatıyla ilgilidir. Nitekim onun bu 
fikirlerini diğer bazı kitaplarında ve makalelerinde daha ayrıntılı bir şekilde temellendirme 
çabası içerisine girdiği görülür. Ezcümle Üss-i İnkılap adlı eserindeki şu satırlar bu düşüncenin 
ürünüdür:3

“Kemal-i ehemmiyetle dikkat olunacak ahvaldendir ki Devlet-i Aliye-i Osmaniye sırf bir 
devlet-i İslamiye gibi teşekkül etmemiştir. Zira Devlet-i Aliye’den mukaddem teşekkül 
eyleyen düvel-i İslamiyenin dahi tarihleri mazbut olup bunlar eğerçi şeriat-ı garra-yı 
Ahmediye’nin kâffe-i benibeşer üzerinde müsavi olan adaletini diriğ etmemişler ve 
az çok o tarik-i adalete ıktifada kusur eylememişlerse de zir-i idarelerine geçmiş olan 
milletlerle Osmanlılar misilli ittihat edemeyip onları yalnız bir vedia-i mahsusa gibi 
muhafazaya himmet buyurmuşlardır. Devlet-i Aliye-i Osmaniye ise diyanet-i celile-i 
İslamiye’nin düvel-i mütekaddime-i müslimeyi tezyin eyleyen bilcümle mehamid ve 
mekârim ve mehasinini haiz ve cami ve bilhassa hilafet-i celile-i İslamiyenin kutsiyet 
ve ehemmiyetine malik olduktan fazla Osmanlılığa mahsus olan (…)  ahvalden dolayı 
düvel-i salife-i İslamiyenin cümlesine bihakkın tefevvuk edecek bir suret-i celilede 
teşekkül eylemiştir.” 

Görüldüğü gibi, yazara göre Osmanlı Devleti’ni diğer İslâm devletlerinden ayıran bir fark 
vardır. Bu fark, idaresi altında bulundurduğu halkların etnik ve dinî kimliklerine müdahale 
etmemenin yanı sıra bunları “Osmanlı” üst kimliği altında bir “millet” olarak telakki etmesidir. 
Bu aslında bu eserlerin kaleme alındığı aktüel zamanda arzulanan bir durumun tarihe 
de teşmil edilmesi, başka bir deyişle tarihin, içinde yaşanılan dönemin bakış açısıyla ve 
ihtiyaçlarıyla yorumlanmasıdır.

Ahmet Mithat Efendi’nin bu görüşlerini onun gazete makalelerinde de görürüz. İlk kalem 
tecrübelerinin yayımlandığı İttihat gazetesindeki makalelerinde de daha sonra kendisinin 
çıkardığı ve Türk basın tarihinin en uzun soluklu gazetelerinden biri olan Tercüman-ı 
Hakikat’te de birçok yazısında istikrarlı olarak bu fikirlerini dile getirmeye devam etmiştir. 
Örneğin İttihat gazetesindeki 1876 yılına ait “Hâlihazır ve Rumlar” başlıklı yazısında şu 
satırları görüyoruz:4

“Mademki gazetemizin serlevhası altında ‘Osmanlı milletini teşkil eden halkın menafi-i 
Osmaniyesine hizmet’ edeceğimizi vaat eyliyoruz, şu muvazenemizi dahi mahza Rum 
halkının menfaat-i Osmaniyesini nazar-ı dikkate alarak yürütmekte olduğumuza 
emniyet edilmelidir. Malumdur ki Rum halkının menfaat-i Osmaniyesi denildiği zaman 

3  Ahmet Mithat Efendi, Üss-i İnkılap, (Haz. İdris Nebi Uysal), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 22.

4   İttihat, nr. 121, 29 Kânunuevvel 1292/1876.
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bunların milliyet-i kadimesi dahi beraberce düşünülür. Zira menfaat-i Osmaniyede hiçbir 
cihet yoktur ki bir kavmin mahvıyla hâsıl olsun. Hem de bu kaide bugünkü bir kaide 
değildir. Devlet-i Aliye kuruldu kurulalı hükmü carî bir kaidedir. Eğer Devlet-i Aliye’nin 
bir kavmi mahv ile hâsıl olacak bir menfaati olsa idi daha devlet-i müşarünileyhanın 
umuruna müdahale kimsenin haddi olmadığı zamanlarda bütün akvam-ı Osmaniye 
mahv olup ortalığı yalnız Türklük istilâ eylerdi.”

“Hristiyanların Sadakat-i Osmaniyesi” başlığıyla Tercüman-ı Hakikat’te yayınladığı makalede5 
de yazar “ittihad-ı Osmanî” kavramına vurgu yapar ve Anadolu’da Türk ve Ermeni unsurlar 
arasındaki “ittihad”ın “pek kadim”, “pek tarihî” olduğunu ileriye sürer ve “kadimde, “tarihî ıtlak 
ettiğim zamanda, anasır-ı Osmaniyece bu ittihat Rumeli’de dahi mevcut idi” der. Bu iddiasını 
desteklemek için tarihten bazı örnekler verir. Yazarın bu örnekleri seçerken aktüel zamanın 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğu veya bu örnekleri aktüel zamanın ihtiyaçlarına göre 
yorumladığı açıktır. Verdiği örneklerden biri Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Gazi 
Mihal Bey’in durumudur. Ahmet Mithat Efendi, Mufassal adlı eserini kaleme alırken yaptığı 
araştırmalar sırasında “Gazi Mihal’ın vuku-ı İslâm’ı tarihen tahakkuk edemediği”ni görmüştür. 
Onun Müslüman olmadığı hâlde Osman Gazi ile birlikte devletin birliği ve bütünlüğü için 
savaşmış ve “gazi” unvanıyla anılmış olmasını, sözünü ettiği “ittihad-ı Osmanî”nin somut 
örneklerinden biri olarak gösterir. Aynı şekilde yazara göre “ittihad-ı Osmanînin ikinci 
timsali Gazi Evrenos’tur ki bu zatın dahi İslâm’ı muhakkakat-ı tarihiyeden” değildir. Öyle 
olduğu hâlde, Orhan Gazi’nin Evrenos’a gönderdiği bir fermanda ona “emirü’l-müminîn” 
şeklinde hitap etmesi “hâlâ bugünkü fikirlere hayret verir.” Bir diğer örnek Karesi beyi Aclan 
Bey’in elçi olarak Bursa’ya gönderdiği ve Karesi’nin Osmanlı Devleti’ne katılmasından 
sonra “idare-i umur-ı memlekette vezir suretinde istihdam olunmuş” Hacı İlbey”dir. O da 
bazı Avrupalı tarihçilere göre “İslâm’ı tahakkuk etmemiş Nasaradan”dır. Dolayısıyla onun 
da “Mihal ve Evrenos Beylere salis olması zannında bulunanlara redd-i kat’î mümkün 
olamaz.” Germasti Prensesi Germastoriya ile onun kardeşi Prens Mihalıç’ın “sıfat-ı celile-i 
Osmaniye ile ibcal buyurularak yerlerinde ibka” edilmelerini ve Köstendil hükümdarı Prens 
Konstantin’in Kosova Savaşı sırasında Osmanlıya karşı oluşturulan birliğe “kendi hemcins 
ve hem-mezhebleri tarafından davet ve ibram derecesinde teşvik” edildiği hâlde “sadakat-i 
Osmaniye’den ayrılmamış ve Kosova’da Osmanlı sancağı altında cenk etmiş” olmasını 
yukarıdaki örneklere ekleyebileceğimizi belirten Ahmet Mithat Efendi, görüldüğü gibi söz 
konusu şahsiyetlerin Müslüman olmadıkları, kendi etnik ve dinî kimliklerini korudukları 
hâlde Osmanlı Devleti’nde yönetici pozisyonunda bulunmalarını ve Osmanlı birliği için 
savaşmalarını daha devletin kuruluş yıllarından itibaren bir Osmanlı üst kimliğinin varlığına 
delil olarak gösterir. Bu şahsiyetlerin bazılarının dinî kimlikleri konusunda ihtilaf bulunduğu 
hâlde yazarın, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda, onların Müslüman olmamaları ihtimalini 
adeta yeğ tutması dikkate şayandır. Sonuç olarak, Ahmet Mithat Efendi’ye göre, “Osmanlı 
tarihinin hangi sahifesi açılacak olsa anasır-ı Osmaniyenin ittihadını ispat edecek bin delil, 
bin burhan bulunur.”

“Kardeşlik” başlıklı yazısında6 ise Osmanlı tebaası olan Müslümanlarla gayrimüslimlerin 
“vatan kardeşi” olduğu fikrini savunur. “Osmanlıları vatan kardeşi etmek için en kuvvetli bir 

5  nr. 9380, 9 Ağustos 1908.

6  Tercüman-ı Hakikat, nr. 9869, 17 Eylül 1908.
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cihat-ı camia vardır ki o da vatan kardeşliğidir” diye yazan Ahmet Mithat Efendi, Osmanlılığın 
“Osman’a tâbi olan” anlamına geldiğini ve bu üst kimliğin “vaktiyle yüz yirmi milyon nüfus 
cem’ etmiş” olduğunu, dolayısıyla bugün o miktarın üçte birini ancak oluşturan ve “cümlesi 
bir bayrağa, bir kanuna tâbi olan” Müslim ve gayrimüslim Osmanlı tebaasını “uhuvvet-i 
Osmaniye”nin bir araya getirdiğini belirtir. Gazi Mihal örneğini bu yazısında da tekrarlar ve 
Osman Gazi’nin “Şu Mihal’ı Müslüman etsene” diyenlere “O benim kardeşimdir” cevabını 
verdiğini hatırlatarak bugün Osmanlılığı Müslümanlıkla sınırlamak isteyenlere “Sultan 
Osman’dan daha ziyade Osmanlı olmak acip olmaz mı?” sözleriyle karşı çıkar.

Sonuç olarak, verdiğimiz örneklerden açıkça anlaşılacağı üzere Ahmet Mithat Efendi, içinde 
bulunduğu çağda Osmanlıcılık fikriyatını devletin yaşadığı sorunların çözümü için çare 
olarak görmüş ve Osmanlı tarihini de bu yeni bakış açısıyla ele almış, başka deyişle o, Osmanlı 
tarihini içinde bulunduğu zamanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlamıştır.
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Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık İdeolojisi Bağlamında Yorumu

Özet

Tanzimat’la birlikte Osmanlı Devleti’ni oluşturan farklı din ve etnisitelere mensup ahalinin Osmanlı üst 
kimliği altında bir millet olarak yapılandırılması çabaları başlamıştır. Bu proje Osmanlı tarihi üzerinde çalışan 
araştırmacılar tarafından daha sonra “Osmanlıcılık” olarak adlandırılmıştır. Ahmet Mithat Efendi, bütün bir 
Tanzimat dönemini her türden eserleriyle dolduran, ama daha çok romancı kimliğiyle öne çıkan bir yazar 
olarak Osmanlı tarihini bu ideoloji bağlamında yorumlayan kalemlerden biri, belki de en önemlisidir. Ahmet 
Mithat Efendi, gerek tarihle ilgili eserlerinde ve gerekse hikâye ve romanlarında Osmanlı Devleti’nin çok dinli 
ve çok milletli yapısına özel bir önem vermiş, bunun korunması gerektiği fikrini savunmuş, buna bağlı olarak 
Osmanlı’nın eski asırlarını da bu bakış açısıyla yorumlamıştır. Bu bildiride yazarın bu yorumu nasıl yaptığı 
eserlerinden, özellikle hikâye ve romanlarından örnekler verilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Ahmet Mithat Efendi, Osmanlıcılık

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Osmanlı Tarihinin Osmanlıcılık İdeolojisi Bağlamında Yorumu

Abstract

Interpretatıon Of Ottoman Hıstory In The Context Of Ottomanısm Ideology In Ahmet Mithat Efendi’s Novels

Efforts to configure people belonging to different religions and ethnicities constituting Ottoman Empire 
as a nation under Ottoman upper identity started with Tanzimat. Afterwards, this project was termed as 
“Ottomanism” by researchers studying at Ottoman history. Ahmet Mithat Efendi, as a writer fills all Tanzimat 
Era with his omnifarious works but mostly prominent with novelist identity, is one of or maybe the best 
of the writers interpreting Ottoman history in the context of this ideology. Ahmet Mithat Efendi pays 
particular attention to multireligious and multinational structure of Ottoman Empire not only at works about 
history but also at stories and novels. He defends that this must be preserved. In parallel with this, he also 
interpreted Ottoman’s ancient ages with this perspective. In this report it will be tried to explain how the 
writer commented this by giving examples from his works especially from his stories and novels.

Keywords: Ahmet Mithat Efendi, Ottomanism
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Tarih Denilen Büyük (Meta) Anlatının 
İktidarı, Tarihî Roman(lar)la 
Kırılabilir; Bir Örnek İskender Pala’nın 
İslam Peygamberini Konu Aldığı 
Romanı‘Mihmandar’

Cafer Şen
Doç Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Geçmişten günümüze kadar tarih adı verilen büyük (meta) anlatı üzerinden gelen bir iktidar 
vardır. Lyotard meta anlatıyı (meta söylem) “Postmodern Durum” adlı kitabında kendi şu 
şekilde tanımlar (Lyotard; 1994: 11-12). Laytord bilimin her zaman anlatılarla çatışma içinde 
olduğunu bilim ölçütü tarafından yargılanan anlatıların çoğunluğunun masal olduğu dile 
getirir. Ancak bilim, kendisine yararlı düzenlilikleri koymakla sınırlandırmadığı ölçüde 
ve hakikati aradıkça kendi oyununun kurallarını meşrulaştırmakla yükümlü kılar. Bilim 
böylece kendi konumuna bağlı olarak bir meşruluk söylemi üretir, bu söylem felsefe olarak 
adlandırılır. Meta anlatıya gönderme yapmak bir nevi meşrulaştırmak anlamına gelir. 

Aslında tarihi roman, hatıra, edebiyat metinleri meta anlatılara yönelik inançsızlık olarak 
tanımlanabilir. Bu inançsızlık kuşkusuz bilimlerdeki ilerlemenin bir ürünüdür. Ancak bu 
ilerlemedir ki, akabinde meta anlatılara inanmazlığı öngörür. Meta anlatılara yönelik 
bu inançsızlık kelimelerin, kavramların konuşmakta olduğumuz ortak dil tarafından 
kurgulandığını, bizim dünyayı sadece dilimizin bu özel formları ile bilebildiğimizi, bunun ise 
bir dil oyunu (language-game) olduğunu, ayrıca bu dil oyununun devamlı değişerek, elimizin 
altından kaydığını ve dolayısıyla gerçekliği (hakikati) bu şekilde kavrayamayacağımızı ileri 
sürer (Lyotard; 1994:29-31). Lyotard’a göre kapitalizm, marksizm, aydınlanma düşüncesi; 
bunların hepsi birer dil oyunudur, meta söylemdir ve bunlara inanılmamalıdır. Lyotard 
tarafından “meta anlatılar” olarak tanımlanan bu anlatılar, tarihi ve kültürel çeşitliliğe 
yeterince özen göstermezler ve kuramcılar kendi çağını, toplumunu, kültürünü, sınıfını, 
anlayışlarını evrenselleştirmektedirler. Lyotard’ın dışında, Jean Baudrillard, Frederic 
Jameson, Jacques Lacan ve Jacques Derrida’yı bu meta anlatılara dikkat çeker. 

Öyle ise bu meta anlatıların nasıl kurulduklarına bir dikkatle eğilmemiz gerekir. T. S. Eliot, 
Gelenek ve Bireysel Yetenek yazısında “miras alınmaz ve eğer onu istiyorsanız, onu büyük 
emek sarf ederek edinmek zorundasınız”der. Herkes dilin taşıdığı anlam ve değerlerle tarihsel 
hissi beraberinde taşır. Tarihsel his “geçmişin hem geçmişliğine hem de güncelliğine dair bir 
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algıyı beraberinde taşır”(Zizek 2015: 208). Tarihsel his insanı hem kendi kuşağını iliklerinde 
hissederek hem de destan çağından bu yana tüm tarihi birikimin eşzamanlı bir varoluşu 
olduğunu ve eşzamanlı bir düzen olduğunu duyumsayarak üretime zorlar. Aynı zamanda 
hem zamansal hem de zaman aşırı bu his bir kişiyi geleneksel kılar. Bir kişinin zaman içindeki 
kendi yerine çağdaşlığına dair kesin bilinç edinmesini sağlayan şey de budur. 

Eliot, bir “şair, sanatçı tüm anlamını kendi başına taşımaz. Ehemmiyeti taşıdığı kıymet ölü 
şairler ve sanatçılarla olan ilişkisinin kıymetidir. Onu tek başına değerlendiremezsiniz mukayese 
edebilmeniz için ölülerin içine yerleştirmeniz gerekir” (Zizek 2015: 208). Hiç kuşkusuz sanatçı ve 
şairler için bu durum için bu durum, kişiler hatta tarih için de böyledir. Bu noktada mevcut 
kişiler, abideler ve tarih kesiti kendi içlerinde ideal bir düzen teşkil ederler, yeni bir kişi sanat 
eseri veya tarihi belge veya bilgi onların arasına katılmasıyla bu düzen bir ölçüde değişime 
uğrar. Yeni durumlar ortaya çıkmadan önce mevcut düzen tamdır, düzenin yeniliğin 
müdahalesinden sonra var olmaya devam edebilmesi için tüm mevcut düzenin azıcık da 
olsa değiştirilmesi gereklidir. Böylelikle her sanatın, kişinin veya tarihi olayın bütünle olan 
ilişkileri bütüne ilişkin oranları değerleri yeniden ayarlanır. Böylelikle “şimdiki zaman geçmiş 
tarafından yönlendiriliyorsa geçmişin şimdiki zaman tarafından değiştirilmesi gerektiği” de 
abes bulunulmayacaktır. Burada Eliot, Deleuze’ün saf geçmiş olarak tanımladığı “geçmişin 
tamlığı ile onu geri dönüşlü olarak değiştirme yetimiz arasındaki paradoksal bağı ifade eder” 
(Zizek 2015: 209) 

Sartre’ın belirttiği gibi mevcut yazıldığı dönemin değer yargılarını yansıtan söylemle her 
defasında kurulan bu büyük anlatı tarihte rol alan herkese açık ve ait değildir. Oysa bu 
iktidar herkese eşit ölçüde ait olmalıdır. Bu bildiri kabul edildiği takdirde tarihte yaşayan ama 
tarih denilen büyük anlatıda yerini alamayan insanın Tarihi Romanlarla yeniden anlatma 
yönünde önemsiz sayılmayacak bir noktaya parmak basacaktır. Çünkü tarihte yaşayan 
insanların yaşamları üzerinde egemen olan tarih denilen büyük (meta) anlatıyı ancak ve 
tarihi roman, edebî eserler, edebiyat kırabilir, anlatma gücüne sahip olabilir. Tarihi roman ve 
edebiyatın tarihi anlatımıyla ilerleyen insan böylelikle tarih adı verilen büyük (meta) anlatıyı 
düşünme, yapı çözüme uğratma, onu alaya alma ve zaman değiştikçe de bu büyük anlatıyı 
da değiştirme gücüne sahip olabilecektir. Durumu bu şekilde geçekleş(e)memesi halinde 
tarihteki sıradan/küçük insan her zaman Tarihi denilen büyük ve kara anlatı karşısında 
güçsüz ve başarısız olacaktır. 

Tarihin özel bir otoritenin özel bir alanı olmaktan çıkması için tarih anlatısı karşısında adaleti 
gerçekleştiren genelde edebiyat, özelde ise tarihi romandır. Edebiyat veya Tarihi roman 
tarihin büyük (meta) anlatısını ortak ve dokunulmaz bir arşive emanet edilmiş olarak ya 
da yalnızca hakkı olanın dokunabileceği şekilde tarihte yer almasını engeller. Çünkü Tarihi 
Roman büyük anlatı tarihi üzerinde bir yapı söküm dayatır, tarih denilen büyük anlatıyı 
itibarsızlaştırır, deforme ve reforme eder. Böylelikle tarihi gerçeğini yaşayan veya bu 
gerçeklikten etkilenen herkes büyük anlatı olan tarihte yerini alır. Tarihe kendi payınca katılır. 

Biz bu durumu bir tarihi romanla örnekleyeceğiz. Biz burada İskender Pala’nın Mihmandar 
romanından hareketle tarihte gerçek olarak ileri sürülenlerin Hegel’in ortaya koyduğu gibi 
apriori, transandantal bir yapı değil, özneler-arası olduğuna değinecek böylelikle tarihi 
meta anlatının bir romanla altının nasıl oyulduğunu göstermeye çalışacağız. Hegel’e göre 
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“bilinçten öz-bilince geçiş, basitçe, kendinin (self) kendisine verebileceği düşünümsel/reflektif 
bir başarı değildir; aksine bu geçiş özneler-arası tanıma süreci yoluyla başarılır” (Willams 2013: 
527). Hegel’in bu temel ilkesi inanç için de geçerlidir. Herhangi bir arayış hissinin veya onun 
doyuma ulaşmış halinin- ki bu Hegel’e göre bilinçtir, öznel Tin’dir- duyan insan tarafından 
inanç olarak kişi tarafından tanınması ötekinin-başkasının ona inanmasına, onu tanımasına 
bağlıdır. Kişi aslında kendi varoluş çabasını, arayışını veya doyuma ulaşmış halinin ötekilerin 
tanınması yoluyla keşfedebilir. Bu noktada tarihi gerçekler özneler-arası olarak dolayımlanır. 
Hegel tarafından ortaya konulan Öznel Tin, Nesnel Tin’e ulaşır. İnsan kendi gerçeğinin 
öz-bilincine basitçe reflektif olarak ulaş(a)maz. Çünkü insan kendi, kendisini bütünüyle 
nesnelleştir(e)mez, kendisinin gerçeğinin bilincine var(a)maz. Burada insana ait gerçek 
reflektif bir edimden farklı bir şeyi lüzumlu kılar; bu da insanın kendinin gerçeğini ötekiler 
dolayımı yoluyla tanımasıdır. Burada öteki-başkası, insanın kendinin gerçeğinin kaynağıdır 
adeta. İnsanın, gerçeğini ancak özneler onay verdiğinde kendine döner ve kendine 
ispatla(n)mış olur. Burada öteki-başkası kurucu figürdür. Çünkü arayış ve duyum tazyiki 
altında kalan bir insanın kendi gerçeğini dolaysızca fark edebileceği bir durum söz konusu 
değildir. Hegel’in işaret ettiği gibi dolaysızlıkta henüz varlık ve ben kapıları ayrışmış değildir 
(Hegel 2004: 168). Yanı Mutlak Tin’e ulaşacak olan Öznel Tin kendini Nesnel Tin üzerinde 
dolayımlanmamıştır. Dolayısıyla da dolaysız duyumda, arayış veya doyumda gerçeğin 
hiçbir belirlenimi yoktur. Burada öteki-başkası dolayımı sağlayan temel öğedir. Bu noktada 
inanca-tin’e ulaşmak için ten’in seçilmesi bir ötekinin-başkasının araya girmesi gerekir. 
Çünkü “hakikate doğrudan erişmenin” imkânı yoktur ve “Tin’e giden yol Ten’den geçer” (Zizek 
2012: 95). Lacan, bunu “hakikat, yanlış anlaşılmadan doğar” ifadeleriyle karşılar. Bu yazımız 
boyunca ten imgesi kaba-ampirik-materyalist alan olurken tin alanı ise idea-spekülatif 
anlam alanıdır. 

Bu hususta Hegel, Tinin Fenomenolojisi eserinin Aklı Gözlemlemek bölümünde frenoloji 
çözümlemesini yaparken “Tin kemiktir” önermesini tartışır. Bu noktada “Tin kemiktir 
önermesinin kaba materyalist indirgemeci okuması kafatası şeklimizin gerçekten de dolaysız 
biçimde bir insanın zihinsel özelliklerini belirleyebileceğidir. Spekülatif okumaysa, tin kendi 
kimliğini en durağan şeyle ileri süreceği ve onu alıkoyarak aşacak kadar güçlü olduğu şeklindedir; 
yani en durağan şeylerin bile Tin’in dolayım gücünden kaçamaya”cağıdır (Zizek 2012: 96). 
Hegel’in bu yaklaşımıyla gerçek gibi ideaya ait -spekülatif bir anlama alanına ulaşmak için 
kaba-materyalist-indirgemeci bir anlamın dolayımlanması gereklidir. Bu noktada gerçeğine 
inanmak isteyen kişi idea-spekülatif anlama karşılık gelen Öznel Tin alanındadır. Burada 
Öznel Tin kaba-materyalist-indirgemeci anlamı ortaya çıkarır. İşte Öznel Tin alanındaki 
varlık Mutlak Tin’e geçmek, yani kendinin gerçeğine inanması için gerçeğinin sağlamasını 
yapacak olan öteki-başkasına muhtaçtır. Burada öteki Nesnel Tin alanındadır. Bu bir nevi 
Öznel Tin’in olumsuzlamasıdır. Burada kişinin gerçeğini öteki’ne-başkasına onaylatması bir 
dolayımlamadır. 

İskender Pala’nın son romanı olan Mihmandar’da karakterlerin duyum ve hayata anlam 
arayışlarında kaba-materyalist-ampirik anlam ile idea-spekülatif anlam alanları arasında 
gidip geldikleri görülür. Romanın VIII bölümünde Baalbekli Kallimkos’un “yine kendi kendine 
konuştuğumu fark ettim” cümlesi bir monoloğu ortaya koyar. Hiç kuşkusuz monologda 
karakterin bu şekilde “kendi kendine” konuştuğunun ifade edilmesi çağdaş romanda pek 
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görülmez. Günümüz romanında monologlara geçişler ani ve fark edilmezdir. Bu monologda 
Baalbekli Kallimkos “Bizans’a yardım etmen gerekmez mi; Halife’ye neden yardım ediyorsun” 
şeklinde düşünür (Pala 2014: 127). Anlatıcı daha sonra “bu iç sesim değişikti. Ruhumda 
bir şeytan vardı da bütün yol boyunca bana “Neden? Neden?” deyip duruyor, iç benime 
sesleniyor her şeyi sorguluyordu. Bütün suçlarımı ortaya dökmemi her şeyi itiraf etmemi 
istiyordu sanki yanımda, önümde, arkamda, tepemde ve hatta içimde benimle yürüyor 
ve durmadan cevabımı bekliyordu. Sorguya çekilen bir adam nasıl tedirgin olursa öyle 
hissettiğimi anladım” (Pala 2014:127). Hiç kuşkusuz burada iç sesin tartışılmadan “şeytan” 
olarak nitelendirilmesi yukarıda Hegel’in dikkat çektiği gibi kaba-ampirik-materyalist 
anlamın atlanarak direkt olarak idea-spekülatif anlama yönelmek anlamına gelir. Hegel’in 
meselesi bu noktada hangi iki anlamın doğru ve seçilmesi değildir. Hegel, doğrudan idea-
spekülatif anlamı seçmenin onu elden kaçırdığını düşünür. Burada içsesin şeytandan geliyor 
olarak nitelendirilmesi aslında bir nevi bilinçdışı arzuyu ortaya koyar. Bu noktada karakterin, 
içsesi şeytandan geliyor olarak yorumlaması ifadede açıkça görülen okuyucu için üretilen bir 
anlatımdır. Bu anlatımın bilinçdışı arzusu ise yazarın direkt olarak kaba-ampirik-materyalist 
okumayı reddetmek isteğidir. Peki bu arzuyu yazar gerçekleştirebilmiş midir? Hayır; çünkü 
metinde kullandığı “şeytan” göstereni onu çoktan kaba-ampirik alanına çekmiştir. Bunun 
“şeytan” imgesiyle de ilişkisi yoktur. Çünkü soyutlamaya-spekülatif-ideaya başta karşı 
çıkan dildir. Bu nedenle dil Pala’nın direkt olarak spekülatif-idea anlam alanına kaymasını 
engeller. Hal böyle olunca da yazar altı oyulmuş bir idea-spekülatif alan ortaya çıkmaktadır. 
Bunun göstergesi de içsesin tartışıl(a)mamasıdır. Çünkü Jung’un tanımladığı gibi hayatta 
kurgulanan persona kimlik (Snowden 2012: 88) karşısında iç ses, Freud ve Lacan’ın ortaya 
koyduğu gibi insanın bilinçdışına ait nesne eksikliğinin -Lacan bilinçdışının oluşumunu 
bu şekilde tanımlar- sonucunda ortaya çıkan arzuları dile getirir. Aslında Kallimkos’un 
susturmak istediği içsesini Hegel’in zıtların özdeşliği ilkesine göre okursak bastırmaya 
çalıştığı bilinçdışı arzularının sesi olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Yani Lacanca söylemek 
gerekirse Kallimkos’un şeytanî ses diye nitelediği ses bastırmaya çalıştığı ötekinin sesidir. Bu 
noktada bilinçdışı arzuyu arayacağımız yer Hegel’in zıtların özdeşliğini önermesi göz önüne 
alınırsa ifade edilenin zıddıdır. Bu duruma örnek olarak şu örneği verebiliriz. Biri karşı cinsin 
kendine yönelimi olduğunu iddia ediyorsa aslında kendinin karşı cinse yönelimi olduğu gibi 
bilinçdışı arzusunu ortaya koymak istemektedir. 

Hiç kuşkusuz Hegel “Tin kemiktir” önermesini yorumlarken sadece tinin kemik olduğunu 
iddia eden kaba-ampirik-materyalist anlayışa karşın spekülatif tutum olan tinin bu kemiği 
dolayımlayarak aşmasını seçmeyi doğru bulmaz. Çünkü Hegel, tinin kemiği dolayımlayarak 
aşmanın mümkün olduğu yolundaki düşünceyi seçmenin bu aşma hareketinin hakikatini 
elden kaçırma olarak yorumlar. Dolayısıyla “doğru anlamı dolaysızca seçmek mümkün 
değildir; yanlış seçim yaparak başlamak zorundadır, doğru spekülatif anlam yalnızca 
tekrarlanmış okuma yoluyla ilk ‘yanlış’ okumanın yan etkisi (ya da ürünü) olarak tezahür eder” 
(Zizek 2012: 96). Romanda bu durum yine aynı bölümde Kallimkos’un sorgulamalarında 
dile getirilir. “Neden? Diyordu içimdeki ses Neden itiraf et, açıklat! “Kalbini inandır!” Neden 
sorusunun cevabını vermek içimden gelmiyordu ama bunu yapmadan rahatlayabileceğimi 
de sanmıyordum. Kendimden kurtulup yine kendime sığınmam gerektiğine karar verdim” 
(Pala 2014: 128). Kallimkos gibi şair İsmet Özel de “Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön!/ 
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Şarkıya dön! Kalbine dön! Eve dön!/ Kalbine dön! Eve dön! Şarkıya dön!” mısralarıyla iç 
dünyaya, kalbe dönmeye salık verir. Ama “Kalbime döneceğim, ama hangi yolla?” mısraında 
ise bunun yöntemini keşfetmemiştir daha. İsmet Özel kalbin ve iç dünyanın yolunu 
bulamazken Lacan’ın oradan geldiği görülür. Lacan kalbe ve iç dünyaya gidildiğinde orada 
görülecek olanın Büyük Öteki olan simgesel-toplumsal-kültürel alan olduğunu iddia eder. 
Çünkü bilinçdışı hem simgesel-toplumsal alandaki nesne eksikliğinin arzusuna hem de 
toplumsal-simgesel alanın yasaklarının bastırılan arzularından meydana delir. Dolayısıyla 
Lacan, fenomenolojik olarak iç dünyanın-kalbin-bilinçdışının yine toplumsal-simgesel alan 
şekillendirir. Öyleyse insanın ulaşılmaz en derin ontolojik tabakası-alanı var mıdır? Lacan bu 
alanı ulaşılmaz Gerçek olarak adlandırır. 

Romanda İskender Pala, Kallimkos’un kaba-ampirik-görüneni-‘nedeni’ düşünmesine 
izin vermez. Kallimkos’ın içindeki sesi bastırmayı tercih ederek aslında karakter açısından 
spekülatif-idea anlamının altını oyar. Fakat Hegel’in büyük bir düşünür olmasının nedeni 
insanın zıtlıkların özdeşliğine mutlaka yaşayacağı/yaşadığı gerçeğini ortaya koymasıdır. 
Burada gerek yazar gerekse Kallimkos’ın idea-spekülatif anlama varmak için-ten’den 
mutlaka kaba-ampirik-materyalist anlama yönelmesi gerektiğini göz ardı edemez. Bunun 
da göstergesi “neden” sorusunu ister istemez düşünmeleridir. 

Hiç kuşkusuz Mihmandar’daki bu bölümde anlatıcının kendi inancını kendine inandır(a)
maması, bundan güçlük çekmesinin nedeni inancını bir başkası üzerinde-ötekinde 
dolayımla(ya)mamasıdır. Çünkü kişiye ne kadar inandığını gösteren Lacan’ın Büyük 
Öteki olarak kavramlaştırdığı öznenin dışındakilerdir. Büyük Öteki “öznenin telaffuzunun 
hakikiliğinin garantörüdür” (Zizek 2004: 99). Bu noktada Kallimkos ancak dairesel destek 
yoluyla, kendisine inanabilecek birinin vasıtasıyla inandığına inanabilir. Bu noktada “inanç 
hiçbir zaman doğrudan değildir. İnanabilmem için başka birisi bana inanmak zorundadır ve 
inandığım şey ötekilerin bana inancıdır” (Zizek 2004: 99). Bu noktada toplumsal alanda kaç 
kişi Cemil Meriç’in “İnanıyor muyum, inanmıyor muyum, belli değil. Mahşerde belli olacak” 
itirafını yapabilir. Bunu tartışmaya ilk önce süperego karşı çıkar ve düşündüğümüz zaman 
acı çektirtir bize. Cemil Meriç’in inanç konusunda bu kadar sorgulayıcı olması inancını 
başkaları-ötekiler üzerinde dolayımlayamamasıdır. Cemil Meriç’in inandığına inanması için 
başkalarının-ötekinin onun inandığına inanmaları gerekirdi. Bu noktada “Bana inanan Öteki 
bende olandan daha fazlasını, benim farkında olmadığım bir şeyi objetpetit a’yı görür” (Zizek 
2004: 100). 

İskender Pala’nın romanı Mihmandar’daki karakterler hep kaba, ampirik-materyalist anlam 
ile spekülatif-idea anlam arasında gider gelir. Aslında bu gidip gelmeler bir tür dolayımlama 
çabasıdır aslında. Bu çabada yazar her ne kadar idea-spekülatif anlama ulaşmayı tercih etse 
hep kaba, ampirik-materyalist anlamdan başlar. Fakat karakterlerine bunu yapmaz; çünkü 
Pala’nın bilinçdışı arzusu hep idea-spekülatif anlam alanına yöneliktir. Bu noktada roman 
karakterleri Pala’nın bilinçdışı arzularından kurtulamaz. Bu noktada yazar karakterlerin 
çiziminde oldukça bilinçli, ama yazış sürecinde bilinçdışı alanındadır. Bunun nedeni ise 
Lacan’ın bilinçdışının bir dil gibi yapılandığı önermesidir. Freud’a göre bilinçdışını ortaya 
koyan unutmalar, refleksler, sayıklamalar, tekrarlar gibi parapraksisler vardır. Lacan’a göre 
ise bütün dil metinleri birer parapraksistir. Çünkü dil gösterenleri her ne kadar tarihsel, 
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toplumsal, kültürel değer yargı ve anlamlarını üzerinde taşısa da yine de bu gösterenlerin 
haritalanmış mutlak anlamı yoktur. Anlam gösterenler arasıdır. Lacan’ın bir gösteren 
anlamını özne için değil yanındaki gösteren için vareder önermesi aslında dilin içinde 
sonsuz gösterenler zincirinin varolabileceği sonucuna götürür bizi. (Nasio 2007: 93). Bu da 
dili tamamen metaforik bir rüya diline çevirerek bilinçdışı arzuları ortaya koyar. Bu nedenle 
İskender Pala’nın Mimandar’daki hemen hemen her karakteri toplumsal alana uygun olarak 
spekülatif-idea anlamını öne çıkarıp içses gibi kişinin bilinçdışı arzularının sesini bastırır. 
Buna karşılık Pala ise her defasında yazma sürecinde mevcut olan Öznel Tin’i olumsuzlamayla 
başlar, kaba, ampirik-materyalist anlamdan spekülatif-idea anlama geçer. 

Bu noktada İskender Pala’nın Mihmandar adlı romanı kısmen sadeleştirilerek başına 
konulan el yazması hariç tutulursa Mekke’den Medine’ye göçle başlar. Romanda neredeyse 
hemen hemen her bölümde anlatıcı değişir. Lakin bu anlatıcılar saklı kalmaz, bölümün 
sonunda kendilerini tanıtırlar. Hiç kuşkusuz bu bölüm de dâhil olmak üzere romanın birinci 
bölümünden beşinci bölümüne kadar olaylar kronolojik olarak gelişir. Bunlar peygamber 
hayatını anlatan tarihi kitaplarda ve filmlerden aşina olunan olaylardır. Bu olaylar Mekke’den 
istemeyerek ayrılış, Ali’nin peygamberin yatağına yatışı, Ebubekir ile Sevr mağarasında kalış, 
onları takip edenlerin mağara ağzına gelişi, uçmamış güvercini görüş ve örümcek ağının 
bozulmayışıdır. Ama romanda bu olaylar sadece aktarılmakla kalınmaz, yer yer genişletilerek 
içine ilişkiler ve duyumlar da eklenir. Böylece bildik tanıdık yeni vakalar ortaya çıkmasa bile 
olaylardaki duyum ve durum genişliği okuyucuda her an yeni bir durum ve olayın ortaya 
çıkacağı hissini uyandırır. Ama maalesef bu his hemen ketlenir çünkü İslam Peygamberi’nin 
hayatına ait bildik ve tanıdık olaylar herhangi bir yapıbozuma uğratılarak yeni yorumlara 
ulaşılmaz. 

İkinci bölümde anlatıcı değişirken şaşkınlık kendini göstermekte peygamberin “peygamber 
olduğunu söylüyordu ama herkes gibi bir insandı işte” (Pala 2014: 27) veya “Mekke’de başına 
ödüller konan peygamber, Ebubekir gibi, benim gibi bir adamdı, ama devem onu sanki uzun 
yıllardır elinden yemlenmiş gibi kabullenivermişti. Taşıyacağı yolcuyu tanıyordu sanki” (Pala 
2014: 28) gibi ifadelerle İslam Peygamberi’nin bir insanî yönünün vurgulanmaktadır. Yazar 
burada da Hegel’in ortaya koyduğu kaba, ampirik-materyalist anlamdan başlamakta daha 
sonra spekülatif-ideaya ait anlam alanına yönelmektedir. Hiç kuşkusuz yazarın-anlatıcının 
peygamberin insani yönünü öne çıkarması Hegel’in diyalektik olarak İsa’yı yorumlayışına 
anımsatır. Hegel, Din Felsefesi Üzerine Dersleri’nde, Hıristiyanlığın hemen öncesinde “tinsel 
bireysellik dini”nin üç biçiminden söz eder. Musevilerin yücelik dini, Greklerin güzellik dini, 
Romalıların anlayış dini. “Bu üç din; Grek, Musevi ve Hıristiyan dinleri, diyalektik sürecin 
temel matrisidir. Grek dininde tinsel birey olan tanrılar, dolaysızca, dünyanın verili tinsel 
özü olarak kabul edilir. Musevi dini yaklaşılamaz, Yüce olan Yasa’ya, aşkın Tanrı’ya, mutlak 
Efendi’ye, mutlak negatifliğin Bir’ine göndermede bulunur. Her türlü pozitifliği ortadan 
kaldırır. Hıristiyanlık ise insanın bireyselliğini, Tanrı’ya dışsal bir şey olarak değil, Tanrı’nın 
kendisinin “düşünümsel bir belirlenimi” olarak görür”. (Zizek 2012: 214). Hegel’e göre İsa’nın 
şahsında, Tanrı’nın kendisi fenomenal olarak kendini görünür kılar. Bu noktada Hegel, İsa’da 
en yüce-tanrı ile en bayağı-insaninin aynı varlıkta olduğunu vurgular. Yani Hegel spekülatif-
ideal anlam alanı, kaba-ampirik-materyalist işlenmemiş bayağı anlam- üzerinde yükselir. 
Bu noktada Hakk’ın bilinmek için varlığı yarattığı düşünülürse kaba-ampirik-materyalist 
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anlam alanı öne çıkar ve spekülatif-idea alanına buradan geçilir. Bu noktada Hakkı taşıdığı 
vasıflarıyla en iyi temsil eden peygamber insanî yönüyle toprağa bağlıdır fakat Hakkı en iyi 
yansıttığından dolayıdır da spekülatif-idea alanındadır. 

İskender Pala’nın, romanında diyalektik yorumları ortaya çıkaran bu tür bölümlerin ardından 
peygamberin devesine büyük bir yer ayırması galiba bu konudaki malumatın genişliğiyle 
ilgilidir. Romanda peygamberin devesine ayrılan bölümler adeta Oblomov’un hırkasını 
çıkarması kadar uzatılmış durumdadır. 

Romanın ikinci bölümünde yer yer anlatıcı üzerinden inancın-spekülatif-idea anlamın dışına 
çıkılarak olayların aktarıldığı yerler var. Bu bölümde anlatıcının, peygamberin getirdiği dine 
karşı öncül kabulü veya reddi yoktur. Bu nedenle daha bir nesnel yaklaşabiliyor. Örneğin 
bu nesnellik “Yolcu, Ebûbekir kadar telaşlı görünmüyordu. Düşünceliydi, kederliydi ama yoldan 
ve yolculuktan emin gibiydi. Bir tanrıya inanmak insanı rahatlatıyorsa işte bu yolcu o rahatlığı 
taşıyor ve teslimiyetin huzuruyla ilerliyordu” (Pala 2014: 29) ifadelerle ortaya konur. Fakat 
anlatıcı-yazar simgesel alanda öncül belirlenimli bir tutum takınmasa da bilinçdışı arzusunu 
sakla(ya)mıyor; çünkü. paragrafın ilk cümlesi peygambere ve getirdiği dine karşı nesnel 
görünmekle birlikte, yoldan emin olunması, tanrıya inanmanın insanı rahatlatması ve bu 
nedenle de teslimiyetin insanı huzurlu kılması kaba-ampirik-materyalist anlam alanını aşıp 
yer yer spekülatif-idea anlam alanına kaymadır. Bu kaymanın aşkın-trasandantal bir hal 
aldığı ise şu bölümle daha bir belirginleşir: “Allah’tan alınan vahiylerden –o adına Kur’an 
diyordu-okurken hep bir hasretle sesleri titrer gibiydi. İçlerinin yandığı belliydi. Kendimi onların 
yerine koydum benim de yüreğim yandı” (Pala 2014: 30)

Medine’ye yolculuk esnasında bir çobanla karşılaşılır çeşitli diyaloglardan sonra yolcular 
sütten kesilen bir keçiden süt elde ederler. Hiç kuşkusuz bu peygamberin hayatına 
bakıldığında bilinen bir olaydır. Bu noktada sütten kesilen bir keçiden süt elde edilmesi 
mucizedir. Örnek bu vesileyle verilmiştir. Fakat insanoğlu böylesine bir hadiseye tanıklık etse 
düşüneceği ilk şey gerçeklik algısı ve ilkesinin bozulduğu mudur, yoksa bu hadiseyi mucize 
olarak değerlendirip teslimiyeti midir? İşte bu noktada yazar, burada direkt olarak idea-
spekülatif anlama giderek hakikatin altını oyar. Bu hadisenin aktarımında kaba-ampirik-
materyalist anlam eksiktir. Aslında buradaki kaba-ampirik-materyalist anlam alanının 
ziyaret edilmesi gerekirdi. Bu alan da hadiseye tanıklık edenlerin gerçeklik ilkelerinin bir an 
olsun bozulmuş olduğunu düşünmeleri olmalıydı. Bu nedenle bu aktarımda eksiklik var. 
Burada yüce karşısında spekülatif-idea anlam alanına yönelmek karşısında kaba-ampirik-
metaryalist anlama başvurmak bir tür fantezi evrenine açılmaktır. Fanteziler ise Lacancı 
okumayla insanın personel kimlik karşısında bilinçdışına ittikleridir. Bu noktada İskender 
Pala’nın olayları aktarımında fantezinin eksikliği var. Zizek, İsa peygamberin hayatını konu 
alan İsa’nın Çilesi veya Çile adlı sinema filmini eleştirirken bu eksikliğe dikkat çeker. Ona 
gör “İsa’nın Çilesi, diğer bütün imgeleri iptal eden bu hayranlık uyandırıcı imge, Hıristiyan dininin 
bütün libidinal ekonomisini içinde toplayan bu fantezi-senaryo, ancak Öteki’nin (Tanrı’nın) arzusunun 
dayanılmaz muamması arka planına yerleştirildiğinde anlam kazanır” (Zizek 2004: 133). 

Bu nedenle Mihmandar’da özellikle peygamberin dâhil edildiği vakalarda anlatılan olayların 
eksikliği İslam peygamberinin veya yanındakilerin çektiği sıkıntıların bütün imgeleri iptal 
etmesidir. Hâlbuki aktarılan bu olaylarda durum, insana yüklenen sorumlulukla ve onun 
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bunu kaldırabilme gücüyle Hakk’ın arzusu arasında sıkışmışlığı olmalıdır. Bu noktada 
gerek tarihi kitaplarda gerek romanlarda gerekse filmlerde anlatılan İslam Peygamberinin 
peygamberlik geldikten sonraki yaşadıklarıdır. Bütün bu nedenlerle sütten kesilen bir 
keçinin yeniden süt verme hadisesi yapıbozuma uğratılmadan o kadar çok anlatıldı ki 
artık okuyucuyu edebiyatın olmazsa olmaz özelliği olan tekinsiz bir duruma sürüklemiyor 
romanın karakterleri gibi. Anlatılan vaka her ne kadar aşkın-transandantal olsa da tavır 
çok akılcıdır. Aslında anakronik bir tutumdur bu. İnsan fantezisinden azade aklileştirilmiş 
bir tavırdır. Bu noktada Sartre’ın olay tarihsel olsa bile bir olayın günün değer yargılarıyla 
kaleme alınır önermesi anakronizmin hayatımızda ve tarihi romanlarda görülmesinin 
kaçınılmazlığını gösterir. 

Bu noktada sütten kesilen keçinin süt vermesini yazar anakronik bir halde aktarırsa da 
mucize kabul edilen bu hadise transandantal bir olaydır. Bu noktada çölde çobanın başına 
gelen mucizenin kişinin inancı için neyi karşılıyor olduğu tartışılmalıdır. Burada peygamberin 
peygamberliğini ispat için gibi çok bilinen bir cevap tekrarlanabilir. Baştan söyleyelim 
niyet okuyucularına, bizim bunu sormamızın nedeni mucizenin ‘ne’liğini, gerçekten olup 
olmadığını veya inancını bunlar üzerine kuranları sorgulamak değildir. Bizim amacımız 
mucizenin fenomenolojisini yapmaktır. Fenomenolojik açıdan düşünülecek olunursa 
mucize bir dış olay olması dolayısıyla kişinin kendi inancını kendine inandırmak için Hegel’in 
vurgu yaptığı dolayımlamanın nesnesidir adeta. Aslında burada Husserl fenomenolojisinin 
varolanda anlam olmadığı ve Lacan’ın da anlamın özneler-arası olduğu yönündeki 
önermeleri bir nevi mucizenin “inanmaya inanmak” gibi bir edim olduğunu ortaya koyar. 
Bu noktada inancımızı kendimize, kendimizi inanmaya inandırmak için mucize gibi dış bir 
olaya inanmamız gerektiğini öncül kabul ederek Husserl’in vurguladığı gibi bilinç edimiyle 
nesneye-mucizeye yaklaşır ardından onu-dış olayı, mucize olarak algılar ve ona inanırız. Bu 
edim bir nevi Hegel’in, olumsuzlananın olumsuzlanması, Lacan’ın arzunun arzulanması, 
Husserl’in de düşünmenin düşünülmesidir. Çünkü bizler varolanı ele geçirdiğimizde onu 
beğenmez, olumsuzlarız bizim olumsuzladığımızı da başkası daha önceden olumsuzlamıştır. 
Burada diyalektik olarak ilerleyen olumsuzlamadır. Benzer bir halde kişi kendini bir başkasına 
kabul ettirme arzusuna sahiptir. Yani onun arzusunu arzulamak, arzulanmayı istemektedir. 
Arzulanmak istenilen varlık üzerinde de başka birinin arzusu mevcuttur. Burada ilerleyen ve 
varolanı değiştirip Mutlak Tin’i ortaya çıkaran arzu diyalektiğidir. 

Mihmandar’a konu olan Medine yolculuğunda görülen bir diğer mucize ise bir bulutun 
yolcuların üzerinde güneşi engellemesidir. Bu durum romanda şu ifadelerle ortaya konur: 
“Bu sıcakta bu bulutun tepemizde ne işi vardı? Üstelik hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. 
Yolcumuzla göz göze geldik. Şükrediyor ve bana da ellerimi açıp şükretmemi işaret ediyordu. 
Dediğini yaptım ve içimi yeniden yokladım. Gördüklerim aslında ona inanmamı gerektirirdi, 
ama ben çöl adamıydım, çölde zihnimin beni kaç kereler yanılttığını biliyordum. Bu da bir 
yanıltmaca olabilirdi. Daha izlemeliydim.” (Pala 2014: 36). Burada ikinci bölümün anlatıcısının 
olay ve durumları kaba-ampirik-materyalist olarak anlamlandırıldığı görülür. Bunu veren 
ise çölün zihni yanıltması ifadeleridir. Burada çölün gerçeklik ilkesini sarsma ihtimaline 
karşı anlatıcı, gerçeklik ilkesinin bozulmasına da dirençlidir. Fakat kafiledeki peygamberin 
yanında olanların anlatıcıyı şükretmeye davet etmesi aslında onu süpekülatif-idea anlam 
alanına davetidir. Aslında anlatıcının şükretmeye davet edilmesi görünürde İslam’a davettir. 
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Bu davette rol oynayan bilinçdışı arzu ise inancın öteki üzerinde dolayımlaması ve inançların 
öteki-özneler-arası üzerinde kişinin kendine ispatı içindir. Bu noktada kimliğimizi, sevgimizi, 
muhabbetimizi, arzumuzu, merhametimizi ve inancımızı biz ancak bir öteki üzerinde, 
özneler-arasıllıkta kendimize ispat edebiliriz. Buna verilecek en önemli örnek Tekkelerdeki 
kâmil insanla derviş ilişkisidir. Bu ilişkide de kişinin kendinde bulunduğu inanca inanması için 
inancının özneler-arası dolayıma girmesi gerekir. Bu özne kâmil insandır. Tekke hatıralarına 
baktığımız zaman Tekkeye giden dervişin bir duyum tazyiki ve arayış içinde olduğu görülür 
yani Öznel Tin alanı. İşte bu duyum ve arayış tazyikinin ne kadarının inanç olduğunu anlaması 
için özneler arasına Tekkeye gidip bu inancını kâmil insan üzerinde dolayımlaması gerekir. 
Bu ilişkide kâmil insan, seyr ü sülûk-Hakkın isminden ismine geçme- esnasında dervişin her 
makamda karşılaştığı durumlarda yol göstererek bir nevi bu inancını tanımlar ve tasdik eder. 
Böylelikle inancını öznelerarasında ispatlayan derviş kendinin inancına-inandığına rahatlıkla 
inanabilir duruma gelir. Bu noktada gerçeklik ilkemiz ve inancımıza ancak Lacan’ın Büyük 
Öteki adını verdiği simgesel-toplumsal alan onaylarsa sahip olabiliriz. Gerek inanç gerekse 
gerçeklik algımızın güçlü ve sağlam oluşu inandığımız ve gerçekliğimize başkalarının ne 
kadar güçlü inandığıyla doğru orantılıdır. 

Mihmandar’da bu durumun örneği Medine kafilesini izleyen Sürâka’nın atının tökezlemesi 
ve ayaklarının kuma batışıdır. Bu olay hem onun hem de kafilenin izcisi için peygamberin 
peygamberliğine işaret edilmesidir. Bu vakada olduğu gibi kişinin dolayımsız inancı söz 
konusu değildir. Bir dış amil olan olaylar ve bu olayları aşkın-transandantal olarak yorumlayıp 
bunlara inananlar vardır. Hiç kuşkusuz bu olaylar üzerinden bir inanç sahibi olmak için 
meydana gelen aşkın (transandantal) hadiselerin görülmesi ve de diğer insanların bunların 
aşkın (taransandantal) olduğunu algılaması ve onaylaması gereklidir. Bu da romanda şu 
ifadelerle ortaya konur: “İnanmak ile inanmamak arasında ibretlik bir hâl idi. Muhammed 
bir peygamber olmalıydı. Bir an doğru söylediğini ve gerçekten bir yüce Yaratıcı’nın var 
olduğunu düşündüm. Olup bitenlere sihir diyemezdim çünkü. Benim düşündüklerimi 
Sürâka da düşünmüş olmalıydı” (Pala 2014: 41). Burada anlatıcı, inancı ve düşüncelerini 
Sürakâ’nın onaylamasını da ister. Bunu Sürekâ’nın inancı için yapmaz aslında bu görünen 
nedendir. Görünmeyen bilinçdışı arzu ise kendinin inandığına Sürekâ’nın da inanmasıdır. 
Anlatıcının inancı, Sürekâ’nın yaratıcının olup olmadığı inancına bağlıdır. İnsanın varolanı 
kendinin bilmesi varolana kendinin inanması önemli değildir, önemli olan ötekinin-öznenin 
bizim inandığımızı ve bildiğimizi onaylama arzusudur. Bu bilinçdışı bir arzudur, İskender 
Pala anlatıcı üzerinden bu bilinçdışı arzuyu net biçimde ortaya koyar. Çünkü Lacan’ın işaret 
ettiği gibi dil yapıtları birer parapraksistir. 

Romanın üçüncü bölümünde ise Mekke’den yola çıkan İslam peygamberinin Medine’de 
karşılanması anlatılır. Bu da gerek peygamberin hayatını anlatan tarih kitaplarında ve 
gerekse benzer konuları işleyen filmlerde şahidi olduğumuz bilindik sahnelerdendir. 
Sonunda peygamber Medine’ye gelir. Yazar bu noktada anlatıcı ağzından “ne bir hükümdar, 
ne bir melik idi. Herkes gibi sade giyimli yalınkat tavırlı biri idi” ifadeleriyle peygamberin 
mütevazılığına ve ona gösterilen teveccühün büyüklüğüne dikkat çeker. Hiç kuşkusuz yazar 
için, peygamberi bu şekilde tanımlamak Hegel’in dikkat çektiği gibi idea-spekülatif anlama 
varmak için ampirik-materyalist anlamdan hareket etme gerekliliğini gösterir. Bu okumanın 
ardından çok beklememize gerek yok hemen spekülatif-idea okuması gelir. Medine halkı 
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için “Artık dikişlerini onun iğnesiyle dikiyor, tarlalarını onun sabanıyla sürüyorlardı. O bir ışıktı 
da karanlık kalpleri aydınlatmaya gelmişti. Yesrib’de çörek otundan güneşe kadar her şeyin 
adı o olmuştu. Bütün hayatlar toplansa ve damıtılsa geriye o kalırdı. Konuşulan da konu da o 
olmuştu. Dünya kemiğe dayanmış da o hayata atılan kement, kum fırtınaları göz kapaklarından 
vurulmuş da o önünde bent idi. Onlar bahar dallarını kuru ayazlar boğacak, onsuz ana 
rahmindeki ceninler hayatsız doğacak sanılıyordu” (Pala 2014: 53).Bu ifadelerde varolan tutum 
ve davranış açısından Kant’ın ortaya koyduğu deneyimlen(e)meyecek ve yanlışlığa açıl(a)
mayacak transandantal bir algı söz konusudur. Hiç kuşkusuz her ne kadar varlığı gerçeklik 
içinde gösterirsek bu algı, varlığı gerçeklikten koparıp gerçek ötesi bir halde hiçbir zaman 
erişilemeyecek olan kendinde-şey’e dönüştürür. Lacan’a göre arzulanan fakat ulaşılamayan 
kategorisidir kendinde-şey. 

Romanın üçüncü bölümünde biz ilk kez peygamberin Mihmandar2ı Ebû Eyyûb’u fark 
ederiz. Dördüncü bölümünden sonra zamanda bir sıçrama görülür. Bu bölümde İslam 
halifesinin karşısında bir Bizans elçisi vardır. Halife adeta kendi bulunduğu mekânla Bizans 
saraylarını elçiye mukayese ettirmek ister. Hatta kendisi bizzat, Bizans saraylarını imgesel 
olarak tasavvur etmekte elçinin şu şekilde düşünmesini ister: “Benim bu salonda koca İslam 
devletinin yönettiğime şaşırıyor, belki siyaset bilgi ve tecrübemin fazla gelişmediğini düşünüyor 
ve Bizans’ın iç çekişmelerini neden böyle gösterişsiz bir sarayın halifesiyle halletmeye gerek 
duyduğuna hayıflanıp duruyordu” (Pala 2014: 85). Hiç kuşkusuz bu ifadeyi Hegel’in zıtların 
özdeşliği ilkesi bağlamında okursak, elçinin böyle düşünmesi mevcut duruma değil bilakis 
bilinçdışı arzuya gönderim yapar. Aslında İskender Pala, romanında her ne kadar dönemim 
mevcut İslam halifesi Muaviye hakkında tenkidi olarak bir şey yazmasa da özellikle onun 
Ebû Eyyûb’la olan konuşmalarında bilinçdışı arzuları aktarır. Bilinçdışı arzu Lacan’ın 
tanımlamasıyla nesne eksikliğidir. İslam halifesinin yargılanamayacağı öncül kabulü ya da 
yargılansa tepki çekeceği endişesi söylenmek istenilen arzuyu bilinçdışına bastırır. Pala’nın 
Muaviye hakkında söylemek istediklerini diyaloglardan Ebû Eyyûb üzerinde dile getirmesi 
Hegel’in dikkat çektiği dolayımdır aslında. Lacan’ın vurgu yaptığı gibi hakikat dolayımdan 
ortaya çıkar. Pala’nın Muaviye hakkında direkt olarak tenkide girmemesi ise Muaviye’nin 
İslam halifesi olması dolayısıyla Jung’un dikkat çektiği personel kimliğin buna müsaade 
etmemesidir. Etseydi de bir şey fark etmeyecekti yine İslam halifesinin tenkidi direkt 
söylenmeyecek dolaylı aktarılacaktı. İslam halifesinin direkt olarak tenkit edilmesi halinde 
karşılaşılacak durum ise Kant’ın içselleştirdiğimiz ahlak yasası olarak tanımladığı vicdan ve 
azabından biraz olsun uzaklaşmaya yönelik bilinçdışı arzudur. Bu noktada insanoğlu bir 
kıskaçtadır adeta. Bir yanda bilinçdışı arzularının tetiklemesiyle rahat değildir. Diğer taraftan 
bilinçdışı arzularını simgesel alana çıkarırsa yasa(k)lar ve değerlerin içselleştirmesi sonucu 
bu arzuları hayata geçirdiği için suçluluk duyacaktır. Bu noktada kurgu, bir nevi dolayımı 
sağlayarak biraz olsun söylenen karşısında yazarın yasa ve yasağın altını oyması sonucu 
süperegonun ortaya çıkardığı azap ve acıyı hafifletir. Aslında insanın bilinçdışı arzuları 
toplumsal alana çıkmasa da insan kendini suçlu hissedecektir kendini. Hegel’in zıtların 
özdeşliği ilkesinden hareket edersek gerek dini gerekse toplumsal veya yasal yasaklar varsa 
insanoğlunun bu yasaklara karşılık gelen suçu işleme potansiyeli ve ihtimali de var demektir. 
Bu nedenle insanın kendini suçlu hissetmesi için yasa ve yasağı çiğnemiş olması gerekmez. 
Yasanın oluşu bizim kendimizi suçlu hissetmemiz için yeterdir aslında.
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Mihmandar’ın bu dördüncü bölümünde ortaya konanlar Bizans ve İslam’ın değerleri nasıl 
algıladığıdır. Bu bölümde Bizans elçisinin “Niçin köle ile efendiyi bir tutuyorsunuz? Efendi devlet 
işlerini hür olarak en mükemmel şekilde idare eder köle ise kölelerin emri altında yaşadığı için 
ancak zavallı bir anlayış ve sıfatla hareket eder.” (Pala 2014: 92) ifadesine karşı İslam halifesi 
ise peygamberlerinin kimsenin bir başkasına üstünlüğü olmadığına işaret ettiğini belirtir. 
Hiç kuşkusuz bir kimsenin bir başkasına üstünlüğü olmadığı görüşü evrensel bir görüştür 
ve ideal-spekülatif bir anlam alanına aittir. Bu anlama ulaşılmadan önce toplumsal hayatın 
nasıl işlediği temel ilkesine bakılmalıdır. Varolandan yola çıkan Hegel’in ortaya koyduğu gibi 
insani ilişkilerde bireyin kendisini kabul ettirip tanıtma niyeti –bu niyet ilksel ve kökenseldir-
olduğu her yerde efendi-köle diyalektiği vardır. Hegel’e göre Efendi hayatını riske atarak 
konumunu elde eder. Köle ise geri çekilendir. Efendi-Köle diyalektiğinde köle kendini 
efendiye kabul ettirmeye çabalamakta Lacan’ın ortaya koyduğu gibi başkasının-efendinin 
arzusunun arzusu olmak istemektedir. Bu arzuyu da çalışma, üretme ve eylemleriyle 
kazanacaktır. Bu nedenle köle kendini kabul ettirmek için sürekli kendini yenileyen 
varlıktır. Çalışma aracılığıyla dünyayı dönüştürmeye çabalar “tanınmamış, dolayısıyla dünya 
tarafından ve dünyada tatmin edilmemiş olduğu için, söylemlerinde onu (Efendiyi) eleştirir 
ya da sözel olarak olumsuzlar; ve bulunduğu yerde, henüz gerçekleşmemiş olan tatminine 
yönelik idealiyle uyum içinde olan bir hayali dünya inşa eder. Bu şekilde kölelik sistemi 
içinde çalışan insan ister istemez kurgusal olan ideal bir sanat ve din evreni oluşturur; ve 
bu dünya içinde ideal olanın gerçekleştirildiği gerçek dünyaya paralel bir gelişim gösterir” 
(Kojeva 2013: 563). Efendi ise kölenin ürettiğini tüketir. Bu nedenle efendinin varlığını 
köleye borçludur. Çünkü köle, efendiyi hem o konumda kabul edendir hem ürettikleriyle 
ayakta tutandır. Efendi ise mutsuzdur; çünkü bir köle tarafından-eksik bir bilinç tarafından 
tanınmıştır. Bu nedenle de asla tatmin olmayacaktır. Burada eylemlere sahip olan kölenin 
kendini geliştirip efendi olması durumunda Efendi-Köle diyalektiği ortadan kalkacaktır. Hiç 
kuşkusuz bizler idea-spekülatif anlam alanında Efendi-Köle hiyerarşisini kabul etmesek, 
atlayıp geçsek de varolandan hareket eden Hegel insanî ilişkilerin fenomenolojisini yaparak 
tümel ilkeye varır. 

İskender Pala, Mihmandar romanına bir kaynakça da eklemiş. İlk bakıldığında çok ciddi 
eserlerden oluşan bu kaynakça da dolaylı olarak romana yansımış durumda; çünkü romanın 
VI bölümlerinde tarihi olayların anlatımı çok fazla öne çıkmıştır. Bu bölümde anlatıcı 
Genna’nın ilginç olan yaşam öyküsü dikkat çekicidir. Küçük yaşta annesinin evi terk etmesi 
üzerine babası tarafından dokuz yaşımda Bizans muhafızlarına teslim edilir ve bunların 
elinde bir suikastçı olarak yetişir. Erkek kılığına bürünür, yani maske takar. Maske sadece 
varolanın durumunu gizlemez. Hegel’in işaret ettiği dolayımı da sağlar. Çünkü maske 
takan bir varlık “kendisini ancak yanlış tanındığı ve ihmal edildiği sürece yeniden üretebilen bir 
varlık” paradoksu içindedir ve onu gerçekte olduğu gibi “gördüğümüz anda, bu varlık kendini 
feshedilecek hiçliğe karışacak, daha doğrusu bir başka tür gerçekliğe dönüşecektir” (Zizek 2004: 
44). İşte bu yüzden maske indirmek, çıplak gerçekliği gizlediği varsayılan peçeleri çıkarıp atma 
gibi basit metafor değildir. Çünkü zaten insanlar maskenin altında ne olduğunu bilmektedir. 
Ama yine de bilmiyor gibi yaparak yanlış bilinçle kendini üretebiliyor. Yani dolayımı sağlayarak 
Öznel Tin alanından Nesnel Tin alanına geçmek istiyor. Bu noktada kişi maskenin altını gayet iyi 
bilmektedir, maske çıkarıldığında bile onu yine de onu reddetmeyecektir. Bu noktada insan maske 
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ile gerçeklik arasındaki mesafeyi tanır, hesaba katar, ama yine de maskeyi korumak için nedenler 
bulur. Maske kültürel ve toplumsal alanda gerçek arzu ve isteklerimizi bilinçdışına atarak 
kurguladığımız personel kimliğin metaforudur. Bu nedenle maskenin altında acı çeken bir 
suratla karşılaşırız. Genna da böyle bir karakterdir. Hiç kuşkusuz onun maskesinin özelliğini 
belirleyen yaşadıklarıdır. Genna, Odipal dönemi problemli atlattığını şu cümleleriyle ortaya 
koyar: “Çocukken babama adeta tapardım. Dizinden inmez, yolunu gözler, laboratuvarında 
yanında oynar, kazanların altında yanan ateşe yaklaşmamı yasakladığı halde sık sık korlara 
sokularak ilgisini çekmeye çalışı, kızdığı zaman iki yanağına kondurduğum öpücüklerle gönlünü 
alır sonra da gece yanında yatmama izin vermesi için yalvarırdım” (Pala 2014: 112)

Hiç kuşkusuz Genna, anne evden erken ayrıldığından babayla anneyi özdeşleştirir; çünkü 
anne yoktur ve onun yerine geçen baba preödipal dönem öncesinde olduğu gibi çocuğun 
bir uzantısı konumu olarak çocuk tarafından algılanır. Genna için bu dönem ketlenmiştir. 
Aslında Genna’nın annesi üzerinde kendini izlemesi gerekirken baba üzerinde izliyor. Bu 
noktada doğru gelişen bir ödipal dönemde aslında çocuğun baba ile rekabete girmesi 
gerekir. Fakat Genna, annesi gibi baba(sı)nın arzusu olmayı istemektedir. Pek tabii ki 
romanda anne olmadan Genna’nın babasının arzusu olma durumunun nasıl gerçekleşmiş 
olduğunu anlamak zor. Çünkü kız çocuğunun örneği annedir. Evet, o da annesi gibi 
babasının dikkatini çekecek ve babasının arzusu olmak isteyecektir. Babasını elde edemese 
bile ileride babası gibi bir erkek elde edecektir. Pek tabii ki bizler gerek ebeveynlerimiz 
gerekse karşı cinsle münasebetlerimizde birer arzu nesnesi konumunda olmak isterken her 
durumda kabullenilmek için ötekinin arzunun arzusu olmaya çabalarız. Bu tür üçlü matrisi 
ilk kuran Hegel diyalektiği Öznel Tin’den-çocuk-anne, Nesnel Tin’e-babaya, ondan da Mutlak 
Tin’e-kültürel-simgesel alana geçme durumunda arzuya-isteğe önemli yer ayırır. Burada 
insan varolanla ilişki kurduğu zaman varolanı olduğu gibi kabullenmez, varolan üzerinde 
arzusunu gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle arzu ve istek insanı tekinsiz konuma sürükler, 
çünkü tekinsizlik ve huzursuzluk arttıkça arzu da artar (Phillips 2012: 108). Önerme Hegel’e 
göre tersini de içinde barındırdığından arzu artarsa huzursuzluk artar.

Romandaki Genna, babasının arzusu olmaya çalışır. Ama ol(a)maz. Çünkü babası onu Bizans 
muhafızlarına teslim edince Genna önceden tanıması gereken ötekiyi böylelikle tanımış olur. 
Bu durum Genna’nın varolanı babasının üzerinden izlemesi olan bütüncül algısını ketler. 
Böylelikle baba imgesi gerçek yerine oturur, artık yasa ve yasağın imgesi olan baba rakip 
olarak görülmeye başlanır. Biyolojik babanın yerine simgesel baba geçmiştir. Bu noktada 
Genna “babamın soluk borusuna hançer dayamak işte en büyük işim” (Pala 2014: 113) diyecek 
kadar babasına öfke duymaya başlar. Hiç kuşkusuz Genna’nın babasına karşı bu öfkesi 
Sofkles’in Kral Oidipus eserindeki kahraman gibi babayı öldürmenin hafif tonudur.  Babaya 
karşı bu öfkenin ilksel ve kökensel nedeni babanın, çocuğun anneyle birlikte yaşamak ve 
devam ettirmek istediği tüm güçlülük, kadri mutlaklık ve bütünlük duyumuna indirdiği 
darbedir. Böylelikle hem narsis duyumlar yıkılır hem de öznel algıyla oluşturulan imgesel 
dünya yerle bir edilerek çocuğun toplumsal ve simgesel alana geçmesi sağlanır. Halbuki 
slopist çocuk bunu hiçbir zaman istemez. Bu nedenle babaya öfke ve düşmanlık hayat 
boyu bilinçdışı bir arzu olarak kalır. Toplumsal hayatta ise bu öfke yasa ve yasağa ikame 
edilir. Bu nedenle şair ve yazar başta olmak üzere Kral Oidipus, Genna veya edebiyattaki 
diğer bütün tiplemeler Lacan’ın ortaya koyduğu bu parçalanan imgesel alanının bilinçdışı 
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arzusunu çekerler. Çünkü bütün narsis arzu ve duyumlar ulaşılamayan ve ulaşılamayacak bu 
alandadır. Bu nedenle insanoğlu ele geçiremediği bu alanı daha çok sevecektir. Tıpkı bize 
yasak olan ebevyn ve çocuklarımızı çok sevdiğimiz gibi. 

Romanın VII bölümünde İskender Pala bir gerilim yaratır. Yazar, bu bölümde bir durum veya 
hareketin ortaya çıkmasında kaba-ampirik-materyalist anlam ile spekülatif-idea anlam alanı 
arasındaki gerilimi ortaya koyar. Heidegger Yunanlıların güzel için “polemos yani zıtların 
birlikte açığa çıkmasındaki gerilim” olarak tanımlandığını (Kurtar 2014: 152) bu nedenle de 
sanat eserinde rahatlatan, hoşa giden, kendinden geçiren öğelerin yanında uyanış, tehdit 
ve yurtsuzluğu da işlemesi gerektiğinin altını çizer (Kurtar 2014: 154). 

Mihmandar’da Heidegger’in bahsettiği bir gerilim Konstantiniyye’nin fethinin nedenleri 
noktasında ortaya çıkar. Romanda anlatıldığı kadarıyla, mevcut döneme kadar İslam 
halifelerinin yaptığı harplerin kökeninde idea-spekülatif yani Lacan’ın yüceltme olarak 
kavramlaştırdığı bir anlam alanı söz konusuyken mevcut dönemde Konstantiniyye seferinde 
maddenin-kaba-ampirik-materyalist anlamın rol oynadığı görülür. Romanda bu durum 
Abdullah’ın eleştirilerinde şu şekilde verilir: “Ben onları Kur’an’ın irşadı ve mübarek Nebi’nin-
selam üzerine olsun-terbiyesiyle bir iman ordusu olarak görüyorum, ama sen onları ganimet 
peşinde savaşçılar olarak kullanıyorsun. Cahiliye âdetlerinin seni kıskıvrak yakalamasına fırsat 
vermemelisin” (Pala 2014: 116). Hiç kuşkusuz buradaki gerilimi yaratan insanlığın ilksel 
ve kökensel en temel iki öğesi arasındaki en eski çatışma olarak görülür. Aslında burada 
temel ilke, bilimin, felsefe ve psikanalizimin kabul ettiği temel, varolandır. Yüceltme, 
üretim, değer ve idea-spekülatif anlam varolan üzerindeki insanın olumsuzlaması isteğiyle 
kurulmuştur. Hegel bu durumu Tin’in ortaya çıkış süreci olarak tanımlar. Romanda bir tarafta 
idae-değer-anlam diğer taraftan madde-materyal hayatın en kökensel ihtiyacı mevcuttur. 
Mihmandar’da bu gerilimi verilmesi noktasında İslam ülküsü için savaşmak veya ganimet 
paylaşımıyla geçimlerini sağlamak isteyenlerin orduya yazıldığı ifadeleri önemlidir. Yine 
bunun devamında peygamberden evvel birbirine düşman olan kabilelerin “Kur’an’ın irşadı 
ve Hz. Peygamberin terbiyesiyle buluşup Allah’ın adını yeryüzünün her yanına götürmek ve 
yaymak için kılıç kuşanan cengâverlere dönüşmesi” (Pala 2014: 144) anlatımında bir yüceltme-
idea-spekülatif anlam alanı mevcuttur. Bu noktada anlatıcı, kaba-ampirik materyal ile idea-
spekülatif anlam arasında gider gelir. Çünkü bu ifadenin hemen altında mevcut dönemin 
halifesinin zenginliğin peşine düştüğü ifade edilir. Arkasından peygamberin “Nefsim yed-i 
kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki siz kayser’in hazinelerini elde edeceksiniz” (Pala 2014: 
144) hadisi aktarılır. İskender Pala bu anlatımıyla Hegel’in ortaya koyduğu gibi ilk önce 
kaba-ampirik-materyal anlam alanını gösterir ardından yüceltmeyle spekülatif-idea anlama 
geçer. Bu noktada Zizek’in dikkat çektiği espriyi yakalar. Hayatın esprisi her yüceltimin ilksel 
ve kökensel nedeni varolan üzerindeki basit, sade, sıradan ve bayağı işleyişidir. Levinas’a 
göre insan yavrusu arzusunu canlı tutmak için varolanı yüceltmeleriyle ulaşıl(a)maz kılar. 
Aslında burada insan yavrusu yüceltmelerle sıradan bayağı nesneyi hem ulaşılmaz kılar 
hem de bu ulaşılmazlığın arkasında sürüklenir. Bunun nedeni de kültürel dünyadır; çünkü 
kültürel alan onun ilksel ve kökensel arzularının karşılanmasına asla izin vermeyecektir. Bu 
nedenle “yüceltme bastırma olmaksızın dürtünün doyurulmasıdır” (Lacan 2013: 175). Aslında 
yüceltme doyumlarında mutlak tatmin söz konusu olmadığı içindir ki yüceltmenin yerine 
ikame edildiği arzu nesnesinin arksından sürüklenmemek mümkün değildir. 
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Romandaki daha sonraki diyaloglarda ise peygamberin “Kayser’in başşehirine ulaşacak ilk 
Müslüman ordu cennete girecektir” hadisi aktarılır. Hiç kuşkusuz bu hadis idea-spekülatif 
anlam bağlamında cennetle ödüllenmeyi işaret ederken fenomenolojik bağlamda ulaşılmak 
istenilen “arzu nesnesi”ne gönderme yapar. Aslında romanın başından beri İskender Pala 
romanda İslam tarihi ile ilgili olayları herhangi bir yapıbozuma uğratmadan aktarır. Hiç 
kuşkusuz yapıbozum dil gösterenlerini yerinden ederek yeni anlamlara ulaşma yöntemidir. 
Örneğin bu hadisi fenomenolojik olarak şöyle şu şekilde yorumlamak bir yapıbozum 
örneğidir. Mevcut dönemdeki bütün şehirlerin altyapı, ekonomik ve kültürel durumu 
düşünüldüğünde Bizans’ın başkentine girmenin cennete girmekle eşdeğer olduğu anlamına 
ulaşabiliriz. Burada cennet bir benzetme unsuru olarak da anlamlandırılabilir. 

Hiç kuşkusuz İslam halifesi Muaviye, Ebû Eyyûb Ensarî’nin Konstantiniyye’yi kuşatacak 
ordunun içinde bulunmasını onun yararlılıklar göstereceğinden değil daha çok böylesine bir 
harbin yüceltilmesi için tercih etmektedir. Burada Muaviye, Hegel’in işaret ettiği gibi kaba-
ampirik-materyalist anlamı geçememekte idea-spekülatif anlama yönelememektedir. Bu 
nedenle harbin maddi yönünü yüceltmelerle bilinçdışında bastırılan arzuya dönüştürmeye 
çalışmaktadır. Çünkü her yüceltme-idea-spekülatif anlam alanının altında ulaşılmak 
istenilen nesnelerin bilinçdışı arzusu vardır. Burada aslında yitik-kayıp nesnelere duyulan 
arzu harpte halifeyi yönlendirmesine karşılık halife bu arzuyu yüceltmelerle bilinçdışına iter. 
Lacan’ın insandaki arzu ötekinin arzusudur ilkesi gereği dönemin İslam halifesinin arzusu 
Bizans’ın elindeki maddi imkânlar yani onların arzusudur. Çünkü onlar da arzularıyla o maddi 
imkânları elde etmişlerdir. Ayrıca arzunun ötekinin arzusu olması durumunu yine dönemin 
İslam halifesi üzerinde izleyebiliriz. İslam halifesinin personel kimliği harbi yüceltmelerle 
ortaya koyarken kendi içindeki öteki harbin getireceği maddiyatı önemser. Dolaysıyla 
halifenin davranışlarına yön veren bilinçdışı arzudur. Bu nedenle de Lacan, Descartes’in 
‘Düşünüyorum öyleyse varım’ cogito ilkesini değiştirerek ‘arzuluyorum öyleyse varım’ 
şekline dönüştürür. Lacan bunun devamı olarak gündelik hayatta ‘olduğum yerde değilim 
bulunmadığım yerdeyim’ ilkeleriyle insanı yönlendirenin aslında bilinçdışı arzuları olduğunu 
da gösterir. 

Hiç kuşkusuz burada iki kişinin arzuları da önemlidir. Lacan aslında bir hastayı tedavi eden 
analizanın hastanın söylediklerini yorumlarken bir Öteki olduğunu yorumlanan söz veya 
metinlerde analizanın arzusunun görüldüğünü ileri sürer. Bu noktada karakterler üzerinde 
arzularını aktaran romancı-İskender Pala ve bu romanı yorumlayan eleştirmen-ben- tıpkı bir 
analizan gibi arzularımızı dile getiriyoruzdur Mihmandar metni üzerinde. Bir metin üzerinde 
arzunun dile getirilişinin nedeni ise arzularımızı dolayımlayarak tercüme etmeye ihtiyacımız 
vardır; çünkü “özgün metin kabul edilemez ve yasaya aykırıdır” (Phillips 2007: 141). Bu noktada 
bizler de ötekiyiz ve Mihmandar etrafındaki arzu diyalektiğine yakalanmışızdır. Dikkat 
edilirse tüm bu insani ilişkilerde sadece arzu diyalektiği söz konusudur. Bu diyalektikte 
Lacan’ın işaret ettiği gibi arzu yakalanmazdır. İşte Hegel’in en önemli ayrıcı vasfı somut arzu-
Hegel istek der-insan ile varolan ilişkisinde soyut ve tümel arzu ilkesini fenomenolojik olarak 
ortaya koymasıdır. 

İskender Pala’nın romanına eklediği silah ise çoğu büyülü gerçeklik olarak kurgulanan 
romanlarda görülen imgelerden biridir. Ama bu romanlarda silah veya bir icat, İhsan Oktay 
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Anar’ın romanlarında olduğu gibi absürt ile rasyonelle iç içedir. Bu romanlarda icatlar 
veya keşiflerde nedenselliğin yerini olasılık ve tesadüf almıştır. Zaten okuyucuyu büyülü 
gerçekliğin egzotik ve otantik imgelerine iten de olasılık ve tesadüfteki zenginliktir. Bu tür 
romanlarda fantezi ile gerçeklik aynı katmandadır. Tıpkı tiyatro simgesinin maskelerinde 
olduğu gibi gülen-fantezi ve ağlayan-gerçeklik aynı katman üzerinde işlemekte ve hayatın 
belirlenmiş olanıyla olasılıklar paralel ilerlemekte ciddiyet ile fantezi beraber yürümektedir. 
Bu noktada Mihmandar’da silahın üretimi çok ciddi ve gayet rasyoneldir. Bu nedenle de 
okuyucuda ne merak uyandırıyor ne de okuyucuyu şaşırtıyor. Başlangıçta Platon ve asırlar 
sonra da Freud’un dediği gibi ‘tekinsiz’ dururumu ortaya da çıkarmıyor. Hal böyle olunca 
da romanda “Müslümanlar patlayan bir silahla asla ilgilenmiyorlardı” ifadesiyle verilen (Pala 
2014: 133) duruma benzer bir halde okuyucu silahla pek ilgilenmiyor. 

Romanın bu bölümlerinde Ebu Eyûb’ün oğlu ile sefer üzerine konuştukları görülür. Bu 
konuşmalarda Ebû Eyyûb’un ölüme aşkın-transandantal yaklaştığı görülür: “bilirsin oğul, 
hicretler bana vuslat olmuştur hep, Sevgili’ye kavuşturmuştur. Sevgiliye çıkan yollarda kişiye 
kendinden bile hicret gerekirken ben Medine’den ayrılmışım çok mu? Candan geçip cananı 
bulmak nasip olacaksa annenin yaptığını da yapmayayım mı? Yıllardır Sevgili’nin meclisinde 
beni bekleyip duyduğunu bilmez miyim?” (Pala 2014: 142). Hiç kuşkusuz bu ifadelerde yine 
Hegel’in dikkat çektiği kaba-ampirik-materyalist anlam alanı atlanır. Burada görmezlikten 
gelinen insan için arzu nesnesinin ulaşılmazlığıdır. İnsan dünya hayatında her arzu nesnesini 
ulaşılabilir kılabilir. Bu ulaşılmaz nesneler, ulaşıldığında kişi bu nesneler veya durumlar 
üzerinde arzusunu gerçekleştirerek tatmin olur. Böylelikle bu nesnelere duyulan arzular 
sona ererken kişi bir başka arzu diyalektiğine yakalanır. Arzu nesneleri ve durumlarından bu 
geçişler yaşanabilen deneyimlenen bir durumdur. Sadece ölüm bunun dışındadır. Çünkü ona 
ulaşıldığında hem tatminin olunup olunmadığı hem de nesne veya durum üzerinde arzunun 
gerçekleşip gerçekleşmediği, bitip bitmediği deneyimlen(e)mediğinden, bu noktada ölüm 
en büyük ve en önemli arzu durumu veya nesnesi konumuna yükselir. Platonik aşkta sevgiliye 
ulaşmak için ölüm isteği fenomenolojik olarak hazzı arzulama diyalektiğidir. Bu noktada 
ölüm tanrısı Thanatos, aşk tanrısı Eros’tan daha hazcıdır. Onun içindir ki hayatın sınırlarında 
gezmek ve bu sınırları zorlamak haz doludur. Hiç kuşkusuz bu noktada gerek edebiyatta 
kavuşulmak istenilen “sevgili” tipi gerekse yukarıda yer alan “Sevgili’ye varıncaya kadar cihad 
isterim ben” gibi ifadelerinde geçen “Sevgili” imgesi aslında Lacan’a göre arzulananda/orada 
olmayandır. Felsefede Hegel ve psikanalizimde Lacan’ın ortaya koyduğu arzu diyalektiğine 
gör düşünülecek olunursa Ebû Eyyûb’un arzuları Konstantiniyye’de de mevcut olmayacaktır 
ve Konstantiniyye feth edilse de nihayete ermeyecektir. Konstantiniyye’nin fethine katılmak 
için sürekli yüceltmeler yapan Ebû Eyyûb’ün Medine’den ayrılma sebebini oğlu kaba-
ampirik-materyalist alanla ilgili olarak daha bir fenomenolojik unsura bağlar: Eyûb’un 
“bunca kararlıcılığının bir sebebi olmalıydı. Düşündükçe bu sebebi buldum ve ona hak verdim. 
Babam aslında Medine’den ayrılmak istiyordu. Sık sık yaptığını aslında sanki bu sefer temelli 
yapmak istiyordu. Kutu Nebi’yi, annemi, arkadaşlarını ve dostlarını bir bir burada kaybetmişti 
ve yıllar uzadıkça her köşe başında onların hatıralarıyla hüzünlenmeye dayanamıyor içindeki 
hasret ateşi yandıkça yanıyordu” (Pala 2014: 156). 

Mihmandar2ın onuncu bölümünün başlığı Sevgili’ye Hizmet Edene Hizmet Etmek üst 
başlığını taşır. Bu bölümde Ebu Eyûb’ün, İslam halifesi Muaviye ‘yenin devletin yönetimindeki 
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aksaklıklarını anlatmaya çalıştığı görülür. İkisi arasındaki diyaloglarda tartışılan, tebaanın 
içinde bulunan ileri gelenlerin ulûlemre ne dereceye kadar uyup uymama sorumluluğudur. 
Bu noktada Ebu Eyub, Muaviye’nin başında bulunduğu yönetimde halkın sindirildiğini,  
Peygamber’in yolundan çıkılma emareleri görüldüğünü, adaletin saptırıldığını, iktidarın 
güçlenmesi için tantanalı işler peşinde koşulduğu, ekonomik durumun bozulduğu, adalete 
ve liyakate uyulmadığı eleştirilerinde bulunur. Yine de Ebû Eyyûb halifenin şer işlediği her 
hususta hayır da işleyebileceğini “her şey zıddıyla def”edileceği (Pala 2014: 164) ifadeleriyle 
ortaya koyarken bir nevi Hegel diyalektiğine yakalanır. Nihayetinde Ebû Eyyûb mevcut 
dönemde her ne kadar yönetim ve siyasetini onaylamasa da Muaviye’nin ordusuna katılır. 

İskender Pala’nın bu bölüme başlık olarak seçtiği ‘Sevgili’ye Hizmet Edene Hizmet Etmek’ 
söylemi tartışmalı bir alan açar önümüze; çünkü romandaki mevcut dönemden günümüze 
kadar bu söylemle hareket edenlerin birçoğu “Sevgili”ye daha iyi hizmet ettiği iddiasıyla 
aynı inançtakiyle çatışıp durdu. Bu durum devam edecek gibi de görünüyor. O zaman aynı 
inançtakilerin canını yakan bu durum nasıl çözüme kavuşturulacak? Ya birileri “Sevgili”yi, ona 
hizmeti yanlış yorumluyorsa? Üstelik “Sevgili” algısı insanın olgunlaşma sürecine, manevi 
makamlara göre de değişiklik gösteriyorsa, haritalanmış veya çivilenmiş, dondurulmuş bir 
“Sevgili” den bahsedilebilir mi? 

Bu noktada İbni Arabi’ye göre Hz. İbrahim rüyayı yanlış yorumlayarak (İbnü’l Arabi 2006: 86) 
“Sevgili”nin emrini yerine getirmek için oğlunu bıçak altına yatırır. Burada İbrahim rüya dilinin 
metaforik olduğunu anlamaz, metaforu gerçek hayatta arar. Her şey bir yanlış anlamadan 
yorumdan ibaretti. Ya yine öyleyse? Bunu fark etmenin kazancı çok fark edememenin de 
kaybı çok olacaktır. Çünkü “Sevgili”ye hizmet algısı-imgesi İbrahim örneğinde olduğu gibi 
günün birinde oğlunu öldürmeye varacak kadar bütün algı ve imgeleri yok sayabilir. İşte 
bu noktada bakıldığında etik değerler sadece “Sevgili”ye hizmet eden tarafından değil 
“Sevgili”ye hizmet edene hizmet edenler tarafından da askıya alınır ki İslam tarihi bu konuyla 
ilgili sayısız örnekle doludur. Bu noktada Zizek haklı, tarih göstermiştir ki bu çeşitten insanlar 
“Tanrı’ya duyduğu Aşk adına, tam da imanında temellenmiş olan o dinin sevmeyi emrettiği şeyi feda 
etmek zorunda kalmaya” (Zizek 2003: 383) niyetlenmiştir birçok kez. Yani bir yüce amaç uğruna 
insanın kendisinde temellenmiş olan her şeyi feragat etme, paranteze alma durumudur. Burada 
insanoğlu “Sevgili’ye hizmeti amaç edindiğini düşünerek, etik, estetik ve metafizik her değeri 
yok sayabilir, paranteze alabilir. Hatta tarih içinde Sevgili’ye hizmet için kendi inancına sahip 
olanların bile canına kast etmekten çekinmeyebilir. Bunun sebebi ise “Lacan’ın Simgesel ile 
Gerçek arasındaki, imanın simgesel yapısı/dokusu ile saf, kayıt şart tanımayan iman edimi arasındaki 
yarıktır” (Zizek 2003: 383). Bundan dolayı tarihte birçok kez birileri imanını ispatlamanın yegâne 
yolunun imanını kendisine sunduğu sevmeyi emrettiği şeye ihanet etmek olarak algılamıştır 
(Zizek 2003: 383).

“Sevgili’ye Hizmet Edene Hizmet Etmek” söyleminde Hegel’in dikkat çektiği kaba-materyalist-
ampirik anlam alanı yok sayılmış direkt olarak spekülatif-idea anlam alanına geçilmiştir. Yok 
sayılan sadece Öznel Tin’e ait ampirik-materyalist alan değil bu alana ait varlık ve insandır aynı 
zamanda. Bunlar ihmal edilecekse Sevgili’nin Varlık’ı yaratması ve kanunlarını koymasının 
anlamı nedir ki? Sevgili yarattığıyla bilindiyse her varlık üzerinde işliyorsa iyi-kötü, güzel-
çirkin, ahlaklı-ahlaksız her varlığa hizmet ona hizmet olmuyor mu? İşte bu gibi çıkarımlar, 
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soru(n)lar ve bunların yanıtlarıyla yukarıda dikkat çekilen söylem ve durumlar yapı bozuma 
uğratılabilir. Hiç kuşkusuz bu noktada Nietzsche değer ve anlamların, iyi-kötü, güzel-çirkin, 
ahlaklı-ahlaksız gibi yerleşmiş kategorik ayrımlarla nasıl kurgulandığını Ahlakın Soykütüğü 
Üzerine adlı kitabında ortaya koyarken aynı zamanda bunları yapısöküme uğratma 
noktasında insanları da ikna eder. Bu noktada Nietzsche’ye göre “kölelerin başkaldırısıyla 
beraber, tutku, şeref, güç ve kendi değerlerini savunma kötü olarak konumlandırılırken, iffetli, 
gösterişsiz, zayıf ve kendini yadsıyıcı olma iyi olarak tanımlanmıştır” ve “gösterişsiz mazlum, 
açıkgözlü, iffetli ve sıradan olma” baş tacı edilmiştir (Kern 2007: 426). Nietzsche bu gibi 
değer yargılarının insanlığın köle ve efendilik ayrımına sahip olduğu dönemde kaldığını 
ve tarihsel olan bu tür kategorilerin her dönemde ele alınması gerektiğini öne sürer. Bu 
kategoriler belirlenmeye çalışıldığı dönemde metafiziğin konusu olan kişinin özgür veya 
belirlenmiş olup olmadığı tartışılabilir. Epistemolojinin ilgi alanına giren bilginin kaynağı ve 
geçerliliği söz konusu edilebilir. Etiği ilgilendiren iyi-kötü kategorileri yeniden ele alınabilir. 
Biz okuyucuların da romancılarımızdan bunu beklemek hakkımız olabilir. Peki, bütün bu 
değer ve anlamlar yapbozuma uğratılmasa ne olur? Nietzsche’ye göre değer ve anlamların 
sabitlendiği decadent toplumlar, “enkültürasyon sürecine maruz kalmaları sonucunda 
içgüdüleri ile teması yitirirler” (Baykan, 2000: 19)

Daha sonra biz romanda Konstantiniyye’ye yapılan sefer esnasında Hamed’in, Ebû Eyyûb’e 
hizmet etmesi için yanına verildiğini görürüz. Bu hizmet esnasında Ebû Eyyûb’de ona 
hadisler söyleyecektir. Bu ikili ilişki romanda yeterince işlenmez. Örneğin Umberto Eco’nun 
Gülün Adı romanındaki William ve Adso arasındaki ilişkiye benzemez. William Adso’ya 
kendini takip ettiği ve hizmetinde bulunduğu süre zarfında dünya kitabının göstergelerinin 
nasıl çözüleceğini ve anlam oluşturulacağını öğretir. Ebû Eyyûb ise Hamed’e sadece hadisler 
aktarır. Konstantiniyye surlarının önüne varıldığında ise İslam halifesinin orduları bir türlü 
ilerle(ye)mez. Ebû Eyyûb bunu üç nedene bağlar; bunlardan ilki Kâğıthane ırmağı yakınında 
bir köyün ordudan dolayı boşaltılması, ikincisi ordu helalarından yayılan koku -ki bu da 
Ebû Eyyûb’e göre “huddam meleklerini” uzak tutmuştur- (Pala 2014: 255), üçüncüsü ise 
peygamberin sünnetinin terk edilmesidir. Hiç kuşkusuz bu tür nedenler Hegel’in işaret ettiği 
kaba-ampirik-materyalist anlamlar alanıdır. Romanda bu durumun bir diğer ifadesi şehirler 
kraliçesi Konstantiniyye’yi alın(a)mamış olması “bize şunu gösterdi ki zafer için yalnızca iman 
etmiş olmak yetmiyor. Bilakis ondan evvel harp sanatını bilmek düşmanını tanımak savaş araç 
ve usullerindeki yenilikleri takip etmek” (Pala 2014: 257) ifadeleridir. Pala, bu anlamlardan 
hareketle idea-spekülatif anlam alanına varmaya çalışıyor. 

Romanda Araplarla Bizans askerleri arasında surların etrafında harp devam ederken 
Ebû Eyyûb’in de sağlığının gittikçe bozulduğu görülür. Bu esnada onu kaçırmak veya 
öldürmekle görevli olan Genna ona bakmakta, babasıyla onu özdeşleştirmektedir. Harp 
esnasında yorgun düşen ve yaşı ilerlemiş olan Ebû Eyyûb vefat edeceği gün “savaş hattı 
nerede oluşursa bedenimi o noktaya kadar taşısınlar ve orada savaşan mücahitlerin arasında 
beni defneylesinler. Ta ki atlarımızın ayakları bedenimi çiğnemiş olsun. Bizans dokunamasın. 
Ayrıca eğer yapabiliyorlarsa cenazemi kendi atımın arkasında bir sedyeye bağlayıp taşısınlar. 
Tıpkı Kutlu Nebi’yi getiren Kusva’nın Medine’de bizim hanemizi bulduğu gibi o da benim için 
nereye gideceğini ve nerede duracağını bilir” vasiyetini eder (Pala 2014: 292). Sonra yanındaki 
Hamed’e kırkıncı hadisi söyleyerek vefat eder. Konstantiniyye’nin fethi için otuz üç evlat 
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ve bir de küçük Muhammed’in gerektiğini söyler. Daha sonra bu otuz üç rakamı üzerinde 
düşünülür ve bunun otuz üç er veya nesil olduğu yorumu yapılır. Ebû Eyyûb vefat ettikten 
sonra onun defin yeri üzerinde tartışmalar olur. Hatta ordu kumandanları Ebû Eyyûb’ün 
naşını Bizanslılar çıkarıp yok eder diye bırakmak istemezler. Lakin onun vasiyeti ordunun ileri 
gelenlerinin elini kolunu bağlar. Onlar da Ebû Eyyûb’un na’şına dokunulmaması için Bizans’ı 
tehdit eder. 

Romanın on dokuzuncu bölümünde Genna annesi ve babasıyla karşılaşır. Bunlar arasında 
bir diyalog yaşanır. Bu diyalogların birinde anne “Kutsal İncil’i bulursak hep beraber okuyalım 
hatta uğrunda ölelim” (Pala 2014: 324) ifadesiyle mevcut İncillerin gerçek olmadığına dair 
o bilinen malumatı tekrarlar. Hiç kuşkusuz bu malumat da yapıbozuma uğratılmalıdır. 
Çünkü Niyazi Mısrî’nin “Hep görünen dost yüzü andan ayırmam gözü/ Gitmez dilimden sözü 
çağırırım dost dost” mısralarında her görünenin dost yüzü ve her söylenenin dost sözünün 
kabullenildiği bir kültürel geçmişten gelen düşünce yapısında mevcut sözlerin veya İncillerin 
gerçek olup olmadığının bir anlamı yoktur. Burada Nietzsche’nin vurguladığı gibi bozulmuş-
bozulmamış gibi kategorilerin dışına çıkılması gerekir. 

Annesinin sözüne karşı Genna ise inancın daha derinlerde olduğunu belirtircesine Şâhdaet 
kelimesini söylemekle mümin olmadığını fakat “Şayet siz hiç günah işlemeyecek olsaydınız, 
and olsun ki Allah günah işleyecek bir topluluk yaratır ve (tövbe edip af dilediklerinde) onları 
bağışlardı” (Pala 2014: 324) hadisin kendisi için önemli olduğunu fakat yine de ellerinde 
kan ve yüzünde kir bulunduğundan geçmişinin kendini rahat bırakmadığını ifade eder. 
Aslında bu hadis süperego kördüğümünden, kıskacından kurtulmamızı sağlayacak olan bir 
söylemdir; çünkü süperego döngüsünde arınmışlık ile günah işleme suçunun verdiği azap 
ve acı doğru orantılıdır. Arınmışlık arttıkça en küçük suçun ve günahın azabı da o derecede 
ağırlaşır. Hiç kuşkusuz yukarıda Genna’nın tamamen kaba-empirik-materyalist anlam alanına 
takıldığı spekülatif-idea anlama açıl(a)madığı görülür. Bunun en önemli nedeni de Hegel’in 
zıtların ilkesinin özdeşliği teorisinden yola çıkacak olursak Genna’ya acı çektiren onun 
arınmışlığa duyduğu dayanılmaz arzusudur. Çünkü arındıkça süperego dediğimiz simgesel 
kurgu insanın sürekli suç işlediğini hatırlatarak üzerine gelir. Üstelik en küçük bir suç da 
dayanılmaz acılara sebep olur. Bu tıpkı beyaz ve temiz bir yüzeyin üzerindeki bir lekenin daha 
çok hoşnutsuzluk duyumu vermesi gibidir. Bu nedenle Luther “ne kadar eylemde bulunursa, 
tövbe ederse cezalandırılırsa kendine işkence ederse ve iyi amellerde bulunursa o kadar suçlu 
hissediyordu kendini” (Zizek 2012: 136). Hâlbuki insanoğlunun süperego karşısında bu tür 
acılara düşmemesi için yukarıdaki hadislere benzer birçok hadis söylenmiştir. 

Aile arasında daha sonra inanılan varlığın mahiyeti üzerine tartışmalar başlar. Baba sürekli 
kızına Kur’an’dan ayetler okur. Genna ise İsa’nın sözlerinden de bu ayetlere benze şeyler 
bulunduğunu ifade ederken Baba, Hıristiyanlar arasında Mesih İsa’ya Tanrı diyen sapkınların 
bulunduğunu söyler. Bunun üzerine ise Genna “Yerde ya da gökte adlandırılanlar varsa da 
bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir 
rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz” 
(Pala 2014: 325) Yazar romanına düştüğü dipnotta bu pasajı İncil’in Korintiler bölümünde 
aldığını ifade etmiştir. Korintiler ve Romalılar İncil’in kavramları en belirgin tartıştığı 
bölümdür. Naslardan ziyade diyalektik hâkimdir bu bölümlerde (Zizek 2003: 180). Genna’nın 
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sözleri üzerine anne yine bilindik ve tanıdık cümlelerle kızının üzerine gider. “Kur’an ise her 
zaman Allah birdir, ondan başka ilah yoktur buyuruyor. Sence Allah’ın tek olması eşi benzeri 
bulunmaması tasavvur edilir bir şekli olmaması gerekmez mi? İsa’yı tanrı diye bize anlatanların 
ondan neredeyse üç yüz elli yıl sonra İznik’te toplanan konsülde bunu dillendirdiklerini ve 
Bizans imparatoru I. Konstantinos’un zaaflarından istifadeyle İsa’yı tanrı ilan ettiklerini bilmiyor 
olamazsın. Hatta bununla yetinmediler” (Pala 2014: 326). Hiç kuşkusuz annenin sözlerinde 
tartışılan, bir metinin ontolojisi veya fenomenolojisi değil bu metne yıllar içinde eklemlenen 
öncül bilgilerdir. Bunun üzerine Genna’nın babası, annesinin de kendini onaylayacak bir 
tarzda onu gerçeğe çağırdığından bahsederek İslam’daki Hakk’ı anlatır. (Pala 2014: 326) 
Fakat bu anlatışta Hakk, Kant’ın her türlü sonlanandan uzak olan o transandantal varlığıdır. 
Bu Tanrı anlayışı tamamıyla imkânsız-Gerçeğin alanı içindedir. O imkânsız gerçektir. İnsan ile 
Tanrı arasında her şey vardır. Tanrı ötenin Saf Bir’idir. İbni Arabî bu tanrı anlayışını tenzihçi 
olarak yorumlar (Afîfî 2002: 82) 

Romanın son bölümünde ise bir babanın oğlunu Ebû Eyyüb’ün kabri civarında gezdirdiği 
görülür. Bu bölümün girişimde “manevi iklim” tabiri kullanılır. Bu tabirin fenomenolojisine 
bir göz atarsak bir mekânın manevi iklimi öznenin o mekânı öznel algılamasıyla oluşur. 
Yani öncül belirlenendir. Dolayısıyla Husserl fenomenolojisinin temel ilkelerinden biri olan 
varolanda herhangi bir anlam olmadığı göz önüne alınacak olunursa kişi gittiği yerdeki 
manevi iklimi kendisi oluşturur. Romanın bu bölümünde Ebû Eyyüb’ün kabrinin bulunuşu 
da aktarılır. Yazar burada hikâyeyi genç nesle anlatmak taraftarıdır. Okuyucuyla Ebû Eyyûb’ün 
kabrini gezen çocuk arasında bir özdeşlik kurulmak istenmiştir. 
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Tarihî Romanımızdaki 
“Kadınlar Saltanatı”: 
Pop Kültür Ürünleri Olarak Saray 
Kadınları ve Tarihî-Biyografik Romanları

Dilek Çetindaş
Yrd. Doç. Dr., Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Latince kökenli olarak doğan ve toprağı ekip biçme anlamlarına gelen kültür, bir milletin, 
tarih sahnesine çıktığı andan itibaren geliştirdiği tüm yeteneklerini, edindiği örf, adet, 
gelenek ve göreneklerini kapsayan, ayrıca millî oluşu nedeniyle toplumun dünya üzerindeki 
yerini belirleyen manevî genetik kodlarından birisi olarak tanımlanabilir. 

Kültür üzerinde yapılan değerlendirmeler, toplumsal yapılara göre sosyolojik planda kültür 
sınıflandırmalarını da zorunlu kılar. Bunlardan ilki üst kültürdür. Ekonomik, eğitimsel ve 
toplumsal bakımdan toplumun aydın ya da seçkin gruplarını oluşturan kişiler arasında gelişen 
üst kültür, estetik ve çağdaş bir yapıyla birikimi harmanlar. “Sistematik bir fikir yapısı ve tutarlı 
bir mantık örgüsüne sahip olmamakla beraber, son iki yüzyıldan beri çeşitli ülkelerde belirli 
sosyal buhran dönemlerinde ortaya çıkan, dolayısıyla başlı başına bir ideoloji karakterine 
bürünen ve genellikle temelinde köylü ile şehre yeni göçmüş köksüz şehirli kavramı 
bulunan”1  popülizmin2 kendisini temsil ettirdiği saha olur.3 Popüler kültür, uzun bir geçiş 
döneminin ardından kitle kültürüne doğru evrilir. Modernizm ile birlikte “birey” kavramına 
önem verilmeye başlanması ve bunun yanında toplumsal yapıyı iyileştirme çalışmaları, 
işçiler için boş zaman bırakılması sonucuyla somut adıma dönüşürken; bu boş zamanlarını 
kullanmak isteyen insanları eğlence ve aktivite arayışına iter. Üretilen fantazyalar, gerçekle 
yalanın sınırlarını birbirine karıştırır ve insana ihtiyaçlarını doyurmuş görüntüsü verir. Bu 
sahte hazlar ve rahatlamalar insan hayallerinde ve yaşantısında “şeyleşme” olgusunu 
da ortaya çıkarır. 19. yüzyılda yaşanan sömürge sistemine paralel olarak, daha çok ürün 
üretilmeye başlanır ancak, pazara sunulan ürün çok sayıda olunca, tüketilmesi gerekliliği 
de ortaya çıkar. Böylece ürün metalaşarak, satılmak üzere vitrinlere yerleştirilir; işçiler, kendi 
ürettikleri malı belirli bir ücret karşılığında almak zorunda kalırlar ve bir tüketim çılgınlığı 

1  Nermin Abadan, “1969 Seçimlerinin İdeolojisi, Halkçılık, Popülizm”, Cumhuriyet, 11 Ağustos 1969,  s. 3.

2  Bu konuda Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul 1995.  s. 109.

3  Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynağa bakınız: Özcan Aygün; Edebiyatımızda Popüler Roman ve Aka Gündüz, Doktora 
Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne 2002, s.43–52. 9 1.2.1. 
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başlar. Gündeme yerleştirilen “moda” kavramı, malların değişik renklerde, çeşitlerde, 
paketlerde yeniden piyasaya sürülüp, tekrar tekrar tüketilebilmesine olanak sağlar. Tüketim 
toplumunun ortaya çıkmasıyla kitlesel tüketim yaygınlaşır; bu durum kapitalist düzeni 
beslerken, halkı da gündelik hayattan koparır. Bu dönemde “tüketilen mallar ve deneyimler 
önceden paketlenmiş, düzenlenmiş, yaratılmış ve tüketicide istenen tepkiyi uyandırmak 
üzere kodlanmıştır.”4 “Muteber olanla değil, rağbette olanla sınırları çizilen popüler kültür”5 
“kullanım ve tüketim kültürü”6 olarak yaşarken, meydana gelen tüketim şuursuzluğu, kitle 
kültürü dediğimiz ve “kitle iletişim araçlarının dışında bir yerde”7 aranmaması gereken kültür 
tipini de oluşturur. Popüler kültürün toplum hayatında hâkim kılınması ile kitle kültürüne 
geçilmesi sırasında yaşanan kısa dönem boyunca popüler kültür, köyden şehre göç eden ve 
köylü kalamayıp, şehirli de olamayan insanların yaşadıkları bunalımlarda ve çaresizliklerinde 
tutundukları dal olarak görülür. Popülerin gaspından önceki popüler kültür ezilenlerin daha 
iyi dünya umutlarının, bu yönde direnişlerinin ve mücadelelerinin ifadesidir. Popüler kültür, 
kitle iletişim araçlarıyla yönetilen kitle kültürü içinde çökertilir.8 Türkiye’de de popüler kültür 
kendisini tam olarak geliştirememiş ve yerini kitle kültürüne çok çabuk bırakmıştır.9 “Bizim 
popüler kültürümüz daha ziyade ‘kitlesel’ referanslar taşıdığı için ‘kitle kültürü’ diye ayrılmış 
o lanetli kategoriye yakın” durur.10 

“Yığın kültürü”, “kültür endüstrisi”11 gibi isimler de verdiğimiz kitle kültürü dev endüstrilerin 
ürünü olarak karşımızdadır. Tüm değerlerin üzerinde yükselen kitle, “eski inançlarımızın 
sarsıldığı ve kaybolduğu, toplumumuzun eski direkleri birer birer yıkıldığı hâlde, 
kalabalıkların baskısı ve nüfuzu, hiçbir şeyin baskısı altında olmayan, hükmü daima büyüyen 
bir güç haline gelmiştir.”12 Kitleyi oluşturan gruplar, ortak bir paydada birleşerek, öznel 
kimliklerini ve karakteristik özelliklerini yitirmiş; kimliksiz birer insan olarak, kalabalıklar 
arasına karışmışlardır.13 Kitle kültürü, kendini oluşturan bireyler arasında yüceltilirken, 
geleneksel değerlerden kopuşu da hızlandırır. Görmezden getirme ve pasifleştirme bu 
kültürün karakteri olarak görülür. Kitle kültürü bireyi kişiliksiz ve kimliksiz yaparken, insanın 
özgürlük alanını da daraltır. Karışık, programsız bilgilerle kitleye faydasız şeyler öğretir. 
Eğiticilikten uzaktır. Tüketici tip haline dönüşen birey, doyumsuzlaşır ve edilgenleşir. Değer 
ve kaygı yitimi ön plana gelir, monotonluk hayatın merkezi olur. Birey, zevk ve eğlencenin 
yapay dünyasına sığınır.14 “Kitle kültürü edilgen tüketicilerin, sorgulamadan basitçe yuttukları 

4  Robert Bocock, Tüketim, ( çev.: İrem Kutluk), Dost Yayınevi, Ankara 1997, s. 58.

5  Edibe Sözen, “Popüler Kültür Retoriği: Sahiplik İçinde Yokluk, Rağbette Olma ve Sağduyu Bilgisi” , Doğu-Batı Dergisi, 
Popüler Kültür Özel Sayısı, Yıl: 4, S. 15, Mayıs, Haziran, Temmuz 2004, s. 57.

6  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür ve İletişim, Erk Yayınları, Ankara 2005, s. 35.

7  Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, (çev.: Oğuz Adanır), Doğu Batı Yayınları, Ankara 2003, s. 
33.

8 İ. Erdoğan, K. Alemdar, age, s. 39.

9  Nedenleri için bk. Ünsal Oskay “Batı ve Doğu Folk Kültürü, Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Özgürleşim Beklentisini Dile 
Getiren ‘Karşı Kültür”, Varlık Dergisi, S. 1012, Ocak 1992, s. 6.

10  Göksel Aymaz, Popüler Gerilim, Yenihayat Yayınları, İstanbul 2004, s. 13.

11  Sezgin Kızılçelik, Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori), Anı Yayıncılık, Ankara 2000, s. 225.

12  Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, (çev.: Yunus Ender), Hayat Yayınları, İstanbul 1997, s. 11.

13  Alan Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi, (çev.: Aykut Kansu), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1996, s. 17.

14  Hasan Ali Kasır, Kültür Bilinci, Denge Yayınları, İstanbul 1993, s. 71–72.
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metalarla piyasayı istila eden kültür endüstrisinin ürünüdür”15 Kitle kültüründe etkin olan iki 
temel husus daha vardır. Bunlardan ilki kitlelerin pornografiye olan hastalıklı merakıdır. 
“Seçkinler için erotizm, kitle için pornografi” üretilir.16 Kitle kültürü mensuplarının ikinci 
merakları ise şiddete olan eğilimleridir.

Popüler kültürün yerelliğine ve millîliğine karşılık, kitle kültürü geniş bir sahaya yayılır ve 
çoğu zaman evrensel nitelikler de taşır. Kültür incelemelerinde üzerinde durulması gereken 
bir diğer kavram da folk kültürdür. Folk kültür, “halk kültürü”, “milli popüler kültür”17 
“geleneksel kültür” şeklinde de adlandırılır. Folk kültür kısaca, halkın kendi adına, kendi 
tarafından ürettiği kültürdür. Üretimi, modası, tüketimi tamamen halka yöneliktir ve onların 
kendi yaşam süreçleri doğrultusunda oluşturularak, ortak görüşlerin hayatiyetini sağlar. 
Folk kültür, genel olarak, şehre göç etmeyen ve kırsalından kopmayan insanın üretimidir. 

Pop kültür ise popüler kültürün içinde bulunan moda akımları temsil eder ve popüler 
kültürün bünyesinde akım pekiştiricisi olarak görev yapar. Anlık modaları kuvvetlendirdikten 
ve kültürün akışını bu yönde ürünlerle değiştirdikten sonra, popüler veya kitle kültürü 
bünyesine döner. Popüler kültürün bir anda parlayıp bir anda sönen ürünleri vardır. Pop 
kültürün ürünleri geçici ve akım düzeyinde olan ürünlerdir. Kültürel sahanın kimi ürünlerinin 
veya akımlarının yaygınlık kazanması ve kabullenilmesi amacıyla, bir süre ortaya çıkan bu 
kültür, işlevini yerine getirdikten sonra, etkisini yitirir ve popüler kültür ile kitle kültürü 
arasında ancak, ikincisine daha yakın biçimde konumlanır. Pop kültürün en iyi yansıdığı 
sahalar, müzik, televizyon programları ve edebiyat eserleridir. 

“Popülizm, sloganlaşmaya müsait şiirden romana, etkileyici reklam metninden hitabete 
kadar, edebiyatın hemen her türünden faydalanır. Bu arada hem kendi gayesini gerçekleştirir, 
hem de sanat-estetik değeri tartışılabilecek nitelikteki edebî eserleri önemli bir ‘Edebiyat olayı’ 
olarak piyasaya sunar.”18 Popüler edebiyatın ve pop kültür edebiyatının kendisini en iyi 
temsil ettirdiği edebî saha ise romandır. “Cıvık kurgu” “ticarî saçmalık”, “düşük edebiyat”, 
“kitaplıktan ödünç alınmış bir sanat”19; “aşk ve kara sevda romanları”20; “naif roman”, “kaldırım 
romanı”, “sözde roman”21; “adi ve donuk ucuz romanlar”22 gibi tanımlarla da anılan popüler 
roman, tüm toplumların edebiyatlarında millî bir çerçeve içinde beliren; geniş kitleler için 
ortak bir payda teşkil eden; bütünüyle yazılı kültüre ve gelişmiş baskı tekniklerine bağlı olan; 
dilindeki sadelik, okunmasındaki anlaşılırlık ve kolaylık nedeniyle çok çabuk tüketilebilen; 
insanları bir çekim alanında tutarak onlara günlük hayatın uzağında bir dünya açabilen; 
kalıcı olamasa da kalıcılığa giden yolu aralayan bir roman türü olarak değerlendirilebilir. 

15  Kenan Çağan, Popüler Kültür ve Sanat, Altınküre Yayınları, Ankara 2003, s. 47.

16  Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, (çev.: Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1997, s. 174.

17  Özcan Aygün, age, s. 47.

18  Şaban Sağlık Popüler Roman ve Estetik Roman Kavramları Açısından Esat Mahmut Karakurt ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Romanları Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Doktora Tezi,  On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1998, s. 116.

19  Raymond Williams,  Kültür, (çev.: Suavi Aydın), İmge Kitabevi, Ankara 1993, s. 123.

20  Selim İleri, Türk Romanından Altın Sayfalar, Doğan Kitap, İstanbul 2001, s. 9.

21  Şaban Sağlık, age, s. 118.

22  Dick Hebdige ;  Gençlik ve Altkültürleri, (çev.: Esen Tarım), İletişim Yayınları, İstanbul 1988, s. 15.
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Edebiyatımızda 1980 sonrasında popüler romandan öte, pop edebiyat ürünleri dikkat 
çekmeye başlar. Pop edebiyat ürünleri ise modaları geçtikten sonra popüler kültürün değil, 
kitle kültürünün içerisinde erimeye meyilli hale gelir. Popüler roman genellikle eğlendirmek, 
eğitmek ve ruhsal bir boşaltım sağlayarak katarsist edebiyata hizmet etmek gayesini 
güderken, pop edebiyat anlık modalara yönelen ve devamında kitle yazınına dönüşen yapı 
çizer. “Bütünlüğü ve ahengi olmayan bu kültür” ürünleri, “kişilikte yol açtığı parçalanmaya 
ve çatışmaya karşın, her türlü terapi ve kaçış yolunu çözüm olarak sunar.”23 Genellikle İslâmî 
ve tarihî temalar üzerine yoğunlaşan bu ürünler içerisinde, tarih tabii ki daha çok tahrif 
edilebilen bir cephe olur. 

Pop tarih romanları anlatı tekniğine dayanan kurmaca yapılardır. Daha çok biyografik 
roman türü ile sınırları birbirine kaynaşmış durumdadır. Bu romanlarda klişe söz ve olaylara 
rastlanır. Dil itibariyle kolay anlaşılır bir tarz kullanılır. Okuyucunun bilgi birikimine sahip 
olup olmaması aranmaz. Öğretici olmaktan uzaktır. Cinsellik, macera ve aşk yönüyle oldukça 
aşırı sayılabilecek anlatımlara rastlanır. Gizem unsuru, fantastik boyut, zaman zaman 
gotik bir çizgi dahi romanda görülebilir. Şiddet sahneleri de erotik sahneler de kuvvetle 
çizilir. Bu romanların popüler romanlardan bir diğer farkı ana kahramanların kadınlar 
olarak kullanılmasıdır ve romanlar, “kadınlar için pornografi görevi görür.”24 Pop kültür 
romanlarının toplumsal cinsiyete kayan tarafında kadın okuyucu, “ucuz ticari edebiyatın 
ateşli tüketicisi” konumuna çekilir. Goncourt Kardeşler, “sahte roman” olarak gördükleri 
bu romanlara “açık saçık önemsiz yapıtlar, sokak kadınlarının anıları, yatak odası itirafları, 
yakası açılmadık erotik ifşaatlar”, “rezilane çiftleşme sahneleri” olarak bakarlar. Nietzsche’den 
itibaren kitle kültürünün kadın ile özdeşleştirilmesinin paralelinde, pop kültürde kurgulanan 
histerik arzular, fahişeler, kadın egemen fanteziler, tarihe karşı kullanılan ve konumlanan 
kadın yazarlar ve kadın tarih yapıcılar, medyanın etkisi ve bir yandan da cinsellik-ego-kimlik 
sorunsalına yönelen bakışta, feminizmin içinin boşaltılarak paket sunumlarla okuyucuya 
bu roman sayesinde ulaştırıldığını söylemek yanlış olmaz.25 Bu noktadan hareketle kadın 
merkezli bir bakış açısının hâkim kılındığı düşünülse de bu metinlerin daha çok oryantalist 
çizgiler taşıdığı vurgulanmalıdır. 

Pop kültür romanları, popüler romanlardan farklı olarak kahraman yaratmaya yönelmez, 
çoğu zaman kolektif hafızaya zarar verir ve günlük hayatın arzularını sistemleştirir. Ruhu 
olmayan ve millî duyarlılığa rastlanmayan bu ürünler, olumlu özdeşleştirmeler yerine, hırs 
duygusunu kuvvetlendirir. Tarihin gurur duyulacak sahnelerini pasifize ederek, tarafgirliği 
ortadan kaldırır. Ortak vicdanın silinmesi, toplumu köksüzlüğe iterken, öz benlik yerine 
ikame edilecek yapay benlikler, siber kültürler ve kimliksizleşme hızla artar. 

Pop romanlar kısa zaman içerisinde tutulur ancak bir müddet sonra unutulur. Bu nedenle 
de yazarları tarafından genellikle bir seri veya dizi halinde üretilir ve birbirine bağlanır, nehir 
roman görünümüne ulaştırılan ürünlere sıklıkla rastlanır. Tanıtımlarında reklamlar ve moda 
etkilidir. 

23  Sadık Güneş, Medya ve Kültür, Vadi, İstanbul 2001, s. 77.

24  Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, Everest Yayınları, İstanbul 2002, s. 183

25  Andreas Huyssen, “Kadın Olarak Kitle Kültürü”, Eğlence İncelemeleri, (Hzl. Tania Modleski), (Çev. N. Gürbilek), Metis Yayın-
ları, İstanbul 1998, s. 237/242-245.
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Şahıslar genellikle tip olarak çizilirler, kıskançlık, hırs, aşk, intikam gibi duygulara fazlaca 
yer verilir. “Gönül basınçlarını hafifletmeyen, tutkuları doyurmayan kahramanlar” bu 
romanlarda “barınamazlar.”26 Anlatıda zaman ile ilgili en belirgin husus, uzunluktur. Oldukça 
uzun bir süreye yayılan bu zaman, tüm ayrıntılarıyla verilemez. Kronoloji, belli aralıklarla ve 
tekniklerle açıklanır. Atlama, özetleme, duyurma, geriye dönüş gibi tekniklerle aydınlatılan 
bu zaman diliminde, açıklayıcı olarak mektuplar, günlükler vb. özel dokümanlara da yer 
verilir. Mekânlar dardır. Özellikle tarih temalı pop kültür ürünlerinde olay, sadece saray ile 
sınırlı kalır. Zaman zaman gizli birtakım buluşmalar için dış mekânlara çıkılsa da mekânın 
tasviri değil, olayın entrik gerilimi esas alınır ve mekân açıklamasına gidilmez. Sık sık 
başlıklandırma veya bölümlemeler kullanılarak okuyucunun dikkati uyanık tutulmaya 
çalışılır. Zenginlik, ihtişam ve gücün yansıması olan alanlar, eşyalar, kıyafet ve takılar uzun 
uzadıya tasvir edilir.

Pop romanların üslubu fantastik ve gevşek tutulur ve kendilerini okuyucuya hemen açmaları 
beklenir. Böylece okuyucu romanı yorulmadan, hızlı, anlaşılır ve kolay biçimde bitirecektir. 

Pop anlatı yazarlarının kendilerini en iyi gösterdiği saha tarihî roman sahasıdır. Özellikle 
bu saha içerisinde biyografik romanlarla birleşen tarihî-biyografik romanlar, pop kültür 
edebiyatının vazgeçilmez ürünleridir. Özellikle Kadınlar Saltanatı27 olarak adlandırdığımız 
dönem ve farklı bir tarihsel dal olarak aile kroniklerinde pop kültür romanlarının etkisi 
fazlaca görülür. 

Edebiyatımızın en kuvvetli damarlarından olan tarihî roman, hemen hemen tüm kültür 
ürünlerinde kendisine yer bulur. ‘Tarihî roman’, temelleri maziye dayanan yani başlangıcı 
ve sonucu geçmiş zaman içinde gerçekleşmiş olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde 
yaşamış şahsiyetlerin hikâyelerinin edebî ölçüler içerisinde yeniden inşâ edilmesidir.28 
Dünyada romantizm akımının doğuşu ve etkisini artırmasıyla birlikte tarih, edebî eserlerde 
bir malzeme olarak kullanılmaya başlanmışken, Türk edebiyatının ilk dönemlerinden 
itibaren destanlar ve efsaneler vasıtasıyla tarihî anlatılara yaklaşıldığı görülür. Romantizm 
akımının yaydığı marazilik, duygusallık, milliyetçilik, melankoli ve hüzün duygusu, sanatta 
coşkun bir manzara doğurur ve kişiler içlerindeki bulundukları ortamdan vazgeçerek, 
geçmişlerine yönelir. 

Tarih kurgusunun dönüm noktasında E. H. Carr vardır. Carr ile birlikte tarih, olayların değil 
olguların bilgisi olma yoluna girmiş ve tarihçinin aslında yorum olarak gelen bir bilgiyi 
zihninde kurgulayarak bilimselleştirdiği iddia edilmiştir. Tarihçi resmî belgelere bağlı 
kalmak zorunluluğundan, yorum yapma yeteneğini sınırlandırır, oysa romancının böyle 
bir sorunu yoktur. O belgelere sadık kalmak yanında, tarihçinin boş bıraktığı noktaları 
da muhayyilesinin yardımıyla doldurma hakkına sahiptir. Eğer tarih bir yorum demekse, 
romancı bu yoruma bir kurgu daha ekler ve kurgunun kurgusu olarak romanını yazar. 
Bu durumda tarihî gerçeklere sadık kalmak da bir zorunluluk olarak görülmemekte ve 

26  Nermi Uygur, İnsan Açısından Edebiyat, Remzi Kitabevi, İstanbul 1985, s. 115.

27  Ahmet Refik Altınay, Kadınlar Saltanatı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ankara 2005.

28  Hülya Argunşah, “Tarihî Roman ve Devir Romanı Terimleri Üzerine” (9. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 15– 19 Eylül 1997), Bildiri, İstanbul 15–19 Eylül 1997, s. 3.



100

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni                                                         

alışılagelen tarih anlayışlarını yıkarak yeni bir tarih kurmak gibi tartışılabilir fikirlere de kapı 
aralanabilmektedir. 

Tarihî romanlar, tarihe karşı merak uyandırırlar ve kişilere tarihi sevdirmede önemli bir rol 
oynarlar. Tarihi kuru bilgi olmaktan çıkararak kişiye, anlatılan olaylara başka bir pencereden 
bakabilme şansını verirler. Yorumlar ve gözlemlerle satır araları doldurulan ve tarihi 
yapanların da insan olduğunu ve onların da aşkları, nefretleri, kıskançlıkları ve ihtirasları 
bulunduğunu anlatan bu romanlar, tarihin ayağının yere basmasını sağlarlar. Böylece 
okuyucuda tarihe karşı bir yakınlık doğar. Bu yakınlığın sonucunda da kişi geçmişine daha 
çok bağlanır. Geçmişe bağlanmak ona sahip çıkabilmeyi ve bugüne bakıp yarını hedeflemeyi 
de beraberinde getirir. Tarihî roman yazarı karakterlerini anlatırken, onların ruh tahlillerine 
çok fazla inememekte ve romanların bu yönü kısır kalmaktadır. Ellerinde derinlemesine 
incelemeler bulunmayan; halkın kabul ettiği ve benimsediği bir tarihî şahsiyet üzerinde 
dilediğince kalem oynatamamak yazarı bu zayıflığa itmiştir. Ancak eserin psikolojik 
derinlikten yoksun olması, anlatılan tarihî gerçekliğin tahrif edilmesinden daha doğru bir 
hareket olarak görülmektedir. 

Tarihî romanlarda şahsiyetler, başlı başına tartışma sahası içinde olan bir konudur. Tarih, 
büyük isimlere tahammül edememektedir. Çünkü büyük tarihî karakterler, insanlar 
tarafından benimsenmiş ve kültleştirilmiştir. Gerçek tarihî kişiliklere dokunmak ve halkın 
gözünde oluşturulan imajları silmeye çalışmak tepkilere neden olur. “Roman, büyük tarihsel 
figürlerin görülüşüne ancak ikinci derecede karakterler olarak katlanır. Büyük kişi sahneye 
çıktığı zaman da okur onu hikâyedeki daha küçük karakterlerin gözleriyle görüyordur 
artık.”29 Dolayısıyla tarihî roman yazarı, ikinci dereceden kurgu kahramanlar ile eserini 
oluşturmalıdır. Bu kişiler, gerçek tarihî kişinin tanınmasını sağlayacak ve kurgu oldukları için 
yazarlarına çok fazla yük getirmeyeceklerdir. 

Tarihî roman yazarı, anlattığı dönemi her yönüyle iyi takip etmeli, dönemin maddî ve manevî 
plandaki ruhunu duymalı, bunları millî bir heyecanla ve estetik bir dille anlatmalıdır. “Bu 
yukarıda saydığımız şartlar olmadıkça tarihî roman hiçbir zaman ortaya çıkmaz ve milletin 
oldukça münevver tabakasına muvaffakiyetle hitab edemeyeceği gibi, az bilgili sınıf için de 
yanlış bilgiler, telâkkiler olur. Gençliği ‘bayağı mal’ tufanına uğratarak millî ve bediî zevklerini 
delâlete sürükler.”30 

Toplumsal hayatın tehlikeye girdiği durumlarda geçmiş, bizlere kılavuz olmaktadır. 
Eğer bugün tarih yanlış anlaşılır ve aktarılırsa, yarın elimizde tutunabileceğimiz bir 
dal kalmayacaktır. Tarihi iyi bilmek, insanların ayakta kalabilmelerini ve vaziyetlerini 
düzenleyebilmelerini sağlar. Halkın, tarih tenkidinin oluşmaya başladığı zamanları 
anlatırken insanların tarihle ilgilenmelerinde şuurlu olarak veya farkında olmaksızın, 
tarihten ders almak veya onun sayesinde hoşça vakit geçirmek ihtiyacı duyduklarını söyler. 
Ona göre insanların bazıları geçmişe bağlanmaktadır -ki bunlar tarihi bir kaçış alanı olarak 
görmektedir- bazıları da geçmişin tekâmüle etkisi konusunda kafa yormaktadır.”31 Popüler 

29  Georg Lukacs,  Avrupa Gerçekçiliği, (çev. Mehmet H. Doğan), Payel Yayınevi, İstanbul 1987, s. 93-94.

30  Ali Rıza Seyfi, “Tarih ve Tarihî Romanlarımız”, Cumhuriyet Gazetesi, nr. 5478, 12 Ağustos 1939, s. 5. 

31  Leon E. Halkın,  Tarih Tenkidinin Unsurları, (çev. Bahaeddin Yediyıldız), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989, s. 7-8.
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tarihî romanlar bu arayışlardan doğarken, pop tarih romanları, bu arayışların dışındaki bir 
kitleye hitap eder. Bu romanın okuyucusu, tarihe tutunarak millî heyecan duygusunu değil, 
fantazyalara tutunarak tüketim açlığını bastırmaya çalışmaktadır.

Pop tarih romanlarının temelinde harem hayatı vardır ve padişah genellikle hep haremdedir.  
Sefere gitmek zorunda olduğu zamanlarda ise anlatı merkezinde yine savaş değil, kadınların 
çekişmeleri ya da özlemleri vardır. Anlatıda yer alan savaş sahneleri, daha sonra Valide Sultan 
olacak Batı kızlarının kaçırıldıkları, ilkel örgülü sahnelerdir. Romanlarda tarihî hataların 
bulunması ve hatta bu hataların yazarca bile isteye yapılması söz konusudur. Sıklıkla casus, 
kiralık katil ve fantastik kahramanlara yer verilen bu anlatılarda, tek gaye saray kadınlarının 
ihtirasları, güce giden yolda her hususu mubah kabul etmeleridir. Neredeyse pornografik 
bir anlatımla çizilen cesur sahnelerde, padişahları satiriasis, kadınları ise nemfoman tipler 
olarak görebileceğimiz gibi, daha ileri boyutta padişah veya harem kadınlarının ensest 
ilişkilerine, grup birlikteliklerine, ikizlerle cinselliğe, biseksüellik ve lezbiyenlik ya da çok 
küçük yaşta kızlarla birliktelik gibi Türk-İslâm kültürü ile birleşmeyen eğilimlerine sıklıkla 
tesadüf ederiz. Tüm bunlar, Oryantalist bakış açılarının yansımaları olarak değerlendirilmeli 
ve kültürel manada kolektif hafızamıza ciddi zarar verdiği unutulmamalıdır.

Edebiyatımızda pop tarih romanları yazan romancılardan birisi Demet Altınyeleklioğlu’dur. 
Kadınlar Saltanatı olarak adlandırılan dönemi biyografik mahiyette işleyen yazarın 
romanlarından hareketle pop tarih romanları hakkında genel bir değerlendirmeye 
gidebiliriz. 

Bu anlamda Moskof Cariye Hürrem32 romanında Aleksandra Anastasia Lisowska adlı Hürrem 
Sultan’ın henüz dokuz yaşında iken kaçırılışı, kendisini kaçıran Taçam Noyan’ın ona 
acıyarak Güldane Ana’ya teslim etmesi, Hürrem Sultan’ın Osmanlı’nın sahibi olacağını iddia 
ederek intikam planları yapması, nihayetinde padişah tarafından beğenilmesi ve kendisini 
nikâhlatmasına kadar varan süreç anlatılır. Devamında Hürrem’in saray entrikaları içerisinde 
olduğunu, Nurbanu’yu gelin olarak görmek istediğini ve onu yetiştirdiğini, aklı, kurnazlığı ve 
kadınlığı ile bir devleti idare ettiğini öğreniriz. Mihrimah Sultan’a, sultanların, şehzadelerden 
daha kıymetli olduklarını anlatırken, onlar ülkeyi yönetir, sultanlar ise “ülkeyi yöneten adamı 
yönetir” demesi, bu anlayışın vurgulanması noktasında önemlidir. 

Yazarın ikinci olarak incelenecek eseri, Cariye’nin Kızı Mihrimah’tır. Hürrem Sultan ile 
Kanuni Sultan Süleyman’ın kızları olan Mihrimah Sultan’ın tarihi biyografik romanı olarak 
değerlendirilebilecek bu romanda da tarihin tahrifi söz konusudur. 

Cariye’nin Gelini Nurbanu, yazarın edebî genetiği devam ettirdiği romandır. Venedikli Cecilia 
Baffo’nun,  Nurbanu’ya ve Valide Sultan’a dönüşme süreci anlatılır. 13 Eylül 1570’te Osmanlı 
leventlerinin Venedik’i ateşe vererek, Nurbanu’yu kaçırmaları ile başlayan roman, Safiye 
Sultan’ın tahta yürüyen yola çıkması ile tamamlanır.   

Altın Cariye Safiye romanı, Safiye Sultan’ın hayatını anlatan romandır. Roman 1583’te, 
Nurbanu Sultan’ın ölümü ile başlar. Romanda Nurbanu Sultan ile Safiye’nin kuzen olduğu 
düşüncesi merkeze yerleşir. Korfu valisi Antonio Baffo ile Nikoletta Baffo’nun kızı olan Cecilia 

32  Demet Altınyeleklioğlu, Moskof Cariye Hürrem, Artemis Yayınları, İstanbul 2009.
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Sophia’nın Safiye Sultan’a dönüşme macerası anlatılır. Roman Sultan Mehmet’in tahta çıkışı 
ve Handan Sultan ile Safiye Sultan’ın tanıştırılması ile sona erer.

Şimdi, anılan eserlerden ve yukarıda çizdiğimiz kuramsal çerçeveden sonra, pop tarih-
biyografi romanlarındaki tema ve motiflere değinebiliriz. 

Kölelik/Esirlik/Cariyelik:

Yazarın zikredilen ve nehir roman özelliği gösteren tüm romanlarında kölelik konusu, 
eleştirilmekten öte, kadınlara taht yolunu açan bir gereklilikmiş gibi olumlanır. Bu düşünce 
romanın okuyucuda tatmin duygusu bırakmasını sağlar. Tüm romanlarda saray kadınları, 
ailelerinden alınıp getirildikten sonra, aşırı hırçın davranışlar sergilerler ve alışmaları 
için bir müddet zaman geçer. Ancak sonrasında birden bire ciddi bir Osmanlı kadınına 
döndüklerine işaret edilir. Kültürel anlamda olmayan bu kabul, kendi çıkar ve saltanatlarını 
korumak amacından başka bir şey değildir. Gerçek bir bağlanma olmayışı, kadınların vefat 
anlarında öz dil ve dinlerine dair sözler duymak ve sarf etmek istemelerinden anlaşılır. 
“Sömürgeleştirilmiş birey yerel ve özgün dilini korumaya çalışırken bile hâkim dil ile konuşabilir 
ve yazabilir; hatta halkının çıkarlarıyla tamamen ters düşecek şekilde davranabilir.”33 Romanda 
tam da bu minvalde kendi çıkarlarını, içinden çıktığı toplumun çıkarları karşısında feda 
eden saray kadınlarını görürüz. Aslında yüreklerinde kinleri yaşamaktadır. Buna rağmen, 
derinlemesine çatışmalar yaşamazlar ve akılları hep kendilerini haklı çıkarır. Her ne kadar 
Osmanlı kimliğiyle yaşamaya alışsalar da anadillerini kaybetmezler ve çocuklarına da bu dili 
öğretirler. Örneğin Hürrem Sultan, tüm çocuklarına Rusça bir isim söyler ve onları zaman 
zaman gayriihtiyari bu isimlerle çağırır. Özellikle çocuklarının kaybıyla yüz yüze geldiğinde 
yahut bir kriz anında dili hemen Rusçaya döner. Mihrimah Sultan’a balalayka ve Rus şarkıları 
öğretir. Kızına dokuzuncu yaşı için hediye olarak verdiği keseden bir kırık tabak parçası, bir 
kırık ikona ve bir parça yanmış perde parçası çıkar. Bunlar, Hürrem Sultan’ın yakılan baba 
evinden arta kalan parçalardır. Milli hafızanın yabancı sultanlarda kuvvetle yaşadığı Türk 
okuyucusuna devamlı olarak hissettirilir. Karşısında konumlanan Osmanlı ise millî değer 
yitimi ile kendisini kaybetmiş, teslim olmuş bir Osmanlı’dır.  

Nurbanu Sultan, gelini üzerindeki çılgınca kıskançlığı sayılmazsa, Saray kadınları içerisinde 
Osmanlılık konusunda en kararlı görünmeye çalışandır. Ancak o bile, Venedik Donanması’nın 
yakılmasının acısını yüreğinden atamaz. Nurbanu, Venedik Duçesi Sebastiano Venier’in 
yeğeni Cecilia’dır. Annesinin itirazlarına rağmen Fondi’ye, kilise tarafından evliliği kutsanan 
ve kendisine Jeanne d’Aragon unvanı verilen Guillia Collana’nın yanına, misafir olarak 
gider. Çevresindeki tüm erkeklerin gözü onun üzerindedir. Çeşitli aşk maceralarının 
içerisindedir. Cinsellik bakımından ilk deneyimini henüz yaşamasa da direnemeyeceği 
erkekler çevresindedir ve onlarla küçük aşk oyunları oynamaktan çekinmez. Zaten kilise 
tarafından kutsanan bir gelin olan ve Hristiyanlığın gururu, Roma’nın namusu olarak 
değerlendirilen Guillia Collana da kendisini bu anlamda teşvik eder. Osmanlı’nın hedefinde 
Guillia Collana’nın kaçırılması vardır. Guillia çıplak bir vaziyette kaçarak kendisini kurtarmış, 
kendisini çıplak gören seyisi öldürdükten sonra Osmanlı’dan intikam alma planları yapmaya 

33  Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler, Metis Yayınları, İstanbul 2003, s. 159.
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başlamıştır. Onun yerine güzelliği ile göz kamaştıran ve bahçede bir erkek ile flört ederken 
olayları zamanında algılayıp kaçma fırsatı bulamayan Nurbanu kaçırılmıştır. Kaçırıldığında 
yanında olan Gabriella, daima onun yanında olacak ve sadık kalacaktır. 

Nurbanu’nun saraya alışması, ancak Mihrimah Sultan ile kurduğu yakın ilişki ve Hürrem 
Sultan’a duyduğu sevgiden sonra gerçekleşir. Kendisinin Sultan Süleyman’a hediye 
edileceğini düşünen ve mutsuz olan Nurbanu, Hürrem Sultan’ın onu oğulları için 
düşündüğünü öğrenince, tüm gücüyle kendisini geleceğin Valide Sultan’ı olmaya adar.

Yazarın kurguladığı saray kadınları içerisinde köklerine en bağlı olan Safiye’dir. Nurbanu, 
kendisine Venedik tarafından iletilen casusluk isteğini reddeder, kendi dilini mümkün 
olduğunca konuşmaz, sadece zaman zaman nostaljinin, daüssılanın etkisine kapılır. Oysa 
Safiye, devamlı olarak kendi dilini kullanan, aile bağlarını yitirmeyen bir kadındır. Cehennem 
olarak adlandırdığı Cariyeler Koğuşu’nu gizli gizli dolap arkasından izleyen Safiye’nin 
başlangıçtaki hırsı, Sultan Murad’ın tek eşi olmaktır. Valide Sultanlık kendisinin olduktan 
sonra kıskançlıktan vazgeçecek, Sultan Murad’ın kadınlara olan tutkusunu kullanacak ve 
kendisi hem devleti yönetecek hem de aldığı rüşvetler ile zenginliğine zenginlik katacaktır. 
Safiye, esir pazarına düşmüş, Nurbanu için satın aldırılana kadar, Pazar Pazar dolaştırılmıştır. 
Bu esnada yazarın kurguya kattığı argo sözler, müstehcen ve kaba espriler romanı pespaye 
bir anlatıma sürükler.

Romanlarda ana kahramanlar dışında belirgin olarak çizilen esir kızlar içerisinde, talihsizliği 
ile en çok can acıtanı Ahter’dir. Ahter, gönlünde birinin aşkını taşır ve Sultan Murad ondan 
bir türlü vazgeçemediği için istemediği halde her gece halvete gitmek zorunda kalır. 
Padişahın kendisinden vazgeçmediğini anlayan Ahter, günden güne canlı bir cenazeye 
döner ve nihayetinde çareyi intihar etmekte bulur. Padişahın bu haber karşısındaki 
vurdumduymazlığı ve yanına hemen farklı bir cariye getirilmesini talep etmesi, okuyucuda 
Sultan Murad’a karşı kadın direncinin uyanmasını sağlar. 

Nurbanu’nun yardımcısı, kethüdası Gabriella yani Meleknaz, sadakati ve bağlılığı ile hep 
hanımının yanındadır. Onun öldüğü gün de intihar ederek hayattan ayrılacaktır ki bu da 
roman yan karakterleri içerisinde farklı bir örnek olarak görülür.

Saray kethüdaları ise, kendi ceplerini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyen, padişah 
çıkarlarını korumaktan öte çeşitli entrikalarla saray kadınları yanında saf tutan ve padişaha 
tuzak kuran tipler olarak görünür.

Devlet Adamları

Padişahlar andığımız romanların tamamında gerek ahlakî, gerek dinî ve millî, gerekse 
cesaret ve erdemler bakımından oldukça zayıf karakterli olarak sunulur. Eşlerine duydukları 
bağlılıkla gündemdedirler ve başka hiçbir dertleri yoktur. Kanuni Sultan Süleyman bile, 
sadece Hürrem Sultan’a duyduğu özleme artık dayanamayacağı için Viyana’ya ilerlememiş, 
kuşatmayı kaldırmış, savaş için ısrarcı olmamış ve İstanbul’a dönmenin çarelerini aramıştır. 
Yabancı ülkelerin temsilcilerinden, devletin vezirlerine varana kadar onun Hürrem ve 
Mihrimah’a olan bağlılığı alay konusu edilmektedir: “Kızının, kanatlarını bir gökkuşağı 
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gibi açarak bahçede çalımla dolaşan tavus kuşlarının peşinden çığlıklar atıp koşuşmasını 
seyretmeden Kubbealtı’na girdiği görülmemişti bu güne kadar.”34

Yine bu minvalde kendisine önemli bir haber getirdiğini söyleyerek arz odasına davet eden 
İbrahim Paşa’ya Padişah’ın söylediği cümle dikkate değerdir: “Nedir haberin? Diyeceğin şey, 
hasekimizin hatırını sormadan, küçük sultanımın gül yanağını koklamadan apar topar buraya 
gelmeme değecek bir şey değilse karışmam.” 35

Sultan II. Selim ise kadın ve alkol ile zihni bulanmış bir kişilik yapısı gösterir. Romanda 
Nurbanu’nun namusunu bile ortaya koyarak verdiği mücadele ile tahta çıkmayı başaran 
Selim, karısının ihanetini de görmezden gelerek konumunu ve eğlencesini korumaya devam 
eder. Devleti bütünüyle Nurbanu’nun mahir ellerine teslim eder. Dış ülkelerle kurulacak 
münasebetlerde bile karısının elçi eşleriyle yaptığı görüşmeler belirleyici olur. Selim ise akıl 
almaz bir cinsel açlıkla haremde yaşamaya başlar. Nurbanu onu kendi haline bırakarak Eski 
Saray’a çekilir. Romanda Hasodabaşı Hıdır Ağa’nın gözüyle olay şöyle sunulur: “Hoş, padişahın 
halvette olmadığı vakit de pek yoktu. Kadın bu yüzden Eski Saray’a çekilmişti ya zaten. İşret 
sofrasına sabahtan oturan, içkiden ve körpecik cariyelerin kollarında yaşadığı şehvetten gözleri 
şehlalaşmış, yayvan yayvan konuşan bir adama, padişah bile olsa dayanamıyordu avrat kısmı 
demek ki.”36 Nitekim Selim Han’ın ölümü de, hamamda henüz on iki yaşında olan bir Macar 
kızını elde etmek için çabalarken düşüp, başını kurnaya çarpması neticesinde olacaktır.

Şehzadeler de beceriksiz ve yetersiz olarak gösterilir. Örneğin Mihrimah Sultan pek çok dil 
öğrenmişken, Şehzade Selim, henüz düzgün konuşmayı bile başaramaz. Şehzade Mehmet, 
avcılık konusunda çok yetersizdir.

Sultan III. Murad ise sadece cinsellik peşinde olan, “bir gecede yedi kadını hamile bırakan”, 
birkaç kadınla aynı anda birlikte olan, fantezilerinin peşinde koşturan, sahte hoca ve 
cincilerin, müneccimlerin izinden giden, kendi başına karar alamayan bir yapı gösterir. 
Cariyelerden doğan ve sayısı belirsiz çocukları, Osmanlı toplumunda ve askerler arasında 
kabul görmediği için, pek çok bebeği denize attıran Padişah, oldukça olumsuz bir bakış 
ile çizilir. Romanda Ahmet Refik Altınay tarafından anlatılan Kadınlar Saltanatı’nın etkileri 
barizdir ve anlatılanların teyidi bu eserde görülür.

Sadrazam ve vezirler de genellikle entrikacı ve çıkarcı olarak çizilir. Örneğin İbrahim Paşa, 
Hürrem Sultan’ı kendisi için rakip görmektedir: “Eee kızıl cariye, diye kıs kıs güldü içinden. Ne 
yapalım. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Süleyman’ın tahtını sana da piçlerine de kaptırmam.”37 
Roma tacını öncelikle kendi başına, kendisi olmazsa Kanuni Sultan Süleyman’a layık gören 
İbrahim Paşa, Padişah’ın Hürrem Sultan’a olan sevgisinden rahatsızdır. Ona göre gül, 
koklandıktan sonra atılmalıdır. 

Vezirler de liyakatle iş yapmamaktadır. Yapanlar ise zaten saray kadınlarının entrikalarına 
kurban edilmektedir. Babası ile birlikte divan öncesi konuşulanları gizli bir bölmeden takip 

34  Demet Altınyeleklioğlu, Cariyenin Kızı Mihrimah, Artemis, İstanbul 2010,  s. 20.

35  Cariyenin Kızı Mihrimah, s. 20

36  Demet Altınyeleklioğlu, Cariyenin Gelini Nurbanu,  Artemis, İstanbul 2011, s. 4.

37  Cariyenin Gelini Nurbanu, s. 31.
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eden Mihrimah, tüm vezirlerin birbirlerinin dedikodularını yapmalarına şaşırır. Kadınların 
bile haremde bu kadar dedikodu yapmadıklarını söyler.

Cinsellik/Pornografi

Pop tarih romanlarının genel özellikleri içerisinde zikrettiğimiz şekliyle, kaba pornografiye 
yer veren bu romanlarda padişahlardan, uşaklara kadar hemen herkese dair cinsel sahneler 
çok detaylı ve açık biçimde sunulur. Örneğin İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın kız 
kardeşi Hatice Sultan ile evlidir. Bilindiği üzere sultanlar ile evliliklerin, Osmanlı’da tartışmasız 
kuralları vardır. Romanda bu kurallar hiçe sayılarak, İbrahim Paşa’nın düşüncelerine kaba 
bir dille yer verilir: “Birden sabaha kadar iliğini kemiğini sömüren cariyenin tombul, sıcak, 
fildişi kadar beyaz vücudu geldi gözünün önüne. […] Hatice de sevişirken fena değildi. Padişah 
kardeşiyim havalarına girmez, mızmızlanmaz, kendini bırakıverirdi. Fakat esir kızlar başkaydı 
ne de olsa. İnsan istediği gibi davranıyordu onlara. Yasak, kural yoktu. Sırf zevk alıyor diye, 
İbrahim’in, koskoca Sultan Süleyman’ın kardeşini sabaha kadar yoğuracak hali yoktu ya.”38 Yine 
İbrahim Paşa, “sübyancı, oğlancı” olarak lanse edilmekte, cinsellik konusunda doyumsuz bir 
karakter göstermektedir. 

Sultan II. Selim, yanında Yasef Nassi ve cariyelerle grup hâlinde birliktelik kuran bir padişah 
olarak gösterilir. Nassi ve kendisine çıplak cariyeler, içki servisi yaparlar. Bunlara perde 
arkasından şahit olan Hıdır Ağa, zevk alma, yakalanma korkusu ve kınama arasında gidip 
gelir. Bir taraftan hünkâra meyve ikram eden ve göğüsleri açıkta olan, küçük şalvar ve 
mini yelekli kızlar Oryantalist imajı tekrar kurgularken, bir taraftan çırılçıplak sakilik yapan 
kızlarla padişahın ilişkileri gösterilir. İşrette olan padişahın ağzından akan şarapları, kızlar 
kendi dilleri ile silmektedir. Hıdır, Yavuz Sultan Selim’i hatırlayarak, aradaki farkı düşünür ve 
hayıflanır.

Nurbanu Sultan’ın, henüz Baffo iken nekrofiliyi kısmen yaşadığı söylenebilir. Uyumak için, 
kendisinin kaçırıldığı gemide ölen Osmanlı leventlerinden birinin yatağını seçen Nurbanu, 
bilinçli yaptığı bu tercihten adeta nevrotik bir haz alır: “Umarım ruhuna malum oluyordur 
denizci, diye geçirdi içinden Cecilia, dişlerini sıkarak. Hayalinde bile göremeyeceğin kadar güzel 
bir kızın, ölmeden önce yattığın yatakta uyuduğu, senin pis sakalının dolaştığı yastığa şimdi 
gül kadar narin yanağını dayadığı, umarım ruhuna malum oluyordur ve kahroluyorsundur.”39 
Bu duygunun Tanrı’nın ateşinden daha yakıcı olduğunu söyler ve gemicinin ruhunun da 
kendisi gibi yandığına inanır.

Bu konuda dili en ağır ve kaba pornografiye yer veren roman, Safiye’dir. Bakire olmayan 
harem kızlarının anlatıldığı satırlar, Sultan Murad’ın cinsel gücünün dile getirildiği 
bölümler, haremde aynı anda onlarca hamile kadına dair söylenenler mahalli bir dilin 
romana girmesine neden olur. Cariyeler arasındaki kavgalarda ise romanda entrik düğümü 
yükselten basit maceralar olmakla birlikte, Osmanlı saray hayatının ahlak normlarına uygun 
olmayan bir dil ve üslup kullanılır. 

38  Cariyenin Kızı Mihrimah, s. 31.

39  Cariye’nin Gelini Nurbanu, s. 109.
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Gül ve Sümbül adını verdiği ikizlerle birlikte olmayı kafasına koyan Sultan Murad, Sinan 
Paşa’nın köşkünde havuz âlemi yapmaya başlar. Burada kızlara karşı cinsel isteksizlik duyar 
ve birliktelik kuramaz. Hakkında çıkan dedikodular, Padişah Ester Kira ile birlikte oluncaya 
kadar neredeyse tüm İstanbul’un diline düşer. Bu kızların ikiz olmaları ve padişah karşısında 
çırılçıplak kaçışmaları sapkınca bir macera olarak değerlendirilebilecekken, bu ikizlerin 
aynı zamanda padişah karşısında ensest ilişki kurmaktan çekinmemeleri de romanda bize 
sunulan bir diğer ayrıntıdır. 

Casus/Suikastçı: 

Macerayı besleyen damarlardan biri olarak, hafiye, casus ve suikastçılar, romanların yine 
tamamında görülen motiflerdir. Cariye’nin Kızı Mihrimah romanında oldukça zayıf ancak 
macera ve heyecan duygusunu artıran bir suikastçı motifi kullanılır ve romanın hayli uzun bir 
bölümünde onun macerasını takip ederiz. 1528 yılında İspanya’da Alkazar Sarayı’na gelerek 
Şarlken ile görüşen Papa’nın elçisi Medici’nin, Mihrimah Sultan ve Kanuni’nin öldürülmesi 
için suikastçı aradığını öğreniriz. Seçilen kişi, Şarlken’in elinde esir tutulan İsmail Reis’tir. 
İşkenceci bir papaz tarafından vücuduna verilen bir uyuşturucu ile gerçek kimliği aklından 
silinen ve kendisini bir Osmanlı düşmanı olarak gören İsmail, oldukça uzun bir hafıza silme 
işkencesinden geçer. Turgut Reis’in leventlerinden olan Alaiyeli İsmail, Alejandro olmaya 
zorlanır. Bir süre sonra, bedenine zerk edilen uyuşturucu neticesinde gerçek ile hayali ayırt 
edemez duruma gelir, karşısında melekler uçuşturulur, halisünasyonlar görür, Hz. İsa’nın 
çarmıh ile önünde dolaşmasına şahit olur,  vücudunun acıya alışması için çok fazla bedensel 
işkence görür, nihayetinde bütünüyle bilenmiş ve geçmişini unutmuş bir düşman olarak 
görünür. Görevini yerine getirmek için İstanbul’a gelerek, Barbaros’un gemisine girmeyi 
başaran İsmail, uyuşturucuyu alamadığı zamanlarda şiddetli sara nöbetleri geçirmekte ve 
insanlara saldırmaktadır. Burada bedeni yavaş yavaş uyuşturucunun etkisinden kurtulurken,  
öz kimliğine, annesine dair rüyalar görmeye başlar. Uyuşturucudan uzun müddet uzak 
kalması ve hafızanın dirilmesi ile aklı başına gelen ve tam Mihrimah Sultan’ı öldürecekken 
kendine gelerek asıl düşmanı olan Medici’yi öldürecek olan İsmail, devamında zehir 
olduğunu bildiği halde, Medici’nin kendisine hediye diye getirdiği ilacı içerek intihar eder. 
Mihrimah Sultan, gemide onu görür görmez âşık olur, nedimesini kullanarak onunla özel bir 
buluşma ayarlatır. İsmail kaçarak gözden kaybolunca birlikte kaçmak istediğini söyleyemez 
ve çok kısa süre içerisinde de başka aşk arayışlarına başlar. 

Suikastçıların isimleri kodlar ile verilir, haberleşmeler için gizli dil üretimi sunulur. Papanın 
Kanuni suikastı için tuttuğu suikastçılardan birinin adı Sırp Hançeri, İsmail Reis’in ismi ise 
Kobra’dır. 

Safiye romanında, Beşir Ağa ve Hüsrev Ağa, Lala Mustafa Paşa ile anlaşarak, Sultan Murad’ın 
öldürülmesi için plan kurarlar. Lala’nın Nurbanu Sultan’a duyduğu aşk sayesinde, Murad 
bu suikasttan kurtulacaktır. Suikastçı, Lahanacılar ve Bamyacılar adlı iki asker grubunun bir 
nevi olimpiyatları sayılabilecek yarışlarında ciritle Sultan’ı öldürmeyi hedeflerse de alınan 
tedbirler sayesinde başarılı olamaz.
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Hürrem ise, kendi evlatlarını koruyabilmek için, etrafına adeta bir casus teşkilatı kurmuştur 
ve eli her yere uzanmaktadır. Nurbanu’yu çok seven Menekşe, aslında Hürrem Sultan’ın 
casusu olduğunu Nurbanu’ya itiraf ettikten sonra utanarak intihar eder. 

Tarihsel Sapmalar

Osmanlı hareminde kadınlar, koşulsuz olarak uyulacak kurallarla sınırlandırılmışlardır. Valide 
Sultan ve padişah kızları olan sultanlar dışında diğer kadınların her ne surette olursa olsun 
kendi başlarına davranmaları, sokağa çıkmaları, misafir ağırlamaları (valide sultanın nadiren 
elçi eşlerini diplomatik kabulü sayılmazsa) mümkün değildir. Haremağaları harem içerisinde 
diledikleri gibi dolaşamazlar ve haremdeki kadınlardan hiçbirini açık olarak göremezler.40 
Buna rağmen Kanuni Sultan Süleyman, yüzlerce tayfanın içerisine kızı Mihrimah’ı tek 
başına göndermekte bir sakınca görmez. Hızır Hayrettin Reis ile baba kız ilişkisi tesis eden 
Mihrimah için bir donanma yaptırılır ve bu donanmanın yaptığı deniz savaşlarından sonra 
tayfalar, yabancıların yanında bile Mihrimah Sultan’ı öven konuşmalar yaparlar. Mihrimah 
onları sıklıkla ziyaret eder, sefer dönüşlerinde ellerinde çiçeklerle ve alkışlarla tayfayı karşılar. 

Sultan Murad, kendisine haberci gelen bir asker ile Safiye’nin yanında görüşmekte mahzur 
bulmaz ve Safiye gündelik ev kıyafetiyle bu askere sorular sorar, askeri ve komutanını tebrik 
eder.

Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman arasında imam nikâhı kıyılacağı zaman, yıllar 
evvel Müslüman olmuş Hürrem Sultan’ın kendisini “Rutenyalı Papaz Nikola’nın kızı Aleksandra 
Anastasia Lisowska” olarak tanıtması, İslami kurallar ile bağdaşmaz. Yazar burada, Hürrem 
Sultan’ın amacına ulaştığını vurgulamak istemiş, ancak toplumsal kabule ters düşmüştür. 

Nurbanu Sultan’ın Safiye’yi eğitmek için, Osmanlı’nın meşhur fahişelerinden Yedidöşek 
Canfeda’yı hoca olarak tutması, sonrasında da onu saraya kethüda yapması da saygınlığı 
sarsacak değinilerden biridir. 

Hürrem Sultan ile Nurbanu arasında yasak bir aşkın bulunduğunu kulaklara üfleyen 
Gülbahar, bunu bir iftira olarak değil, bir gerçeklik olarak sunduğu için kolektif hafızada 
ciddi darbeye neden olur. Aylarca erkeksiz kalan Hürrem Sultan’ın bu kızı yanında tutmasını 
Gülbahar, farklı bir niyete bağlar. 

Sarayda kadınlarla Hünkâr’ın karşılaşmaları belirli ritüellere bağlı olmasında rağmen, 
Safiye oldukça pervasız bir biçimde Sultan Murad’a yaklaşır. Bu bir sokak yakınlaşması, 
kolay kadın adımıdır. Nurbanu buna çok içerlerse de Safiye, bu pervasızlığı sayesinde göze 
girmeyi başaracaktır. Yine bu minvalde haremde kadınların padişaha mendil işleyerek 
gönderdiklerini, bunun padişaha bir ilişki teklifi olduğunu söyleyen yazar, Oryantalistlerce 
üretilen Osmanlı’da mendil asma ritüelini bir adım daha ileri taşır. 

Saraydaki hizmetlilerin, sultanların özel hayatlarına ve cinsel hayatlarına dair kaba şakalı 
yorumlar yapmaları, onları taklit etmeleri veya mahrem konularla alay etmeleri, realite 
terbiyesine uymayan bir diğer husustur. Cariyelerin lakapları ise ayrı bir anakronik sapmayı 

40  Fanny Davis, Osmanlı Hanımı, (Çev. Bahar Tırnakçı), YKY, İstanbul 2006, s. 18.
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getirir. Sultan Murad’ın gözdelerinden biri olarak sunulan Bihter, kendisini “Dilberdudağı 
Bihter” olarak tanıtır.

Kendisine hediye edilen Apollon isimli ata binip kaçan Safiye, Hünkâr ile uzun bir mesafe 
boyunca ve insanların gözleri önünde kovalamaca oynar. Bu da Osmanlı tarihinde 
rastlanmayacak bir sapmadır.

Tarihsel sapmanın görüldüğü bir diğer konu, Yahudi Yasef Nassi meselesidir. Osmanlı’da 
faizi başlatan ilk kişi olarak bilinen Yasef Nassi, yine kimi Osmanlı kaynaklarına göre, Nurbanu 
Sultan’ın babasıdır. Romanlarda bir dedikodu malzemesi olarak da sunulsa, Nassi’nin,  
Hürrem Sultan’ın gayrimeşru oğlu olduğuna dair zihnimize bir soru atan yazar, Sultan 
Selim’i sürekli hareme getirdiği kadınlarla oyalayan ve adeta esir alan bu adamın, uzunca 
yıllar saltanatta etkili olduğunu belirtir. 

Yazar, romanlarda zaman zaman mantıksal hatalara da düşer. Örneğin Cariyenin Kızı 
Mihrimah romanında, Şehzade Mustafa’nın evlenmesi için seçilen kızın adı, Gülbahar 
Hatun’un gönderdiği mektupta Fülane olarak duyurulur. Daha sonra Şehzade Mehmet’in eş 
olarak istediği hatunun adı da Fülane olarak zikredilir.

Mektup/Özel İletişim Teknikleri

Gizli haberleşmelerin sağlanmasında Hürrem Sultan ve Nurbanu’nun oğullarını uyarmak 
için kullandıkları mendil tekniği bir tür şifreli mektuptur. Beyaz mendil, tehlike işaretidir. 
Bir uçtaki düğüm, muhataba dikkat etmesini salık verirken, iki ucu düğümlü mendil ölüm 
anlamına gelmekte ve uyarmaktadır. 

Altın Cariye Safiye romanı da Safiye’den Sultan Murad’a giden aşk, ihtiras ve unutulduğu 
takdirde intihar edeceğini belirten tehdit dolu bir mektupla başlar. 

Giyim/Kuşam/Hediyeler

Mihrimah Sultan, dokuz yaşına geldiğinde, doğum gününü kutlayan babası ona “top 
top ipekler, kadifeler, keten kumaşlar”; “inciler, altınlar, renk renk, çeşit çeşit, irili ufaklı 
mücevherler”; “her yaşı için bir tane olmak üzere, dokuz iri pırlantayla kuşatılmış, neredeyse 
yumruk büyüklüğünde yakut bir iğne” hediye eder.41

Nurbanu Sultan, “uçuk yeşil şalvarının üstüne sırmalarla, pullarla, pırlantalarla işlenmiş, dize 
kadar inen muhteşem bir kaftan” giyer.42 Kıyafetler oldukça ihtişamlıdır. Yeşil ona Venedik’i 
hatırlattığı için en sevdiği renktir. Safiye Sultan’da bu renk sarı olacaktır. Safiye ile Sultan 
Murad’ın geleneklere göre nişanlı oldukları dönemde, Safiye’ye gelen denk denk hediyeler; 
Sultan ile tanışacağı gün için Safiye’ye diktirilen inci işlemeli özel kıyafetler, Sultan Murad’ın 
Ahter’e hediye ettiği takılar; Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem’e sunduğu takılar, özellikle 
kayınvalidesinden Nurbanu’ya geçen muhteşem gerdanlık ihtişam ve zenginliğe özendiren 
diğer detaylar olarak görülür.

41  Cariye’nin Kızı Mihrimah, s. 89

42  Cariye’nin Gelini Nurbanu, s. 8.
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Harem Hayatı ve Eğitimi

Haremdeki genç kızlara verilen müzik ve el işi eğitimlerinin yanında, dil eğitimi de 
verilmektedir. Kızı Mihrimah’a kanun çalmayı bizzat Hürrem Sultan öğretir. Safiye öğrendiği 
şarkılar ve çaldığı çalgılar ile Sultan’ı kendisine bağlar.

Haremin kuralları ve kadınların uyması gereken nizam belli iken romanlarda bu kurallara 
uyulmaz. Hatta Hürrem Sultan, Mihrimah’ı, Şehzade Mustafa’nın annesi Gülbahar ile 
buluşmaya göndereceği zaman, kuralların aksine davranması gerektiğini kızına devamlı 
olarak hatırlatır. 

Nurbanu romanında, harem ağası Cabbar Ağa gözünden harem anlatılırken, Osmanlı 
nizamına uymayan satırlara rastlanır: “Cabbar’ın kızılcık sopasını elinden bıraktığı görülmezdi. 
[…] Şimdi harem, Sultan Selim’in cariyeleriyle kaynıyordu. Cariye demek kıskançlık, kavga, 
bağrış çağrış, yaygara demekti. Kızılcık sopaları da saklandıkları yerden bu yüzden çıkmıştı ya. 
Hem de ne çıkış. Cabbar Ağa elini esirgemez, ufak bir kusuru görülenin, ağız burun kıvıranın, 
koluna, bacağına, sırtına sopayı indiriverirdi.”43

Oryantalist metinlerin en beğendiği konulardan biri olarak hamam konusu da romanlarda 
geniş yer tutar. Hamamlar yalnızca bedensel temizliğin gerçekleştiği yerler değil; eğlence ve 
işret mekânı olarak da sunulur. Üzerini örten buhar perdesinin içerisinde lezbiyen ilişkilerin 
yaşandığı okuyucuya sezdirilir veya doğrudan gösterilir. 

Yasak Aşk

Saray kadınlarına dair yöneltilen bu satırlar, bir süre sonra okuyucunun zihninde Osmanlı 
padişahlarının meşruluğunun sorgulanmasını dahi getirecek ve geçmiş ile bağların 
kopmasına neden olacak tehlikeli söylemlerdir. En hafifinden başlayarak ilerlediğimizde 
korkunç tablolarla karşılaşırız. 

Rüstem Paşa ile evlendiğinde Mihrimah Sultan, eşiyle mutlu olmaz ve cinsel hazzı 
gerçekleştirmek, kendisini tatmin etmek için sevdiği erkekleri hayal etmeye başlar. Önce 
İsmail Reis’i, sonrasında da birden gün yüzüne çıkan haliyle Mimar Sinan’ı hayal eder. 
Mihrimah Sultan tek başına Ayasofya’ya gidip gökyüzünü seyrettiği bir sırada Mimar Sinan 
ile karşılaşır. Orada Sinan, kendisine kur yaparsa da Mihrimah bu kurlara cevap vermez ve 
kendisini Dilruba olarak tanıtır. Mimar Sinan, kendisinde hayli küçük bu kıza görür görmez 
âşık olur ve yaptığı çeşmelerde bile onun siluetini yansıtmaya, omuzlarına dökülen saçlarını 
tasvir etmeye başlar.  Romanın sonuna doğru, Mihrimah, Mimar Sinan’a aşkını ilan edecektir. 

Nurbanu, kaçırıldığı zaman, İstanbul’a gelene kadar yaptığı gemi yolculuğunda, Barbaros’un 
yanında görüp beğendiği Aydın Reis’e âşık olur. Ancak Gabriella ile Aydın arasında ilişki 
olduğunu öğrenir ve ihanete uğradığını düşünür. Daha sonra Nurbanu ile Lala Mustafa 
Paşa arasında yaşanan aşk, bitmeyecek ve zamanla küllense de devamlı olarak yaşayacaktır. 
Lala Mustafa, Sultan Selim’e, Nurbanu’nun hatırına taht yolunu açacak, Safiye romanında 
da oğlu Sultan Murad’ı suikasttan kurtaracaktır. Bu ilişkinin anlatıldığı satırlarda oldukça 

43  Cariye’nin Gelini Nurbanu, s. 4.
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keskin ve kaba bir erotik çizgi görülür. Padişah ile evliyken, neredeyse onun gözleri önünde 
yaşanan bu ilişkiden haberdar olan Sultan Selim’in susması ise, makamı uğruna kaybettiği 
değerleri okuyucuya vurgulaması noktasında oldukça tehlikelidir. 

Safiye Sultan da görür görmez hakiki erkek olarak değerlendirdiği Özdemiroğlu ile ilişki 
kurar. Safiye, Nurbanu tarafından öldürtülecek olan Özdemiroğlu’nu ölene dek unutmaz ve 
hatta Nurbanu’nun öldüğü gün, onun intikamının alındığını surlara çıkarak haykırır. 

Haremde veya dışarıda, kısacası Osmanlı’nın saraya mensup insanlarının bulduğu her 
fırsatta yaşadığı gizli saklı cinsel ilişkiler de dile getirilir. Yine harem kurallarına ters düşen 
bu olaylarda, sarayın her köşesini adeta aşk yuvasına çeviren görevliler ve hizmetlilerden 
bahsedilir.  Mihrimah, bir gece böyle bir sahneye şahit olduğu için evlilikten nefret eder.

Entrikalar

Karamürselli Kazım, Gülbahar ile İbrahim arasındaki ulaktır. Gülbahar’ın yanına geldiğinde 
ona şifreyi iletir. Kümese sansar girmesi, Hürrem’den bir bilgi getirildiğine işarettir. İbrahim 
Paşa’nın lakabı Çalgıcı, Gülbahar’ın lakabı Ceylan’dır. Bir kırık para ile muska kutusunu teslim 
eden Karamürselli, Gülbahar Hatun’un güzelliğine takılır ve fırsattan istifade onu biraz 
daha görmek isteği duyar. Bunlar Osmanlı sosyal hayatının realitesine uygun düşmeyen 
kurgulardır. 

Safiye Sultan, Nurbanu tarafından zehirletilmek istenir. Bunun karşılığında Sokullu Mehmet 
Paşa ve devamında gelen vezirleri suikastlar ile ortadan kaldırtır. Nihayetinde kayınvalidesine 
en büyük darbeyi vurur ve sevdiği Lala Mustafa Paşa’yı da öldürtür. Nurbanu da bunun 
üzerine Safiye’nin hayatta belki de gerçekten sevdiği tek erkek olan Vezir Özdemiroğlu’nu 
öldürtür. 

Şehzade Mehmet’in önce odasına bırakılan akreple ardından da zehirle hastalık bulaştırılmak 
suretiyle Gülbahar tarafından öldürtülmesi; Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa’nın türlü 
entrikalarla Mustafa’nın babası tarafından katledilmesini sağlamaları; Hürrem Sultan’ın 
hamamda yıkandığı esnada, yanına yılan salıvermesi gibi doğrudan can almaya yönelik 
entrikalar bu romanlarda sıklıkla yer ederken, bunun dışında kadınca entrikalara da rastlanır. 

Örneğin Safiye romanında Nurbanu, oğlunun dikkatini çekmek ve bir yandan da Safiye’yi 
istediği gibi yetiştirmek için zamana ihtiyaç duyar. Bu esnada da kızın varlığını oğluna yavaş 
yavaş duyurur. Yine Osmanlı saray kurallarına ters gelecek biçimde, yanına Safiye’yi alarak 
çarşılara gider. Safiye’nin yüzünde ince bir tül vardır, endamı görünmektedir ancak yüzü bir 
sır gibi saklanır ve gizem unsuru doğar. Bu esnada çarşı esnafı, Valide Sultan’ın yanındaki 
kıza laf atmaktan çekinmez: “Yanından geçerken usulca laf atanlar bile vardı. “Gül yüzünü niye 
esirgersin güzelim?” Çarşının iki tarafındaki esnaf da, Safiye yanında Gabriella ile tam önlerinden 
geçerken ‘Kepengini kaldırsana usta’, diye sesleniyorlardı birbirlerine. Sözün muhatabı usta 
değildi elbette. Kaldır şu tülü de görelim seni. Bakalım endamın gibi yüzün de güzel mi, demeye 
getiriyordu çapkınlar.”44

44  Altın Cariye Safiye, s. 78.
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Şeyh Şüca ile anlaşarak, oğlunu bir peri masalına inandıran Nurbanu, karanlık bir gecede, 
surlar üzerinde beyaz bürümcüklere sararak koşturduğu Safiye’ye oğlunun bir mecburiyet 
ve kurtuluş gibi bakmasını sağlar. Devamında Şeyh Şüca’nın telkinleri ile Sultan Murad, bir 
müddet, Safiye’den başka kadınlarla birlikte olmayı bile keser. 

Büyü-Rüya-Cin-Kehanet-Fantastik Unsurlar

Nurbanu, Sultan Selim’in yanına giderken, yolda büyücü bir kadına yardım eder. Kadın bunun 
üzerine onu rüyalarında gördüğünü, bahtına yürürken dikkatli adım atması gerektiğini 
anlatır. Nurbanu’nun gördüğü kılıç rüyasını yorar. Kendisine kılıç çeken Beyazıt’tır. Onu 
kurtaran el ise meçhuldür, bunu anlaması için eline bir taş verir. Bu taşı birisinin avucuna 
koyduğunda kişinin eli yanar ve taşı atarsa ondan kaçacaktır. Eli yanarak tutar ama sonra 
elinde bir yanık izi olmazsa o kişiye tutunacaktır. Nurbanu bu kişinin Karam diyerek sevdiği 
ve tutkulu bir aşk ve cinsellik yaşadığı Lala Mustafa Paşa olduğunu zamanla görecektir.

Safiye Sultan’ın hamile kalmaması için büyüler yaptırılması, büyülerin Şeyh Şüca tarafından 
çözülmesi, ilk çocuklarının kız olmasının ardından, konumunu kaybedeceğini düşünen 
Safiye’nin, büyücülere çocuk büyüyle anne karnında cinsiyet değiştirmiş yalanını söyletmesi 
gibi hususlar, Sultan’ın kafasının bütünüyle dumanlandırıldığına işaret etmektedir.

Cariye’nin Kızı Mihrimah romanı, cinlerden haber alan ve akli muvazenesini kaybetmiş, 
korkunç bir büyücü kadının kehaneti ile başlar. Romanda baht dönümü denilebilecek 
doğum ve evlilik olaylarında bu kadının tekrar gündeme gelerek öne sürdüğü kan ve 
ihanete dair savlara dikkat çekilir.

Tarih ve İdeal Sorunsalı

Romancının Nurbanu’ya roman boyu söylettiği sözler, okuyucuya tarihin seyyal bir saha 
olduğunu, bitmemişliğini anlatır. Geçmiş, aslında her yeni kuşakla yenilenmekte, bakış açıları 
değiştikçe, tarih de canlı olarak yenilenmiş olmaktadır. “Tarih benim için ne der, umurumda 
değil. Tarih, kalem kimin elindeyse onun hikâyesini anlatır. Bugün kahraman ilan ettiğini yarın 
lanetler. Hain diye damgaladığına yarın bir bakarsın alkış tutar.” Kaderin peşinde savrularak 
ilerlediğini vurgulayan Nurbanu Sultan, öncelikle hayatta kalmak için direndiğini, bu 
nedenle Venedik’i bile karşısına aldığını söyler. “Gerçeği yaşayan bilir. Ben yaşadım. Venedikli 
Cecilia Baffo’dan Nurbanu doğurdum. Bir cariyeden kraliçe yarattım. Bir sarhoştan kral…” Bu 
sözler, toplumsal dinamiğin diri kalması noktasında tehlikeli mesajlar iletebilir. Bilinçaltına 
hayatta kalmak için kimliği silmenin faydası olacağı düşüncesini aşılayabilir. Tarihi genellikle 
kitaplardan değil, romanlardan öğrenmeye daha yatkın bir millet olarak bu tarz mesajlar, 
bizim için onarılması zor kırılmalar doğurabilir. Verilen mesaj oldukça nettir: “Sakın dönüp 
arkana bakma. İstediğini vermeleri için bekleme. Tut, kopar, al ve bırakma.”45

45  Cariye’nin Gelini Nurbanu, s. 357
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İsmihan Sultan’ın Safiye’ye söylediği söz ise, yazarın oryantalist bakışının kesin bir örneği 
olarak vurgulanmalıdır: “Saray böyle bir yerdir işte diye mırıldandı başını ona çevirmeden. 
‘Sırları vardır söylenmez, sevdaları vardır, çekilir ama yaşanmaz.’”46

Sonuç

Toplum, gündelik ve toplumsal yaşayış kurallarını ve her türlü millî adımını kültürü ile 
taşıdığı ortak hafızasına göre yaşar ve şekillendirir. Kültür, dinamik yapısı ile bir yandan 
geliştirilmeye ve değiştirilmeye müsait bir yön çizerken, bu onun tahrif edilebilme sorununu 
da getirir. Kültürün, nesiller boyu devam eden aktarımı sürekliliği sağlarken, aynı zamanda 
yapılacak yanlış bir kodlamanın, toplumsal arızalara neden olması problemini doğurur. Bir 
yanıyla kitleleri tesiri altına alan ve toplumun değerler bütününü oluşturan kültür, kabul ve 
retleri ile milli kimliklerini koruyan topluma dayatılan farklı kimlikler, yanlış inanç ve olgularla 
bozularak, bir süre sonra özellikle genç kuşaklarda özenti, duyarsızlık ve kültürel asimilasyon 
gibi sorunların taşınmasına neden olabilir.  Kolektif hafızayı dolduran kodların birleştirici 
etkisi kültüre süreklilik sağladığı gibi bu özellik yanlış dikteler ve uygulanan olumsuzlayıcı 
politikalar ile toplumsal özgüven, benlik yitimine neden olabilir. Öğrenilebilir olan kültür, 
sözlü kültür geleneğinin giderek yittiği yazılı dünyada, verilmek istenen mesajları kuvvetle 
iletemeyebilir. Kitle kültürü ve onun moda öncüsü pop kültür, millî benliklerin silinmesi 
noktasında oldukça zararlı etkiler bırakarak, toplumu hızla kültürel asimilasyona ve daha 
hafif bir biçimde tek tipleşmeye götürür. Kültürün vitrini konumunda bulunan dil ve tarih 
ise özel ihtimam gerektiren sahalardır. Bu minvalde tarihî anlatıların kurgulanmasında pop 
kültür etkilerine dikkatle yaklaşmak gerekmektedir. 

46  Altın Cariye Safiye, s. 91
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Tarihî Roman, Pop Kültür, Pop Tarih Romanı

Özet

Tarihsel olayların kurgu içerisinde aktarıldığı romanlar, genel olarak tarihî roman olarak adlandırılır. 
Tarihin, toplumsal bilinçaltına hizmet ettiği göz önünde bulundurulursa, onun romana dönüştürülmesinin 
bazı sakıncaları getirdiği ve toplumun değer yargılarının değiştirilebildiği gözden uzak tutulmamalıdır. 
Okuyucunun almak istediği mesaj ile resmî tarihin etkileri birbirini tutmayabilir ya da tarihin kurgu olarak 
görülmeye başlandığı dönemden itibaren, tarih biliminin de muhayyileye yaslanabileceği görüşünden 
hareketle, tarihi gerçeklerden bütünüyle bağımsız romanlar kaleme alınabilir. 

Popüler roman ve estetik romandan bütünüyle farklı olarak, oryantalist bir tarih görüşüne hizmet eden, 
çok-satarlığı ve kitle kültürünü hedefleyen, çabuk tüketilen, bu noktada gizem unsurunu ön plana getiren 
pop tarih romanları ise özellikle saray kadınlarının ve sultanların hayatlarını, “Kadınlar Saltanatı” sürecini 
oryantalist bir gözle işleyen, saray entrikalarını dile getiren, tarihî olayların arkasında bazı entrik güçlerin 
bulunduğunu belirterek gerilimi yükselten ve çoğu zaman da tarihin tahrif edilmesine neden olan çok-
satarlardır. Bunun yanında eleştiriye açık bazı dönem, kişi veya olayları da dramatik, sansasyonel ve entrik 
unsurlarla yorumlayan bu romanlar, tarihî romandan ve popüler tarihî romandan ayrı değerlendirilmelidir. 
Bu bildiride de Demet Altınyeleklioğlu’nun, “Kadınlar Saltanatı” paralelinde kaleme aldığı dört romanından 
hareketle pop tarih romanlarında tarihin yeri sorgulanacak, yazarın kurgu özgürlüğü ile tarihin mahremi 
arasındaki ilişki tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Demet Altınyeleklioğlu, “Kadınlar Saltanatı”, Tarihi roman

Historical Novels, Pop Culture, Pop Historical Novel

Abstract

Fiction novels in the transfer of historical events, is generally referred to as historical novels. History, if taken 
into consideration that serve the social subconscious, the conversion of her novels brought some drawbacks 
and should be kept out of sight of society’s values   can be changed. With the message that they want to get 
the reader’s official history of the effects from that era to be seen as it can not match or historical fiction, 
in the history of science from opinion to rely on imagination movement history can be written entirely 
independent comics from the truth.

As entirely different from the popular novel and aesthetically novel, serving the vision Orientalist history, 
multi-satarlıg and targeting the mass culture, quickly consumed, and at this point the mystery element 
to the forefront of bringing pop history books, especially the palace women and the sultan of their lives, 
“Women Reign” process orientalist eye functioning, voicing their palace intrigues, stating that raises the 
voltage of some power behind the ruse and often best-selling historical events which led to the falsification 
of history. Besides, some period open to criticism, person or event in dramatic, sensational and ruse to review 
elements of these novels, the historical novel and should be considered separately from popular historical 
novels. This paper also Demet Altınyeleklioğlu’s of novel “Women Reign” from the four novels take place in 
parallel with the history of the movement written pop history novel to question the relationship between 
the author’s fiction will be discussed intimate with the history of freedom.

Key Words: Demet Altınyeleklioğlu, “Kadınlar Saltanatı”, history novel 
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Cumhuriyet Sonrası 
Popüler Tarihî-Macera Romanlarda 
Kemalist Tarih Tezinin Etkisi Üzerine

Murat Kacıroğlu
Doç. Dr., Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  

Giriş 

Türk romanında ilk örneklerini Meşrutiyet devrinde gördüğümüz popüler tarihî-macera 
roman türü, Cumhuriyet’in ilânından sonra hem sayı hem de ele alınan konuların çeşitliliği 
açısından büyük bir gelişme gösterir. Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 1927 yılında yayımlanan 
Kızıl Tuğ adlı romanı, Cumhuriyet’in ilânından sonra yayımlanan ilk tarihî-macera romanı 
olarak dikkat çeker. Bu romandan sonra 1940’a kadar sayıları elliyi aşkın tarihî-macera 
romanı kaleme alınmış ve her bir romanın birçok defa baskıları yapılmıştır. Bu romanların 
hemen hepsinde ortak bir izlek olarak kanonik-angaje bir “Türklük” fikrinin ele alındığı 
görülmektedir. 1932’de toplanan Birinci Türk Tarih Kongresi’nde ele alınan görüşlere paralel 
şekilde, Türk tarihine karşı yeni bir bakış açısının geliştirildiği bu romanlarda, özellikle 
Osmanlı imgesinin radikal bir dönüşüm geçirdiği görülür. Ayrıca 1932’den önce yayımlanan 
bu türdeki romanlarda da bahsi geçen kongrede ele alınan çeşitli görüşlerin önceden 
dile getirildiği de görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu tarihî romanlar üzerinden 
kurgulanan bir ideolojik söylemler bütünü vardır. Bu ideolojik söylemler bütünü, Kemalizm 
olarak adlandırılan Cumhuriyet ideolojisinin yeni bir toplum ve insan inşa etme sürecinde 
dayandığı tarihsel ve kültürel ilkeleri kapsar. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, bu devletin kuvvetli tarihsel ve kültürel imajlarla 
desteklenen bir ulus-devlet olduğu fikrine dayanır. Modern çağın en belirgin devlet biçimi 
olan ulus-devlet modelinin ortaya çıkışının kaynakları Fransız İhtilâli’nde aranmalıdır. Etnik 
olarak tek bir ırkî temele dayanan veya tarihsel açıdan sınırları içindeki bütün kimlikleri 
egemen kimliğin kültürü içinde, onun bir parçası olarak gören ulus-devlet, kendini ulus 
bilincine sahip bireyler, daha doğrusu bu özelliğe sahip insan tipi üzerine inşa eder. Bu 
süreçte bazı sosyokültürel aygıtların kullanımı dikkat çeker.

Ulus-devlet modelinin üretilmesi ve bu anlamda yarı feodal ve çoğulcu bir sosyal yapıdan 
gelen toplumların ulus bilincini özümseyip içselleştirebilmesi için kullanılan sosyokültürel 
aygıtların başında, hiç şüphesiz dil ve edebiyat gelmektedir. Bu anlamda ulus-devlet 
modelinin ihtiyaç duyduğu insan tipinin üretilmesinde tarih, hukuk gibi dil ve edebiyat da 
millet kavramının başat unsurlarından biri olarak görülmüştür. Gregory Jusdanis, Gecikmiş 
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Modernlik ve Estetik Kültür-Millî Edebiyatın İcat Edilişi adlı çalışmasında, Avrupa’daki milliyetçi 
düşüncenin en temel dayanağının dil ve edebiyatın milletle bir tutulduğu ve dilin bir milletin 
tekilliğinin en derin ifadesi ve millet şuurunu paylaşan insanların da edebiyatı kendilerini 
yansıtan hayâlî bir ayna olarak gördüklerini ifade eder.1 Edebiyata ve dile yüklenen bu anlam 
onları yapay bir müdahaleyle ulus-devlet bilincini üreten ve geliştiren birer propaganda 
aygıtı hâline dönüştürmek demektir. Edebiyatın bu şekilde araçsallaştırılıp dönüştürülmesi 
ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan edebî metinlerin de ulus-devletin kabul ettiği ve 
desteklediği sosyal ve siyasal hayat biçimlerinin, ideolojik ve tarihsel kabullerin toplum 
katmanlarına benimsetilmesi için kullanıldığını ifade etmek gerekir. Edebiyatı resmi veya 
ideolojik söylemin üretildiği bir alan olarak belirleme faaliyeti için Batı kaynaklı bir terim 
olan kanon kelimesi kullanılmaktadır. Orhan Tekelioğlu, kanon kelimesinin önceden kilise 
tarafından okunması özellikle önerilen ve Tanrı düşüncesinin tanınmasında yardımcı 
olacak bir dizi metinleri tanımlamak için kullanılmaya başlandığını ifade ettikten sonra, 
kelimenin ulus-devletlerin kurulma sürecinden sonra sekülerleşmiş ulus-devletin kendi 
kuruluş anlatısını anlatan edebî metinler için de kullanılmaya başlandığını belirtir.2 Jusdanis, 
edebî kanonu bir anlatılar toplamı olarak, bir cemaat/toplum üyelerinin ortak bağlarını 
anlamalarını sağlayan hikâyeler toplamı olarak tanımlar.3 Bu hikâyeler toplamının beslendiği 
en temel kaynak, şüphesiz bir “büyük anlatı” olan tarih ve onun yazımıdır. 

Ulus-devlet kendin toplumsal idealleri doğrultusunda bir tarih algısı geliştirerek yola çıkar; 
çünkü tarih, uluslaşma sürecindeki milletlerin kimlik inşasında yeniden yazılır. Aydınlanma 
dönemiyle başlayan yeni tarih yazımının esasında Fransız İhtilâlı’nın ideolojik hazırlığını 
sağladığını söyleyen Lukacs, bu süreçte tarihin kimi zaman çok sayıda olguyu ve bağlantıyı 
ortaya koyan şahane bir yapıya sahip olduğunu, makul olmayan feodal-mutlakiyetçi toplumu 
yıkmanın mecburiyet taşıdığını kanıtlamaya ve tarihsel deneyimlerin makul toplum ve makul 
devletin yaratılabileceğine dönük ilkelerin süzülmesi için kullanıldığını belirtir.4 Bu anlamda 
bütün ulus-devletlerin inşa sürecinde tarihten “makbul insan, makbul toplum ve makbul 
devlet”i yaratması beklenir veya tarih, bu beklentileri karşılayacak biçimde yeniden inşa 
edilir. Bu inşanın diğer bir anlamı da yeni bir toplumsal bellek icat etmektir.  Tarihe dönmek; 
özellikle milletlerin uzak tarihine gitmek yeni bir bellek icadıdır. Çünkü ulus-devletlerin ortaya 
çıkışıyla zorunlu olarak milletin moral kaynaklarının da şekillendirilmesi gereği hissedilmeye 
başlanmıştır. Bu moral kaynakların içerisinde özel bir öneme sahip olan ulusal duyarlılıkların 
tesisinde ortak geçmişe yapılan göndermeler ve bu amaç doğrultusunda bunlara bitişik 
bir tarih anlayışının varlığına gereksinim duyulmuştur. Böylece daha çok siyasal-bürokratik 
müdahalelerin ürünü olan ulus-devletler, kurumsallaşmalarının bir sonucu olarak kendi 
ulusal tarihlerini yaratmaya yönelmişlerdir.5

1  Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür-Millî Edebiyatın İcat Edilişi, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 
İstanbul 1998, s. 76

2  Orhan Tekelioğlu, ‘Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkânsızlığı Üzerine Notlar�, Doğu-Batı, Yıl:6, 
Sayı:22, Şubat-Mart-Nisan 2003, s. 65–77.

3  Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür-Millî Edebiyatın İcat Edilişi, s. 76

4  György Lukacs, Tarihsel Roman, (çev. İsmail Doğan), Epos Yayınları, Ankara 2010, s. 23

5  Şefik Taylan Akman, “Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik 
Karakteri”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (1),  Ankara 2011, s. 82
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Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ulus-devlet olarak kuruluş sürecinde de yeni bir tarih yazımı 
ve tarih inşası gerçekleştirilir. Bunun için oluşturulan Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu 
gibi kuruluşlardan, yeni bir tarih ve kimlik inşa etmesi beklenmiştir. Bu kuruluşların 
faaliyetleri, kurultayları ve bunlara eşlik eden çeşitli yayınlar ve kitaplar yeni bir tarih 
tezini inşa etmenin araçları olmuştur.6 Türk Tarih Tezi’nin oluşumu da Erken Cumhuriyet 
Dönemi’ndeki modernleşme, uluslaşma ve sekülerleşme paradigmalarının ihtiyaçları 
doğrultusunda dönemin iktidarının himayesi ve teşvikleriyle yeni bir tarih yazım projesinin 
-hamlesinin- sonucunda gerçekleşmiş kabaca 1929-1937 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 
süreç, hem yeni bir millî kimlik hem de yeni bir tarih yazma-yaratma iradesinin tecellisi 
olarak görülebilir. İktidar, bu tez aracılığıyla bir taraftan Batı dünyasının Türklere yönelik 
dışlama ve küçümsemesine, aslında Türklerin tarih boyunca “uygarlıklar yaratan” bir millet 
olduğunu iddia ederek cevap oluşturmaya çalışmış; diğer taraftan bu tezi hem öğrencilerin 
hem halkın eğitiminde kullanmak suretiyle “Türk”ün kendi kimliğinden ve geçmişinden 
gurur duymasını sağlamak istemiştir. Böylece kutsallaştırılmış bir Türk kimliği, resmî tarih 
yazımının merkezine yerleştirilmiştir. Türk Tarih Tezi adı altında genelleştirilebilecek Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nin bu resmî tarih yazıcılığına ve ilgili metinlerin içeriğine bakıldığında 
ilk göze çarpan, Türklerin Asyatik geçmişinin kutsallaştırılmış ve efsaneleştirilmiş bir biçimde 
yeniden yazılmış olduğudur. Bu tarih yazıcılığı, kullandığı yarı mitsel dil ile yurttaşların 
yeni ulus-devlete ancak etnik bir milliyetçilik ekseni üzerinde anlamını bulabilen mutlak 
bağımlılığını sağlamayı hedeflemiştir. Ayrıca milliyetçi bir çerçeveden hareketle doğrudan 
Türklük ile bağlantı kurarak yeni büyük anlatılar, simgeler, mitler, ritüeller yığınını 
Osmanlı’dan ve İslamiyet’ten boşalan değerlerin yerine ikame etmeye çalışmıştır. Böylece 
bayrak, ulusal marş, ulusal bayramlar, seremoniler, vatana dair simgeler, önder kültü gibi 

6  Ulusal niteliğe sahip “I. Türk Tarih Kongresi, Maarif Vekâleti ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti işbirliği ile 2-11 Temmuz 1932 
tarihlerinde Ankara Halkevi binasında toplanır. I. Türk Tarih Kongresi’ne, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti azalarıyla Darülfünun 
tarih hocaları ve ortaokul ile liselerin tarih öğretmenleri davet edilirler. Kongrenin amacı, “Türk Tarih Tezi”ni daha resmî 
bir biçimde ve daha geniş olarak tanıtmak, tüm ülkeye ilân etmek, hazırlanan ders kitaplarıyla ilgili ortaya konacak 
görüşler, eleştiriler doğrultusunda tarih kitaplarını ve “Türk Tarih Tezi”ni geliştirmek, diğer taraftan da tarih öğretimin-
de kullanılacak yeni metotları tarih öğretmenlerine anlatmak şeklinde düşünülebilir. Bu kongrelerin ikincisi 1937’de, 
üçüncüsü ise 1943 toplanmıştır. “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” tarafından hazırlanan tarih kitaplarında, ilgili tarih kongre-
lerinde, çeşitli gazete ve dergilerde etraflıca anlatılan “Türk Tarih Tezi” belli başlıklar altında toplanabilir. Reşit Galip, Ülkü 
dergisindeki yazısında “Türk Tarih Tezi Esasları”nı dokuz maddede toplar: 

 “1. İnsanlığın beşiği Orta Asya’dır. Hayat en evvel orada başladı ve orada tekâmül etti.
 2. Dünyanın ilk medeniyeti Orta Asya’da ve Orta Asya’nın aslî halkı ve ilk sakini olan Türk ırkı tarafından kuruldu.
 3. Türk ırkını antropolojik ırk tasnifinde brakisefal-alplı tipi temsil eder.
 4. Avrupa ve Asya münasebetleri hadiselerinden büyük muhaceretler Garptan Şarka doğru değil, daima Şarktan Garba 

doğru olmuştur. 
 5. Orta Asya’nın muhtelif devirlerde şiddetini artıran kuraklık hadiseleri en mühim âmil olarak Türkler büyük göçlerle 

dünyanın muhtelif sahalarına yayılmışlar ve buralarda eski medeniyetleri kurmuşlardır. Menşei ve yaratıcısı bir olan bu 
medeniyetler yeni muhitlerin hususî şartlarına göre inkişaf göstermişlerdir.

 6. Türk dili ana dildir. Türk dilinin paleontolojisi ve arkaik bünyesi ve şekliyatı mütalaa edilmeksizin lisaniyat meseleleri-
nin doğru halli mümkün değildir.

 7. Eski medeniyetler için olduğu gibi -haksız olarak İslâm medeniyeti denilen- daha yeni devirler medeniyetinde de 
birinci derece kuruculuk ve yapıcılık rolü Türklerindir.

 8. Anadolu yaylası Garpta iklimi Orta Asya iklimine en yakın saha olmak ve coğrafî bakımdan Suriye, Palestin, Mısır, Ege 
denizi ve Avrupa mıntıkalarına doğru köprü vaziyetinde bulunmak dolayısıyla bütün göçlerin en kesif geçit ve temerküz 
mıntıkalarından biri olmuştur. Bu sebeple Anadolu paleolitik devir sonlarından itibaren Türkleşmeğe başlamış, kalkolitik 
devirde bu Türkleşme azamî derecede genişlemiş ve Selçuk devri sonlarına kadar binlerce yıl süren istilâcı veya hulûlcü 
akımlar Anadolu’yu ırkî manzara itibariyle Türklüğü en saf, en melezsiz temsil eden sahalardan biri haline getirmiştir. O 
derecede ki Türklüğün en eski tarihi Orta Asya’da olduğu kadar Anadolu’da da mütalaa edilebilir.” (bknz. İsmail Karaca, 
Türk Tarih Tezi ve Tarihî Roman, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2014)
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sembol ve ritüeller aracılığıyla toplumun motivasyonu somutlaştırılmakta; vatan, millet, 
önder sevgisi gibi kavramların dayandırılabileceği hazır nesneler yaratılmakta; bu nesnelerin 
bünyelerinde barındırdıkları belirsizlik ve kullanılabilirlikten yararlanılarak millî hassasiyet ve 
tepkiler daha kolaylıkla harekete geçirilebilmekte, yönlendirilebilmekteydi. 7 

1. Biz ve Öteki

Modern bir pratik olarak uluslaşmanın araçları olan tarih ve dil, ulus bilincinin inşasını 
mutlak bir “öteki” üzerinden kurgulamıştır. Ben/biz ve Öteki, varlığın parçalanması anlayışının 
ve varlıktaki metafizik birliği göz ardı etmenin bir sonucu olarak, ben’in başka bir ben’le 
arasındaki ayrılığa işaret eder; çünkü birlik düşüncesi, varlıklar arasında özsel bir fark 
olmadığı, farkın sadece görünüşten ibaret bir derece farkı olduğunu ileri sürer. Ancak varlık 
arasındaki birliğin parçalı olduğunun kabulü tarihsel/toplumsal/kültürel bakımdan her türlü 
ayrımcılığın kaynağı konumundadır ve her Ben/Biz, kendi Öteki’sini oluşturarak hayat bulur. 
Ben/Biz ve Öteki biçimindeki ayrılma, Ben’in kendi Öteki’sini oluşturması durumunda tehlikeli 
olmaktadır. Bu durumda Öteki, Ben’in yansıtımlarının bir ürünü olarak düşünülmektedir. 
Bu ayrılık, öznenin herhangi bir nesneden ayrılığı veya farklılığı gibi değil; en az iki özne 
arasındaki ayrılıktır.8 Bu ayrılık diyalektik biçimde karşı tarafın tanımı ve anlamı için ontik bir 
şarttır. Öznenin kendini, kendi üzerinden değil de kendi olmayan üzerinden tanımlamaktan 
başka çaresi yoktur. Öteki, bizim kim olduğumuzun tanımıdır. Bu bağlamda Türk/Kemalist 
tarih tezi, bir Öteki yaratma çabasının ürünü olarak değerlendirilmelidir.

Türk uluslaşma sürecinde Biz ve Öteki arasında kurulmaya çalışılan diyalektiğin bir tarafında 
Biz yani Türk, diğer tarafında Öteki vardır. Ancak bu Öteki’nin ne veya kim/kimler olduğu, 
konunun en can alıcı yeridir.  Bu yüzden dil-edebiyat önem kazanır ve Öteki’nin inşa 
sürecinde edebî türler özellikle de roman devreye girer. Reşat Nuri’nin Yeşil Gece ile Halide 
Edip’in Vurun Kahpeye gibi romanları, bu manada düşünülmelidir. Bu romanlardaki din ve 
din adamına yönelik bakış açısı, doğrudan bu ötekileştirme söylemin ürünüdür. Bu söylem 
üzerinden aynı zamanda Osmanlıyla da hesaplaşmaya girişilmiş olur. Erken Cumhuriyet 
dönemi söylemi, Osmanlıyla hesaplaşırken ondaki ‘İslâmî’ ya da ‘dinî’ öğeyi her zaman 
öne çıkarmış ve Fransa’daki modeli benimseyerek, siyasal sistemi tamamen laikleştirmeye 
çalışmıştır. Bu nedenle, kanonik edebî metinlerde sıkça olumsuz İslâm öğesi ve olumsuz 
Müslüman kahramanlarla karşılaşırız. Kuran-ı Kerim, temel kutsal metin olarak ulus-devlet 
anlatısına çağrışımlar yoluyla katkıda bulunmamış; aksine dışta bırakılmıştır.9 

Osmanlıyı ve onun temsil ettiği bütün değerleri yok sayan negatif algının gelişmesi, temelde 
daha başka bir şeyi işaret etmektedir ki o da Batılı diğer uluslaşma süreçlerinin oluşturduğu 

7  Şefik Taylan Akman, “Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik 
Karakteri”, s. 83–86

8  Ali Osman Gündoğan, “Ben ve Öteki-Değerler Dünyasının Gerginliği”, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu 
Bildirileri, Dem Yayınları, İstanbul 2007, s. 71–79

9  Orhan Tekelioğlu, ‚Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkânsızlığı Üzerine Notlar, Doğu-Batı, Yıl:6, 
Sayı:22, Şubat-Mart-Nisan 2003, s. 65–77.



119

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

kanonik oluşumla Türk uluslaşması bağlamındaki kanonik oluşumun derin farklar 
içerdiğidir. Diğer uluslaşma süreçlerinin ürettiği kanonik söylemlerde anlatılar, kuvvetli 
bir Öteki karşıtlığı üzerine oturmaktadır. Bu Öteki, genellikle ulus bilincinin oluşmasını 
engelleyen emperyal güçlerdir. Bu emperyal güçlere karşı milletin uzak tarihinden itibaren 
ulus olma düşüncesinin var olduğu, anlatılarda sürekli ifade edilir. Millet bu güçlere karşı 
uzun ve zorlu mücadelelerden sonra, istiklâlini kazanarak uluslaşma sürecini tamamlamış 
olur.10 Bu anlamda, Türk uluslaşma sürecinde, Öteki’nin kim olduğu tam belli değildir. Orhan 
Tekelioğlu’na göre yaşanan tarih düşünüldüğünde iki aday vardır, Yunanlılar ve son dönem 
Osmanlı padişahı ile yakın çevresidir.11 Bu noktadan hareketle Osmanlı yönetiminin emperyal 
güçlerle işbirliği yaptığı şeklinde bir söylem geliştirilmiş ve bu söylem üzerinden Osmanlı 
ötekileştirilerek, uluslaşma sürecinde karşıt bir güç olarak kanonik metinlerde yer almıştır. 
Gerçekten de Osmanlı Devleti’nin bir Türk devleti olmadığı, Cumhuriyet’in ilk döneminden 
itibaren resmî ideolojinin uzun zaman dolaylı biçimde savunduğu bir tez olarak kalmıştır. 
Bu bağlamda, tarihî-macera romanlarında Osmanlı Öteki konumunda tutularak kuvvetli 
bir Osmanlı-Türk ayrımı vurgusu geliştirilmiştir. Bu durum, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 
yazılan birçok tarihî-macera romanın da temel yaklaşım tarzı olmuştur. Halide Edip veya 
Reşat Nuri gibi ön plândaki yazarların eserlerine göre ikinci plânda kalan bu tip romanların 
yeniden okunması ve değerlendirilmesiyle kanonik söylemin hangi boyutlara ulaştığı daha 
iyi anlaşılacaktır. Ayrıca resmî tezi savunan ve bunu eserlerine yansıtan yazarların tarih gibi 
kanonik söylemin dile getirilmesi için en uygun alanı seçmiş olmaları da dikkat çekicidir. 
Eski devrin olumsuzlukları üzerinden geliştirilen söylemle kitlelere tekil bir ulus olma bilinci 
aşılanmak istenmiştir. Bu romanların bir kısmında İslâmiyet öncesi Türk tarihini konu alınmış 
ve Türklerin cesaret ve kahramanlıklarına, savaş meydanlarında gösterdikleri üstün zekâ ve 
beden gücüne sürekli vurgu yapılmıştır. Bu vurgu geçmişe dönük ütopyacı bir yaklaşımdır. 
Geçmişin kanonik metinlerde bir ütopya olarak sunulması, milletin kolektif moral değerleri 
kazanmasında çok önemli olmuştur.

Modernliğin zamanlaştırılmış düzeni içinde, geçmişe dönük ütopyacı bir yansıtma olan 
kanon, bir yerin değil, bir zamanın özlemini duyar. Kimliklerin çözüldüğü ve toplumsal 
ilişkilerin farklılaştığı bir dönemde, kanon eski zamanların bereketine bakıp insanlara 
kültürel olarak yeniden canlanma umudu sunar. Onunla aynı zamanlarda ortaya çıkan 
filoloji, arkeoloji ve mitoloji disiplinleri gibi geçmişi yeniden ele almaya çalışır.12 İslamiyet 
öncesi Türk tarihine karşı ilginin artmasında bu umudun etkisi vardır. Eski Türk tarihini konu 
edinen romanlarla kıyaslandığında ise Osmanlı tarihini konu edinen romanların sayıca daha 
fazla olduğu görülecektir. Bu romanların genelinde Osmanlı, bir Öteki olarak algılanmış ve 
dile getirilmiştir. Özellikle Turhan Tan ve Abdullah Ziya romanlarını kuvvetli bir Osmanlı-
Türk tezatı üzerine kurmuşlardır. Osmanlı hanedanlığının gerçekte Türk olmadığı fikri 
dile getirilmekten çekinilmemiş; Osmanlı padişahları ve devlet adamlarının Türkleri vergi 
ve asker deposu olarak gördükleri, padişahların saraylarda cariyelerle eğlenen insanlar 
oldukları sürekli vurgulanmıştır. Ayrıca bu romanlarda, Osmanlı’ya ait olduğu zannedilen 

10  Jusdanis Yunan uluslaşma sürecinde Yunanlılar için Öteki’nin Osmanlı olduğunu belirtir. (bknz. Gecikmiş Modernlik)

11  Orhan Tekelioğlu, ‚Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkânsızlığı Üzerine Notlar, Doğu-Batı, Yıl:6, 
Sayı:22, Şubat-Mart-Nisan 2003, s. 73

12  Gregory Jusdanis, Geçikmiş Modernlik, s. 79
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zaferlerin aslında Türk kahramanlarının eseri olduğuna da dikkat çekilmiştir. Cehennemden 
Selam, Kara Davut, Deli Deryalı, Seyit Ali Reis, Türk Korsanları ve Malkoçoğlu gibi romanlar, 
doğrudan bu tezleri ifade etmek için kaleme alınmış izlenimi verirler. 

2. İslâmiyet Öncesi Türk Tarihine Yöneliş 

Türk ulus-devletinin ideolojik felsefesi olan Türklük fikrinin beslendiği tarihsel ölçüt, Türklerin 
İslâm dinini kabul etmeden önce de büyük devletler ve medeniyetler kurmuş bir millet 
olduğu yönündeki iddiadır. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İslâmiyet öncesi Türk tarihini 
konu edinen romanlar, bu iddiayı desteklemek üzere kurgulanmıştır. Söz konusu dönemde 
yayımlanan Kızıl Tuğ, Gültekin, Sümer Kızı, Asya’dan Bir Güneş Doğuyor, Kolsuz Kahraman, Atilla 
ve Timurlenk gibi romanlarda, hem Türk imgesi olumlu çağrışımlarla desteklenmiş hem de 
Türklerin kahramanlıkları ve medeniyet kuruculukları sıklıkla vurgulanmıştır. Kızıl Tuğ’da 
Otsukarcı ve Çakır, Gültekin’de Gültekin ve Salak, Atilla’da doğrudan Hun hükümdarı Atilla 
başkahramanlar olarak, Türklük bilinçleri üst düzeyde olan kişiler şeklinde gösterilmiştir. 
Alp tipinin bütün özelliklerini taşıyan bu kahramanların ortak özellikleri, bedenen güçlü 
olmalarının yanında akıllı ve ileri görüşlü olmalarıdır. Bu kahramanlar bütün eylemlerini, 
savaş ve mücadelelerini, Türk milletinin menfaati doğrultusunda yaparlar. Bunun için 
de önlerindeki bütün engelleri aşarlar. Bu engeller karşısında güç ve cesaretlerinin 
yanında akıl ve zekâlarını da kullanarak üstün gelirler. Kızıl Tuğ’da Otsukarcı ve yardımcısı 
Çakır, Çin sarayından Hassan Sabbah’ın kalesine kadar geniş bir coğrafyada, Türklerin 
düşmanlarıyla mücadele ederler. Bu romanda, Moğollar da Türk olarak kabul edilir. Roman 
kahramanlarından biri olan ve adı henüz Timuçin diye bilinen Cengiz, romanın başındaki 
konuşmasıyla Moğol olmayı reddeder: “Sen de çok iyi bilirsin ki Celme, Moğol diye ayrı bir ulus 
yoktur. Bundan başka ben de eski Göktürkler soyundanım. Ben bu göçebe avulları, senin Moğol, 
Türk, Tatar, Özbek, Kırgız dediğin cılasınları bir araya, bir bayrak altına alacağım. Ben Türk, Tatar, 
Moğol derdinde değilim. Ben avul başbuğu değil, ulus hakanı olacağım.”13 

Burada, 1932’deki Birinci Türk Tarih Kongresi’nde tartışılan meselelerden biri olan Moğolların 
Türk olup olmadıkları konusunda ileri sürülen görüşlerden birinin Abdullah Ziya tarafından 
benimsendiği görülmektedir. Bu görüş, sadece Cengiz Han’ın Türk olduğu şeklinde Âfet İnan 
tarafından geliştirilen çözümdür. Murat Belge’ye göre Abdullah Ziya, Kızıl Tuğ’da (kongreden 
önce) bu çözümü benimsemiştir. Hem Cengiz’in fütuhatıyla kendini özdeşleştirmek hem de 
Moğol halkıyla özdeş olmayı reddetmek için bundan başka yapacak bir şey yoktur. Abdullah 
Ziya’nın Cengiz Han’ı Türk olarak kabul etmesinin nedeni, onun dünyanın en geniş alanını 
kaplayan bir imparatorluk kurmuş olmasıdır.14 Böylece Türk milletinin tarihteki büyüklüğü, 
daha çarpıcı bir şekilde vurgulanmış olacaktır.

Gültekin romanında ise Abdullah Ziya, Göktürk tarihini konu edinir. Kültigin ve Bilge 
Kağan kardeşlerin birliği bozulan Türk milletini bir araya getirmek için Çinlilerle yaptıkları 

13  Abdullah Ziya Kozanoğlu, Kızıl Tuğ, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2004, s. 6

14  Murat Belge, Genesis-Büyük Ulusal Anlatı ve Türklerin Kökeni, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s.281 
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mücadeleler anlatılır. Çin esareti altında yıllardır büyük acılar çeken Türk boylarını bir araya 
getirmek ve hür bir devlet kurmak isteyen Gültekin, kardeşi ve amcası Meço Han’la birlikte 
giriştiği mücadelede Çin oyunlarını bozabilmek için daha çok aklını ve ileri görüşlülüğünü 
kullanır. Ayrıca Türk milletinin geçmişine sürekli vurgu yaparak ve atalarının Çinlileri nasıl 
dize getirdiklerini halkına anlatarak onların moral değerlerini yükseltmeye çalışır. Abdullah 
Ziya, Kolsuz Kahraman (1933) romanında da Türk-Çin ilişkilerine yer verir ve Türklerin Çinliler 
üzerindeki hâkimiyetlerini, Türk kimliğini yücelterek anlatır. Turhan Tan ise Timurlenk (1935) 
adlı romanında, Timur’un da Cengiz Han’ın da dünya tarihinde önemli yerleri olan Türk 
liderleri olduğunu göstermek ister. Peyami Safa, kaleme aldığı tek tarihî roman Atilla’da, Batı 
tarihçilerinin barbar olarak tanıttıkları Batı Hun imparatoru Atilla’nın, anlatıldığı gibi zalim 
bir hükümdar olmadığını ispatlamaya çalışır. Yazar, romanda Atilla’nın büyük ve korkusuz 
bir devlet adamı olmasının yanında, Avrupalıların iddialarının aksine onun insanî yanlarına 
dikkat çekmek ister. Bu anlamda Roma prensesi Honoria’yla yaşadığı aşkı anlatır. Bu ilişkide, 
Atilla’nın ruhundaki inceliklerin gösterilmesi amaçlanır. Murat Belge de Peyami Safa’nın‚ “aşk 
adamı Atilla” imgesini, onun insanî özelliğini vurgulamak için oluşturduğu görüşündedir.� 
Romanda Türk-Roma imgeleri de yer yer değerlendirilerek Türklerin Romanlılardan üstün 
oldukları sıkça vurgulanır.

İskender Fahrettin, Asya’dan Bir Güneş Doğuyor (1933)  adlı romanında, on bin yıl öncesinin 
Türk-Çin ilişkilerini konu edinir. Türklerin kurdukları büyük ve güçlü bir devletle Çin 
hanlıkları üzerinde hâkimiyet kurduklarını anlatan romanda, Türklerin Asya’da medeniyetin 
kurucusu oldukları ve diğer Asya milletlerini medenileştirdikleri iddia edilir. Ayrıca Türk 
ırkının karakteristik özellikleri olarak yiğitlikleri, merhamet sahibi oluşları da romanda 
özellikle ön plana çıkarılır. İskender Fahrettin, başka bir romanı Sümer Kızı’nda (1933), Sümer 
medeniyetini kuranların Türk olduklarını anlatmaya çalışır. Ayrıca romanda, Hititlerin de 
Türk oldukları ve Anadolu’nun 1071’den çok daha uzun zamanlar önce Türk yurdu olduğu 
vurgulanır. Daha ilginci Mısır medeniyetini kuran kavmin de kuraklık nedeniyle Anadolu’dan 
Nil Nehri civarına göç eden Türkler olduğu savunulur. 

İslâmiyet öncesi Türk tarihini konu edinen tarihî-macera romanların hepsinde Türk kimliğine 
yapılan vurgu, hemen hemen ortaktır. Türk milletinin İslâmiyet’ten önce de büyük bir millet 
olduğu, büyük medeniyetler kurduğu fikri üzerinde sürekli durulur.

3. Bir Öteki Olarak Osmanlı

Osmanlı-Türk ayrımını konu edinen tarihî-macera romanlarında, olumlu İslâm ve Osmanlı 
öğesine, asla yer verilmez. Osmanlı, bir Öteki olarak olumsuz imgelerle anlatılır. Kara 
Davut, Deli Deryalı, Cehennemden Selam, Türk Korsanları, Gönülden Gönüle, Seyit Ali Reis ve 
Saraylarda Mecnûnlar gibi romanlarda, Osmanlı-Türk birlikteliği yerini, Osmanlı-Türk ayrımına 
bırakmıştır. Yazarlar savaşlar kazanan, ülkeler fetheden ve büyük bir imparatorluk kuran 
unsurun Osmanlı değil, Türk olduğunu; Osmanlı ve Türk’ün aynı olmadığını ispat etmeye 
çalışırlar. Osmanlı padişahlarını beceriksiz ve acımasız olarak gösteren bu romanlarda, tarihî 
gerçeklerin de dışına çıkılarak, yer yer Cumhuriyet propagandası yapılır. 

Nizamettin Nazif, Deli Deryalı’da, “(Süleyman), her Osmanlı prensi gibi mütereddî ve 
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şehvetperestti...”15 sözleriyle Kanunî’nin şahsında bütün Osmanlı padişahlarını şehvet 
düşkünü olmakla itham eder. Aynı romanda Kanunî’nin eşi Hürrem Sultan, her gece saraydaki 
gizli tünelden çıkıp farklı erkeklerle düşüp kalkan ahlâk yoksunu bir kadın olarak gösterilir. 
Saraylarda Mecnunlar romanında ise Fazlı Necip, Sultan İbrahim dönemini konu edinir. 
Yazar, Kösem Sultan’dan hareketle Osmanlı padişahlarını “kadınların sözünden” çıkmayan 
iradesiz insanlar olarak göstermek ister. Yeniçerileri ve ulemayı kendi çıkarları için kullanan 
Kösem Sultan, kendi şahsî menfaatleri ve iktidar hırsı uğruna her türlü hileye başvuran bir 
valide sultan; Sultan İbrahim ise korkak, psikolojik bakımdan sorunlu, bâtıl inançları olan bir 
padişah olarak tanıtılır. Nizamettin Nazif, Kara Davut’ta, Fatih Sultan Mehmet’i acımasız ve 
zalim bir hükümdar olarak tasvir eder. Türk edebiyatında ilk kez bu romanla birlikte Fatih’e ve 
İstanbul’un fethine karşı olumsuz bir bakış geliştirilir. Romanın aslî kişisi Kara Davut, halkın 
içinden çıkan ve İstanbul’un fethedilmesinde çok büyük fedakârlıklar yapan bir kahraman 
biçiminde temsil edilir. Yazar, İstanbul’un Fatih’in değil de Kara Davut’un kahramanlıkları 
sayesinde fethedildiğini göstermek ister. Öyle ki şehrin alınamayacağı korkusuna kapılan 
Sultan Mehmet, elinde Türk bayrağı olan bir askerin Bizans surlarına çıktığını görünce bütün 
askerlerini, o yöne doğru gönderir. Bu savaşçı Kara Davut’tur ve şehrin alınması, onun bu 
kahramanlığıyla mümkün olur. II. Mehmet’in ganimet elde etmek, ün yapmak ve daha 
önemlisi Bizans prensesi İrena’ya sahip olmak için İstanbul’u almak istediğini ima eden 
romanın bir sahnesinde, fetihten sonra karşı karşıya gelen Fatih ve Kara Davut arasında 
İrena yüzünden tartışma çıkar; çünkü her ikisi de bu kıza âşıktır. Bunu öğrenen Kara Davut, 
herkesin önünde padişaha hakaret eder; hatta onu tokatlar. 

Turhan Tan ise Cehennemden Selam’da, IV. Murad’ı zevk için Bağdat’ta binlerce masum insanı 
kılıçtan geçiren acımasız bir padişah olarak tanıtır ve onu, “tahta çıktı çıkalı kafa kesmekten 
başka bir şey düşünmeyen, kâinatı sadece kandan ibaret görmeye alışmış ve alıştırılmış”16 bir 
padişah olarak sunar. Padişahın; zalim, acımasız, para ve zevk düşkünü, halkını ve ülkesini 
değil, sadece kendi rahatını ve şöhretini düşünen bir insan olduğunu sürekli vurgular. Tütün 
içtikleri için her gün elli adam öldürmekle suçlanan IV. Murat’ın Bağdat’ı fethedişi de küçük bir 
olay olarak gösterilir. Şehrin alınmasına kısaca değinen yazar, daha sonra padişahın Bağdat 
halkına “yaptığı eziyetleri” şu cümlelerle anlatır: “Hünkâr, hayalinde açılan ceriha-i inkisârı 
ancak kan dökmekle avutuyordu. Bağdat’ın istirdâdından sonra etrafa dağıttığı takip kollarının 
getirdiği üserayı saklatıyor, adetleri bini bulunca karşısına dizdirerek hepsini birden kestiriyordu. 
Bin kellenin ân-ı vahitte yere düşmesi nadide bir manzaraydı ve hünkâr kendi eser-i icadı olan bu 
şekl-i siyasetteki fevkalâdeliğe hayran olarak bir an için, beşuş ve mahzuz bir sima takınırdı.”17 Bu 
noktada padişah zalimliğiyle ünlü Roma kralı Neron’a da benzetilir ve IV. Murat’ın Neron’dan 
daha zalim olduğu vurgulanır. “Neron bütün Romalıları birden kesmediği için üzülmüştü. 
Payitahtındaki halkın tek bir boyuna mâlik olmasından yani Roma sekenesinin yüz bin başlı 
ve tek boyunlu bir mahlûk suretinde yaratılmadığından dolayı izhâr-ı telehhüf etmişti. Murad-ı 
rabi’, ondan daha ibda’kâr bir dimağa yahut daha ciddi ve kuvve-i teşebbüsiyeye mâlik imiş ki, 
bin kelleyi bir anda düşürmek hususunda ibraz-ı acz etmiyordu.”18

15  Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Deli Deryalı, Akşam Matbaası, İstanbul 1928, s. 202

16  Turhan Tan, Cehennemden Selam, İktisad Matbaası, İstanbul 1928, s. 238

17  Turhan Tan, Cehennemden Selam, s. 422

18  Turhan Tan, Cehennemden Selam, s. 422-423



123

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

Romanda, IV. Murat’ın başka özelliklerine de dikkat çekilir. Zalim ve kan dökücü bir hükümdar 
olmasının yanında, para düşkünü ve kendini herkesten üstün gören, etrafındakilere karşı 
bilgiçlik taslamaktan büyük zevk alan padişah, ne kadar bilgili olduğunu gösterebilmek için 
“ulemâ takımını karşısına alıp” onlara çeşitli dinî ve ilmî konularda anlamsız sorular sorar ve 
dönüp cevabını kendi vererek, onlar karşısında ne kadar bilgili olduğunu gösterir. Padişahın 
para ve rüşvet düşkünlüğünü anlatmak için ise iki örnek verilir. İlki Bağdat Seferi sırasında 
vefat eden Sadrazam Bayram Paşa’nın daha cenazesi yerdeyken padişah sadrazamın 
çadırına koşup mallarına el koyar. İkincisi ise devlet makamlarını rüşvet karşılığı insanlara 
satmasıdır. IV. Murat, kendi silahtarını Şam valisi yapmış; görevden aldığı valiyi ise geliri daha 
düşük bir vilayete vali yaptıktan sonra, “silahtarın selefine haber göndererek yirmi altın versin 
kendisini yine Şam’a göndereyim.” demiştir. IV. Murat’la ilgili bir diğer iddia, onun eşcinsel 
eğilimlere sahip olduğudur. Yazar, padişahın Revan Seferi’nde gördüğü Emir Gûneoğlu’yla 
ilişkisinden hareketle onun eşcinsel eğilimlere sahip olduğunu vurgulamak ister. Padişah, 
“tam bir erkek güzeli olmasına işareten Yusuf ismiyle tevsim ü vüzerât payesiyle taltif ettiği gibi” 
ona, Emirgân’da çok güzel ve değerli bir köşk de hediye etmiştir. IV. Murat, Revan’dayken 
onun sarayına gitmiş; orada “eşsiz bir zevk delâli ihtisası” görmüştür. Padişahın zaaflarını iyi 
bilen Yusuf Paşa ise İstanbul’daki köşkünde onun için zevk âlemleri düzenlemektedir. Yusuf 
Paşa, Bağdat dönüşü padişahı memnun etmek için çareler düşünürken, adamlarından 
Çemberlitaş civarındaki bekâr evlerinden birinde “çok dilber bir genç” bulunduğu haberini 
alınca çok sevinmiştir.

Turhan Tan, Cehennemden Selam’da, Osmanlı Devleti’ni “tarihe gömenlere” şükranlarını dile 
getirmekten de geri durmaz. “Bu sükût tarihin sadmesidir, mukadderatın kanat vuruşudur. 
Murat’ı yetiştiren ağaç, er veya geç yıkılmaya mahkûmdu. Çünkü kurtlanmıştı, dalları dikenliydi, 
meyvesi nahoştu. Yavuz, bütün kardeşlerini ve yeğenlerini öl- dürdüğü zaman tek bir oğlu vardı. 
Romalıları mağlup edip de cihangirâne hülyalarla memleketine dönen Pirus’un başına düşüp 
ölümüne intâc eden kiremit gibi mini mini bir seng-i kaza, Yavuz’un oğlunu da hayattan cüdâ 
edebilirdi. Fakat bir tesadüf, nasılsa vuku bulmadı. Murat’ın yegâne varis-i hükûmeti öldürmek 
istemesi o ağaç için bir an-ı inhidamdı, yine yıkılmadı. Yüz yetmiş sene sonra üçüncü bir sarsıntı 
daha vukua geldi. Selim-i Salis’in öldürüldüğü gün İkinci Mahmut’un da katli takarrür etmişti. Bu 
karar fiile çıksaydı. O nâ-mübarek ağaç kurumuş olacaktı. Ne çare ki, Kösem Sultan ruhu taşıyan 
bir kadın, Cevri Kalfa, bu mesut neticeyi tehire uğrattı, İkinci Mahmut’u ve onun şahsında mahut 
ağacı yaşattı. Nihayet millî bir hamle-i hüdâpesend, halayık ve kölelerin önüne geçemeyeceği bir 
müntakim darbe, bu beklenen akıbeti izhar etti ve o meşum ağaç kökünden kal’ edildi.” diyerek 
Osmanlı’ya olan nefretini dile getirir. 19

Turhan Tan, Kanunî Sultan Süleyman dönemini anlattığı romanı Hürrem Sultan’da da 
Osmanlı padişahını korkak ve iradesiz bir tip olarak gösterir. Hürrem Sultan, padişaha her 
istediğini yaptırırken devletin makamlarını rüşvet karşılığı istediği adamlara verdirir. Kanunî, 
her akşam içki meclislerinde gününü gün ederken karısı Hürrem, başka erkeklerle düşüp 
kalkar. Yazar, devşirme sistemini eleştirerek, bu yolla saraya getirilen yabancı kadınlardan 
doğan Osmanlı padişahlarının Türk olmadıklarını; bu yüzden de Türk halkının yararına hiçbir 
şey yapmadıklarını vurgular. Aynı yazar, Cem Sultan adını taşıyan romanında ise olumlu 

19  Turhan Tan, Cehennemden Selam, s. 464
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bir kahraman olarak sunduğu Cem Sultan’ın trajik hayatını anlatır. Osmanlı tahtına Cem 
Sultan’ın geçmesi gerektiği fikrini savunan yazar, Osmanlı devlet sistemini adaletsiz olmakla 
suçlar. Turhan Tan, diğer bir romanı Gönülden Gönüle’de, Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
dönemini konu edinmesine rağmen, romanın konu edindiği tarihî dönemin önemli bir ismi 
olan Orhan Gazi’ye çok az yer verir. Onun karşısında, özellikle Türklüğüne vurgu yaptığı 
Apturrahman adlı kahramanı merkeze alarak, onun yiğitlik ve cesaretini anlatır. Romanın bir 
yerinde, bir Rum’un ağzından Türklerin özelliklerini anlatan yazarın düşüncelerindeki angaje 
tavır dikkat çekicidir: “Evet Teofacığım; Türkler süslenmeyi, sırmalara bürünüp saraylarda 
salınmayı, sokaklarda boy göstermeyi ve bunlara mümasil zevkleri mağluplara bırakıyorlar. 
Kendileri yalnız hazzı zaferle, hazzı galibiyetle iktifa ediyorlar. Önlerinden kaçan; karılarını, 
kızlarını bırakıp kaçan mağlupların yaldızlarından bihakkın iğrenerek kendi silâhlarının rengin 
iltimaını mas ile zevk-yap oluyorlar. Onların bu halinde mağlupların tantanalarını vakur bir 
istihza ile seyredişlerinde, derisine yaldız sürülen bir yengecin gülünç reftarını temasa eden 
mühip aslanların bakısı sezilir.”20 

Erken Cumhuriyet (1923–1940) Dönemi’nde kaleme alınan ve sayıları elliyi aşkın tarihî-
macera romanlarının tümüne bakıldığında, ortak bir takım fikirlerin, romanlarda benzer 
şekilde ele alındığını görmek mümkündür. Osmanlı-Türk ayrımının temel alındığı bu 
benzerlikler şu şekilde sıralanabilir:  

A-Türk ve Osmanlı ayrı şeylerdir. Romanda Türk - Osmanlı ayrımı yapılmış ve bu, bir çatışma 
biçiminde verilmiştir. 

B- Bütün Osmanlı padişahları acımasız, kan dökücü hükümdarlardır. Aynı zamanda rüşvetçi, 
ahlâksız ve sadece kendi zevklerini düşünen insanlardır. 

C- Osmanlı padişahları ve vezirleri, zevk ve eğlence içinde yaşarlarken halk, vergiler ve 
savaşlardan dolayı fakirlikle boğuşmaktadır. 

D- Devlet otoritesi zayıf olduğu için ülkenin çeşitli yerlerinde isyan eden veya devleti 
tanımayan asiler, devlet görevlileri halka zulmetmekte ve kan dökmektedir. Padişahlar ise 
bu sorunlarla ilgilenmemektedirler. 

E- Padişahların ve Osmanlı devlet adamlarının karşısına halkı çıkaran yazarlar, Osmanlıyı 
güçlü yapan şeyin hükümdarlar değil, onlardan çok daha ayrı ve üstün olan Türkler olduğu 
tezini savunurlar.21

20  Turhan Tan, Gönülden Gönüle, Agâh Sabri Kütüphanesi, İstanbul 1931, s.71

21  Murat Kacıroğlu, “Cehennemden Selam Romanı Örneğinde İlk Dönem (1927-1940) Tarihî-Macera Romanlarda Kanonik 
Söylem Yahut Angaje Eğilim”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Tur-
kish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010, s.473
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Sonuç 

Batı toplumlarında uluslaşma sürecinin başlamasıyla milliyetçilik akımı arasında doğrudan 
bir ilişkinin olduğu açıktır. Milliyetçilik hareketleri, Avrupa’da Fransız İhtilali’nden sonra ulus-
devletlerin doğmasının temel nedeni olarak gözükmektedir. Ulus-devlet anlayışı, yeni bir 
tarihsel ve sosyolojik dönemin habercisidir. Ulus-devlet modeli, yeni bir siyasal ve sosyal 
zemin oluşturmak ve bu zemin üzerine yeni bir millet, kültür ve gelecek algısı üretmekle 
varlığını koruyabilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, hukuk gibi aygıtları kullanan 
ulus-devlet edebiyatı da kendi siyasal ve sosyal söylemini üretip kitlelere ulaştıran bir 
aygıt olarak algılar. Edebiyata bu anlamda toplumu dönüştürücü rol yüklemek, aynı 
zamanda onu kanonlaştırmak demektedir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’te geçişte ortaya 
çıkan Türk modernleşmesi de bu anlamda edebiyattan ve sanatçılardan yaralanmıştır. 
Cumhuriyet devrimi, kendi siyasal ve sosyal görüşlerini edebiyat üzerinden de üretmiştir. 
Şiir ve tiyatronun yanında roman da niteliği itibariyle kanonik söyleme çok yatkın bir 
türdür. Romancılar, eserleri aracılığıyla resmî ideolojinin söylemlerini dile getirmekten geri 
durmamışlardır. Roman türü içinde popüler bir tür olarak tarihî-macera romanlar, yeni bir 
tarih ve millet şuuru kurgulamak için en elverişli tür olmuştur. 1923-1940 yılları arasında 
yayımlanan tarihî-macera romanlarınaa bakıldığında, yeni dönemin istediği tarih ve millet 
algısını yoğun bir şekilde dile getirildiği görülmektedir. Tarihî-macera romanlarında, Türk 
Tarih Tezi’ndeki yaklaşımlara paralel şekilde İslâmiyet öncesine ve sonrasına, özellikle de 
Osmanlı dönemine ilişkin tarihî olay ve kişilere yer verilir. İslâmiyet öncesi Türk tarihinin 
önem kazandığı bu tezdeki görüşlere uygun biçimde, Türklerin bu dine girmeden önce de 
büyük ve zengin medeniyetler kurmuş bir millet olduğu fikri, roman kurgusu içinde verilir. 
Bunun yanında, özellikle Osmanlı tarihinden seçilen olayları anlatan romanlarda, Türk ve 
Osmanlı’nın birbirinden farklı olduğu; Osmanlı padişahlarının ve diğer devlet adamlarının 
Türk olmadıkları; Osmanlılara mâl edilen zaferlerin sahiplerinin aslında Türkler olduğu; 
Osmanlı olarak bilinen insanların zevk ve eğlence düşkünü, zalim insanlar oldukları ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Türk ve Osmanları imgeleri, Biz ve Öteki zıtlığı içinde 
ele alınmış ve Osmanlıların Öteki oldukları vurgulanmıştır. 
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Romanda Plevne Müdâfaası: 
Turetski Gambit 
                                                                                                                                                   

Kerime Yıldız

Vahdet Gazetesi Köşe Yazarı

93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı2nda Osmanlı ordusu, batıda Tuna, 
doğuda Kafkas cephesinde savaştı ve çok ağır bir mağlûbiyete uğradı. Yaklaşık bir yıl süren 
savaşta, Osmanlı ordusu savunma savaşı yaptı. Rus orduları, Yeşilköy’e kadar ilerledi. Osmanlı 
Devleti, Ayestefanos Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Ancak, Avrupalı devletler bu 
antlaşmadan memnun kalmayınca yeniden imzalanan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti 
çok fazla toprak kaybetti. Balkanlar’daki nüfuzunu büyük ölçüde yitirdi. Savaş esnasında ve 
sonrasında Müslüman halk soykırıma uğradı. Balkanlar’da ve Kafkasya’da sayıları bir milyonu 
aşkın Osmanlı vatandaşı mülteci konumuna düştü. Anadolu’ya doğru dev göç dalgaları oldu.

Böylesine mühim sonuçları olan 93 Harbi içindeki Plevne Müdâfaası, tarihin gördüğü en 
büyük savunma savaşlarından biridir ve Gazi Osman Paşa’nın askerî dehâsı ile gerçekleşmiştir.

Plevne Müdâfaası hakkında Rusya ve Türkiye’de iki roman yazıldı. Boris Akunin’in “Turetski 
Gambit” (Türk Hamesi) ve Mehmet Niyazi’nin “Plevne” romanları. Bu çalışmada, Türk Hamlesi 
romanında Plevne Müdâfaası kurgusu ve Osmanlı anlatımı incelenmiştir.

Plevne Romanları

Bugüne kadar Plevne Müdâfaası hakkında iki roman yazıldı. Boris Akunin’in Türk Hamlesi 
1998’de ve Mehmet Niyazi’nin Plevne romanı 2005’de yayınlandı. Plevne romanı 
yayınlandığında, “Plevne’nin  romanı nihayet yazıldı.” Haberleri, basında yer aldı.

Plevne’nin romanını yazmakta geç kaldığımız doğru. Ama Plevne’yi anlatmakta geç 
kaldığımız fikrine katılmıyorum. Kendi geleneğimiz ile Plevne’yi, nesilden nesile aktardık. 
Daha Müdâfaa esnasında, Plevne’ye türküler yakıldı. Bugün duyduğumuzda hepimizi 
yüreğimizden yakalayan Plevne Marşı, yüz romana değişilir mi?

Prof. Dr. Emine İnanır’ın, Hilâl Görününce ve Türk Hamlesi’ni mukayese eden “Türk ve Rus 
Yazarlarının Osmanlı-Rus Savaşlarına Yaklaşımları” adında bir makalesi var. Bu çalışma 
yapıldığında Plevne romanı yazılmadığı için mukayese, 93 Harbi bağlamında yapılmış. Kırım 
ve Plevne farklı iki cephe. Biri, savunma savaşı; diğeri, cephe savaşı. Doğru mukayese, Türk 
hamlesi ile Plevne romanları arasında olandır. Şunu özellikle belirtmek gerekir ki Plevne 
romanı, tarihe bire bir sadık kalmış bir romandır. Türk Hamlesi ise kurgu romandır.
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Türk Hamlesi ve Edebiyat

Türk Hamlesi romanını edebiyatçı gözüyle değil, tarihçi gözüyle okuduğum için edebî 
tenkidini yapmak haddim değil. Bu yüzden, Emine İnanır’ın makalesinden bazı alıntılar ile 
iktifa etmek istiyorum.

“Plevne Savaşı olarak da adlandırılan bu savaşın betimlemelerinde yazarın alışagelmiş siyah-
beyaz zıtlıktan sıyrılarak, “ya biri ya öteki” yerine, “hem biri hem öteki”ni kabul etmiş olması, 
adı geçen romanı postmodernizmin bir yapıtı kılmaktadır. Böylece Akunin, efsaneleşmiş 
Osmanlı-Rus savaşını, alışılmışın dışında bir tarihsel-polisiye romanıyla anlatmaktadır.”

“Akunin’in romanı bir postmodern yapıt olduğundan, postmodernizmin koşullarına kısaca 
göz atalım. Postmodernizmi açabilmek için anlam berraklığından çok, anlam zenginliğini 
aramak; siyah-beyaz ayrımından sıyrılıp, “ya biri ya öteki” yerine, “hem biri hem öteki”ni 
kabul etmek; birkaç düzeyde anlam ve birkaç odak noktasının birleşimini ortaya çıkarmak 
gerekmektedir. Türk Hamlesi adlı romanda, bu anlam zenginliğini bulmak olasıdır.”  

Plevne Müdâfaası

Osmanlı2nın ezelî düşmanı olan Rusya, 1877 Nisan’ında savaş ilan ettiği zaman Balkan 
cephesindeki ilk hücumunda Osmanlı ordusunu mağlûp edip İstanbul önlerine varmayı 
planlamıştı. Çarın kardeşi Grandük Nikola Nikolayeviç’in başkumandanlık ettiği Rus ordusu, 
Berkofça Dağları’nı aşarak Bulgaristan topraklarına girdi. Vidin’de bulunan Osman Paşa’ya, 
Ruslara karşı durmak üzere hareket emri verildi. 13 Temmuz’da yola çıkan Osman Paşa, on 
iki bin asker ve 54 topla hareket ederek beş günlük yürüyüşle Plevne’ye geldi ve derhal 
tahkimata başladı.

Ruslar, 20 Temmuz’da yaptıkları birinci saldırıda üç bin kayıp vererek geri çekildi. 30 
Temmuz’da, 184 top ve 50 bin askerle birlikte yeniden saldırdı. Osman Paşa’nın elinde 58 
top ve 23 bin asker vardı. Bu ikinci saldırıda da yenilen Ruslar, yirmi binden fazla kayıp verdi. 

Osman Paşa ve askerleri düşmanın bir adım ilerlemesine izin vermiyorlardı. Bütün dünyanın 
gözü kulağı Plevne’deydi. Bir avuç Osmanlı ordusu, Rus ordusunu perişan ediyor; halk, 
türküler yakıyordu.

Karadeniz akmam dedi

Ben Tuna’ya bakmam dedi

Yüz bin Moskof gelmiş olsa

Osman Paşa korkmam dedi

Bundan sonra Ruslar, bütün kuvvetlerini Plevne önlerine yığmaya başladılar. Çar 2. Aleksandr 
da bizzat cepheye geldi. Durumun vehametini görünce, Romanya Prensi Birinci Karol’a, 
“Yetiş! Hristiyanlık, davasını kaybetmek üzeredir.” diyen bir telgraf çekerek yardım istedi. 
Telgrafı alan Karol, ciddî bir kuvvetle yardıma yetişti.
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Günlerce Plevne’yi topla döven Ruslar ve Romenler, 11 Eylül’deki üçüncü saldırıda, 
kendilerinin dörtte biri kadar olan Osman Paşa kuvvetleri karşısında, içlerinde general ve 
subayların da olduğu on beş binden fazla kayıp verdiler. 

Üçüncü yenilgiden sonra Ruslar, o zamana kadar iki yönden kuşattıkları Plevne’yi her 
taraftan kuşattılar. Böylelikle, erzak ve mühimmat yardımı alamayacak olan Osman Paşa’yı 
teslime zorlamak niyetindeydiler. Osman Paşa ve askerleri ise son kurşunları kalana kadar 
vuruşmaya devam etme kararındaydılar.

Plevne’yi 145 gün savunan Osman Paşa, düşman hattını yarıp geçmekten başka çare 
kalmayınca, 10 Aralık gecesi kaleden çıkıp vuruşmaya başladı. Ancak, atını da deviren bir 
kurşun sebebiyle dizinden yaralandı. Asker ve halkın daha fazla kırılmaması için teslim 
olunması emrini verdi. Yaralı olarak teslim alınan Osman Paşa, Rus Çarından saygı gördü. 
Müdâfaadaki başarısını tebrik eden Çar, kılıcını kendisine iade ederek çifte kartal nişanı verdi. 

Türk Hamlesi ve Târih

Türk Hamlesi romanı, Plevne Müdâfaası’nı karşılıklı casusluk hamleleri olarak anlatıyor. 
Rus tarafının gizli servis ajanı Fandorin, döneminin James Bond’u gibidir. Roman boyunca, 
Rus cephesine sızmış olan Enver isimli Türk ajanı ortaya çıkarmak için uğraşıyor. Romanı 
bir satranç oyunu üzerine inşa eden Akunin, Plevne Müdâfaası’ndaki başarıyı, casusluk 
hamlelerine bağlayarak tahfif ediyor. 

Rusların başarısızlığı, kaçırılan hamleler ve şanssızlıklar yüzündendir. Şöyle ki Tuna’yı geçen 
ve Şıpka Geçiti’ni kontrolüne alan Rus ordusu Nikopol’e ilerler. Hâlbuki Plevne’ye gitmelidir. 
Bu arada Gazi Osman Paşa, ordusuyla Plevne’ye yerleşir ve Rusların geçişine engel olur. 
Kitapta bu hâdise şöyle îzah ediliyor. Rus tarafına gazeteci d’Hévrais olarak sızan Enver 
Efendi, Rus birliklerinin âcilen Plevne’ye gönderilmesini muhtevî şifre üzerinde oynar ve 
Plevne’yi Nikopol yapar. 

Bu arada, d’Hévrais, Plevne’ye gidip bir röportaj yapar. Osman Paşa askerlerinin orada 
olmadığı bilgisini yayar. Ruslar, bu bilgiye güvenip saldırınca iki bin kayıp verirler.

Yazarın kurgusuna göre Rusların ikinci taarruzunun başarısız olması da Enver Efendi 
yüzündendir. Enver Efendi, yani d’Hévrais, bir Romen subayı olan Albay Lucan’a şantaj 
yaparak ihanete mecbur eder. Lucan, siperlerin ve topçu bataryalarının yerini Türklere haber 
verir. 

Üçüncü taarruzun başarısızlığa uğraması ise şöyledir: Bir Rus birliği Plevne’ye girer. Enver 
Efendi, bunu haber vermek ve yardım istemek için başkumandanlığa giden subayı öldürür. 
Böylece Plevne’ye giren birliğe yardım gitmez. Taarruz, başarısız olur.

Son olarak Gazi Osman Paşa’nın 10 Aralık’daki yarma harekatı, Fandorin’in ustalığı ile boşa 
çıkarılır.

Bütün bunlar için “romancının kurgusu” deyip geçmek mümkün. Tarihi, tarih okuyarak 
öğrenen okuyucu için sorun teşkil etmez. Ama tarihi, romandan öğrenen okuyucu için 
sağlıklı bir durum değil.
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İnsan zihninin en savunmasız zamanı, rüya hâlidir. Rüya esnasında, insan beynine fikir 
aşılamak veya ondan fikir çalmak, bugün, üzerinde ciddiyetle durulan bir konu. Roman 
da tıpkı sinema gibi, rüya görmektir. Donanımı olmayan okuyucu bu rüyâya daldığında, 
istenilen fikir empoze edilir. Hâl böyleyken Plevne’yi bilmeyen bir okuyucu, Plevne 
Müdâfaası’nı Türk Hamlesi romanındaki gibi casusluk hamlelerinin sonucu olarak görür ki 
bu, Plevne Müdâfaası’nı tahfif eden bir durumdur. Ayrıca romanda, iki tarafı temsil eden 
casuslar karşılaştırıldığında Fandorin, açık ara ile Enver Efendi’den sevimli, kibar ve ilkelidir. 
Bu da temsil ettikleri tarafa, okuyucunun empati veya antipati geliştirmesine sebep olur. 
Bu noktadan bakınca, romanın Plevne’yi tarafsız anlattığı, post-modern özellikler taşıdığı 
fikri çürümektedir. Türk Hamlesi açık ve seçik olarak Plevne Müdâfaası’nın roman ile küçük 
düşürülmesidir. Nihayetinde bu, Boris Akunin adına başarılı bir anlatım olarak görülebilir. 
Çünkü Akunin, bir Rus.

Roman Hakkında Farklı Bir Değerlendirme

Plevne Müdâfaası’nın tahfif edilmesinden başka, romanda öyle bir Osmanlı Devleti anlatımı 
var ki üzerinde durulmayı hak ediyor. Boris Akunin’in, bu tarih anlatımında neyi kimi kaynak 
aldığı bilinmez ama Osmanlı düşmanı ittihatçı bir kaynaktan beslendiği kesin. 

Sayfa 55’de Sultan Abdülaziz hakkında, ülkenin karışık hâlini umursamayıp karısı Mihri 
Hanım ile gününü gün ettiği yazıyor ki Sultan Abdülaziz’in Mihri isminde bir hanımı yok. 

Yazarın, bir subayın dilinden anlattığı Sultan Abdülaziz’in katli, tarihî gerçeklere aykırı. Güya, 
Sultan bir ustura ile traş olurken beceriksizlikten boyun damarlarını kesmiştir. Bu da intihar 
olarak rapor edilmiştir. Oysa Sultan Abdülaziz, intihar etmedi; bilekleri kesilerek katledildi.

Ayrıca, Sultan’ın tahtan indirilmesine ve katline karışan Mithat Paşa’dan sitayişle bahsediliyor.

Çerkes Hasan Vakası’nı da kafasına göre anlatan yazar, Çerkes’in îdamını da romantikleştiriyor. 
Çerkes Hasan’a delicesine âşık olan harem kadınları, îdamı izlemişler ve gözyaşlarına 
boğulurken Hasan’a veda öpücükleri göndermişlerdir. (sh. 59) 

Yüzbaşı Kont Surow’un dilinden anlatılanlar ise akıllara ziyandır:

“Bir defasında Galata Köprüsü’nde, üzerimde Rus üniformam, çevredeki güzel kadınları 
kesiyordum. Gerçi hepsi peçeliydi. Ama bu şeytanların hepsi o kadar ince tüller 
kullanıyorlar ki peçe gerisinden çok daha çekici, seksi görünmeyi başarıyorlar. Sonra 
birden yanımdan geçen bir faytonda bir ay parçası, inanılmaz güzellikte bir dilber 
dikkatimi çekti. Peçesinin gerisinde kadife bakışlarıyla beni süzüyordu. Hemen yanı 
başında da Habeşi bir harem ağası yağlı gövdesiyle oturuyordu. İğrenç bir herif! Arkadaki 
faytonda da daha bir sürü cariye onları izliyordu. Atımdan inip hafifçe eğilerek tam bir 
diplomata yakışır şekilde saygıyla selâm verdim. O da eldivenin birini çıkarıp bembeyaz 
ellerini dudağına götürerek bir öpücük gönderdi.”

Anlatımın devâmında harem ağası, Surow’a kırbaç vurur; Surow da onu yaralar.

Surow’un anlattığı kadın, 2. Abdülhamid Han’ın karısıdır. Yazarın harem fantazisi o kadar 
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ileridir ki iftirâda sınır tanımamaktadır. Bilâhare, Sultan 2. Mahmud ve Sultan İbrahim 
hakkında yazılanlarda da Osmanlı düşmanlığı hissedilmektedir.

Tarihî romanları okurken daima, “Niye yazılmış?” sorusunun cevabını ararım. Cevap, bazen 
bir kelime bazen bir cümledir. Örneklerle açıklamak faydalı olacak.

Elif Şafak, “Aşk” isimli bir roman yazdı. Mevlânâ”yı ve aşkı anlatıyordu. Romanı okurken 
dikkatimi bir şey çekti. Konya’nın en iğrenç en ahlâksız adamı asayişten sorumlu subaşıydı. 
Umumhaneye gidip Çölgülü isimli hayat kadınına tecavüz edecek kadar kötü bir adamdı. Bu 
kötü adamın adı ise Baybars’tı.

Baybars, Türk tarihinin en büyük komutanlarından birisi. Moğolları ilk defa hezimete uğratan 
büyük hükümdâr. 1260’da, tahta çıktı. İsmi bundan sonra Anadolu’da meşhur oldu. Daha 
evvel Konya’da bilinen bir isim değildi. Yani, subaşının adının Baybars olması imkânsız. 

Bu romanı okuyan ve tarih bilmediği için tesirinde kalan birisi Baybars ismi hakkında müspet 
düşünmez. Meselâ, çocuğuna bu ismi koymaz. İşte, Türk-İslâm büyüklerini tahfif ve tahkir 
etmenin tesirli bir yöntemi.

Ayşe Kulin”in “Sevdalinka” romanında ise bir cümleye takıldım. Bir Sırp askeri, sınırı geçmeye 
çalışan Bosnalı kadınlardan birinin çocuğunu “Pis Türk “diyerek fırlatır atar. Bir Hırvat, 
duyulmayacak şekilde şöyle der: “O Türk değil; Boşnak.” Bunu söylediğim bir tarihçi, “Doğru 
yere takılmışsın. O roman, o cümle için yazılmış.” dedi.

Bu tecrübelere dayanarak Türk Hamlesi romanında da subliminal mesajı olan cümleler 
aradım. İddialı olmamakla birlikte İngiltere”den dönen Fandorin”in şu cümleleri dikkatimi 
çekti:

“Beklediğim gibi, İngiliz kabinesi mensuplarının olaylarla hiçbir ilgileri yoktu. Bu bir. 
Londra”da sevilmediğimiz bir gerçek. Bize karşı çıkabilecek büyük bir savaş için hazırlık 
içindeler. Ama kuryeleri öldürmek ve suikastler, ayrımcı komplolar düzenlemek, bu kadar 
ileri de gitmiyorlar. Ayrıca bu, zaten İngilizlerin sportmen karakterlerine de aykırı bir 
durum”

Romanın 33. sayfasında, Warja, yeni tanıştığı İngiliz gazeteciye, “O zaman Türklerin 
Bulgaristan’daki vahşetlerini yazan İngiliz sizsiniz.” diyor. 

Türklere bu iftirayı atan Akunin, Plevne düşükten sonraki Rus vahşetinden, Türk esirlere 
yapılan zulümden bahsetmiyor.

Sonuç olarak Türk Hamlesi, Plevne Müdâfaası’nı tahfif eden bir romandır. Bununla da 
yetinmeyip satır aralarında Türk düşmanlığı yapmaktadır. Tarihî gerçeklere uymayan bilgiler 
vermektedir.
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Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı 
Devleti’nde Bazı Romanların Mahzurlu 
Bulunma Nedenleri

M. Akif Fidan

Yrd. Doç. Dr. , Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Giriş

XV. yüzyılın son yıllarında Osmanlı Devleti’ne Matbaanın girmesi ile oldukça dar alanda 
baskı yapılabilmiştir. 1719 yılında devletin himayesinde İbrahim Müteferrika ve Yirmisekiz 
Mehmed Çelebizade Said Efendilerin kurduğu “Darü’t-Tıbaati’l-Amire” ile ivme alan matbuat 
hayatı kendini iyice göstermeye başlamıştır. Osmanlı’da yavaş yavaş genişleyen bir dünya 
haline gelen basın yayın alanı, süreli yayınlardan risalelere kadar geniş bir yelpaze halini 
almıştır. Devlet eliyle Mühendishane matbaalarının kurulması1 ve halka doğruların aktarılması 
amacıyla 1831’de kurulan Resmi gazetenin basılması gibi2 gelişmeler,  görülen lüzumun 
yanı sıra, bir denetim ihtiyacının da belirtileri olarak görülebilir. İmkânlar genişledikçe gelen 
basım ve yayın sayısının fazlalığı denetim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.3

1795 yılında Fransızlar eliyle mahdut sayıda ilk gazetesiyle tanışan Osmanlı, 1821 yılında 
başlayan Yunan isyanında basının önemini anlamış ve bu alanda bazı küçük denetim 
müdahaleler ve uyarılarda bulunmuştur.4 XVII. yüzyılın başlarında özellikle azınlıklar 
tarafından özel matbaaların açılmasıyla devletin tutumu daha belirgin hale gelmiştir. 
Bu süreçte bir süre uzaktan takip yöntemi belirlenmişse de gelişmeler üzerine devletin 
tedbirleri alması gerektiği düşünülmüştür.5 Ancak ilk derli toplu dokuz maddelik mevzuat 15 
Şubat 1857 tarihli Matbaa Nizamnâmesi’nin yürürlüğe girmesiyle başlamıştır.6 Basın yayım 
hayatındaki gelişmelerin iyice belirginleştiği XIX. Yüzyılın son yarısından itibaren Osmanlı 
Devleti’nde matbuata getirilen düzenlemelerin ve uygulamaların, genellikle basım yayımı 

1 Detaylı bilgi için bkz. Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne: Mühendishâne Matbaası 
ve Kütüphânesi (1776-1826), Eren Yay., İstanbul 1995.

2 Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbaacılığı, Devlet Matbaası,  İstanbul 1939, s. 28; Nuhoğlu, Hidayet, “Müteferrika Matba-
ası ve Bazı Mülahazalar”, I-XII, Osmanlı Ansiklopedisi, Edt. G. Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, VII, 221-222.

3 Baskısı yapılan ilk kitaplar için bkz. Ersoy, Osman, Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler, DTCF Yay., Ankara 
1959.

4 Demirel, Fatmagül, II. Abdulhamid Döneminde Sansür, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 27-28.

5 Demirel, Fatmagül, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi,  
Sayı 4, İstanbul 2004, s. 89-90.

6 BOA, İ. MVL.(İrade Meclis-i Vâlâ), 367-16095. (12 Cemaziye’l-Ahir 1273 / 7 Şubat 1857).
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kontrol altında tutmaya yönelik olduğunu görmekteyiz. Özellikle II. Abdülhamid döneminde 
durum net bir şekilde takip ve gözetim üzerine kurulmuştur. Basım ve yayım hayatının 
giderek gelişmesi, yayınların sayıca artması, kaçak basımların yapıldığının anlaşılması ve 
matbuatın çeşitlenmesiyle, matbuata uygulanan denetim de (o dönemin tabiri ile sansür) 
daha çok hissedilir olmuş, çeşitli cezalar öngörülmüştür.7 Denetimlerde sadece sadece 
basılan dergi gazete veya risaleler değil, dışardan ithal edilen matbuatta taşradaki maarif 
müdürlükleri ve diğer mahalli memurlar tarafından inceleniyordu.8

Matbuat denetimine ilişkin çeşitli düzenlemeler II. Abdülhamid döneminde yoğunlaşmasının 
sebebi, değişen şartlar ve Osmanlı sınırları dışındaki yayınların artık içeri girmeye 
başlamasıdır.9 Özellikle matbaaların ve matbuatın denetiminin artması, Jöntürk yayınlarının 
yurda girmesiyle yoğunlaşmıştır.10 Yeni denetim kurumları ve yeni mevzuat ihtiyaçlarının 
ortaya çıkması. Burada önemli dönüm noktalarından biri, o döneme kadar Maarif Nezareti 
bünyesinde çalışan “Telif ve Tercüme Dairesi”nin bir komisyona dönüştürülerek “Encümen-i 
Teftiş ve Muayene” adıyla, matbuatın artık tek kişinin incelemesi ile karar verilmesi yerine 
komisyonca karar verilen bir heyete dönüştürülmesidir.11 Osmanlı Devleti tarihinde II. 
Abdülhamid dönemi; özelde basın özgürlüğünün, genelde matbuatın en fazla engellendiği, 
basına getirilen sansürün en fazla olduğu dönem olarak hafızalara yerleşmiş olsa da, 
matbuatın geliştiği ilk dönem olmasının getirdiği ilklerle de anılmıştır.12 Her medeniyette 
veya toplumda şu veya bu şekilde, dar ya da geniş ölçekte yasaklamalar olmuştur. Burada 
önemli olan husus, bu yasaklamaların nedenlerinin iyi tahlil edilmesi gerektiğidir. Çünkü 
toptancı bir yaklaşımla tümden red veya ötekileştirme, çok değerli bir kültür hazinesinin de 
heba edilmesi anlamına gelecektir.13 

Matbuatın denetimi çeşitli kurumlar eliyle yapılmıştır. Sırasıyla, Meclis-i Maarif (21 Temmuz 
1846), Matbuat Nezareti(daha sonra Maarif Nezaretine bağlandı), Telif ve Tercüme Dairesi, 
Encümen-i Teftiş ve Muayene, Tetkik-i Müellefat Komisyonu, Kütüb-i Diniye ve Şer’iye Tetkik 
Heyeti, Bâb-ı Vâlâ-yı Fetva, Askerî Kurumlarda Kitap Teftişi, Dahiliye Nezareti (Matbaalar 
İdaresi), Zaptiye Nezareti ve Rüsumat Emaneti(Gümrük Muhafaza Müdürlüğü) kendi 
alanlarıyla ilgili ve tarihi süreçte görev intikali ile bu denetimleri yapmışlardır.14

7  Basında ilk yasaklar ve getirilen bazı düzenlemeler için bkz. Topuz, Hıfzı, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın 
Tarihi, 4. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 2012, s. 40 -41. Yasaklamalar ve cezalar için ayrıca bkz. Birinci, Ali, “Osmanlı 
Devletinde Matbuat ve Neşriyat Yasakları Tarihine Medhal”, TALİD, Cilt 4, Sayı 7, İstanbul 2006, s. 297-298, 310-313.

8  Birinci, Medhal, s. 315.

9  II. Abdulhamid döneminde kurulan komisyonlarda çalışan memurlar sansür memuru ile anılmaktaydı. Ancak o dönem 
sansür Fransızcadan naklen kullanılan bir kavram idi ve denetim anlamında kullanılıyordu. Bugün anladığımız anlam-
daki bir sansür kavramı ise çok daha değişik çağrışımları bulunmaktadır. Örnek olarak bkz. BOA, DH. MKT. 1365-61 
(16 Zilhicce 1303 / 15 Eylül 1886); BOA, DH. MKT. 1368-2 (27 Zilhicce 1303 / 26 Eylül 1886); BOA, MF. MKT. 442-63 (27 
Zilkade 1316 / 8 Nisan 1899); BOA, MF. MKT. 238-30 (30 Cemaziye’l-Evvel 1312 / 29 Kasım 1894).

10  Birinci, Medhal, s. 315.

11  BOA, İ. DH.(İrade Dahiliye) 844-67818 (9 Safer 1299 / 31 Aralık 1881).

12  Bu döneme mevzuatın geçirdiği aşamalar ve uygulama örnekleri ilişkin için bkz. Birinci, Medhal, 295-300; Demirel, II. 
Abdülhamid Döneminde Sansür, s. 30-38.

13  Birinci, Medhal, s. 291-292.

14  Detay için bkz. Birinci, Medhal, s. 300-310.
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Denetim sürecinin yetkili kurumu 10 Mayıs 1919’da ismi “Telif ve Tercüme Umum Müdürlüğü” 
olarak değiştirilse de,15 Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar görevine devam etmiştir.   
Hatta yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde daha sonra adı ve yetkileri değiştirilse de Talim 
Terbiye Kurulu bünyesinde alınmış ancak denetim ve inceleme görevi etmiştir.

Oldukça sıkıntılı bir dönem yaşayan, adeta yoğun bakımdaki hasta mesabesinde olan 
Osmanlı Devleti’nin denetim ihtiyacı duymasının sebeplerinin başında, devletin kendini 
koruma ve menfaatlerini sağlama alma refleksleridir.  Hem içerde hem de dışarda özgürlük 
adı altında ayrılıkçı, milliyetçi çok sayıda yayın yapılırken, devlet tedbir olarak çeşitli 
vasıtalarla basın yayımı denetleme yolunu seçmiştir.

Osmanlı Matbuatının Denetleme Usulleri’ne İlişkin Örnekler

Romanların Osmanlı Devleti’nde hangi dönem, hangi denetim araçlarından geçtiği oldukça 
uzun soluklu bir süreci kapsamasına rağmen içerisinde romanlarında olduğu denetim 
sürecinden önemli bazı örneklemeleri o dönemi ve konumuzu anlamaya hazırlık olması 
bakımından almak istiyoruz.

Osmanlı Devleti matbuat denetiminin başlamasından Devletin tarih sahnesinden çekildiği 
döneme kadar matbuat denetimi yaparken çeşitli usuller kullanmıştır. Arşiv belgelerinden 
bunların çok sayıda örneği görülmektedir. Örneğin 1299/1881 yılında içerisinde romanların 
da olduğu kitapların incelenerek basım ve yayımına ruhsat verilmesiyle mekteb ve 
kütüphanelerin teftişi görevini yerine getirecek “Encümen-i Teftiş ve Muayene” adı altında 
bir heyet kurulması talimatı verilmiş, böylece önceden yapılan bir kişinin incelemesi ile 
alınan kabul ya da red veya düzeltme işlemi “… şahs-i vahidin takdir ve tayininden kurtarılıp bir 
heyete havalesi…” ile bir komisyona verilmiştir. Heyet inceleme yaparken “… kütüb ve resailin 
mündericatının edyanca ahlak ve adabca, politikaca mehazirden salim olup olmadığından …”16 
sorumlu tutularak dini, ahlaki, edebi ve siyasi yönden mahzurlu olup olmadığının kontrolü 
ile görevlendirilmiştir.

Basılması istenen kitap ve risalelerin, o dönem yetkili kılınan Maarif Nezareti’nce onaylanması 
gerektiği de belgelerden görülmektedir. Şöyle ki, müsaade alınarak tab’ olunacak kitap ve 
risalelerin birer nüshasının Mabeyn’e ve diğer bir nüshasının da Bab-ı Âli’de tesis edilecek 
kütüphaneye konulması gerektiği talimatı verilmiştir.17

Osmanlı Arşivinden Örneklerle Romanların Denetimi

Romanların ve diğer matbuatın izin alınarak basılması gerekmektedir. Nitekim İkdam 
Gazetesi’nde tefrika edilen ve izinsiz olarak basılan “Mürebbiye” romanının toplatılması 
talimatı Maarif Mektubî kaleminden çıkan belgede görülmektedir.18

15  BOA, MF. MKT.( Maarif Mektubî Kalemi) 899-3 (15 Şevval 1323 / 13 Aralık 1905).

16  BOA, MF MKT 73-24 (2 Safer 1299 / 24 Aralık 1881).

17  BOA, Y. A. HUS., (Yıldız Arşivi Sadâret Husûsî Mârûzâtı) 267-88 (21 Cemaziye’l-Evvel 1310 / 11 Aralık 1892).

18  BOA, MF. MKT. 404-2 (15 Safer 1316 / 5 Temmuz 1898). İzinsiz basılan Romanların toplattırılması hakkında ayrıca bkz. 
BOA, DH. MKT. 540-36 ( 16 Rebiü’l-Ahir 1320 / 23 Temmuz 1902).
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Matbuatın denetlenmesini önemseyen Osmanlı Devleti, görülen bazı durumlar nedeniyle 
romanların incelenirken, “iyi tetkik edilmesi gerektiği tenbihâtı” da; “İzmir’de basılan 
Ahenk gazetesinde yazılan romanda bazı cümlelerin sansür me’murlarınca tedkikinin yeterli 
olmayacağı ve bu tür romanların yayınlanırken çok iyi tedkik edilmesi … ”19 ifadeleri ile 
belgelere yansımıştır.

Bahriye Erkan-ı Harb zabitanından Mülazım-ı Sani Mustafa Kemal Efendi’nin İngilizce’den 
tercüme ederek basım ve yayınına ruhsat istediği ‘Kaptan Kulesi’ adlı roman hakkında 
Bahriye Nezareti’nin fikrinin yazı ile sorulduğu gibi20 denetim sürecinde zaman zaman başka 
birimlere de danışıldığı görülmektedir.

Romanların denetiminde zaman zaman geçici ruhsat verilmesi sitemi uygulandığı olmuştur. 
Matbaacı Mihran’a Fransızca’dan tercüme edilen ‘Fitne-i Cihan’ adlı romanın basımı için 
geçici ruhsatname verilmesi buna bir örnektir.21

“Kat’u’l-Kuyud Lufai’l-Uhud” romanının neşrinin men’edilmesinde (yasaklanmasında) 
görüldüğü gibi denetim sürecinden onay aldığı halde denetim memurunun gözünden 
kaçtığı tesbit edilen romanlar da olmuş ve içeriği mahzurlu bulunup ikinci incelemede 
yayımı yasaklanabilmiştir.22

Romanlarda sık görülen bir başka yasaklama, ya da toplama nedeni ruhsatsız veya izinsiz 
olarak, denetim dışı basılan romanların toplatılmasıdır. Bunlar çeşitli vesilelerle yakalandığı 
zaman toplatılıp imha edilmiştir. Kudüs’te ruhsatsız olarak basılıp Marpuçcular’da Barnatan 
Hanı’nda bir depoda satılan aşka dair “Çamaşırcının Kızı” adlı hikaye kitabını basan ve dağıtan 
kimselerin araştırılarak malumat verilmesi talebi, ayrıca bunun gibi hikaye ve romanların 
basım ve dağıtımının engellenmesi talimatı, yapılan yazışmalardan öğrenilmektedir.23

Romanların denetimi uygulamalarında kimi zaman da, sakıncalı yerlerin düzeltilmesi ile 
ruhsat verileceği belirtilmiştir. Üstelik bu bazen daha önce denetlenmiş ve ruhsat almış 
roman üzerinde, bazı muzır(zararlı) fıkraların görülmesi üzerine, bu mahzurlu bölümlerin 
çıkarılması için tenbihat ile yapılabilmektedir. Dahiliye Mektubî kalemi yazışmalarında, 
“Maarif Nezareti’nce tab’ edilmesine müsaade edilerek bir nüshası tasdik edilen Evsizikos isimli 
Rumca romanda görülen bazı muzır fıkraların çıkartılması için matbaacı Yorgopolo Efendi’ye 
tenbihte bulunulduğu … ” görülmektedir.24

Romanların denetim sürecinde zaman zaman tadil ve tashih(düzeltme) uygulamasına 
gidildiği olmuştur. Denetim memurlarınca yapılan incelemenin sonucunda bazen genel 
ifadelerle düzeltme veya çıkarma istenmiştir. bazen de ilgili gösterilerek yapılması gereken 
belirtilmiştir. Bazen de mahzurlu cümleler tek tek ele alınmış, raporda belirtilmiş, tashih ve 
tadili yapılırsa izin verileceği belirtilmiştir. Örneğin “Foni ile Ben Yahud Köy Hatıraları” isimli 

19  BOA, Y. EE. KP. (Yıldız Esas Evrakı Kâmil Paşa ) 21-2100 (11 Receb 1322 / 21 Eylül 1904).

20  BOA, MF. MKT. 488-47 (29 Şevval 1317 / 2 Mart 1900).

21  BOA, MF. MKT. 53-87 (15 Safer 1295 / 18 Şubat 1878).

22  BOA, DH. MKT.(Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı) 919-82 (28 Şevval 1322 / 5 Ocak 1905).

23  BOA, DH. MKT. 999-37 (18 Cemaziye’l-Ahir 1323 / 20 Ağustos 1905).

24  BOA, DH. MKT. 825-81  (15 Zilkade 1321 /2 Şubat 1904).
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Ermenice roman için yazılan raporda siyasi içerikli, yasaklanmaya neden çok sayıda alıntıya 
yer verilmiştir. Bu belgenin diğer bir önemli özelliği de, denetim sırasında bazı tadilatın 
da yayım için önerilmesidir. Yazılan yazışmada “Birkaç ibare-i müteferrikası tay ve tadil 
olunduktan sonra tab’ve neşrine müsaade olunabileceği dahi anlaşılmış ve devamda önemli … 
su-i te’vil olduğuna mebni fakara-ı mezkûreyi muhtevi varaka çıkarılmış olmakla imarına ruhsat 
itası…” kararlaştırılmıştır. Yazılan raporun içeriğinde birkaç yerden alıntı yapılarak niçin 
sakıncalı olduğuna örnekler de verilmiştir. Özetle Bandırma’dan posta ile gelen “Foni ile Ben 
Yahud Köy Hatıraları” isimli roman kitabının sakıncalı bölümleri çıkartıldığından sahibine 
iade olunması istenmiştir.25

Belgelerde denetim sonrası tashih ve tashih sonrası yapılan işlemlere de değinilmektedir. 
Bir Bâb-ı Âlî Evrak Odası kaydında “… ve iş bu Romanın maarif nezaretince tashih olunduğu 
haber verilmiş ve maarifçe tashih olunan nüshanın gönderilmesi lazım gelmiş olduğundan 
tashih olan nüshanın yine iade olunmak üzere serian irsali hususuna himmet buyurulması 
…” istenmiştir.26

Tashih edildiği şekli ile yayınlanmasında mahzur olmadığına ait başka çok sayıda örnek 
vardır. Örneğin yapılan denetleme sonrası, Gariforyos Mastihyadis tarafından bastırılmak 
istenen “Veled-i Metruk” isimli Rumca romanın tashih edildiği şekliyle basılmasında mahzur 
bulunmadığı ilgili belgeden anlaşılmaktadır.27

Osmanlı Devleti’nin Romanlara Bakışı

Romanların Kabul Görmesi

Zaman içerisinde matbuatın genişleyen alanı ile Osmanlı Devleti Romanları da diğer matbuat 
gibi bir edebi tür olan Romanları mevzuata bağlayarak, çeşitli kurumlar eliyle denetlemiştir. 
Bu denetimlerde bazen olumsuz cevap verilmiş, bazen olumlu cevap verilerek basım veya 
yayın ruhsatı verilerek talepler onaylanmıştır. Basım yayın taleplerinin kabul edilmeleri 
değişik ifadelerle yapılmıştır. Kimi zaman kısaca ruhsat verildiği, kabul olunduğu, kimi 
zaman faydalı olduğu ya da olacağı gibi kısa kabul nedeni açıklamaları ile cevaplanmıştır.28

Romanların Basım Yayınının Reddedilmesi

Denetim sürecinde yapılan kontroller ve inceleme ile birlikte kabul görmeyen romanların 
bir kısmı sebep belirtilmeden sadece basım ve yayınının reddedildiği, ruhsat verilmediği, 

25  BOA, MF. MKT. 332-20 (29 Rebiü’l-Evvel 1314 / 7 Eylül 1896).

26  BOA, BEO(Bab-ı Âli Evrak Odası Evrakı) 1201-90032 (10 Cemâziye’l-Evvel 1316 / 26 Eylül 1898).

27  BOA, MF. MKT. 1238-58 (9 Şaban 1337 / 10 Mayıs 1919).

28  Çeşitli yıllarda basım yayın için ruhsat taleplerine Maarif Nezaretince verilen onay ifadelerine ilişkin örnekler: Şumnulu 
Ahmed Efendi’nin “Resehat” adlı kitabı ile Zakarya Artinya’nın “Miserable” romanı ve İskendernâme adlı kitabının bası-
mına izin verildiği, {BOA, MF. MKT. 8-127 (1 Zilkade 1289 / 31 Aralık 1872)}; Maarif Nezareti Mektubi Kalemi mümeyyiz-
lerinden Mustafa Resid Bey’in yayınlamış olduğu “Cürm-i Meshud” ve “Bir Kızın Hatası” isimli romanların İspanyolca’ya 
çevrilmesine izin verilmesi {BOA, MF. MKT. 260-23 (4 Zilhicce 1314 / 6 Mayıs 1897)};  “Jenova” isimli Ermenice romanın 
tabına ruhsat verildiği {BOA, MF. MKT. 837-22 (4 Muharrem 1323 / 11 Mart 1905)}; Vangel Vasilyadi Efendi tarafından 
basılması istenen “Ayolya” adlı Rumca romana ruhsat verildiği {BOA, MF. MKT. 846-62 (8 Safer 1323 / 14 Nisan 1905)}.
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izin verilmediği gibi basit ifadeler ile onaylanmadığı görülmektedir.

Bazı yayım ve basım talepleri ya da basılı materyalin denetim sonrası inceleme sonucu ise 
reddedilirken neden reddedildiği gerekçelendirilmiştir. Bu gerekçelendirmeler de bazen 
ahlaki, dini veya siyasi yönden mahzurlu bulunması gibi kısaca neden belirtme şeklinde 
açıklanmıştır. Bazen de detaylara değinilmiş, neden sakıncalı olduğu daha detaylı hatta bazı 
cümlelerin alıntılanmasıyla yapılarak sakıncalı bulunma nedenleri açıkça sıralanmıştır.

Reddedilirken Mahzur(Sakınca) Nedenleri Belirtilmeyenler

Osmanlı Devleti Maarif Nezaretince incelenen romanların neden belirtmeden, sadece 
“ruhsat verilmemiştir” şeklinde kısa bir açıklama ile ruhsat talebi red edilenleri vardır. Örneğin; 
Cezair-i Bahr-i Sefid Maarif Müdürü Ziver’in sağlıkla ilgili makalelerden oluşan okuma 
kitabına ruhsat verilip Fransızcadan çevirdiği Abey adlı romana ise ruhsat verilmediği kısaca 
ve red sebebi belirtilmeden “ruhsat verilmemiştir” ifadeleri ile kabul görmediği belgelere 
yansımıştır.29 Aynı mealde bir başka örnek ise bizlere işleyişin detaylarını da bildirmektedir. 
Belgede “Fesad erbabından Vanlı kuyumcu Ohannes Narelyan’ın oğlu Hemayak’ın eseri olup, 
Ermeni Mektebleri Müfettişi Margos Natalya tarafından Pozantion gazetesiyle neşredilen 
romana, Maarifden ruhsat verilmediği, hususun Dahiliye Nezareti’nden de sorulmasının Zabtiye 
Nezareti’ne bildirildiği …” denilerek yine red sebebi açıklanmadan kısa bir ifade ile ruhsat 
talebinin reddedildiği görülmektedir.30

Denetim sürecinde kabul görmeyen romanların bir kısmı neden belirtilmeden sakıncalı 
görülmüşken, bir kısmı da “Men-i Duhul ve Neşr”(Osmanlı Devleti’ne Giriş Yasağı) ifadeleri 
ile yine red sebebi belirtilmeden denetim sürecinden olumlu cevap alamamıştır. Örneğin 
“Azyada” ve “Fantom Duryan” adlı romanlar ile Volter’in “Mahomet” adlı tiyatrosu ve “Lara 
Dahid ve Mader” adlı risalesinin men-i dühul ve intişarının(ülkeye girişi ve yayımı) Maarif 
müdürlüklerine tebliği yapılarak yasaklandığı görülmektedir.31

Reddedilirken Mahzur(Sakınca) Nedenleri Kısaca Belirtilenler

1. Muzır(Zararlı) İçerikli Görülen Romanlar

Romanların geçirdiği denetim süreci içerisinde en çok görülen red sebebi, muzır(zararlı) 
içerik olarak görülmesidir. Yasaklanma nedeni detaylı değil kısaca muzır içerikli roman 
denildiği çok görülen bir durumdur. Örneğin bir romanın içeriğinin zararlı görüldüğü, 
“Raoul ve Navri tarafından ‘Water de Bosfore’ namıyla … mevki-i intişara konulan romanın 
münderecat-ı muzırrası cihetiyle Memalik-i Şahaneye men-i idhali zabtiye nezaret-i celilesinden 
bi’t-tezkire işar kılanacağı …” ifadeleriyle memlekete girişinin yasaklandığı belirtilmiştir. 32 Bu 
konuda oldukça fazla sayıda örnek arşivlerde bulunmaktadır. Değişik yıllara ait çok sayıda 

29  BOA, MF. MKT. 167-52 (20 Şevval 1310 / 7 Mayıs 1893).

30  BOA, MF. MKT. 378-11 (4 Receb 1315 / 29 Kasım 1897).

31  BOA, MF. MKT. 159-120 (12 Receb 1310 / 30 Ocak 1893).

32  BOA, DH. MKT. 1731-121 (25 Şevval 1307 / 14 Haziran 1890).
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romana, yapılan inceleme veya başvuru sonrası, herhangi bir neden saymadan sadece 
“muzır” (zararlı), “mündericat-ı muzırradan dolayı”, “asar-ı muzırradan” veya  “muzır mu
hteviyatlarından(içeriklerinden)” şeklinde kısa bir neden ile, ya red edilmiş ya da Osmanlı 
Devleti’ne giriş yasağı konulmuştur.33

2. Zararlı veya Sakıncalı Görülen Romanlar

Romanların kabul görmeme gerekçesinde, bazen de kapsamlı bir neden belirtilmeden 
kısaca “zararlı” veya “sakıncalı” tabirinin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin yapılan 
incelemede “zararlı” olduğu anlaşılan Raiul De Nauri’ye ait romanın ithalinin men’i(girişinin 
yasaklanması) hususunda matbuat müfettişlerine talimat verildiği ve Rüsumat Emanetince 
de gereğinin yapılması istendiği anlaşılmaktadır.34 Bir başka örnekte de kabul görmemesi 
sakıncalı bulunması ile ifadelendirilmiştir. Belgedeki ifadelerde “Sakıncalı” olduğu 
tespit edilen romanlarla bir tiyatro eseri ve gazetenin yurda sokulmasının menedildiği 
anlatılmaktadır.35

3. Tab’ı Caiz(Uygun) Görülmeyen Romanlar

Romanların basım yayınının uygun görülmemesinde detay ve neden belirtmeden “Tab’ı 
caiz(uygun) görülmediğinden” şeklinde kısa bir açıklama ile red edilenler romanlar 
vardır. Maarifce muayene edilmek üzere gönderilen “Garib Düello” isimli romanın “tab’ı 
caiz olmadığından” sahibine verilmek üzere Aydın Maarif Müdüriyeti’ne iade edildiği 
belgelerimize yansımıştır.36

4. Münasebetsiz / Uygunsuz Görülen Romanlar

Bazen denetimlerde romanda uygunsuz bir takım yazıların olduğu tesbitine yer verilmiş 
ama yine detay ve sebep belirtilmemiştir. “Kikiriki Gazetesinde Gyp tarafından yazılan İsrael 
isimli romandan münasebetsiz bir takım fakarât yayınlandığı …” anlaşıldığından uygunsuz 
bulunduğu belirtildiğinden tahkikata konu olduğu ve önlem alınmasının istendiği 
görülmektedir.37

33  Detay için bkz. BOA, MF MKT 186-100 ( 1311/1893); BOA, MF MKT 512-41 / 1318 /1900); BOA, DH. MKT. 2593-7 ( 
1319/1901); BOA, DH. MKT. 540-36 (1320 /1902); BOA, DH. MKT. 546-39 ( 1320 /1902); BOA, DH. MKT. 593-13 / ( 
1320 /1902); BOA, DH. MKT. 825-81 (15 Zilkade 1321 /2 Şubat 1904).

34  BOA, MF. MKT. 118-87 (13 Zilkade 1307 /1 Temmuz 1890).

35  BOA, MF. MKT. 158-68 (25 Cemaziye’l-Ahir 1310 /14  Ocak 1893).  Detaylı neden belirtilmeden sadece “sakıncalı” 
bulunduğu belirtilen başka bir roman için bkz. BOA, MF. MKT. 182-15 (19 Rebiü’l-Evvel 1311 / 30 Eylül 1893).

36  BOA, MF. MKT. 175-122 (6 Muharrem 1311 /20 Temmuz 1893).

37  BOA, HR. SYS.( Hariciye Nezareti, Siyasî Kısım) 194-25 (10 Şaban 1316 /2 Ocak 1899).
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Mahzurlu Olma Sebepleri Açık Belirtilenler

1. Dinen ve Siyaseten Mahzurlu Görülmesi

Arşiv belgelerinde matbuat(basım yayım) denetimleri sırasında, bazen romanların 
yasaklanmasına neden olan mahzur nedeni açıkça belirtildiği görülebilmektedir. Bunların 
başında da romanların dinen ve siyaseten zararlı bulunması gelmektedir. Örneğin Büyük 
Şelale adlı tercüme romanın sakıncalı bulunma nedeni yapılan yazışmada “Muayene için 
gönderilen Büyük Şelale’nin Zindanları adlı Türkçe’ye çevrilmiş romanın asar-ı muzırradan 
olduğundan dinen ve siyaseten tab’ının caiz olmadığının Edirne Maarif Müdüriyeti’ne bildirildiği 
…” şeklinde belirtilmektedir.38 Burada zararlı bulunma nedeni Osmanlı Devleti’nin 
önemsediği dinî ve siyasi normlarına aykırı olmasıdır.

2. Ahlaki Endişelerle Mahzurlu Görülmesi

Oldukça çok sayıda arşiv belgesinin işaret ettiği önemli nokta zaman zaman romanların 
denetiminde çeşitli tarihlerde de olsa, ahlaki endişelerle çok sayıda romanın yasaklanmış, 
sakıncalı bulunmuş ya da Osmanlı Devleti’ne girişinin yasaklanmış olmasıdır. Değişik 
ifadelerle bu konuya çok sayıda örnek verilebilir. Bu ifadelerden biri “Tehzib-i ahlaka aykırı” 
unsurlar bulunması nedeniyle romanların onay almadıklarıdır. Nitekim Bab-ı Âli Evrak 
odasından çıkan bir talimatta romanlar (ve tiyatrolar) hakkında bu yönde tedbir alınması 
istenerek “… Müskiratın memnuiyyet-i istimali … ve gerek matbuatdan muntazar olan 
tehzib-i ahlaka bedel aks-i hal-i muzırrayı dâî olmakda bulunan bir takım romanlar hakkındaki 
memnuiyyetin kemakân muhafazasiyle beraber bazı mahallerde tiyatro namı altında icra 
olunan ve su-i ahlaka sebeb bulunan lu’biyâtın devamı caiz olamayacağı …” belirtilmektedir.39

Romanların yasaklanma sebeplerinden ahlaka ve edebe aykırılık, arşiv kaynaklarında 
oldukça fazla örnekte görülmektedir. Örneğin Sadâret’den gönderilen tezkireye dayalı 
olarak, denetim komisyonunca(Encümen-i Teftişce) bir romanın adaba aykırı bir takım 
ifadelerinden dolayı basımına ruhsat verilemeyeceği belirtilmektedir.40

Başka bir belgeden aynı mealde bilgileri görmek mümkündür. Bâb-ı Âlî Evrak Odasından, 
Dahiliye nezaretine yazılan yazı ile matbuatta İslam ahlakına ve adabına aykırı unsurlar 
yasaklanmıştır. Söz konusu belgede “… İkdam gazetesine derç edilmekte olan ‘Tesadüf’ 
namındaki romanın mündericatı Ahlak ve adab-ı İslamiyeye muğayir olduğuna bahs ile men-i 
neşri …”41 ifadeleri ile romanların içeriğinin ahlak ve İslam adabına uygun olması gerektiği 
açıkça yazılmıştır.

38  BOA, MF. MKT. 176-97 (18 Muharrem 1311 /1 Ağustos 1893).

39  BOA, BEO 2603-195152 ( 16 Rebiü’l-Ahir 1323 / 20 Haziran 1905). Benzer içerikli Dahiliye Nezareti Mektubî kalemi 
yazışmaları için bkz. BOA, DH. MKT. 974-64 (17 Rebiü’l-Ahir 1323  /21 Haziran 1905).

40  BOA, MF. MKT. 116-115 (8 Şaban 1307 /30 Mart 1890).

41  BOA, BEO 1629-122124 ( 19 Zilkade 1318 / 10 Mart 1901).
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3. Siyasi Nedenlerle Mahzurlu Görülmesi

Romanların siyasi yönünün bulunması sık görülen yasaklama nedenlerindendir. Osmanlı 
Devleti en buhranlı dönemlerinde kendini koruma refleksi ile hareket etmiş, matbuat 
üzerinde denetime gitmiştir. Ayrılıkçı, hatta milliyetçi yayınların yapılabildiği dönemde, her 
türlü yayın gibi romanların içeriği de denetiminden geçirilmiştir. Memleket dışında yapılan 
yayınlar bile bu gözle incelenmiş ve “men-i duhul” yani ülkeye girişi yasaklanabilmiştir. 
Nitekim 1893 tarihli belgede görüldüğü gibi, bir roman siyasi yönünün bulunmaması 
nedeniyle neşredilebilir bulunmuştur. “ ‘Black and White’ risalesinde yer alan romanın siyasi 
yönü bulunmadığı ve diğer iki risalede de düşmanca bendler olmadığı … ” dolayısıyla basımına 
müsaade edildiği belge içeriğinde açıkça ifade edilmektedir.42

Siyasi nedenlerle mahzurlu sayılan ve hatta Osmanlı’ya girişi yasaklanan romanlara başka 
bir örnek Ermenice siyasi içerikli “Kızıl Hediye” adlı romandır. Belge içeriğinde denetim 
bu romanın denetim süreci anlatılarak, “…İlan-ı meşrutiyetden mukaddem büyük bir 
Ermenistan vücuda getirilmesini musavver olarak fırka-i ihtilaliyeye mensub Arpiyâr Arpiyâryân 
tarafından Varna’da gazetelerle tefrika suretinde neşr ve bade’l-inkılab risale şeklinde kalb 
ve tab’ edilip mevad-ı mündericesi ittihad-ı anâsır’a münafî olduğu cihetle li ecli’d-tedkik 
Trabzon polis müdiriyetinden emniyet-i umumiye müdiriyetine gönderilerek ahiren nezaret-i 
acîzîyeye(Dahiliye) tevdi edilmiş olan ‘Garmir Jamuç’ yani ‘Kızıl Hediye’ namında Ermenice 
romanın matbuat idaresince tercüme ve tedkiki ve bir suret-i asliyle beraber takdim kılınan 
bazı fakarat’ına nazaran anasır beyninde nifakı su-i te’şidâtı mucib mahiyetinde bulunduğu 
hem memalik-i Osmaniye’ye men-i duhulü için meclis-i mahsus-ı vükelaca bir karar ittihazı ...” 
ile ülkeye girişinin ve yayımının yasaklanması vardır.43 Belgede bu romanın Osmanlı millet 
sistemindeki unsurlar arasında nifak çıkarabileceğine özellikle vurgu yapılmıştır. Aynı 
Ermenice romanın basılan nüshaları devlet tarafından satın alınarak imha ettirildiği başka 
belgelerde geçmektedir.44

Bazen romanların yasaklanma nedeni Osmanlı’yı aşağılama veya hakaret içerikli 
olmasındandır. Dahiliye Mektubî kalemi yazısında konuyla ilgili olarak “Frankfurt’ta çıkan 
Frankfurter Zeitung gazetesinde nesr edilen romanda Osmanlılar hakkında tahkirâmiz bazı 
ifadelere rastlanıldığından bu gibi neşriyata devam halinde bu gazetenin giriş ve yayımının 
yasaklanacağının gazete müdürüne ihtar olunması”45 gerektiği yazılıdır.

Bazı arşiv belgelerinde ise detay verilmeden, romanların siyasi sebeplerle yayımı mahzurlu 
görüldüğü belirtilmiştir. Nitekim Sofya’da basılan bu mealdeki bir romanın yayımının süratle 
engellemesi emri verilmiştir. “Pol De Ragla nam Fransızın ‘Memalik-i Sahanenin Ahval-i 
Hazıra-i Askeriye ve Siyasiyesi’ adlı romanının Sofya’dan neşrinin men’i ...” istenmesi buna bir 

42  BOA, HR. TO.( Hariciye Tercüme Odası Evrakı) 66-43 ( 30 Zilkade 1312 / 25 Mayıs 1893).

43  BOA, BEO 3730-279721 ( 29 Rebiü’l-Evvel 1328 / 10 Nisan 1910).

44  Ermenice romanın sonradan basımı ve devletin tutumu belgede şöyle açıklanmıştır. “Akdemce Bulgaristan’da tab’ edil-
miş olan “Kızıl Hediye” unvanlı Ermenice romanın …/ … Memalik-i Osmaniye’ye duhulü Meclis-i Vükelaca taht-ı karar 
altına alındığı halde daha akdemce Arevelik matbaasında tab’ ettirilmiş olup bir İtalyalı’ya terhin olduğu sahibi Karakin 
Bubacyan tarafından ifade edildiği bildirilen ‘Kırmızı Hediye’ ünvanlı romanın bin yediyüz elli adedinin bedeli nezaretçe 
tesviye ettirilmiş olduğundan bunların kendisinden taleb ve ahziyle imhası  …” Bkz. BOA, DH. EUM. THR.( Dahiliye 
Nezareti Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi) 42-54 ( 12 Receb 1328 / 20 Temmuz 1910).  

45  BOA, DH. MKT. 239-73 (18 Zilkade 1311 / 23 Mayıs 1894).
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örnektir.46

Denetim sürecinde bazen sakıncalı görülen bölümler tek tek ele alınmış, roman için 
hazırlanan raporda belirtilmiştir. “Foni ile Ben Yahud Köy Hatıraları” isimli Ermenice roman 
için yazılan raporda siyasi içerikli, yasaklanmaya neden çok sayıda alıntıya yer verilmiştir. Bu 
belgenin diğer bir önemli özelliği denetim sırasında bazı tadilatın da yayım için önerildiğidir. 
Yazışmada “Birkaç ibare-i müteferrikası tay ve tadil olunduktan sonra tab’ve neşrine müsaade 
olunabileceği dahi anlaşılmış ve devamda önemli … su-i te’vil olduğuna mebni fakara-ı 
mezkûreyi muhtevi varaka çıkarılmış olmakla imarına ruhsat itası…” kararlaştırılmıştır. 
Yazılan raporun içeriğinde birkaç yerden alıntı yapılarak niçin sakıncalı olduğuna örnekler 
de verilmiştir. Encümen-i Teftiş ve Muayene Memuru Mehmet Süreyya, romanın yazarı 
hakkında “sizden ekserinizi düçâr-ı ye’s ve keder ve ekserinizi de kûşe-i nisyân ve zulmette hüzn 
ile ağlamakta olduğunuzdan işte bu eseri onun için yazıyorum.” ve “başka bir yerde ‘unutulmaz 
yadigardır’ dememesi hemcinslerine mesaj içermektedir” şeklinde rapor tutmuştur. Özetle 
Bandırma’dan posta ile gelen “Foni ile Ben Yahud Köy Hatıraları” isimli roman kitabının 
sakıncalı bölümleri çıkartıldığından sahibine iade olunması istenmiştir.47

4. Aşk İçerikli Olmasıyla Mahzurlu Görülmesi

Osmanlı Devleti denetim sürecinde zaman zaman iniş çıkışlar olmuş ancak aşk gibi bazı 
maddeler hep geçerliliğini korumuştur. Öyle ki zaman değişse de yasaklanmada en sık 
görülen nedenlerden biri aşk içerikli romanlar olmuştur. Sadece bu nedene dayalı birkaç 
defa emirname, resmi yazı, ihtar veya tenbih yapıldığı görülmektedir. Şurası da muhakkak 
ki bu uyarılar sadece romanlar için değil gazete, dergi, risale vb. her türlü basılı materyal, 
hatta tiyatrolar için de yapılmıştır. “Memleket dahilinde çıkarılan gazetelere aşk romanı, hikaye 
ve piyes yazdırılmaması hususunun umumen tebliği …” yapılmış, “Gazetelerde kesinlikle ask 
romanları, küçük hikaye, piyes, bilmece ve letaif gibi şeyler yayınlanmaması …” talimatları 
verilmiştir.48

5. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Mahzurlu Görülmesi

İçeriğinde kişilik haklarına riayet edilmemesi nedeniyle romanların basım-yayınına izin 
verilmediği de görülmüştür. Nitekim, Malumat Gazetesi’nde neşredilmekte olan “Kadın 
Kalbi” romanında İzmir eşrafından Evliyazâde ailesinin kişilik haklarına zarar verildiğinden 
gazetenin sahibine tembihatta bulunulduğu, arşivdeki yazışmalardan görülmektedir.49 

46  BOA, Y. MTV. (Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı) 248-14 ( 21 Rebiü’l-Ahir 1321 / 17 Temmuz 1903).

47  BOA, MF. MKT. 332-20 ( 29 Rebiü’l-Evvel 1314 / 7 Eylül 1896).

48  BOA, DH. MKT. 2607-139 ( 12 Zilhicce 1322 / 17 Şubat 1905); BOA, DH. MKT. 934-8 ( 20 Zilhicce 1322 / 6 Mart 1905); 
BOA, DH. MKT. 2608-16 ( 20 Zilhicce 1322 / 6 Mart 1905).

49  BOA, DH. MKT. 497-61 ( 28 Muharrem 1320 / 7 Mayıs 1902).
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Romanların Mahzurlu Görülmesinde Diğer İlginç Bazı Uygulamalar

Romanların Osmanlı Devletinde denetlenme serüveninde bazı ilginç detaylar dikkat 
çekmektedir. Dikkat çekici ayrıntılardan biri mahzurlu roman okudukları haberi alınan 
iki kişi hakkında tahkikat yapılmasıdır. Belge metninden öğrenildiği kadarıyla “Dinamit 
Cemiyeti” başlıklı ve zararlı bir romanı okudukları ihbar olunan Dersaadet Balıkhane ve 
Tuz Nezareti müdavimlerinden Kirkor ve Legofet Karayan’ın haklarında tahkikat yapılması 
istenmektedir.50

Bir başka dikkat çekici konu, Kosova Vilayeti Mektubi Kalemi müsevvidlerinden Haşim Bey’in 
tercüme ederek nesrine ruhsat taleb ettiği romanın, başkası tarafında neşrinin men edilmesi 
yolundaki talebinin uygun görülmemesidir.51

Sefiller Romanının Denetim Serüveni

Arşiv belgelerinden Sefiller romanının denetim serüvenini izlemek mümkün olmuştur. 
Victor Hugo’nun dünyada tanınan bu eseri Osmanlı Devleti’nde inişli çıkışlı bir yol izlemiştir. 
Kimi zaman kabul edilmiş, yayımına basımına izin verilmişken, zaman gelmiş aynı roman 
yasaklı durumuna düşmüştür.

1289/1881 yılına ait arşiv belgelerinde rastladığımız Sefiller romanına değinen ilk kayıtta, 
Şumnulu Ahmed Efendi’nin Resehât adlı kitabı ile Zakarya Artinya’nın (tercümesini 
yaptığı) Miserable(Sefiller) romanı ve İskendernâme adlı kitabının basımına izin verildiği 
görülmektedir.52

1311/1893 yılına ait başka bir arşiv kaydında ise, Sefiller romanının Rumca tercümesi 
zararlı romanlar arasında sayılmıştır. Rüsumât Emaneti’nden(Gümrük Muhafaza teşkilatı) 
gönderilen kitap ve risalelerin neşrinin yasaklanması yazısının içerisinde “kitab-ı 
muzırra(zararlı yayınlar)” listesi içerisinde, “hikaye-i meşhure” diye bahsedilen Sefiller 
adlı roman da vardır. Belgede adı geçen zararlı kitapların yayın yasağının devamına karar 
verildiği görülmektedir.53 Bu ifadeden 1311/1893 tarihinden önce de zararlı kitaplar 
listesinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

1316/1898 yılındaki arşiv kayıtlarında ise sebebi belirtilerek Sefiller romanının yasaklı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bab-ı Âli Caddesi’nde Kitabcı Arakel Efendi’nin dükkanında ele 
geçirilen “Sefiller” adlı romanın, “ … diyaneten ve siyaseten men-i duhul ve neşr … ismi kütüb-i 
muzırra cetveline derç …” edilerek sakıncalı olmasından dolayı toplattırılmış, ithal ve neşrine 
meydan verilmemesi istenmiştir.54 Aynı yıl başka belgelerden de yasaklı olduğu, zararlı 
kitaplar listesinde olduğu okunabilmektedir. Maarif Mektubî kaleminden durum şöyle izah 
edilmektedir; “Muzır oldukları anlaşılan Garaib-i Vukuat, Sefiller, Çerkes Güzeli, Girid Tarihi 

50  BOA, ZB. (Zaptiye Nezareti) 310-23 (16 Receb 1324 / 5 Eylül 1906).

51  BOA, MF. MKT. 162-110 ( 22 Şaban 1310  / 11 Mart 1893).

52  BOA, MF. MKT. 8-127 ( 1 Zilhicce 1289  / 30 Ocak 1873).

53  BOA, MF. MKT. 185-15 ( 22 Rebiü’l-Ahir 1311  / 2 Kasım 1893).

54  BOA, MF. MKT. 415-19 ( 25 Rebiü’l-Ahir 1316  / 12 Eylül 1898).



144

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni                                                         

isimli kitapların alıkonulduğu ve Matbuat-ı Cedide, Muharrerat-ı Nadire, Hayrullah Efendi Tarihi 
ve İbn-i Haldun isimli kitapların da geçişine ruhsat verildiğinin Rusumât Emaneti’ne bildirildiği 
…”55

1316/1898 yılına ait bir başka arşiv kaydında zararlı kitaplar listesindeki Sefiller romanının 
toplattırılıp imhası istenmektedir. Hem Fransızca aslı hem de tercümeleri zararlı kitaplar 
arasında olup basımı yayımı durdurulup piyasadaki mevcud nüshalarının toplanıp imhası 
talimatı verilmektedir.”56

1321/1903 yılındaki yazışmalarda zararlı kitaplar arasındaki Sefiller romanının yerini 
koruduğu anlaşılmaktadır. Denetim yapılan gümrüklerden biri olan Selanik’ten gönderilen 
yazıda, Sefiller romanı mahzurlu kitaplar cedvelinin(listesinin) ilk sırasında görülmektedir.57

1325/1907 yılına ait başka bir kayıtta Sefiller romanının içeriğinin zararlı görülmesi 
durumunun devam ettiği anlaşılmaktadır. Üsküb Hapishanesi’nden Trablusşam 
Hapishanesi’ne nakledilen mahkûmların üzerinde bulunan kitaplardan Victor Hugo’nun 
Sefiller isimli Bulgarca kitap  “… tabirat-i muzırrayı(zararlı ifadeleri) havi olduğundan …” bu 
kıraat kitabına el koyulup, diğer kitapların sahiplerine verildiği anlatılmaktadır.58

Sonuç

Osmanlı Devleti matbaanın icadından sonra kaçınılmaz bir şekilde kendini basım ve yayın 
hayatının içinde bulmuştur. Devletin içerisinden geçtiği buhranlı dönemler nedeniyle her 
türlü denetimin yapıldığı gibi matbuat için de giderek artan bir denetim süreci işlemiştir. 
Bir yandan milliyetçilik akımları, bir yandan ayrılıkçı isyanlar, bir yandan savaşlar, bir yandan 
devlet bütçesinin giderek ağırlaşan tablosu, devleti çok ciddi tedbirlere itmiştir. Matbuat 
ve her türlü basım yayım faaliyetleri de bundan nasibini almış, ilk başlarda fazla bir ilgi 
gösterilmeyen bu alanda zaman ilerledikçe resmi mevzuat içerisine alınmış, daha ileriki 
zamanlarda özel mevzuat hükümleri çıkarılarak tam denetim amaçlanmıştır.

Bir edebi tür olan romanlara Osmanlı Devletinin bakışı arşiv belgeleri üzerinde açıkça 
görülmektedir. Osmanlı Devleti yaptığı denetimlerle romanların yayımına basımına hatta 
gümrük memurları vasıtasıyla yaptığı denetimlerle yurda girişine kimi zaman izin ve ruhsat 
vermiş, kimi zaman da talepleri reddetmiş ya da yasaklama yoluna, toplattırma yoluna 
gitmiştir.

Belgelerden, romanların basım yayın taleplerine izin verildiği, ruhsat verildiği, ruhsat 
verilmesinde sakınca olmadığı gibi kısa açıklamalarla cevap verildiği detay ve nedene 
girilmediği görülmektedir.

55  BOA, MF. MKT. 397-55 ( 9 Muharrem 1316  / 30 Mayıs 1898).

56  BOA, MF. MKT. 437-58 ( 25 Şevval 1316  / 9 Mart 1899).

57  BOA, MF. MKT. 700-1 ( 1 Cemaziye’l- Ahir 1321/ 25 Ağustos 1903).

58  BOA, MF. MKT. 998-12 ( 26 Rebiyü’l- Ahir 1325/ 8 Haziran 1907).
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Basım yayın taleplerine olumsuz cevap verme ya da gümrüklerdeki denetimlerde olumsuz 
görüş belirtmelerde ise iki yol izlenmiştir. İlki sebep belirtilmeden izin verilmediği, uygun 
görülmediği gibi kısa ifadelerle reddedilmesi uygulamasıdır. İkinci yol ise kabul görmeme 
nedenlerinin belirtilmesidir. Burada da iki ayrı yöntem uygulanmıştır. Kimi zaman zaralı, 
sakıncalı, tab’ı caiz değil gibi kısaca neden belirtme yolu izlenmiş, detaylara girilmemiştir. 
Kimi zaman da detaylı bir şekilde açıklamalar yapılmış, hatta romandan cümleler alıntı ile 
neden sakıncalı olduğu açıklanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin romanları sakıncalı, zararlı bulunma nedenleri başında Dini, ahlaki, edebi 
ilkelere aykırılık bulunması gelmektedir. Daha sonra siyasi nedenlerle yasaklanması kararı 
gelmektedir. Aşk romanları da değişik zamanlarda yasak nedenleri arasında görülmüştür.

Burada önemle belirtilmek gerekir ki, II. Abdülhamid döneminde sansür memurlukları, 
denetim memurlukları idi. Bugünkü anlamı ile sansürün kullanımından, o günün sansürün 
yüklendiği anlam aynı değil idi. Sansür Fransızca bir kelime olarak Osmanlı literatürüne 
girmiş ve o dönem denetim anlamında kullanılagelmiştir.
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Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Devleti’nde Bazı Romanların Mahzurlu Bulunma Nedenleri

Özet

Osmanlı Devleti matbaa ile tanışmasının ardından, yavaş da olsa matbuatın(basılı materyaller) giderek 
geliştiği bir dönem yaşamıştır. İlk zamanlar bir elin parmaklarıyla sayılır olan basılı materyaller Osmanlı son 
döneminde sayısız hale gelmiştir. Giderek artan bu sayı devletin denetimini de beraberinde getirmiştir. Büyük 
oranda Maarif Nezareti tarafından yapılan denetimlerde Edebiyatın önemli türlerinden biri olan romanlar da 
bu denetimlerden geçmiştir. Romanlardan bazıları onay almışken, bazıları onay alamamış, yayınlanamamıştır.

Osmanlı Devleti, romanların bir kısmını onaylamamasının nedenlerinin başında dini, ahlaki ve edebi ilkelere 
aykırı bulması gelmektedir. Ayrıca ayrılıkçılık, milliyetçilik gibi siyasi nedenlerle romanların yasaklandığı da 
oldukça fazla görülmektedir. Bunun yanı sıra aşk içerikli romanlar da içeriğindeki detaylara göre yasaklandığı 
görülmektedir. Ancak bazı romanlarda zaman içerisinde yasaklama veya onay durumlarının değiştiği de 
görülmektedir. Bir dönem yasaklanan romanın ilerleyen yıllarda onay aldığı görüldüğü gibi, denetimden 
onaylı romanın gözden kaçan hususlar nedeniyle yasaklandığı da görülmüştür.
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Yüreği Bosna’da Kalanların Romanı: 
Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi

Mehmet Güneş

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş  

Edebiyat ile tarih arasında kop(arıla)maz bir ilişki vardır. Ancak, edebiyat eseri her şeyden 
önce kurmaca bir ürün olup yazarın yaratıcı muhayyilesiyle oluşturulurken, tarih metni 
ise belgelerden hareketle gerçekleşmiş olanı anlatır. Nitekim Aristo ünlü eseri Poetika’da 
“Tarihçi daha çok gerçekten olan’ı, ozansa olabilir olan’ı anlatır.”1 diyerek daha antik dönemde 
edebiyat/kurgusal metnin tarihten ayrıldığı keskin çizgiyi belirtir. Tarihî roman, tarih ile 
edebiyat arasında bir yerde konumlanır. Tarihî metin yazarı, eserini oluştururken belgeleri 
esas alıp nesnel bir tutum sergilemek zorunda iken, tarihî roman yazarının tarihî gerçeklere 
sadık kalma zorunluluğu yoktur. Tarihî roman; malzemesini tarihî unsurlardan almasına 
karşın tarih metni gibi değil, edebî/kurmaca metin olarak kurgulanır.

Edebiyatın tarihle ilişkisini daha antik dönemdeki kurgusal eserlerden izlemek mümkün 
olmakla birlikte, “tarihî roman” olarak adlandırılan türün ilk örneği olarak Walter Scott’un 
1814’te yayınlanan Waverley adlı eseri gösterilir. Ancak eski dönemlerde yazılan destan, 
mitos ve masallar roman türüyle olduğu kadar tarihle de ilişkilidir.2 Bu nedenle bu tür eserler 
kurmaca eserler oldukları kadar, belgelerin eksik olduğu tarihî dönem araştırmalarına da ışık 
tutarlar. Türk edebiyatında da tarihî romanın ilk örneği olarak Namık Kemal’in Cezmi romanı 
kabul edilmekle birlikte eski Türk edebiyatındaki destan, gazavat-name, sergüzeşt-name, 
mersiye vb. edebî metinlerde tarihî dönem/kesit ya da şahsiyetlerin konu edinildiği bilinen 
gerçektir.

Geçmişten bugüne farklı dönem ya da toplumlarda, farklı yazar ya da kuramcılar tarafından 
tarihî romana ilişkin birbirinden çok farklı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları son 
derece öznel kanaatlere dayanırken, bazılarında da oldukça tutarsız görüşler ileri sürüldüğü 
görülür. Tarihî romanlarda işlenen konular “tarihî” sıfatındaki vurguda da görüleceği üzere 
artık geçmişte kalmıştır. Nitekim Sadık Kemal Tural, tarihî romanlarda işlenen konunun 
“geçmiş bir hakikate dayanması” gerektiğini, işlenilen hadiselerin “başlangıç ve sonucu[nun] 

1 Aristo, Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 30.

2 Ömer Türkeş, “Romana Yazılan Tarih”, Edebiyatın Omzundaki Melek Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Haz. Zeynep 
Uysal, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 82.
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gözlenebilen zamandan önceye dayanması” gerektiğini söyler. Bu yaklaşım esas alındığında 
Tarık Buğra’nın kendisinin gözlemleyip öğrendiği ya da dinlediği hadiselerden hareketle 
kurguladığı Küçük Ağa romanının “tarihî roman” olarak kabul görmesine karşın, kişisel 
gözlemlerinden ve tanık olunan hadiselerden hareketle kurgulanan Yaban (Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu) romanının “tarihî roman” olarak adlandırılamayacağına dikkat çeker.3 1918 
doğumlu olan Tarık Buğra, her ne kadar Milli Mücadele’ye bizzat tanık olmasa da romanında 
anlattığı tarihî süreçteki hadise/durumları tanık olan kişilerin dilinden ya da birincil 
kaynaktan dinlediği için Küçük Ağa ve Firavun İmanı romanlarının tarihî roman olarak değil 
de devir/dönem romanı olarak adlandırılmaları daha uygun/isabetli olacaktır.

‘Tarihî bir şahsiyet ya da kesiti ele alan eserler ne kadar kurgu ürünü ne kadar gerçekçidir?’ 
şeklindeki soru, tarihî romana ilişkin tartışmaların çoğu zaman merkezindedir. Tarihî 
roman(lar) hakkında yapılan çalışmalarda, romanda yazarın yaratıcı muhayyilesini 
ne kadar kullandığı kadar, tarihî gerçeklere ne kadar sadık kaldığına ilişkin tespit ve 
değerlendirmeler hep var olur. Tarihî romanda yaratıcı muhayyilesini ya da kurgusallığı öne 
çıkaran yazarların çoğunlukla sanatsal kaygı taşıdığı ve estet kişilikler ve mekânlar yaratma 
eğilimi içinde oldukları görülür, bu tarz bir yaklaşımı benimseyen yazarlar, “somut tarihin, 
birbirlerinden elbette farklı biçimlerde, yeniden yaratıcı yorumuna kalkışırlar”.4 Nitekim 
Alman edebiyatının ünlü roman yazarı Alfred Döblin, “tarihsel bir roman her şeyden önce bir 
romandır, tarih değil” der; ancak tarihî bir hadiseyi konu alan kurmaca eserin roman olarak 
kabul edilebilmesi için “gerçekliğin az da olsa fon olarak kullanılması gerektiğini” söyler.5 
Tarihî romanda tarihî şahsiyet ya da tarihî gerçeklikte yaşadığı okuyucu tarafından bilinen 
kişilerin yeniden kurgulanması, bazı sorunları beraberinde getirir. Romancının bu kişileri 
yeniden kurgularken bazı değişiklikler yapmakta ne kadar özgür olduğu, sürekli bir tartışma 
konusu olur. Bu bağlamda, Ömer Türkeş’in şu tespit ve değerlendirmesi dikkate değerdir:

“Yazar bir tarihî şahsiyete kurmaca değerler yüklediği anda, aynı şahsa ilişkin 
okuyucudaki bilgiler direnişe geçmeye başlar (elbette, bu olumlama etkisi de yapabilir). 
O andan itibaren metin ve okuyucu arasındaki bağ edebî/estetik olmaktan çıkıp, teorik/
ideolojik bir çatışmaya dönüşür. Hele yazar dilsel bir güzellik de yakalayamamışsa 
metnin roman olarak okunduğu da unutulur (…)”6 

Tarihî romanda gerçekliği daha çok öne çıkarıp kurgu titizliğini ve estetik seviyeyi ikinci 
plana atan yazarların çoğu, kurmaca metne eğitici, etkileyici işlev yükleme eğilimi 
içindedirler. Bu eğilimle yazılan tarihî romanlara bakıldığında bunların çoğunun roman 
tekniği, kurgu ve estetik bakımından zayıf olduğu görülür. Hatta bu eğilimle yazılan 
tarihî anlatıların bazılarının “roman” olarak adlandırılmasının bile mümkün olmayacağı 
savunulmuştur. Bu tür anlatılar “tezli roman”a örnek oluşturur. Tarihî roman eleştirilerinin 
çoğunlukla romanların içerdikleri tezlere yönelik olduğuna dikkat çeken Turgut Göğebakan, 

3 Sadık Kemal Tural, “Tarihi Roman ve Atsız’ın Tarihi Romanları Üzerine Düşünceler”, Zamanın Elinden Tutmak, Ötüken 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 225.

4 Semih Gümüş, “Tarihseli Soyutlamanın Bir Biçimi”, Yazının Sarkacı Roman, Can Yayınları, İstanbul, 2011, s. 193.

5 Alfred Döblin, “’Der historische Roman und wir’, In”, Aufs�tze zur Literatur, Ausgewaehlte Werke in Einzelbaenden,Hrssg. Von 
Walter Muschg, Olten 1963, s. 163-164.; aktaran: Turgut Göğebakan, “Tarihsel Roman, Tarih ve Kurmaca”, Tarihsel Roman 
Üzerine, Akçağ Yayınları, İstanbul, 2004, s. 29.

6 Ömer Türkeş, “Tarihî Roman Roman Gibi Tarih”, Virgül, Sayı: 9, Haziran 1998, s. 18.
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bu tezlerin tarihî bir konuyla ilgili olabileceği gibi, “yazarın düşünce dünyasının tarihsel bir 
konu aracılığıyla dışavurumu niteliği taşıyabil[eceği]”ni, “yazar[ın] düşüncelerini tarihsel bir 
olay ya da olgu aracılığıyla somutlaştırabil[eceğini]” söyler.7 Zaten tarihî roman yazarlarının 
düşünce dünyaları, kurmaca düzlemde işledikleri şahsiyet ya da döneme bakış açılarında, 
tarihî hadiseyi yorumlama ve kurgulayışlarında doğrudan tesirli olur. Taraflı bir bakışını esas 
alan yaklaşımla yazılan tarihî romanda, ideolojik bakış öne çıkar. Böyle bir yaklaşımla yazılan 
tarihî romanlara ilişkin değerlendirmeler de çoğu zaman öznel yargılara dayanıp ya övücü 
ya da yerici olmaktadır. Bu tür eserlere ilişkin yapılacak bilimselliği önceleyen araştırmalar, 
hem eserdeki yetersizliği/eksikliği hem de ideolojik değerlendirmelerdeki öznelliği ortaya 
çıkaracaktır.

Selma Fındıklı’nın Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanına bakıldığında eserin tarihî roman 
olarak adlandırılmaya uygun olduğu görülür. Yazar, 1997 yılında yayınladığı bu romanda, 
yaklaşık bir asır önce gerçekleşen, tarihe mal olan hadise ve durumları işler. Romandaki 
olay örgüsü, 1293/1877-1294/1878 tarihlerinde gerçekleşen 93 Harbi’ni takip eden 
günlerde başlar; 1328/1912 yılına kadar devam eder. Zaten romanda olay örgüsü kronolojik 
düzleme uygun biçimde ilerleyip, maziye ilişkin anılar da italik harflerle yazılmıştır. 93 
Harbi sonrası öz yurdunu terk etmeye karar veren Firuz Ağa, daha Bosna’dan göçmeden 
mazideki şaşaalı günleri gözünde canlandırır; Bursa’da da zaman zaman mazideki anılarını 
gözünde canlandırır. Romantik duyuş tarzının öne çıktığı bu romanda olay ve durumlar ben 
anlatıcının dilinden/Firuz Ağa’nın bakışından yansıtılarak tarihî atmosfer daha canlı biçimde 
gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece tarihî dönemde yaşadığı yanılsaması uyandırılan kişilerin 
siyasî/sosyal gelişmeler karşısındaki tavrı, daha canlı biçimde yansıtılmaya çalışılmıştır.

Selma Fındıklı, 93 Harbi sonrasındaki siyasî gelişme ve değişimlerin özellikle Rumeli’deki 
Müslüman/Türkler üzerinde yarattığı sarsıntıları insancıl bir bakış açısıyla ele alan Gözüm 
Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanında, savaşın siyasî boyutundan çok toplumsal tesirlerine 
yoğunlaşır.  Zaten romanda tarihî şahsiyetleri kurmaca metne dâhil etmekten çok, kurmaca 
kişiler yaratılmıştır. Romanın kurgusunda tarihî/gerçek şahsiyetlere, figüratif kişiler olarak 
dahi yer verilmeyip sadece yer yer adları anılmaktadır. Böylece eser, tarihî anlatıdan çok 
romana özgü özellikleriyle öne çıkar. Selma Fındıklı’nın bu tavrı, Georg Lukacs’ın “tarihsel 
romanda söz konusu olan şey büyük tarihsel olayların yeniden anlatılması değil, bu olaylarda 
rol oynamış insanların şiirsel olarak diriltilmesidir”8 şeklindeki yaklaşımına uygunluk gösterir. 
Selma Fındıklı, asırlardır Bosna topraklarını öz yurt olarak bilen halkın, bir gün bu toprakları 
terk etmek zorunda kalacaklarını hiç düşünmezken ani gelişmeler sonrasında nasıl bir ruh 
hâline girdiklerini oldukça çarpıcı ve canlı biçimde yansıtır. Eserde tarihî şahsiyetlerden çok, 
kurgusal/yaşadığı farz edilen sıradan insanlar öne çıkarılarak eser didaktik tarihî anlatı ya da 
destansı metin görünümüm almaktan uzaklaştırılıp eserde romana özgü unsurlar öne çıkar. 
Diğer taraftan estetik mesafe de korunmaya özen gösterilir.

Bilindiği üzere 93 Harbi esnasında Osmanlı Devleti’nin padişahı Sultan II. Abdülhamit’tir. O 
yıllarda da sonraki yıllarda da Sultan Abdülhamit karşıtları, bu savaşın olumsuz sonuçlarından 
hep padişahı sorumlu tutmuşlardır. Bu romanda da Abdülhamit’e olumsuz bakış belirgin 

7  Turgut Göğebakan, “Tarihsel Roman, Tarih ve Kurmaca”, Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yayınları, İstanbul, 2004, s. 29.

8  György Lukács, Tarihsel Roman, çev. İsmail Doğan, Epos Yayınları, Ankara, 2008, s. 50.
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biçimde hissettirilmiştir. Romanın ana kişisi Firuz Ağa örneğinde, Abdülhamit’in şahsında 
yer yer Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren geliştirdiği politikalar da eleştirilmektedir. 
Firuz Ağa’nın Abdülhamit’e çok keskin bir olumsuz bakış yöneltmesini, yazar merkezli 
okumak gerekir. Firuz Ağa, yer yer yazarın sözcüsü olur. Roman içinde bazen eserin organik 
bütünlüğünü bozacak biçimde Abdülhamit’i olumsuzlayıcı sıfat ve ifadelere yer verilmesi 
de yazarın resmi tarih söylemini esas almasıyla ilintilidir. Tarihî gerçekliğe bakıldığında II. 
Abdülhamit’in, Bosna-Hersek’te Osmanlı varlığını devam ettirmek için büyük mücadele 
verdiği, stratejiler geliştirdiği görülür.9

İşgal Karşısında Bosna Halkı

Bilindiği üzere Balkanlarının hâkimi/Balkan halklarının hamisi olma yolunda ilerleyen Rusya, 
1856 Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği panslavizm siyasetiyle 
Balkanlardaki Slav halkları üzerinde faaliyetlerini artırır. Osmanlı Devleti’ne hem Balkanlarda 
hem de Kafkaslarda/Kuzeydoğu Anadolu’da savaş ilan eden Rusya’ya karşı, Balkan/Tuna 
cephesinde Şıpka kahramanı Süleyman Paşa, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa çetin 
mücadele verir; Erzurum’da da Aziziye Tabyaları’nda Nene Hatun’un ahaliyi teşvikiyle büyük 
bir direniş gösterilir. Ancak Rusların planını çözüp direnmekte kararlı davranmaları üzerine 
Osman Paşa, Plevne’den çekilmek zorunda kalır. Plevne’nin düşmesinden sonra Sırbistan 
ve Karadağ, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan eder, Rus kuvvetleri Edirne’ye kadar yürür. Vali 
Eyüp Paşa’nın mühimmat depolarını tahrip ederek geri çekilmesi üzerine 20 Ocak 1878’de 
Edirne düşmana teslim olur. Çaresiz kalan Sultan II. Abdülhamit, Rus Çarı’ndan mütareke 
talebinde bulunur.10 Osmanlı Devleti, 1878’de Berlin Antlaşması’yla Bosna eyaletinin 
yönetimini Avusturya-Macaristan’a verir; son Osmanlı valisi Ahmet Mazhar Paşa’nın buradan 
ayrılmasıyla Osmanlı idaresi fiili olarak sona erer.11 Bu tarihten sonra, Osmanlı birçok toprak 
parçası gibi Bosna eyaletinden de çekilmek zorunda kalır. 1878’de Bosna-Hersek’te Osmanlı 
hâkimiyeti sona erer, 7 Ekim 1908’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna’yı 
tamamen topraklarına kattığını ilân eder.12 

93 Harbi sonrasında Bosna-Hersek’te yaşadıkları coğrafyanın idaresinin Nemçelilere/
Avusturyalılara geçeceğini duyan Müslüman/Türk halkı, can ve mal güvenliklerinden 
endişelenirler. Roman, ağırlıklı olarak Saraybosna’da Başçarşı’da gümüş ustası Firuz Ağa’nın 
bakışından yansıtılmakla birlikte, yer yer Firuz Ağa’nın yakınındaki kişilerin bakışına da 
yer verilir. 93 Harbi sonrasında Bosna vilayetinin yönetiminin Avusturya’ya bırakılması 
üzerine Bosna’daki Türkler, Osmanlı Devleti’nin kendilerini kaderlerine terk ettiğini, yalnız 
bıraktığını düşünüp karamsarlaşırlar; kendilerini “zor günler”in beklediğini düşünürler. Bu 

9 Bu hususa ilişkin tarihî araştırmalar için bkz. Kemal H. Karpat, “1878 Avusturya İşgaline Karşı Bosna ve Hersek Direni-
şiyle İlgili Osmanlı Politikası”, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, Çev. Recep Boztemur,Timaş Yayınları, İstanbul, 
2015, s. 130-166.

10  Mahir Aydın, “Doksanüç Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, 
Cilt 9, s. 498-499.

11  Feridun Emecen, “Bosna Eyaleti”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1992, s. 297.

12  Branislav Djurdjev, “Bosna-Hersek”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1992,  s. 301.
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vakitten sonra Firuz Ağa özelinde, Bosnalıların “çalışma, yaşama istekleri kaybol[ur]”.13 Hayat 
karşısında karamsarlaştıkları için belirsiz bir durum ortaya çıkar; kendilerine nasıl bir yol 
çizeceklerini kestiremezler.

Firuz Ağa Başçarşı’da gümüş ustası olduğu için, kozmopolit bir yapıya sahip olan şehirde, 
farklı ırk ve dinden kişilerle iletişim hâlindedir. Romanda Firuz Ağa’nın müşterilerinden ve 
ahbaplarından Simon’ın şahsında, Avusturyalıların hâkimiyetinden Musevi yurttaşların 
da endişeli olduğuna dikkat çekilir. Burada, yönetim sistemindeki belirsizliğin farklı ırk ve 
mezhepten kişileri karamsarlığa sevk ettiği görülür. Simon Efendi de tedirginliğini “İşimiz 
çok kötü bundan sonra Firuz Ağa,” (s. 5)14 şeklinde ifade eder. Firuz Ağa “Elden uçmuş gidiyor 
koskoca Bosna vilayeti. Hem de geri dönmemecesine. Bir daha belini doğrultamayacak 
Osmanlı. Bittik biz. Yanıp kül olmuş odun bir daha yeşil ağaca döner mi?” (s. 6) diye düşünerek 
Bosna’daki Müslümanların geleceğinden endişe duyar.

Romanda hâkim konumdan azınlık/edilgen konuma düşmenin yarattığı ruhî sarsıntıların 
Osmanlı yöneticilerine bakışı nasıl etkilediği psikolojik ve sosyolojik yönleriyle yansıtılmasına 
karşın, öz yurdu terk edişin halk üzerinde yarattığı sarsıntının psikolojik yönü nedense çok 
yüzeysel geçilmiştir. Âniden göç etmeye karar veren Firuz Ağa, sadece kendisini ve ailesini 
önceler; ikinci bir seçenek üzerinde hiç düşünmez, hem damatlarının hem de gelinin kendi 
kararına tabi olmasını ister. Ancak Bosna’dan göçe karar verir vermez, dedesinin hayâlini 
görüp maziye yolculuk yapması anlamlıdır. Roman içinde geriye dönüş tekniğiyle mazinin 
aktarıldığı kısımlar italik harflerle yazılmıştır. Hâlihazırda mutsuz olan birçok kişi gibi Firuz 
Ağa da ailesinin mazideki şaşaalı günlerini yâd ederek o anki ızdırap ve üzüntülerinden 
uzaklaşmaya çalışır. Dedesi ona Budin’in nasıl fethedildiğini ve tekrar yitirildiğini destansı 
bir edayla anlatmıştır. Budin’in kaybı için yakılan türkünün “Ah Budin’in büyük evleri/ Dört 
yanında bekler gerçek erleri/ Görün başımıza gelen halleri/ Yazık oldu, aldı düşman Budin’i” 
(s. 9) dörtlüğünü hatırlar. Bosna kaybedilince de benzer türkülerin yakılacağını düşünür. Bir 
zamanlar bu toprakları ellerinden kimsenin alamayacağını sanan birçok kişi gibi Firuz Ağa’da 
da aksi yönde bir durum geliştiği için çok çaresiz ve şaşkındır. Firuz Ağa, öylesine hüzünlenir 
ki Milaçka ırmağının akışından da hüzünlü bir anlam çıkarır. Sanki sular da onun gibi “Buraya 
kadarmış… Buraya kadarmış” (s. 10) demektedir. Yıllar öncesinde de Sırplar yine ayaklanıp 
Müslüman köylerine saldırmış, Bosna’nın kendilerinin olacağını Müslümanları Çargrad’a/
İstanbul’a süreceklerini söylemişlerdir. Nitekim Firuz Ağa, Bosna illerinin Avusturya 
yönetimine bırakılacağını duyar duymaz İstanbul’a göçe karar verir. Rumeli’de yaşayanların 
gözünde İstanbul, gerek payitaht oluşu gerek Sultan’ın şehri olması gerekse de tarihî ve 
coğrafi güzelliği dolayısıyla hep idealize/masalsı bir şehir olur. Olağan bir durumda bu şehre 
seyahat, herkes gibi Rumeli halkı için de eşsiz haz verici olmasına karşın öz yurdunu bir daha 
dönmemek üzere terk edip gitmek, en güzel hatıralarını orada bırakmak ise oldukça acı 
vericidir. Firuz Ağa; eşi İsmihan, oğlu Ramiz, gelini Lamia ile kızları ve damatlarını da birlikte 
götürmeyi planlar. Başlangıçta eşi İsmihan da karşı çıkar. Firuz Ağa da onu haksız bulmaz:

13 Levent Bilgi, Türk Romanında Savaş Sonrasında Anadolu’ya Zorunlu Göçler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2006, s. 42.

14 Bu metinde Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanından yapılan alıntılar eserin Remzi Yayınları: İstanbul, 2005 tarihli 
baskısından yapılmıştır. 
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“Göz açıp gördüğüm baba toprağından bilinmedik diyarlara atılacağımı düşünmek 
bile kanımı donduruyor. Atalarımın geldiği yerler de olsa yabancıdır artık bize. Adından 
gayrı nesini biliriz Anadolu’nun? İstambol’un? Gerçek vatan olabilir mi oralar bize 
bunca zaman sonra? Olamayacağını söylüyor aklım. Taşınmaz bir yükü omuzladığımı 
da.” (s. 19)

Firuz Ağa’nın tedirgin ve zaman zaman kararsızlığa varan bu yaklaşımı, son derece insanîdir. 
Benzer durum karşısında çoğu insanın tepkisi, Firuz Ağa’nınkinden çok farklı olmaz/
olmayacaktır. Öz yurdunu kaybetmeye kesin olarak karar verince annesinin sıkça söylediği 
“Gözüm yaşı Tuna selidir şimdi…” (s. 33) mısraını da içeren türküyü hatırlar.

Firuz Ağa, Boşnak asıllı ve hiç sevmediği damadı Aliya2nın göç kervanına dâhil olmasından 
endişe duyarken, onun bu kararı onaylamasına karşın küçük damadı Mustafa, karara karşı 
çıkar. Firuz Ağa, o günün gecesinde şöyle bir rüya görür: Kızı Fatma sırtında gelinliğiyle Drin/
Drina köprüsü üzerindedir. Ancak gelinliği çamura bulandığı gibi, bir kolu da yoktur. Rüyayı 
hayra yorsa da mukadderat kaçınılmazdır. Nitekim göç kararına karşı çıkan damadı Mustafa, 
gitmesi durumunda Fatma’yı boşayacağını söylediği gibi oğlu Murat’ı götürmesine de engel 
olur. Fatma, kızı Meryem’le gizlice kaçar; yaşadığı müddetçe oğlu Murat’la karşılaşacağına 
inanır. Yolculuk esnasında bin bir güçlükle karnında taşıdığı oğluna da Murat adını verip 
acısını hafifletmeye çalışsa da ablası Şefika’nın çocuğu olmadığı için onu ablasına evlat 
olarak verir. Onu paylaşmakta zorlansa da ona baktıkça büyük oğluna hasretini gidermeye 
çalışır. Murat o topraklarda bırakılan nesillerin sembolü olur. Meral Demiryürek, ona 
yüklenen sembolik anlamı şu şekilde ifade eder:

“(…) Murat, geçmiş günlere duyulan özlemin somutlaşmış ifadesinden başka bir şey 
değildir.  Geride bırakılmak zorunda kalınan bütün maddi ve manevi değerler onun 
varlığında sembolleşir ve ailenin ‘muradına’ eremeyişi neticesinde gurbet duygusunun 
yarattığı burukluk ve yabancılık hissi hep devam eder.”15

Firuz Ağa, ailesiyle birlikte yola çıkar; yolculuktaki ilk gecesini Vişegrad’da baba dostu 
Mahmut Ağa’nın evinde geçirir. Yolculuğun başında bile geriye dönmeyi aklından geçirdiği 
olur. Damadı Aliya’nın, gelini Lamia’nın aileleri de müteakip günlerde göç edeceklerdir. 
Aliya’nın ailesi, önce Niş’te dayısının evine göçüp kışı orada geçirecek; sonra da İstanbul’a 
gelecektir. İki aile, İstanbul’da haberleşme yeri olarak Süleymaniye Camii’ni belirlerler. Aynı 
inanca sahip insanların toplanma yeri olan cami, benzer kaderi yaşayan mağdurlar için de 
buluşma yeri olur.

Firuz Ağa, Mahmut Ağa’dan daha önce göç edenlerin Vişegrad üzerinden gittiklerini 
duyduğu için güzergâh değiştirmeye karar vererek olası tehlikeden uzak durmaya çalışır. 
Müslüman/Türklere o topraklarda yaşama fırsatı vermeyen düşmanları, onların huzurlu 
biçimde göçmesine de engel olmaktadır. Belgrad’a gidip oradan Tuna boyunca ilerlemeye 
başlarlar. Belgrad’da Sava nehri ile Tuna’nın birleştiği, Tuna’nın Sava’yı yuttuğu noktada, 
“Tuna’yı en büyüleyici yerinde görüp öyle gitmek iste[r]”.(s. 107) Firuz Ağa, artık Belgrad’ın 
Osmanlı toprağı olmaktan çıktığını söyleyince köprü üzerinde tanıştığı bir ihtiyar, Sırplara 

15 Meral Demiryürek, “Bir Göçün Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 7, S. 4, 
Aralık 2010, s. 141.
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muhtariyet verildikten sonra zaten Belgrad’ın Müslüman/Türk ili olmaktan çıktığını söyler. 
O vakitten sonra, Bosna’nın Avusturyalıların, Belgrad’ın Sırpların olduğunu kabullenmekten 
başka seçenek olmadığının bilincinde olan Firuz Ağa, Sırp isyancısı Kara Yorgi’nin düşünün 
yetmiş beş yıl sonra gerçekleştiğini düşününce kahrolur. İhtiyarın çocukları da Sırplar, 
Belgrad’da hâkim olmaya başladığı için Anadolu’ya göçmüştür. Firuz Ağa, yolculuk esnasında 
ciddî bir rahatsızlık geçirir; yolculuğun bir kısmını nasıl geçirdiklerini kızı Şefika’dan öğrenir. 
At arabalarını Rusçuk’ta satarlar, Varna’ya kadar şimendiferle/trenle yolculuk yaparlar. Firuz 
Ağa, damadı Aliya’yı yolculuk esnasında tanıma, onun meziyetlerini görme fırsatı bulur.16 Bu 
vakitten sonra Aliya hep onun yanında, ona destek olur. Aile/grup bilinciyle hareket eden 
Aliya’nın bu tavrı, Boşnakların Osmanlı’ya olan sadakatini andırır. Aliya, Osmanlı Devleti’ne 
her zaman sadık kalan Boşnakları temsil eder.

Yeni Yurt, Hüdavendigâr Vilayeti Bursa Sancağı, Yüreklerde Bir Sızı Saraybosna

Osmanlı Devleti’nin Balkanları Müslümanlaştırmak, o coğrafyaya Müslüman/Türk kimliği 
kazandırmak için yerleştirdiği “evlâd-ı fâtihân”ın torunları, bu coğrafyadaki topraklar bir bir 
elden çıkınca ana/ata yurtlarına göçmek zorunda kalırlar. Muhacirlerden bazıları İstanbul’a 
yerleşirken birçoğu Anadolu’nun farklı şehirlerine yerleşir. Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi 
romanında Firuz Ağa ile ailesi, önce İstanbul’da, Süleymaniye’de virane hâlindeki bir 
evde konaklarlar. Firuz Ağa, daha çocukken hayâllerini süsleyen masalsı şehir İstanbul’u 
gördüğüne sevin(e)mez. Bu şehirde nereye/neye baksa Saraybosna’yı, oraya ait anılarını 
hatırlar. İstanbul’daki mezarlıklar, Firuz Ağa’ya, Saraybosna’da bıraktıkları ata mezarlarını 
hatırlatır:

“Şimdi Saraybosna bir top ateşi gibi can evime düşüyor işte… Dirileri kurtardık 
ama ölülerimizi -son bir kez ziyaret edip- bıraktık düşman eline… Kimi sarıklı, kimi 
fesli nişanlarımız boynu bükük kaldı… Taşları yıkılsa da sahipsiz değil burada 
yatanlar. Bizimkilerin izi bile kalmayacak belki. Dümdüz edip bostan ekecek Nemçeli 
anamın, babamın kabri üstüne… Boy atmadan toprağa düşmüş kardeşlerim, civan 
delikanlıyken ciğerlerini telef etmiş Raşit amcam toz olup savrulacaklar esen yellerde… 
Halam da… Hışır hışır ses veren al feracesi, başımı döndüren kokusuyla evi dolduran 
Lebibe halamın adı silinecek Bosna’dan… Hiç yaşamamış gibi. Göz açıp görmemiş 
sanki hiçbiri bu yıkılası dünyayı…” (s. 52)

Firuz Ağa ve ailesi, damat Aliya’nın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan Bursa vilayetine göçer. Firuz 
Ağa, Bursa adını duyar duymaz Saraybosna’daki Bursa Bedesteni’ni ve orada babasıyla ve 
arkadaşı Stanko’yla anılarını hatırlar. Bursa birçok yönden Bosna’ya benzetilse, zaman içinde 
ailesi bu şehre alışsa da Firuz Ağa, bu şehri çok sev(e)mez; onun yüreği hep Bosna’dadır. 
Saraybosna’nın Bursa’ya benzetilmesini de yadırgar:

“Bursa’yı sevmiyorum. Güzel şehir. Sultan şehriymiş… Saraybosna’ya çok benzermiş… 
Yeşilliği benziyor. Evleri, çarşıları da belki. Ama benim gözüme hoş görünmüyor. 
Bosna’daymışım gibi gelmedi bir gün olsun. Benimle söyleşen Milaçka Deresi var mı 

16  Meral Demiryürek, “Bir Göçün Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi”, s. 133.
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bu memlekette? Çarşı yakasını karşı sahile bağlayan o güzelim köprüler… Her sabah 
ortalık ağarırken buğu altında düş ülkesi gibi göğeren, gün batımında ebrulanan 
yamaçlar…” (s. 47)

 

Firuz Ağa’nın Bursa’yı sev(e)memesi, mazide sahip olduklarına bu şehirde sahip 
olamamasından ileri gelir. Atalarını, hatıralarını Bosna’da bırakan Firuz Ağa, eşi İsmihan 
Hanım’ı da İstanbul’da bırakmıştır. Ne atalarının ne de İsmihan’ın mezarını ziyaret edemeyiş 
onu derinden sarsmaktadır. Bursa’da Irgandı Köprüsü’nü gezerek Bosna’daki köprülere, 
Emirsultan Camii’ni ziyaret ederek de Bosna’daki camilere hasretini gidermeye çalışsa da 
yüreğindeki acılar dinmez; hafızasındaki anılar silinmez. Aradan uzun yıllar geçtiğinde dahi 
Firuz Ağa, Stanko’ya sattığı evlerinden “bizim ev” diye söz eder. Ailenin bir gün alışveriş 
yaptığı Mostar muhacirlerinden bohçacı kadın, onların anılarını tazelediği gibi yüreklerini 
de burkar. Firuz Ağa’ya Mostar şehri de Lebibe halası ve oradan getirdiği hediyeleri, özellikle 
de tütün ve adaçayını hatırlatır. Dedesinin Mostar’dan gelen tütünlerin acısını gidermek 
için lokum yediğini hatırlayınca hüzünlenir. Balkan Savaşı’nın çıktığı günlerde Firuz Ağa 
ölür. Ölüm anında Rumeli’yi düşünür; rahmetli dedesini, halasını ve eşi İsmihan’ı görür gibi 
olur. Bosna’da bıraktığı ve yaşadığı müddetçe görmeyi umut ettiği torunu Murat’ın geldiğini 
sanır. Mazideki güzel günleri yaşamaya çalışır:

“Balkan’a ateş… Öyleyse bu davul. Dallarımız kırılacak. Bizim oralar kan deryası. 
Muti gider mi? Asker azalmış. Bırakmazlar. Öbürü. Nasıl gelir? Düşman yollardayken. 
Davul. Yaklaşıyor. Kopacak dallarımız. Dönemediğim Rumeli. Körpe fidanım gidecek. 
(…)   Fayton sesi var… Gelmiş halam… Kokluyorum… Dedem sakallı… Koşuyor… 
(…) Dedem ağlıyor… Sakalım beyaz… ‘Muti gelmiş, yıkanacak…’ Arkamda Muti… 
Çocuk… Küçüğü kucaklamış büyüğünü… Dedem gülüyor… ‘Yaşlanmışsın Firuz…’ 
Eli sakalımda… İsmihan sırmalı… (…) Gidecek Şefo… Budin türküsü dilimde… 
(…) Stanko elimde… Davul sesi. Latin’likte… Davul… Yakın… Stanko… Getiriyor 
Muti’mi… Tuna boyunda annem ağlamış… Geliyor… Taşmış sular… Sokak 
karanlık… Büyüyecek daha… Büyük Muti’m… Tuna’ya girmiş… Sel basacak… Meyro 
da büyümüş… Geldi… Geldi… Ama Salih’im yok… Gitmeseydi… Bir de Salko’mu 
gitmeseydi… Bir de Salko’m git…” (s. 139-140)

Selma Fındıklı, Firuz Ağa’nın ölüm anındaki karmaşık ruh hâlini yansıtmak için bilinç akışı 
tekniğinden yararlanır. Mazide yaşadığı mutlu günler, aile büyükleri, yaşadığı acılar, kızları, 
torunları tüm sevdikleri zihninde/gözünün önünde canlanır. O, ölürken bile gözü/yüreği 
Rumeli/Bosna’da kalır.

Osmanlı Devleti’ne ve II. Abdülhamit’e Sitem ve Eleştiri

93 Harbi’nin Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanmasından Meclis-i Mebusan’ın bazı 
üyeleri -Sultan II. Abdülhamit karşıtları-  Abdülhamit’i sorumlu tutarlar. Abdülhamit ise 
önce toplantıyı terk eder, sonra da meclisi kapatmak zorunda kalır. Abdülhamit’in meclisi 
kapatması üzerine Ali Suavi, İstanbul’da toplanan Balkan muhacirlerinden bir grubun 
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desteğiyle padişahı tahttan indirip yerine V. Murat’ı tahta geçirmek için Çırağan Sarayı’na 
bir baskın düzenler.17 Bir savaşın sorumlusu olarak sadece padişahın gösterilmesi, özellikle 
de daha Abdülhamit sultan olmadan ona karşı olan kitlenin böyle bir yaklaşım sergilemesi 
yadırganamaz. Ancak Bosna özelinde Rumeli ya da Kafkasya/Kuzeydoğu Anadolu 
coğrafyasında yaşayıp, yıllardır öz yurt olarak gördükleri toprakları terk etmek zorunda kalan 
halkın tepkisinin de son derece insanî olduğunu da belirtmek gerekir. 

Selma Fındıklı’nın Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanında halkın II. Abdülhamit’e bakışı, 
resmî tarih söylemini andırmakla birlikte, roman kişilerinin savaş ve göç karşısındaki 
tepkilerinin son derece insancıl biçimde yansıtıldığı görülmektedir. Romanın ana kişisi Firuz 
Ağa, kendilerini kaderlerine terk ettiğini düşündüğü için, Osmanlı Devleti yöneticilerine de en 
az topraklarını işgal eden Avusturyalılar kadar tepkilidir. Zaten roman, “Gerçekten bırakıldık 
mı biz? Osmanlı gözden çıkardı da Bosna kullarını, Nemçeli’nin pençesine mi bıraktı?” (s. 5) 
şeklinde başlar. Özyurtları işgal edilince kendileri de zulüm ve işkenceye uğramakla karşı 
karşıya kalan halk, “Bosna illeri”nin yönetimi “Nemçe Çesarı”na bırakıldıktan sonra bu illerde 
yaşayan Müslümanların huzur bul(a)mayacağını, burada Osmanlı varlığından söz edil(emey)
eceğini öngörür. Yazar, Firuz Ağa’yı merkeze alarak onun şahsında Bosna halkının zihninden 
geçenleri yansıtır:

“Nasıl çıkarırsın bizi gözden Osmanlı? Rumeli Beylerbeyliği’nin can evi değil miydi 
Saraybosna? Rumeli’deki payitahtın… Erkekçe pistoluna davranıp da tek kurşun 
atmadan verilir mi bu yurtlar? Doğrusu atacak halin de kalmamış ya… Batmak üzere 
olan geminin safrasıyız öyleyse biz. Alevden dalgalar içinde çırpındıkça at birini daha… 
Bugün bizi, , Yarın Üsküp’ü… Niş’i…” (s. 6)  

Firuz Ağa’nın bu tepkileri, çaresiz kalan halkın endişe ve sitemlerini yansıtması bakımından 
çarpıcıdır. Kafkasya’dakilerin de kendileriyle benzer kaderi yaşadığını duyan Firuz Ağa, 
Osmanlı Devleti’nin bu kadar âciz kalmasını anlamlandıramaz; zaman içinde tüm Rumeli’nin 
Osmanlı yönetiminden çıkıp yangın yerine döneceğini tahmin eder. Devletin halkını 
sahipsiz bıraktığını düşünür. Bir zamanlar Rumeli’yi Türkleştirmek, bu coğrafyaya Müslüman 
bir kimlik kazandırmak için Anadolu’dan Türkleri getiren Osmanlı’nın o gün onlara bu acıları 
yaşatmaya, onları “yurtsuz, yuvasız” bırakmaya hakkı olmadığını ifade eder. Yazar, Firuz Ağa’yı 
insanî boyutlar içinde işler; onun şahsında, halkın devlete bakışının durum ve gelişmelere 
karşı değiştiğini gösterir. Bu bağlamda Firuz Ağa’nın şu sözleri çarpıcıdır:

“(…)Yakıştı mı yaptığın büyüklüğüne? Yakışmasa yapmazdın elbet. Belki de biz büyük 
sanmışız seni… Hep uzaktaydın çünkü. Mağarasında uyuyan koca dev gibi. Arada 
bir gölgen düşerdi üstümüze. Kimi zaman da homurtularını duyardık. Ama kendini 
görmedik hiç. İstambol kaç konaklık yol? Uzaktan gözümüzde büyütmüşüz anlaşılan…

Sancağın Travnik’ten kalkıp yeniden Bosna’ya geldiği gün bayram etmiştik. Dağ gibi, 
üç tuğlu paşamız var arkamızda, diyorduk. Korkumuz yoktu. Hele, Umum Bosna Fırka-
yı Askeriyesi kurulduktan sonra… Yirmi sekiz yıl sonra sancaksız kalacağımıza kim 
inanırdı? Bistrig’de, ara sıra önünden geçtiğim yeni kışlalar, gülle işlemez kalemizdi 

17 Mahir Aydın, “Doksanüç Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. 
9, s.  499. 



157

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

sanki… Düşman askeri mi dolacak şimdi içine? Mazhar Paşa’mız da, ‘Hâl böyle,’ 
diyorsa… Dayan yüreğim dayan…” (s. 6-7) 

Firuz Ağa, “Osmanlı gözen çıkarmışsa bedeninden bir parçayı daha, Paşa ne’ylesin?” 
(s. 8) sözleriyle Bosna Paşası Mazhar Bey’in de kendisinden farklı bir ruh hâli içinde ol(a)
mayacağını ifade eder.

Dedesinden Budin’in de Osmanlı’nın zamanında gerekli müdahale ve desteği vermediği 
için kaybedildiğini duyan Firuz Ağa, tarihin tekerrür ettiğini, Bosna’nın ihmâl yüzünden 
kaybedildiğini, yine birçok canın yanacağını düşünerek yöneticileri suçlar. Kendileri 
çaresiz bir hâlde iken Padişah II. Abdülhamit’in bu toprakları çok da umursamayacağını 
düşünen Firuz Ağa, Sultan Abdülaziz tahtta olsa idi bu acıları yaşamayacaklarına hükmeder. 
Geçmişten bugüne Abdülhamit karşıtlarının çoğu, benzer görüşleri savunmuşlardır.

Osmanlı’yı bir kurşun atmadan Bosna ilini teslim etmekle suçlayan Firuz Ağa, ne yazık ki 
kendisi de hiçbir mücadele vermeden -kolay yolu seçerek- aniden ailesiyle birlikte Bosna’yı 
terk eder. Niçin orda kalıp mücadele etmediğini sorgulamaz. Boşnak asıllı damadı Aliya 
ondan daha sağduyuludur. Yolculuk esnasında “-Yerimizden kalkmakla yanlış mı ettik 
yoksa? Kalıp savaşamaz mıydık? Elimiz silah tutuyor çok şükür…” (s. 38) diyerek eylemlerini 
sorgular. Aliya’nın babası Ramadan Ağa, 1266/1850’de Sırp isyanına karşı savaşmıştır.

Firuz Ağa, her ne zaman çaresiz kalsa Osmanlı’yı suçlar. Sözgelimi damadı Mustafa’yı göçe 
ikna edemeyince de suçu Osmanlı’ya yükler: “Ben sana ne diyeyim Osmanlı? Sen koydun 
bu hâllere bizi… Mevla’dan bul, diyeceğim, ona da dilim varmıyor… Sen bulursan, biz 
de belamızı bulduk demektir çünkü…” (s. 32) Bazen de Osmanlı’ya bela okumak istemez; 
Osmanlı’nın yok olmasının kendilerinin de tamamen yok olması demek olacağının 
bilincindedir. Bir kez de “Sancağın devrilsin de altında kal Osmanlı… O zaman biz de toz 
toprak oluruz, biliyorum…” (s. 36) diye bela okur. Yine İstanbul’da Topkapı yakınlarından 
geçerken “Kapılar altında kal Osmanlı…”(s. 54) diye lanet okusa da “Kızsam da, ah etsem de 
yine senin eteğinde barınacağız Osmanlı… Senin ekmeğinle doyacağız.” (s. 55) nankörlük 
etmemesi gerektiğini hatırlar. Bazen de Allah’a isyan noktasına gelir:

“Hey koca Tanrı… İstersen durduramaz mıydın bu gidişi? Belki de Tanrı filan… 
Neyse, tövbe ettim… Hikmetinden sual olunmaz… Ne senin hikmetinden ne de 
Osmanlı’nın… Peki, biz kimden hesap soracağız? Nedir bu işin çaresi? Yok… Çare 
mare yok işte… Kalmışsın başsız…” (s. 34) 

Firuz Ağa, yaşadığı müddetçe Abdülhamit’ten nefret eder. Aradan yıllar geçip Bursa’yı 
mesken edindiği hâlde padişaha bakışı değişmez. Bir gün, sokakta çocukların “padişahım 
çok yaşa…” diye slogan atılmasından bile rahatsız olur.

1908 yılında Avusturya Kralı’nın Bosna Hersek topraklarını ülkesine kattığını dünyaya 
duyurması, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine, halk, Avusturya ve Bulgaristan 
mallarına boykot uygular.18 Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanında da bu boykota yer verilir. 
Firuz Ağa, bu siyasî gelişmeye şaşırmaz; seksen yaşında olmasına rağmen eylemi izler. Onun 

18  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Y. Doğan Çetinkaya, 1908 Boykotu Bir Toplumsal Hareketin Analizi, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2014.
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gözünde zaten yirmi yıl önce 93 Harbi sonrasında o topraklar, bir bakıma Avusturyalıların 
hâkimiyetine bırakılmıştır. Bu nedenle de tepkiler anlamsızdır. Ancak halktan birçok kişi 
gibi torunu Salih de bu boykota katılır. Hazindir ki Salih, boykot esnasında fenalaşır; eve 
getirildikten kısa süre sonra da ölür. Firuz Ağa’nın torunu Salih, Jön Türkleri temsil eder. O da 
dedesi gibi, Abdülhamit’e tepkili olup düşmanca bir tutum içindedir. Salih, silik bir kişilikteki 
babası Ramiz’le çatışmasına karşın, kendisi gibi Abdülhamit karşıtı dedesiyle anlaşır. Sultan 
Abdülhamit’ten “Kızıl Sultan… Kanlı Sultan…”, “Hamiyetsiz… Baykuş”  (s. 118) şeklinde son 
derece olumsuz ve ağır ifadelerle söz eder. Jön Türkleri ve Cemiyet-i İnkılabiye örgütünü 
savunur. Firuz Ağa Tanzimat neslini, oğlu Ramiz ara/geçiş neslini, Salih ise II. Meşrutiyet 
neslini sembolize eder. Ancak Salih’in ömrü kısa olur; II. Meşrutiyet’in ilanından kısa süre 
sonra ölür.

Farklı Irk ve Dinden İnsanların Birbiriyle İlişkisi

Saraybosna kozmopolit bir yapıya sahip olmasına karşın, uzun yıllar bu topraklarda farklı 
din, ırk ve mezhepten insanlar, bir arada barış içinde yaşamayı başarır. Ancak zaman zaman 
bazen dış tahriklerle bazen de kişisel hırslar yüzünden çatışmalar yaşanır. Saraybosna 
şehrinin merkezindeki Başçarşı’da gümüş ustası olan Firuz Ağa farklı din, mezhep ya da 
ırktan kişilerle iletişim hâlindedir. Onun müşterileri ve ahbaplarından biri olan Musevi 
Simon, “İşimiz çok kötü bundan sonra Firuz Ağa,” (s. 5) diyerek, Osmanlı Devleti bu vilayetteki 
hâkimiyetini elden bıraktıktan sonra sadece Müslümanların değil, Hıristiyan olmayan diğer 
halkın da huzursuz edileceğini tahmin eder.

Babasının eski kalfası, gümüş ustası Hıristiyan Stanko da Firuz Ağa’nın çocukluk arkadaşı, kan 
kardeşidir. Kan kardeşi oldukları günü, birbirlerine verdikleri söz ve sırları yaşadığı müddetçe 
unutmazlar. Stanko’yu aziz dostu, kardeşi gibi gören Firuz Ağa, göç kararını onunla paylaşır; 
ev ve dükkânını ona satar. Stanko da onun çaresiz hâlinden yararlanmak yerine ona yardımcı 
olmaya çalışır. Stanko’nun eşi Mino da Firuz Ağa’yı yabancı olarak görmez. Onlara, uzun yolun 
tehlikeli olduğunu, eşkıyalarla karşılaşma ihtimallerini hatırlatır. Nitekim yolculuk esnasında 
da onun bu tavsiyesini vefayla hatırlar.

Firuz Ağa, İstanbul’da sokakta rastladığı bir çocuğu Stanko’nun oğlu Miho’ya benzetince 
Miho’yu “can düşmanı” olarak düşünmek istemez; onu, kan kardeşinin oğlu olarak hatırlamayı 
tercih eder. Stanko’ya sürekli mektup yazıp ondan cevap alamamasına karşın, Stanko’yla 
geçen güzel günlerini ve onun kendisine hoşgörüsünü asla unutmaz. Bir gün, Stanko’nun 
oğlunun düğününde nasıl eğlendikleri gözünün önünde canlanır. Sırp isyancı başı Kara 
Yorgi adına yazılan destanın saz eşliğinde okunmasına Stanko’nun “Sırası mı şimdi? Düğünde 
destan okunur mu?” (s. 106) diye gösterdiği tepkiyi hatırlayınca onun ne kadar insancıl ve 
arkadaş sever olduğunu düşünür. Yıllar sonra Sırp isyanları ve Drina Köprüsü üzerine kelleleri 
asılan insanları hatırlayınca, Sırplara nefreti artsa da Stanko’ya bakışı değişmez; Stanko, onun 
zihninde hep insancıl tavırlarıyla yer eder.
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Sonuç

93 Harbi’nin yarattığı sarsıntılar, uzun yıllar hafızalardan silin(e)mez. Selma Fındıklı da 
Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanında, uzun yıllar Bosna’da yaşayan Firuz Ağa ailesi 
örneğinde savaşın Müslüman Türk halkı üzerinde yarattığı sarsıntıları işler. Yurdu işgal edilen 
ya da yönetimi el değiştiren topraklardan göçen muhacirler, uzun yıllar, yaşadıkları acıları 
unutamaz; öz yurtlarına hasretleri hiç dinmez; bedensel olarak göç ettikleri coğrafyada 
yaşasalar da yürekleri hep öz yurtlarında kalır. Bu romanda da Firuz Ağa ve ailesinin 
-özellikle de eşi ve büyük oğlu Murat’ı o topraklarda bırakan Fatma’nın- yüreğinin Bosna’da 
kaldığı görülür. Murat da o topraklarda kalan “evlâd-ı fâtihân”ın sembolü olur. Yazarın aile 
fertlerinden bazılarını o topraklarda bırakması bu bağlamda dikkate değerdir. Murat’ın o 
topraklarda kalışı dolayısıyla ailesinin yüreğinde derin boşluklar açılsa da Murat ve onun 
gibi o topraklarda kalan fedakâr Müslüman Türkler sayesinde bugün de o topraklarda 
Müslüman Türk varlığından söz edilebilmektedir.

Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi, roman kişilerinin psikolojisini de çarpıcı ve derinlikli biçimde 
yansıtması bakımından dikkate değer bir eserdir. Öz yurdu Bosna hiç savaşılmadan teslim 
edildiği için, Osmanlı yöneticilerine çok öfkelenen Firuz Ağa, asırlardır bu topraklara hâkim 
olan Osmanlı Devleti’nin Bosna’yı savunma hususunda çok aciz kaldığına hükmeder. Öz 
yurdu Bosna’yı terk edip aniden İstanbul’a göçe karar veren Firuz Ağa’nın ruhî dengesi 
sarsılır; yaşadığı acılar, tanık olduğu elim hadiseler dolayısıyla inanç krizleri yaşamaya başlar.

Yazar, romanında Osmanlı toplumundaki siyasî ve sosyal hadiseleri ve gelişmeleri, tarihî 
şahsiyetlerin ya da tarihî gerçeklikte yaşadığı bilinen/inanılan kişilerin değil de sıradan ya 
da kurgusal kişiliklerin bakışından yansıtarak edebî/estetik bir seviye ile birlikte insancıl bir 
yaklaşımı öne çıkarır. Romanda siyasî-sosyal ve tarihî gelişmeler canlı biçimde yansıtılırken, 
başta aile reisi Firuz Ağa olmak üzere, roman kişilerinin insanî duygu ve duyarlılıkları öne 
çıkarılmıştır. 

Yazar; ortalama bir okuyucunun, örgün eğitime ait ders kitaplarından ya da resmî tarihi esas 
alan kitaplardan devlet büyüklerinin savaş ya da siyasî-sosyal gelişmeler karşısındaki tavır 
ve yaklaşımlarını zaten bildiğini farz ediyor olmalı ki romanında estetik seviyeyi koruyup yer 
yer şiirsel üslûbu da tercih ederek, okuyucuya sıradan insanın duygularını, düşüncelerini, 
hayat karşısındaki tavır ve tutumunu göstermeye çalışır. Böylece okuyucu da kuru, didaktik 
bir anlatımla yazılan kurmaca tarih metni yerine, tarihî dekor içinde estetize edilmiş mekân 
ve kimliklerin anlatısını okuma fırsatı bulur.
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Yüreği Bosna’da Kalanların Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi

Özet

93 Harbi sonrasında Bosna-Hersek’in yönetiminin Avusturyalılara bırakılması, o topraklarda yaşayan 
Müslüman halkı tedirgin eder. O tarihten sonra can güvenliklerini tehlikede hisseden halk, anayurda/
İstanbul’a göçmeye karar verir. Selma Fındıklı, Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanında, uzun yıllar Bosna’da 
yaşayan Firuz Ağa ailesi örneğinde savaşın Müslüman Türk halkı üzerinde yarattığı sarsıntıları işler. Firuz Ağa, 
asırlardır bu topraklara hâkim olan Osmanlı Devleti’nin Bosna’yı savunma hususunda çok aciz kaldığını, öz 
yurdu Bosna’nın hiç savaşılmadan teslim edildiğini düşünür. Yaşadığı müddetçe II. Abdülhamit’ten nefret 
eder. Türk edebiyatında önemli bir tarihî roman olan Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi, tarihî dönemde yaşadıkları 
farz edilen roman kişilerinin psikolojisini çarpıcı ve derinlikli biçimde yansıtması bakımından dikkate değer bir 
eserdir. Bu bildiri metninde amaç, Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi romanında savaşın toplum üzerinde yarattığı 
sarsıntıların, siyasî ya da sosyal gelişmeler karşısında kişilerin gösterdikleri tepkilerin tarihî bağlam içinde nasıl 
ele alındığını irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: tarihî roman, 93 Harbi, göç, Bosna, savaş, II. Abdülhamit, İstanbul, Bursa.

The Novel Of Whose Heart Remained In Bosnia: Gözüm Yaşi Tuna Selidir Şimdi (My Tear Is The Danube’s 
Flood Now)

Abstract

Leaving the administration of Bosnia and Herzegovina to Austrians during Russo-Turkish War of 1877-1878 
distressed Muslim people of that territory.  After that time, people who felt themselves in danger of life 
decided to migrate to motherland, namely Istanbul. Selma Fındıklı in her novel Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi 
handles the subject of the effects of war on Muslim Turkish people in the example of Firuz Agha family who 
live in Bosnia for a long time. Firuz Agha thinks that Ottoman State failed to save Bosnia where it ruled for 
centuries and surrendered it without fighting, and thence he hates Abdulhamid II for his lifetime. Gözüm Yaşı 
Tuna Selidir Şimdi which is an important historical novel in Turkish literature is a remarkable work in respect 
of reflecting novel characters’ psychology strikingly and profoundly whom are assumed that lived in that 
historical period. In this paper, it is examined that how shocks of war on society and reactions of people 
against political or social developments in a historical context were handled in the novel Gözüm Yaşı Tuna 
Selidir Şimdi.

Keywords: historical novel, Russo-Turkish War of 1877-1878, migration, Bosnia, war, Abdulhamid II, Istanbul, 
Bursa.



161

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

Kaynaklar

Aristo, Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011.

Aydın, Mahir, “Doksanüç Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 
1994, Cilt 9, s. 498-499.

Çetinkaya, Y. Doğan, 1908 Boykotu Bir Toplumsal Hareketin Analizi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.

Demiryürek, Meral, “Bir Göçün Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 
7, S. 4, Aralık 2010, s. 124-146. 

Djurdjev, Branislav, “Bosna-Hersek”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1992,  s. 297-305.

Emecen, Feridun, “Bosna Eyaleti”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1992, s. 296-297.

Fındıklı, Selma, Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.

Göğebakan, Turgut, “Tarihsel Roman, Tarih ve Kurmaca”, Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yayınları, İstanbul, 
2004, s. 23-38.

Gümüş, Semih, “Tarihseli Soyutlamanın Bir Biçimi”, Yazının Sarkacı Roman, Can Yayınları, İstanbul, 2011, s. 193-
196.

Karpat, Kemal H., “1878 Avusturya İşgaline Karşı Bosna ve Hersek Direnişiyle İlgili Osmanlı Politikası”, 
Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, Çev. Recep Boztemur,Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, s. 130-166.

Lukács, György, Tarihsel Roman, çev. İsmail Doğan, Epos Yayınları, Ankara, 2008.

Tural, Sadık Kemal, “Tarihi Roman ve Atsız’ın Tarihi Romanları Üzerine Düşünceler”, Zamanın Elinden Tutmak, 
Ötüken Yayınları, İstanbul, 1992, s. 220-261.

Türkeş, Ömer, “Romana Yazılan Tarih”, Edebiyatın Omzundaki Melek Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, 
Haz. Zeynep Uysal, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 81-148.

Türkeş, Ömer, “Tarihî Roman Roman Gibi Tarih”, Virgül, S. 9, Haziran 1998, s. 16-19.



162

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni                                                         

Ömer Seyfettin’in Anlatılarında 
Ontolojik ve Filogenetik Bir Kayıtlanma 
Alanı Olarak Tarih ve Kimlik

Mitat Durmuş
Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

“Ben tesellisi mümkünsüz bir felâketin, intikamı alınamaz bir mağlûbiyetin 
şaşırttığı bir adamım. Ye’simi tenvim için dimağımı tarih mütalâasıyla yoruyorum.”1

Bireylerde ve toplumlarda kendilik bilincinin beslendiği önemli kaynaklardan birisi de hiç 
şüphesiz tarihtir. İnsanoğlunun varlık alanına düşmesinden itibaren tüm yaşam süreçlerini 
depoladığı, hem ontolojik hem de filogenetik toplanma ve tanımlanma alanı tarih olur. 
Tarih, bireyler açısından olduğu gibi uluslar açısından da belleği temsil eder. Belleğin 
şekillendirilmesindeki özne, insan olmakla birlikte, zamanla insanı şekillendirecek özne de 
bellek olmaya başlar. Dolayısıyla tarih-insan ilişkisi, karşılıklı bir etkileşim sürecidir. İnsan, 
kendisini belleğin dışında konumlandıramadığı gibi, bellek de insan olmadan boşlukta 
kalır. Kendilik, insanın boşluktan kurtulmasıdır. Tarih, bizi boşluktan kurtaran kendilik 
alanlarından biridir. Tarihinden kopan bireyler ve uluslar, ‘ben’ kimim, ‘biz’ kimiz, ‘bizler’ 
nasıl tanımlanırız sorularına cevap bulamazlar.2 Bu cevapsızlık, kimliksizliğin cevabı olur. 
Dolayısıyla tarihsiz toplumlar, tarifsiz toplumlardır. Tarifi olmayanın kendisi de yok demektir. 
Bu sebeple tarih, aslında bir ‘var’lık alanıdır.  Bireyi ve ulusu tanımlayan, tamamlayan ve 
kayıtlayan tarih, yalnızca geçmiş zamana bakan göz demek değildir. O, aslında ‘kendi’ne 
bakmaktır. Yukarıdaki -ben, biz, bizler- sorularına cevap bulmak, işte bu bakışla ilintilidir.  Bu 
açıdan, insan tarihi kurarken tarih de insanı kurmuş olur. Doğan Özlem, kaygı ile tarihsellik 
arasındaki ilişkiyi sorguladığı makalesinde, “Tarihi yapan Özne-İnsan’dır ve Özne-İnsan tarih 
tarafından yapılır. (…)Tarihselliğinden ve toplumsallığından arınmış bir Özne imkânsızdır.”3 

1 ** Ömer Seyfettin, “Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür”, Bütün Eserleri Hikâyeler 1, (hzl.: Hülya Argunşah), Dergâh Yay., İst. 1999, 
s.94

2  Şair Tomrisoğlu’nun 1913’te yazdığı “Biz Türk Müyüz?” adlı şiiri bu açıdan gösterilebilecek örneklerden yalnızca birisidir. 
“Biz Türk müyüz? / Biz Türk müyüz? Hayır hayır, Türk değiliz! Hangimiz / Bu suale “Evet!” diye cevap verir? Düşünün! / Biz Türk 
müyüz? Hani bizim lisanımız? O temiz / Ahlakımız nerde? Şimdi çürümüşüz biz bütün. / “Türk” sözünü küfür gibi kullananlar 
var bugün, / Anadolu, Türk vatanı viran olmuş, geziniz: / Orda kıtlık, orda açlık, orda yastır her düğün, / Orda Turan yolların-
dan kalmamıştır hiç bir iz…/ Bu gidişle yurdumuzu düşman gelip alacak; / Ah, alacak uyanmazsak, ey Türk oğlu! Bu alçak / 
Duygusuzluk sana mezar olacak pek yakında! /Yok, zararı “ben Türküm!” de, korkma yahut etme naz. / Türklüğünü öğrenerek, 
namusunu takın da / Lisanını, tarihini, ahlakını sev biraz!”( Halka Doğru Mecmuası, s.27, 10 Teşrin-i Evvel 1329 (10 Ekim 
1913), s.211)

3  Doğan Özlem, “Kaygı ve Tarihsellik”, Doğubatı, s.6, Şubat-Mart-Nisan 1999, s.22
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der. Çünkü insanın bizatihi kendi, tarihsel bir varlıktır.4 

Bireysel ve ulusal kendilik bilincine ulaşmak ve kendilik değerlerine tutunabilmek, tarih ile 
olanaklı olur. Tarihini yadsıyan ya da tarihini başka bir bağlama bağlayan, kimliksizleşmeye 
belli bir zaman sonra da değersizleşmeye mahkûm olur. Tarihçi Arthur Marwick, bu 
değersizleşmeyi başıboşluğa sürüklenmek olarak şöyle tarif eder: “Bir toplumda hiç 
kimsenin tarih bilmediğini varsaysak gündelik hayat neye benzerdi? Böyle bir durumun 
hayali bile bizi korkutur, çünkü bir toplumun kendi hakkında bilgi sahibi olabilmesi için her 
şeyden önce kendi tarihini bilmesi gerekir. Nasıl ki belleksiz ve benliksiz bir insan başıboşluğa 
sürüklenirse, belleksiz ve benliksiz bir toplum da başıboşluğa sürüklenecektir.”5

Toplumlar açısından ontolojik bir güven alanı olan vatan, insana nasıl mekânsal bir yerlem 
ve kimlik sağlarsa, tarih de -onunla- kolektif bir bilinç oluşturanlara zamansal bir yerlem 
ve kimlik sağlar. Mekânsal ve zamansal bir yerleme oturan birey ve toplumlar, kendilerini 
kolektif bilinç alanı ile çatışmayan bir kimliğe bağlarlar. Kolektif bilinç alanı, insanın 
genetik, kültürel ve insanî değerlerinin şifrelendiği ve bütün öz değerlerinin saklandığı 
alandır. İnsan, yaratılışı gereği içine doğduğu dünyanın bütün sırlarını ve verilerini 
burada saklar. İnsan, kendileşme uğraşısına girdiğinde durmaksızın bu alanla temas 
kurmak durumundadır. Kolektif bilinç alanı, insanoğlunun varlığını geçmişten alarak, 
güncele taşıyan, dil, soy, vatan, tarih ve inanç değerlerini bellek kazanlarında hazır tutan 
bir alandır. Bu alan, insanın korku, kaygı, coşku, umut, sevinç, hüzün gibi yaşantılarını ve 
duygu durumlarını aynalamasına yardımcı olur. Bu bakımdan tarih, birey ve toplumların 
yaşantılarını görebilecekleri, kendilerini inşa ederken yönelecekleri ayna işlevine sahiptir. 
Birey ve toplumlar, kendi aynalarının dışında yanıltıcı aynalara baktığında gerçek 
görsellerini kaybederler ve yabancılaşırlar. Bu bakımdan tarihsiz toplumlar ve bireyler, 
talihsiz toplumlar ve bireylerdir. Aynada nasıl bir görüntü ile karşılaşacağı kendisinin değil, 
aynanın inisiyatifine terk edilmiştir.  

Türk toplumu, Ömer Seyfettin’in eser verdiği yıllara gelindiğinde, aynadaki görüntüsünü 
olduğu gibi, kendisini gösterecek aynayı da kaybetmiş konumdadır. Agâh Sırrı Levend, 
bu gerçeği şu çarpıcı cümlelerle ifade eder: “Türk, Osmanlı tarihi içinde kaybolmuştu. 
İmparatorluğu meydana getiren milletlerden Müslüman olanlar manevî bakımından, 
Müslüman olmayanlar da maddî yönden onu eritmişlerdi. Selçuklularla daha önceki 
Müslüman Türk devletleri zamanında da onu bir bütün olarak bulmak mümkün değildi.”6 

Türk toplumu, tarih karşısında daima kayıtsız olmuştur. Öyle ki 8. yüzyılda gelecek kaygısı 
taşıyarak taşa yazı yazacak, sonra 19. yüzyılda yazı yazdığı taşı bulduğu için sevinecektir. 
On bir asır boyunca tarihi ile bağını koparmışçasına yaşayan Türk toplumu, 19. yüzyılda 
da üzerine yazı yazdığı taşı kendisi bulmaz. Kendisinin, böyle bir yazıdan, bu yazıyı 
nerde yazdığından, niçin yazdığından dahi haberi yoktur. Bu onun unutmuşluğundan 

4  Takiyeddin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000, s.159

5  Stuart Sım, Derrida ve Tarihin Sonu, (çev.: Kaan H. Ökten), Everest Yay., İst. 2000, s.2’den aktarma ile.

6  Agâh Sırrı Levend, Türkçülük ve Millî Edebiyat, TTK, Ank. 1962, s.181-182
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değil, hayatı ehemmiyetsiz yaşamasından kaynaklanır.7 Taşa yazı yazan akıl da bu 
ehemmiyetsizliği bildiği için kaybolmayacağını düşündüğü, kırılmayacağını ve bir başka 
yere taşınamayacağını tasavvur ettiği bir nesneye yazısını yazar. Ancak nesne kırılmasa 
da bu nesnede yazılanların muhatapları düşmüş, kırılmış ve bir başka kimliksel bağlama 
taşınarak tarihsel geçmişten kopmuştur. Bu açıdan bir başka gerçek ise 19. yüzyılda 
yabancılar tarafından bulunan kendi eserine karşı gösterdiği tepki de yine ehemmiyetsizlik 
olur. İsveçli (Johan von Straklenberg) bulur (1721), Finlandiyalı haritalandırır (1887), 
Danimarkalı (Vilhelm Thomsen) okur (1893), Rus yeniden inceler (1894), Alman merak eder, 
Fransız dikkat kesilir, Türk yine kayıtsızdır. “Ey Türkler, bu bengi sözler size aittir.” denildikten 
sonra bile Türk’ün ilgisi, bu alana yönelmez.8 

8. yüzyılda taşa yazı yazarak dünyadaki varlığını konumlayan ve çağlar sonrasına seslenmeyi 
planlayan akıl ile aynı soya mensup olduğu hâlde hiçbir gelecek kaygısı taşımadığı gibi, 
yazdığı yazıyı da unutan bir ulus, nasıl olur da aynı ad altında adlandırılır?9 Biri, kendini 
dünyada var kılmak isteyen akıl; diğeri, ondan koptuğunun dahi farkına varmamış bir 
kitle. Tarihlerinden böylesine vazgeçen Türkler, bir yıkım olarak gelen talihlerinden 
kaçamayacaklardır.

Ömer Seyfettin’in “Asilzadeler” öyküsünde, kendisine köken arayan kahramanların 
köksüzlükleri ile Osmanlı aydınının kökünü terk ederek köksüzleşmesi özdeşleşir. Osmanlı-
Türk toplumu için en eski tarihimiz 1299’dur. Söğüt’te başlayan yolculuğun biraz daha 
geçmişe yönelmesi, en fazla 1071’e kadar uzanır. Oysa “Primo Türk Çocuğu” öyküsünde adını 
değiştirerek Türk adı alan Primo, Oğuz isminde karar kılacaktır. Elbette öykü kahramanı 
böylesi bir tercihte bulunmuyor; bu, doğrudan metnin gizli öznesi olan Ömer Seyfettin 
tarafından yapılan bir tercihlemedir. Böylesi bir tercihle yazar, Söğüt’te başladığı düşünülen 
yolculuğun, çok daha eskiye gittiğini ve dal ile kök arasındaki tarihsel bağı göstermek ister. 
Bir çadırdan bir imparatorluğa yükselmediğimizi, bu yükselişin arkasında binlerce yıllık 
bir birikimin yattığına vurgu yapar.10 Ad değiştirirken Primo’ya babası Kenan’ın önerdiği 
Enver, Niyazi isimlerini seçtirtmeyen metin kurucu özne, onu soylu bir kökene eklemlemek 
için Oğuz adına yöneltecektir. Zaten Primo, böylesi derin bir köke bağlanmamış olsaydı 
kısa sürede devrilebilirdi. Çünkü annesi bir İtalyan’dı. Yazar, kahramanın esecek küçük bir 
rüzgârda yıkılmasını önlemek için onu, toprağına sağlam tutunacağı bir kökle bağlar. Baba 
Kenan, Tanzimat ricalinin yarattığı bir kahramandır, Oğuz ise metin kurucunun yarattığı 
bir kahraman olur. Anlatının başında Kenan, gölgede başladığı hayatına, gölgede kalarak 
devam ederken Primo (Oğuz), anlatının başkahramanı olur. Yazar, örtük anlamda, Oğuz’u 

7  Kaldı ki eserler hakkında daha 13. yüzyılda Moğol tarihçisi Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan-Güşâ adlı yapıtın-
da söz etmiştir.

8  Orhun Yazıtları ile ilgili Türkiye’de ilk kitabın kırk-elli yıl sonra 1924’te Necip Asım tarafından yayımlanmış olması bu 
tepkisizliğin açık gösterenlerindendir.

9  Belki de aradaki temel fark, 19. yüzyılda bile bir bilgi toplumu olma konusunda sergilenen direnç ile 8. yüzyılda Bilge’yi 
kağan yapan algı farklılığıdır. 

10  Bu yıllarda toplumda kendilik bilincini kurmak için çırpınan aydınların karşılaştıkları bir başka zorluğu ise Tamer 
Timur’dan aktaralım;  “Türk milliyetçiliğinin ilk biçimi olan Türkçülük akımı, Türklere karşı önyargılarla dolu bir ortamda geliş-
tiği için daima, kendisini uygarlık tarihinde Türklerin İslamlık dışında da mevcut olduğunu kanıtlamak zorunda hissetmiştir.” 
(Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İmge Kitabevi, Ankara 1998, s.74)
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gölgede bırakmayarak, bu isimin ancak başkahraman olabileceğine de göndermede 
bulunur. Zaten böylesi bir tarihi adın gölgede bırakılmış olması, yazarın yaşadığı çağdaki 
düşünce yapısıdır. Oysa yazar, çağın kendisinin gölgede kalmış olmasına karşı duruş 
sergilemek için metin kurar; tarihe, kimliğe, dile, soya ilişkin değer unsurlarını öne çıkarır.   

Primo, filogenetik olarak bir İtalyan anneden gelmiş olsa da ontolojik olarak Oğuz’a 
bağlanmıştır. Anlatı, kurgu tekniği açısından sorunluymuş gibi gözükse de çatışma ve 
zıtlıkların içinden böyle bir kahraman yaratmakla yazar, “millet”i nasıl tanımladığını da 
okuruna hissettirmek ister.11 Kaldı ki Türk bir anne ve babadan dünyaya gelen Kenan, 
öykünün başında ontolojik düzlemde gölge, renksiz ve milliyetsiz olarak sunulacaktır. 
Dolayısıyla öykünün yüzey yapısındaki savaşa, derin yapıda milleti tanımlama savaşı da 
eşlik eder. Grazia ise ontolojik olarak zaten bir başka bağlamda bulunduğundan, biyolojik 
aidiyetine vurgu yapmaksızın ontolojik aidiyetini önceleyerek İtalyan olarak tanıtılır. Grazia, 
hem filogenetik hem de ontolojik olarak İtalyan’dır. Grazia, filogenetik olarak öykünün 
başında Kenan gibi Türk, ontolojik olarak milliyetsiz değildir. Savaş, Kenan’ı filogenetik 
varlığına değil, ontolojik varlığına çeker. Zira o, zaten filogenetik olarak Türk’tür ancak 
ontolojik olarak güvensiz bir gölgedir. Yazarın bakışında filogenetik değil, ontolojik olarak 
Türk olmak önemlidir. Primo’nun adındaki değişiklik ise daha önce de vurguladığımız gibi, 
onu tarihsel kökene bağlamak için seçilmiştir. 

Bu noktada, ontolojik anlamda güvensiz insanın karşılaştığı üç tür anksiyeteyi belirtmek 
gerekir. 1) Yutulma, 2) İçe Çökme, 3) Taş Kesilme.12 Bireysel ve kültürel düzeyde kendi tarihsel 
kimliğinin farkında olamayan yahut kendilik bilincine ulaştırıcı kolektif bilinçten yalıtılmış 
birey ve toplumlar, karşılaştığı ötekinin kimlik alanında kaybolur, “yutulur.”

“Yazılmamış tarihlerini, batılıların yazdıkları tarih kitaplarında öğrenmek durumunda kalan 
Türk aydınları, XIX. yüzyıl boyunca içine düştükleri aşağılık kompleksinden, ancak”13 Ömer 
Seyfettin’in anlatılarındaki kendilik görüngülerine tutunarak çıkar. 

Türkçülük fikir hareketinin de öncülerinden birisi olan Ömer Seyfettin, “Ferman”, “Kütük”, 
“Vire”, “Başını Vermeyen Şehit”, “Kızılelma Neresi?”, “Teke Tek”, “Topuz”, “Nadan”, “Diyet”, “Forsa”, 
“Büyücü”, “Pembe İncili Kaftan”, “Kaç Yerinden?” “Uzun Ömür”, “Teselli” gibi öykülerinde eski 
kahramanlardan/tarihi anlatılardan söz ederken onların çevresindeki güçlü şahsiyetler 
üzerinde özellikle durur.14 Bunlar aracılığı ile cesur, güçlü, onurlu, dürüst, fedakâr, 
baş  eğmez, açık ve tok sözlü insanların portresini çizer. Tarihsel kendiliği inşa ederken 
atalardan kalma imajlar bütününü, anlatı malzemesine dönüştürür. Ontolojik güven yıkımı 

11  “Yarınki Turan Devleti” adlı çalışmasında bu konuyu makalelerinde de açığa çıkarmak ve özellikle vurgulamak ister. “O 
halde biz de “Türk” derken ırk ve kan cihetlerini derin derin araştırmamalıyız. Bir ferdin Türk olmak için Türkçe konuşması, 
Müslüman olması, Türk terbiye ve örfünün içinde yaşaması kâfidir ve Anadolu’da Türkçe konuşan on dört, on beş milyon Müs-
lüman vardır ki hepsi Türk’tür.”( Ömer Seyfettin, “Yarınki Turan Devleti”, Bütün Eserleri Makaleler 1 (hzl. Hülya Argunşah), 
Dergâh Yay., İst. 2001, s.325)

12  R. D. Laing, Bölünmüş Benlik, (çev.: Selçuk Çelik), Kabalcı Yay., İst. 1993, s.45

13  Hülya Argunşah, “Millî Kimlik Oluşturmada Edebiyatın Rolü ve Ziya Gökalp” Türk Kimliğinin Yeniden İnşası Bağlamın-
da Ziya Gökalp, (hzl.:. Ünver Günay, Celaleddin Çelik), Kesit Yay., İst.2010, s.135

14  İnci Enginün, “Tanzimat Sonrası Edebiyatta Osmanlıya Bakış”, Araştırmalar ve Belgeler, Dergah Yay., İst.  2000, s.285
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yaşamış bireyleri, konusunu tarihten alan öyküleriyle sağaltıma sokar. 

Tarihsel kendilik inşasının en belirgin özelliklerinden birisi olan eski devirlerdeki gücün 
restorasyonu isteği, ilk edebî örneklerini Ömer Seyfettin’in eserleri ile verir. Ömer 
Seyfettin’in eser verdiği yıllar, aynada görüntünün değişti/rildi/ği, kolektif bilinç alanlarının 
tahrip edildiği, mekânsal ve zamansal yerlemlerin alt-üst olduğu yıllardır. Bu yıkımın 
restorasyonu, yazarın bir çığlık olarak çağa düşmesini hazırlar. Yitik bilinçler, yitik nesiller 
yetiştirirken Ömer Seyfettin, kendilik aynasını edebî metinlerle okurunun önüne koyar. 
“Ashab-ı Kehfimiz” anlatısında, bir yitik bilinç örneği olarak Niyazi Bey’i aracı kılar. Anlatıda 
Niyazi Bey, Tanzimat yetiştirmelerini sembolize eder. Tanzimat aydınının benimsediği 
“milletim nev-i beşer, vatanım rûy-i zemin” anlayışını sürdürmek üzere II. Meşrutiyet yıllarında 
ortaya çıkarılan bu tip,  Avrupa’da öğrenim görmüş, döndükten sonrada Osmanlı Kaynaşma 
Kulübü kurucuları arasında yer almış bir tiptir. Tanzimat aydınının söylemini “bila tefrik-i 
cins ü mezhep” şeklinde yeni bir formda dillendiren Niyazi Bey, ontik alanları boşaltılmış 
yalnızca biyolojik bir varlık olarak okura sunulur. Niyazi Bey, Kaynaşma Kulübü’ne üye etmek 
istedikleri Ermeni asıllı genç Dikran Hayikyan’a, tarihsel kimliği reddeden bir söylemi büyük 
bir övünçle şöyle anlatır; “Kendi tarihlerinizi tabii bilirsiniz. Bir de bizim mekteplerimizde 
okuttuğumuz tarihlere bakınız. Bir ‘Türk’ kelimesi bulamayacaksınız. Bundan başka bizim 
tarihlerimiz bilhassa Türklük aleyhinde tertip olunmuştur. Hülagu, Timurlenk gibi dünyanın en 
büyük cihangirlerini sırf Türk oldukları için, küfürler, lanetlerle tarihlerimizde yâd ederiz. Sonra 
Sezar, İskender, Napolyon hakkında tarihlerimiz ihtiramda kusur göstermezler. Hatta bunlar 
için şairlerimizin bazıları şiirler bile tanzim etmişlerdir. Hele İskender, edebiyatımızda âdeta 
bir telmih olmuştur. Her milletin şairleri kendi milletlerini, tarihlerini, ananelerini terennüm 
ederler. Bizim şairlerden ne yenisi, ne eskisi, Türklüğe dair bir kelime yazmadıkları gibi kendi 
milliyetlerinden bahis icap edince ‘Etrak-i bi-idrak’ demişlerdir.”15

Ömer Seyfettin’in karşı çıkış yaptığı önemli yanılsamalardan biri olan binlerce kırılmış 
hayâlden doğma ‘Osmanlılık’ mefhumu, tarihsel kendiliği ve Türk’ün kimliğini, yanıltıcı 
aynalara aktarmıştır. Böylece, “Osmanlılar, kendilerine Türk demedikleri gibi, lisanlarına 
da “Türkçe” namını vermediler. Osmanlı milleti, Osmanlı lisanı, Osmanlı edebiyatı, Osmanlı 
müessesat ve ananatının kâffesi, altı yüz senelik Osmanlı tarihinin mahsulleri”16 olur. Bu 
yaklaşımı Ömer Seyfettin, namus telakkisini anlattığı “Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür” adlı 
öyküsünde, “Onların fikirlerince mazi mezardır, mevttir, ademdir.”17 cümleleri ile verir. 

19. yüzyılın sancısını yaşamına ödünçleyen Ömer Seyfettin, tüm referanslarını yitirerek 
çöküntü yaşayan çağın tanıklarına ve gelecek nesle tutunma alanları oluşturarak kendilik 
sürecini diri tutma arzusundadır. Eski Tarihi Kahramanlar adını vererek kurguladığı öyküleri, 
böylesi bir itkinin ve ereğin sonucudur. 19. yüzyılın tüm bunalım ve çöküntü psikozunu 
ötelemek adına öykülerini kurgulayan yazar, ereksel anlamda öyküyü değil, bir bilinci 

15  Ömer Seyfettin, “Ashab-ı Kehfimiz”, Bütün Eserleri Hikâyeler 3, (hzl.: Hülya Argunşah), Dergâh Yay., İst. 2007, s.122

16  Ziya Gökalp, Makaleler 1, (hzl.: Şevket Beysanoğlu), Kültür Bakanlığı Yay., İst. 1976, s.57

17  Ömer Seyfettin, “Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür, Bütün Eserleri Hikâyeler 1, (hzl.: Hülya Argunşah), Dergâh Yay., İst. 1999, 
s.93
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kurgulamak amacındadır. Çünkü 19. yüzyılı sarmalayan ve 20. yüzyıla da yansıma olasılığını 
en üst seviyede tutan “umutsuzluk”, geleceğin kararmasına ve körleşmesine sebep 
olacaktır. Kaldı ki Soren Kierkegaard’ın tanımlaması ile söyleyecek olursak “Umutsuzluğun 
özü yaşamın ‘hiçbir şey’ olmamasıdır.”18 Ömer Seyfettin, yaşamın ‘bir şey’ olup olmadığının 
görüntülendiği ve kayıtlandığı alanı, tarihsel kendilikte bulduğu için geçmişin imgelerini 
ontik ve filogenetik düzlemde işler. Tarihsel kopuntu yaşayan çağın bilincini ortak acılar, 
kayıplar, umutlar ve anılar sarmalında okuruna aktarır. Geçmişin imgelerini güncele 
taşıyarak o sırada var olan toplumsal düzeni, tarihsel kendiliğe eklemlemek ister. Yazar, 
bireylerin anımsama alanının bellek olması gibi toplumların anımsama19 alanının da 
tarih olduğu gerçeğini kullanarak ona katılmış bulunanların bilincini sarsmayı ereksel bir 
öz olarak öykülerinde işler. Ömer Seyfettin’in anlatılarına yön veren temel itki, bilincin 
aydınlatılması erekselliği üzerinden yürütülen güce dayanır.  Yazar, öykülerinde bellek 
destekleyici (mnemonik) kodlamalar yaparken anlambilimsel, sözel ve görsel kodlamalara 
son derece dikkat ederek, okurunu ulus bilinci etrafında kuşatır. “Beyaz Lâle” öyküsünde 
anlambilimsel, sözel ve görsel unsurların başarıyla kullanıldığı dikkati çeker.  Radko 
Balkaneski’nin Türkleri Serez’den çıkarma planlarının anlatıldığı bölümde görsellik, 
sinematografik bir içeriğe bürünürken, başkaca öykülerinde olduğu gibi “Mehdi” öyküsünde 
de anlambilimsel ve sözel kodlamalar baskın kılınır. Anlatılarda başarıların/zaferlerin yanı 
sıra, hatta ondan daha çok acıların, yıkımların, işkencelerin, tükenişlerin anlatıldığı görülür. 
Yazarın yaşamdan deney/im/lediklerinin de bunda etkisi olmakla birlikte bilinçle seçilen 
bu anlatı yöntemi ile yazar, okurunu önce sarsmak, sonra ise anlatılarındaki itkisel erek 
doğrultusunda kuşatıp kurmak düşüncesindedir. Ernest Renan’ın, ulusların bilinçlenme 
araçlarından birisinin ve belki de en önemlisinin ‘acılar’ olduğunu vurgulaması, Ömer 
Seyfettin anlatılarında da görüleceği gibi son derece belirgindir. Renan bu gerçeği, “Ortak 
acı sevinçten daha birleştiricidir. Ulusal anılar konusunda yaslar, zaferlerden daha değerlidir; 
çünkü onlar belli görevler yükler, ortaklaşa çabayı gerektirir.”20 ifadeleri ile açıklar.

Ömer Seyfettin’in öykülerini tarihî arka fonla beslemesinin önemli sebeplerinden birisi de 
hiç kuşkusuz tarihin birey veya toplumda aidiyet bilincini canlı tutan ve onu derinleştiren 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Tarih, bir milletin aidiyet bilincinin ruhudur. İçinde 
yaşanılan buhran, bunalım ve kendini yok sayma devrinde tarih bizim irade sefaletlerimizin, 
tutunacağı destek hâline Ö. Seyfettin’in konularını tarihten alan öyküleri ile taşınır. “Kaç 
Yerinden?” adlı öyküsünde yazar, hâldeki tarihsel kopmuşluğu, irade sefaletinin çöküşünü 
şu cümlelerle verir:“Mazide bugünkü medeniyetin, maddiyatın söndürdüğü nurlar var, 
dedim, ulviyet var. Ruh azameti var. Fikir uğrunda fedakârlık var. Doğruluk, sadakat, vefa, 
fazilet, kerem, şefkat, muhabbet, aşk var. Hayatın hakiki manası olan mefkûre var. Sonra 
rebabiyet var… Ah şimdi…”21 Yazarın “ah şimdi” diyerek yakınma anlam birimciği üstünden 
örtük gönderme yaptığı bellek destekleyici kod, “Beyaz Lâle” öyküsünde çözümlenir. 

18  Soren Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, (çev.:, Mukadder Yakupoğlu), Doğu-Batı Yay., Ankara 2004, s.8

19  Paul Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar? (çev.: Alâeddin Şenel), Ayrıntı Yay., İst.1999, s.10

20  François Georgeon, Osmanlı- Türk Modernleşmesi (1900-1930), (çev.: Ali Berktay), YKY, İst. 2009, s.108’den aktarma 
ile.

21  Ömer Seyfettin, “Kaç Yerinden?”, Bütün Eserleri Hikâyeler 2, (hzl.: Hülya Argunşah), Dergâh Yay., İst. 2007, s.119
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Öykünün başkahramanı Bulgar subayı Radko Balkaneski ağzından Türklerdeki bilinç yitimi 
alay konusu yapılarak verilir ki okur, kendisine değil, Radko’ya kızarak kendinin farkına 
varabilsin istenir. “Kaç Yerinden” öyküsünde yönelttiği,“Ah şimdi” sorusunun karşılığını da 
Radko Balkaneski ağzından anlambirimsel işleve sahip hakaret ibareleri ve ifadeleri ile 
verir: “Sonra Türklere bakınız. Bu heriflerin aptallıkları o derecededir ki yalnız etnografyanın  
esaslarını  kabul etmemekle kalmazlar, dünyada “kavmiyet, milliyet” gibi bir şey olduğuna  
da inanmazlar. Kendilerinin milliyetçilerini bile şiddetle inkâr ederler. Tarihleri, Cengiz  gibi, 
Hülâgu gibi en büyük imparatorlarına küfürlerle doludur.”22 Alıntılanan metindeki “aptal, 
inkarcı, inançsız ve küfür” sözcükleri Türk adına yapıştırılarak özelikle kullanılır. Bu anlamsal 
sezdirimleri yazar, berikinin tepkiselliğini güçlendirmek için bilinçli olarak “öteki” ağzından 
yaptırır. Ötekinin ağzı ile ortak psişik mirasa yapılan saldırı, berikinin uyku modunu çözmek 
üzere kuvvetlendirilerek söylenir. Uyku hâlinin derinliği, ötekinin (Radko’nun) saldırganlık 
eylemlerini daha da artırmasına sebep olur. Öyküye ad olan “Beyaz” (Lâle) imgesi/miti 
kirletilmiş kutsallar bütünü olarak üst bilince çıkarılır. 

Her ulusun tarihine gömülmüş gibi görünmesine karşın bellek mekânlarında muhafaza 
edilen tarihsel “mit”leri vardır. Ulusal bilinci uyarmak isteyen düşünürler/sanatkârlar, bu 
mitleri saklanma/korunma alanlarından çıkararak bilincin sofrasına taşırlar. Ömer Seyfettin, 
eserlerinde destan ve efsane anlatılarından yararlanmasının23 yanı sıra, tarihsel mit ve 
ülküleri de “Kızılelma Neresi?” öyküsünde olduğu gibi düşünsel bir fon olarak kullanır. Bu 
sebepledir ki Ömer Seyfettin’in öykülerinde tarih, bir arka fon olmanın ötesinde daha 
çok epistemik bir çağrı fonksiyonu ile yer alır. Adı geçen öyküde, sefere çıkma hazırlıkları 
yapan padişah, dışarda askerlerin “Kızıl Elmaya’ya. Kızıl Elma’ya…Kızılelma’yacak gideriz!” 
naralarını duyar ve sadrazamlarına, vezirlerine, beylerbeyine, kazaskerlerine bu naradaki 
Kızılelma’nın neresi olduğunu sorar. Cevap alamayınca da otağına rast gele aldırdığı üç 
askere aynı soruyu yöneltir ve hepsinden beklenen doğru cevabı aldığında divan üyelerine 
epistemik içeriği son derece yüksek, “Sanmak, bilmek değildir.”, “Bin âlimin bilmediğini bir arif 
bilir.”24 cümleleri ile karşılık verir. Dolayısıyla Ömer Seyfettin’in anlatılarında tarih yalnızca bir 
geçmiş ve övünme aracı değil, aynı zamanda bir bilgi nesnesidir de. Yazar bu bilgi nesnesini 
kullanırken okuruna iyinin geçmişte aranması gerektiği şeklinde bir amaçsal iletiyi de 
öncelemez. Böyle bir amacın, bireyin/okurun ilgi ve dikkatinin geçmişe yönelmesine, 
geleceğe dönük tasavvurlara ilgisiz kalmasına yol açacağının da farkındadır. Collingwood’a 

22  Ömer  Seyfettin,  “Beyaz  Lâle”,  Bütün Eserleri Hikâyeler 3,  (hzl:   Hülya Argunşah ),  Dergâh   Yay., İst. 1999,  s. 303

23  Ömer Seyfettin bilinç yaratımını gerçekleştirmek için çoğunlukla yararlandığı kaynaklardan birisi de gelenekten beslen-
mektir. Halk anlatılarından yararlanarak kurduğu öykülerinde ortak bir bilinci yeniden öykü dili ile ifade edebilmek ça-
basına girişir. Halkı öyküde vurgulanan iletiye açık hale getirmek ve kabul edilebilirliğini çoğaltmak için böylesi bir yön-
teme başvurduğunu da söylemek olasıdır. Sözlü anlatının, bir milletin ortak bilinci olması Ömer Seyfettin’in öykülerinde 
okurunu gizlice kuşatarak ortak bilince çekme çabasının bir sonucu olarak kendini gösterecektir. Geniş bilgi için bk.: Rıza 
Filizok, “Ömer Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesirleri”, Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara Üni-
versitesi Yay., İst. 1984, s.113-126; Dilâver Düzgün, “Ömer Seyfeddin’in İki Hikâyesinde Halk Kültürü Unsurları”, Milli Folklor, 
S.19, Güz 1993, s.46-48; Aziz Kılınç, “Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ömer Seyfettin’in Halk Anlatı Kaynaklı Hikâyeleri”, 
1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu (9-11 Mart 2007) Bildiriler, Gönen Belediyesi Kültür Yay., İst. 2007; 
Hasan Avni Yüksel, “Ömer Seyfettin ve Bir Halk Hikayesi”, Milli Folklor, S.31-32, Güz-Kış 1996, s.77-85; Serkan Özdemir, 
Ömer Seyfettin Hikâyelerinde Alt Metinler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, (Yayınlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi), İst. 2011, 147 s.

24  Ömer Seyfettin, “Kızılelma Neresi?”, Bütün Eserleri Hikâyeler 2, (hzl.: Hülya Argunşah), Dergâh Yay., İst. 2007, s.216, 219
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göre ifade ettiğimizde bu tarihsel bilgi, aklın geçmişte ne yaptığının bilgisidir ve aynı 
zamanda bunun yeniden yapılması, geçmiş edimlerin şimdide sürdürülebileceğine olan 
inançtır.25 Dolayısıyla yazarın alternatif bir öneriyle gelmeden önce, nereden nereye 
gelindiğini hatırlatması, yürürlükteki paradigmaların bir işe yaramayacağının da çıkarımsal 
bir belirtisidir. Tarihle olan bu kenetlenme, millî romantik duyuş tarzının Ömer Seyfettin’deki 
erken dönem adımları olarak görülebilir.

Yalıtılmış bir kendilik bilinci ile yaşama katılan ve devam eden Osmanlı aydını, 19. yüzyılda 
gelişen tarihî olayların da bir sonucu olarak gerçek kendilik bilincine doğru II. Meşrutiyet 
sonrasında itilmiş olur.26 İtilmişlik ifadesi özellikle kullanılmıştır. Çünkü yalıtılmış bir kendiliği 
benimsediğinin farkına başkaca ulusların yapıp ettiklerinin sonucunda varmış olan 
Osmanlı, bu süreçte özne konumunda değil, bir bakıma nesne konumundadır ve olayların 
seyri, onu yönlendirir niteliktedir. Yine bu yıllarda batıda yapılan Türkoloji çalışmalarının 
tarihe yönelişteki algıyı kuvvetlendirdiğini, romantik akımın etkisi ile de sanatkârların 
eserlerinde tarihî fonu kullandıklarını görürüz. II. Meşrutiyet yıllarının en dinamik fikir 
hareketlerinden olan Türkçülük fikir hareketi de okur çevrede olduğu gibi kamuoyunda 
da kendilik arayışlarını hızlandırmıştır.27 Benzer şekilde tarih, bu yıllarda çift fonksiyonlu bir 
işlev üstlenmiştir. Bir yanda kendilik bilincinin kurulacağı beslenme kaynağı olmuş; diğer 
yanda ideolojik bakışın malzemesine dönüşmüştür. İşte Ömer Seyfettin’in eser verdiği 
yıllarda toplumda tarihe yöneliş, böylesi iki yönlü işlev görürken yazar, ideolojik alana 
metinlerini taşımamak konusunda da duyarlılık gösterir. 

25  R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, (çev. Kurtuluş Dinçer) Doğu-Batı Yay., Ank. 2010, s.291

26  II. Meşrutiyet’ten sonra milletin adı olarak “Osmanlılık” yerine “Türklük” kullanılmıştır. Abdülaziz’in son zamanlarında or-
taya çıkan “Türkçülük” hareketine kadar, “Türk” kelimesini kullanmak Osmanlı aydınlarının aklına gelmemiştir. Bk.: Hilmi 
Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İst. 1979, s.76

27  Türkçülük fikir hareketinin önemli isimlerinden birisi olan Yusuf Akçura bu yıllarda kamuoyunu şu cümlelerle bilgilen-
direcektir. “Hayır, efendiler, bin defa hayır! Kendi büyüklerimizi mütemadiyen tahkir ve tel’in edegelmemizin sebebi, onların 
hakikaten tahkir ve tel’ine müstahak olmalarından değil, asla değil, ancak onları başkalarının gözüyle görmemizden, baş-
kalarının beyniyle anlamamızdandır... Cengiz’e fitne-engîz, Timur’a pür-sûr dedirten, etrâk-ı bî-idrâklık, Tatar’ı hunharlık ile 
vasfettiren sebep budur... Türkleri ve Türklerin tarihini olduğu gibi görmek için yabancıların gözlüğünü kırıp atmalı, tarihe “öz 
Türk gözlüğüyle” bakmalıdır.” (Yusuf Akçura, “Tarih ve Âsâr-ı Atika: Müverrih Lèon Cahun ve Muallim Barthold’a Göre Cengiz 
Han”, Türk Yurdu, I/1, 24 Tesrinisani 1327, s.17-18) Akçura’nın tarihe öz Türk gözlüğü ile bakmak gerekliliği konusundaki 
yaklaşımı doğru olmakla birlikte ideolojik gönderimleri de vardır. 
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Corcî Zeydân’ın Romanlarında 
Tarihî Gerçeklik

Ahmet Kâzım Ürün
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

1789’da Napolyon’un Mısır’ı işgaliyle başlayan 
Modern Arap edebiyatında, gerçek anlamda ilk 
roman, Batıdan roman çevirileri ve bu çevirilerin 
Arap toplumuna uyarlanması aşamalarından 
sonra, Mısır’da Muhammed Huseyn Heykel 
tarafından  “Zeynep” adlı eserler ortaya 
konmuştur. Hemen hemen aynı tarihlerde 
Lübnan’da daha çok tarih kokan romanlarıyla 
öne çıkan Hristiyan asıllı Lübnanlı Corcî Zeydân 
(1861-1914) birçok roman kaleme almıştır. 

Hristiyan bir edebiyatçı ve tarihçi olan 
Corcî Zeydân, 1861’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dünyaya gelir. Ailesinin maddî 
imkânsızlıklarından dolayı zor şartlarda eğitimini sürdürmeye çalışır. Fransızca ve İngilizce’nin 
yanı sıra Süryanice ve İbranice’yi de öğrenen yazar, tıp fakültesine girer ancak gerek Beyrut’ta 
gerekse gittiği Kahire’de çeşitli sebeplerle bu eğitimini sonlandıramadan ayrılır. 1884’te 
Mısır’da Zaman Gazetesinde çalışmaya başlar.  Bu arada artık kendisini edebiyat, tarih ve 
dil konularına vermeye başlar. Kısa bir süre sonra Beyrut’a döner. Burada ilk kitabı olan 
el-Elfâzu’l-Arabiyye ve’l-Felsefetu’l-Lugaviyye (Arapça Lafızlar ve Dil Felsefesi) adlı eserini 
kaleme alır. Yirmi dört yaşına geldiğinde ise Doğu Bilimler Akademisi üyeliğine seçilir.1886 
yılında kısa süreli İngiltere seyahatinde, Beyrut’ta Amerikan misyonerlerinden aldığı Batı 
kültürü ve metodunun yanı sıra Avrupa oryantalizmini yakından tanıma fırsatını bulur. 
Kahire’ye dönen yazar, burada önce Muktataf dergisini sonra 1892’de Hilal dergisini çıkarır. 
Jön Türkler’i destekleyen siyasî tavrı sebebiyle Osmanlı topraklarına ancak Meşrutiyet’ten 
sonra girebilen Corcî Zeydân, bazı tartışmalara da konu olan Kahire Üniversitesi’ndeki 
öğretim üyeliği görevinden alındıktan kısa bir süre sonra 21 Temmuz 1914’te Kahire’de vefat 
eder.

Corcî Zeydân, hemen hemen her sahada, özellikle tarih ve tarih felsefesi, dil ve edebiyat, 
felsefe, siyer, biyografi, tarihî roman ve gazetecilik konularında önemli eserler vermiştir. 
Eserlerinin büyük bir bölümü Fransızca, Almanca ve diğer dillere tercüme edilmiştir. Büyük 
bir yazar olmadığı ancak yazdığı eserlerle iyi bir öğretici olduğunu belirten Gibb, onun 
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Muhammed Abduh kadar etkili olduğunu iddia eder.1

Tarih alanındaki eserleri: Tarihu Mısr el-Hadis (Modern Mısır Tarihi I-II, Kahire, 1989), 
Tarihu’l-Masuniyyeti’l-Âm (Masonluğun Genel Tarihi Kahire 1889), Tarihu’t-Temedduni’l-
İslâmî (1902-1906 I-V,  Zeki Muğamiz tarafından Medeniyet-i İslamiyye Tarihi adı altında 
Türkçeye tercüme edildi), Teracim Meşahîri’ş-Şark (Ünlü Doğulu Şahsiyetlerin Biyografileri, 
I-II, Kahire 1911), Ensâbu’l-Arabi’l-Kudema (Eski Arapların Nesepleri), et-Târîhu’l-Âm (Genel 
Tarih, Beyrut 1890), Tarihu İnciltere (İngiltere Tarihi, Kahire 1899), Târîhu’l-Yûnân ve’r-Rûmân 
(Yunan ve Roma Tarihi, Kahire ts.)

Dil ve edebiyat alanındaki eserleri: Tarîhu Âdabi’l-Lugati’l-Arabiyye (Arap Edebiyat Tarihi, 
I-IV, 1911), el-Elfâzu’l-Arabiyye ve’l-Felsefetu’l-Lugaviyye (Arapça Lafızlar ve Dil Felsefesi, 
Beyrut 1886), el-Bulga fî Usuli’l-Luga (Kahire 1889).

Sosyal konulardaki eserleri: Tabakatu’l-Umem evi’s-Selâilu’l-Beşeriyye (Milletler Tarihi veya 
Beşeri Kavimler, Kahire 1912), Muhtasaru Coğrafiyyeti Mısr (Mısır Coğrafyası Özeti, Kahire 
1891), Muhtârât fî Felsefeti’l-İctimâ ve’l-Umrân (Sosyal ve Uygarlık Felsefesinden Seçmeler, 
I-III, Kahire 1921).

Ancak esas şöhretini yazdığı tarihî romanlarla elde eden Zeydân, yirmi üç tarihî roman 
kaleme almıştır. Bunlar: 

1. el-Memlûk eş-Şârid (Kaçak Köle, 1892)

2. Esîru’l-Mutemehdî (Mutemehdi’nin Esiri, 1892)

3. Cihâdu’l-Muhibbîn (Sevenlerin Cihadı, 1893)

4. İstibdâdu’l-Memâlîk (Memluklerin İstibdadı,1896)

5. Fetâtu Gassân (Eserin Gassanlı Hind adıyla Türkçeye tercümesi 1896)

6. Armonusa el-Mısriyye (1896)

7. ‘Azrâu Kureyş (Kureyş Bakiresi, Hz. Osman’ın halifeliğinin son dönemi ile Hz. 
Ali’nin halifeliğe getirilişi sırasında yaşanan olaylar, bu olayların perde arkası, 
Esma adında bir genç kızın bakış açısıyla anlatılıyor 1898)

8. 17 Ramadân (17 Ramazan Suikastı adıyla Türkçeye tercüme edildi 1900)

9. Gâdetu Kerbelâ (1901)

10. el-Haccâc b. Yusuf es-Sekâfî (1902)

11. Fethu‘l-Endelüs ev Târık b. Ziyâd (1903)

12. Şarl ve Abdurrahmân (1904) Yazar burada Müslümanların Fransa’ya ilerleyişini 
ve Fransa kralı Charles Martel tarafından 732’de yenilmesini tasvir etmiştir.

13. Ebu Muslim el-Horasanî (1905)

1  Savran, Ahmet, Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Yay., 
Erzurum, 1991, s.167.
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و في سلانيك حديقة للبلدية هي أحسن متنزه لتمضية الاوقات في المنادمة و 
اسعة فيها كل انواع الاشجار و الرياحين و الازهار و فيها مطاعم و المحادثة و هي كبيرة و
مقاه و مسرح و تشبه إلى حد كبير حديقة بني شان في الاستانة و حديقة الازبكية في 
مصر يقصدها طلاب التنزه أو اللهو نهارا و ليلا أفرادا و جماعات و فيهم الشاب و الشيخ و 
 و الاجناس . من الافرنج و اليهود و الاتراك على الصبية و العجوز من مختلف الاديان
تباين عاداتهم و أخلاقهم . فيجلس بعضهم إلى موائد يتعاطون المشروبات و يتمشى 
بعضهم في طرقات الحديقة بين الاشجار و كل منهم في شاغل نفسه أو بعائلته و أولاده 
مراقبة و لا حذر . أما في يراعيهم و يهيئ لهم ما يطلبون أو يتحدثون بما يطيب لهم بلا 
زمن الاستبداد على عهد عبد الحميد فكان الناس اذا دخلوا الحديقة أو غيرها من أماكن 
الاجتماع لا يتخاطبون الا همسا خوفا من جاسوس أو واش يغتنم لفظة يسمعها فيبادر 
 غرض بنقلها إلى أولي الشأن فيعرض قائلها للموت أو السجن . و قد لا يكون لذلك القول

أو مغزى و لكن الجاسوسية في زمن ذلك السلطان بلغت مبلغا لم يكن له مثيل في زمن من 
 الازمان و لا سيما في اواخر ايامه اذ تبدأ روايتنا هذه.

 

14. el- Abbâse Uhtu‘r-Reşîd (Türkçe’ye Abbase Sultan adıyla tercüme edildi 1906) 
Harun er-Reşid’in kızkardeşinin Bermeki Vezir Cafer’le gizli evlenmesi konu 
edilir.  Romanda ana karakterlere ilave olarak Ebu Nuvas ve Ebu’l-Atahiyye’ye 
de yer verilmiştir. Ebu’l-Atahiyye, Harun er-Reşid’in gizlice evliliğini açıklayan 
önemli bir karakter olarak geçer. 

15. el-Emîn ve’l-Me’mûn (1907)

16. Muhammed Ali (Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın hayatı konu edilir.1907)

17. Arûs Ferğana (Fergana Güzeli ve Fergana Güzeli Cihan Hatun adlarıyla tercüme 
edildi. 1907)

18. Ahmed b. Tolun (1909)

19. Abdurrahman en-Nâsır (1910)

20. Fetâtu’l-Kayrevân (roman 1912), Salahuddin ve Makaidu’l-Haşşaşin (Selahaddin 
Eyyubi ve Haşhaşiler adı altında tercüme edildi. 1913, 1927’de Selahaddin-i 
Eyyubi ve İsmaililer adıyla Türkçe’ye tercüme edildi)

21. Şeceratu‘d-Durr (1914).

22. el-İnkılâbu’l-Osmânî (İstanbul’a Seyahat adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. 
1911) Yazar, bu romanında Abdülhamid’in son yıllarını, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti ve gizli faaliyetlerini, Yıldız Sarayını ve burada geçen olayları anlatır.  23 
Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla son bulur. Abdülhamid’in özellikle 
son yıllarında büyük bir korku ve istibdadın yaşandığını iddia eder. 

                                                                                                                                                                                 2

Selanik’te Belediyeye ait dost ve arkadaşların bir araya gelip muhabbet ettikleri geniş ve 
büyük bir park vardır. Burada birçok ağaç, kokulu kokusuz sayısız çiçek, lokantalar, tiyatro 
ve kafeler vardır. Büyük ölçüde İstanbul’daki “Benişân” Mısır’daki “Özbekiyye Bahçesi”ne 

2  Corcî Zeydân, el-İnkılâbu’l-Osmânî, Müessetu Hindavi li’t-Ta’lîm ve’s-Sekafe, Kahire 1978, s. 10.
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benzer. Öğrenciler gece gündüz gezmek ve dinlenmek üzere buraya gelirler. Değişik 
dinlerde ve etnik unsurlarda çocuklar, gençler ve yaşlılar, aralarında Batılılar, Yahudiler 
ve Türkler olmak üzere gelenekleri görenekleri ahlakları birbirinden farklı birçok insan 
buraya gelirler. Kimi piknik yapar kimi ağaçların arasında yollarda yürür.  Herkes bir şeyle 
meşguldür. Yanında ailesi ve çocukları olanlar var onların istediklerini karşılıyorlar herhangi 
bir engel veya yasaklama olmaksızın onlarla gönüllerince konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. 
Ancak Abdülhamid’in istibdat döneminde, halk bu bahçeye veya diğer toplanma ve 
dinlenme yerlerine geldiklerinde bir casus ve ispiyoncunun gizlice konuştuklarını dinleyip 
yukarıya iletmelerinden ve daha sonra öldürülme veya tutuklanma ihtimalinden korkarak 
birbirleriyle gayet sessiz bir şekilde adeta fısıltıyla konuşuyorlardı

Hristiyan asıllı olması itibariyle eserlerinde daha çok Hristiyanların hayatlarını konu 
edineceği düşünülen yazar, aksine çoğunlukla İslâmî konuları içeren eserler kaleme almıştır. 
Zeydân, eserlerinde daha çok İslâm’ın doğuşu sonrası ilk dönemler ve takip eden genişleme 
yıllarını konu edinir. Romanlarındaki olay dokusu, zengin kurgu bakımından Fransız yazar 
Alexandre Dumas ve bu türün öncüsü kabul edilen Walter Scott’ın etkisini gösterir. 

Batı metoduna uygun eserler veren Zeydân’ın yazılarında şarkiyatçıların bakış açılarının 
tesirleri açık bir şekilde görülür. Kültürel bir uyanış sağlamak için Batı kültürünü Araplara 
aktarmayı amaçlamış, İslâm ve Arap tarihini şarkiyatçıların bakış açısıyla inceleyip tahlil 
etmeye çalışmıştır. İlk İslâm tarihçilerinin olayları sadece nakletmekle yetinip bunların 
altında yatan sebepleri araştırmadıklarını belirterek onları tenkit eden Zeydân’a göre “Bir 
milletin gerçek tarihi, savaş ve fetihler tarihi değil; kültür ve medeniyet tarihidir.” Onun gayesi, 
geleneksel tarih kitaplarını gözden düşürmek, İslâm tarihini incelerken dini ikinci plana 
iterek bilim ve uygarlığı öne çıkarmak olmuştur. Bu bakımdan İslâm kaynaklarını yetersiz 
bulmasına karşılık İslâm tarihçilerinin itibar etmedikleri İsrâiliyat’ı güvenilir bir kaynak 
saymıştır. Bu yaklaşımını Arap halkına aktarmak için eğitici romanlar da yazan Zeydân’ın 
din faktörünü dikkate almaması sebebiyle İslâm tarihini yanlış değerlendirdiği görülür. Ona 
göre din, sosyal uyumu sağlayan faktörlerden sadece biridir. Bu yüzden İslâm’ın uygarlık 
tarihine dair eserinde bile dinî tarihle değil dinî dayanışma ile ve Arapların elde ettikleri 
kültürel ve ilmî başarıyla ilgilenmiştir. İslâm uygarlığının İran ve Bizans’tan alındığına dair 
görüşlere karşı çıkmakla birlikte şarkiyatçıların yaptığı gibi o da İslâm’ın temelinde Yahudi 
ve Hristiyan kültürünü aramıştır.3

Bir Hristiyan olarak modern toplumda ve tarihin yorumunda belirleyici faktörün bilim 
olması gerektiğini savunan Zeydân, Araplar arasında millî şuur ve kimlik için dine değil ortak 
tarih, dil ve kültüre önem verdi. Ona göre Arap kimliğinin en büyük dayanağı Arapça’dır. 
Nitekim Araplar fethettikleri yerlere Arapça’yı götürmüşlerdir. Zeydân, Suriye-Mısır merkezli 
bir milliyetçilik üzerinde durur. Uygarlığın merkezi olan Mısır ile Suriye arasında tabii 
bir sınır mevcut olmayıp İslâm öncesinden beri her ikisi tek bir ülke halindedir. Kur’an’a 
da Arap dilini korumaya olan katkısı sebebiyle önem veren Zeydân’ın amacı, Arapça ile 
birlikte İslâm kültürünün yükselmesi değildir. Asıl ulaşmak istediği Batı uygarlığı olup ona 
göre bu uygarlığa geçiş, Arap kimliğine de zarar vermez. Böylece dine dayalı olmayan bir 
panarabizmin temelini atmış; fakat bunu siyasî bir programa dönüştürmemiştir. Osmanlı 

3 Muharrem Çelebi, TDVİA, “Corcî Zeydân”, VIII, s.69-71, İstanbul 1993,  s. 69-70. 
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hâkimiyetinden yana olan Zeydân, Meşrutiyet’i, İttihat ve Terakkî’yi desteklemiş, 1908’den 
sonra bu desteğini daha da arttırmıştır. Corcî Zeydân, Osmanlı Devleti’nin yıkılması halinde 
Avrupa etkisinin artacağından endişe ediyor, Meşrutiyet’in Batılıların siyasî emellerine engel 
olacağını düşünüyordu. Osmanlıların Türkleştirme politikalarının olmadığını, Araplar’ın 
kendi kültürlerini serbestçe yaşattıklarını belirten Zeydân, Arapların Osmanlı Devleti’nde 
daha fazla siyasî hak talep etmelerine de karşı çıkmıştır. 4

Ancak onun gibi bir Hristiyan olan Hanna el-Fahûrî, Tarihu’l-Edebi’l-Arabi adlı eserinde 
Osmanlıların zulüm ve istibdatla Arap dünyasındaki özgürlükleri kısıtladığını, ahlâkî bir 
yozlaşmanın başladığını, Zeydan’ın da romanlarında bu yozlaşmayı dile getirdiğini iddia 
eder.5

“Emiru’ş-Şuara / Şairler Prensi” unvanıyla taltif edilen Ahmed Şevki, Corcî Zeydân’ın ölümü 
üzerine ona bir mersiye kaleme alır. Burada dinlerin insanları hidayete ulaştırmak üzere 
indirildiğini, ancak dinleri, kötülüğü / şerri yaymak için kullanmanın bir nevi düşünceyi 
yozlaştırmak olduğunu ifade eder.6

Birçok tarihî romanı Türkçe’ye tercüme edilen Zeydân, genelde olumlu yaklaşımlar 
sergilemesine rağmen, kimi zaman İslâm tarihinde vuku bulan bazı olayları kendince 
yaklaşımlarla değerlendirmiş, zaman zaman abartılarda bulunmuş, bazen de tarihi 
gerçeklerden uzaklaşmıştır. Arapça’da güzel bir söz vardır: “es-Semm fi’d-Desem” yani 
“Zehir Yağlı Yemektedir. / Zehir Altın Kapta sunulur.” Zeydan bu sözde belirtildiği gibi Arap 
milliyetçiliğinin arkasına sığınarak, çok ince bir üslûpla okuyucunun ilgisini çekmek üzere 
çoğunlukla bir aşk hikâyesi içerisinde tarihi bilgilerde tahrifatlar yapmıştır.

Tarih Temeddun İslâmî adlı eserinde, İskenderiye Kütüphanesi’nin yakılmasında Ömer b. el-
Hattab’ı sorumlu tutuyor. el-Mansur’un Ka’be’ye karşılık Kubbe-i Hadra-yı inşa ettirdiğini, el-
Memun’un, Kur’an’ın nüzûlünü inkâr ettiğini, el-Mutasım Billah’ın Samarra’da etrafında tavaf 
edilebilen bir Ka’be inşa ettirdiğini ayrıca Mina ve Arafat yaptırdığını ifade eder. 

Hindistan’da 19. asırda yetişen büyük muhakkik ve tarihçi, allame Mevlana Şibli Numani’nin 
Mısırlı gazeteci Corcî Zeydân’ın İslâm medeniyeti tarihini ele aldığı Tarihu’t Temeddüni’l-İslâmî 
adlı eserine yaptığı reddiyede7, Zeydân’ın eserini okullara kabul ettirmek için Mısır Maarif 
Nezaretine başvurduğunu ancak izin alamadığını belirtmekte. Eseri inceleyen inceleme 
kurulu, eserde birçok yanlışın olduğunu ve kitabın okunamayacağına ve okutulamayacağına 
karar vermişlerdi.  

Muhammet Reşit Rıza, eserdeki hataların, kasten yapılan hatalar olmadığını müellifin bazı 
konuları anlayamamasından dolayı bu hataları yaptığını söylememektedir. 

Şevki Ebu Halil, Corcî Zeydân Fi’l-Mizan adlı eserinde yazar hakkında ilginç bir tespitte bulunur 
ve şöyle der: “Corcî Zeydân, söylenmeyeni işiten, duymadığını ezberleyen, ezberlemediğini 

4  Muharrem Çelebi, TDVİA, “Corcî Zeydân”, VIII,  s. 70. 

5  Hanna el-Fâhûrî, el-Câmi Fî, Târihi’l-Edebi’l-Arabî, el-Edebu’l-Hadîs, Dâru’l-Cîl, Beyrut 1986, s.26.

6  Muhammed Muhammed Huseyn, el-İtticâhâtu’l-Vataniyye fi’l-Edebi’l-Mu’âsır, Mektebetu’l-Adâb, l-ll, Mısır, 1980.
, c.I, s.131.

7  (el-Menâr, XV/1, 1912, s. 58-67),
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yazan, yazılmayanı anlatan biridir.”8

Zeydân, tarihî romanlarında yer verdiği İslâm kahramanlarını yanlış aktarmıştır. Fetatu 
Gassan adlı romanda, Peygamberimiz ve arkadaşlarını zalim, kan dökücü, yağmacı olarak 
nitelemiştir. Aynı eserde, Peygamberimizin Rahip Bahira’nın söylediklerinin etkisinde 
kaldığını iddia etmiştir,

Armonisa el-Mısriyye adlı eserde Amr b. el-Âs’ın hayatını çarpıtmış, Müslümanları basit, 
ahmak insanlar olarak tanıtmıştır.

Azrau Kureyş, 17 Ramazan, Gadetu Kerbela, Ebu Muslim el-Horasani, el-Abbase Uhtu’r-
Reşid, el-Emin ve’l-Me’mûn, Arus Fergana ve Fetatu’l-Kayrevan adlı eserlerde asırlardır 
İslâm dünyasının yumuşak karnı olan Sünnî – Şiî gerginliğini daha alevlendirecek bir üslûp 
takınmıştır. Hz. Ayşe’yi kan dökmeye hevesli bir insan olarak gösterdiği gibi, Hz. Ali’nin, Hz. 
Osman’ın katillerinin bulunmasında gevşek davrandığını iddia etmiştir.

Kitabu’l-Egani’de Huseyn b. ed-Dahhak’a ait bir nükteyi alıp klasik dönemde gılman / erkek 
kölelerin artışını ve bunları kadınları örttükleri gibi örtmelerini uygarlığın erişmiş olduğu 
seviyeye bir örnek olarak vermesini, kötü bir niyetin göstergesi olarak düşünüyorum.

Zeydân, eserlerinde manastır ve kiliseleri güven ve saygının merkezleri olarak gösterir. 
Bu merkezlerde bulunan tüm figür ve objelerin ayrı bir yeri vardır. Vaftiz suyuna ve kandil 
yağına ayrı bir önem tahsis etmesi, ister istemez onun Hristiyanlığını aklımıza getirir.

Yine halifenin bir cariyeden dolayı el-Kerh sakinlerini kılıçtan geçirdiğini ifade etmesi 
oldukça abartılı bir yaklaşımdır.

Kimi halifelerin sahabe ve tabiinin yönetime gelmek için her türlü vesileyi caiz gördüklerini, 
Kur’an’ın insan ürünü olduğunu, Abbasî sülalesinin Arapları köpek yerine koyduğunu ileri 
sürmüştür.

Süleyman el-Harrati, Corcî Zeydân’ın eserlerindeki hususlara değinirken onun, Turaniler 
olarak adlandırdığı Türk milliyetçilerin eline bir koz verdiğini, bu insanların Corcî Zeydân’ın 
eserlerini Türkçe’ye tercüme ettiklerini ve bu eserler üzerinden Araplara saldırdıklarını 
ifade ediyor. Bu durum farklı Müslüman toplulukların ne denli önyargılı düşündüklerini de 
göstermektedir.

Sonuç olarak Corcî Zeydâ’nın tarihî roman alanında önemli bir çığır açtığını, bir Hristiyan 
olarak İslâm tarihi konu edinen birçok roman kaleme aldığını ancak bilerek veya bilmeyerek 
birçok tarihi konuda hatalı tespitlerde bulunduğunu İslâm tarihinde çok önemli bir 
yere sahip başta dört halife olmak üzere Selahaddin el-Eyyubi, Harun er-Reşid ve Sultan 
Abdulhamid, gibi şahsiyetler hakkında olumsuz ifadeler kullandığını görmekteyiz.

8  Şevki Ebû Halîl, Corci Zeydân Fi’l-Mizân, Şam 1983, s. 160.
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Romanda Tarihin Kurgusu ve 
İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar 
Romanına Yeni Tarihselcilik 
Çerçevesinde Bir Yaklaşım

Cafer Gariper
Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi,  Fen–Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yasemin Küçükcoşkun
Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen–Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Son yıllarda tarih, sanat eserlerini besleyen başlıca kaynaklardan birine dönüşmüştür. Sine-
ma filmleri, dizi filmler, tiyatro ve roman gibi sanat alanlarında, edebiyat türlerinde tarihî 
dönemlerin ele alındığı, çeşitli seviyelerde işlendiği gözden kaçmamaktadır. Tarih, sanat 
eserlerine malzeme sunması bakımından zengin bir kaynak durumundadır. Bu kaynağa 
yaklaşan film yapımcısı, tiyatro ya da roman yazarı onu değişik bakış açılarına bağlı anlayış-
larla yeniden üretme ve yorumlama yoluna gider. Çünkü tarih ve tarihî dönemler ona ba-
kan kişinin ya da kişilerin içinde bulunduğu zaman dilimi içerisinden anlamlandırılmakta ve 
yorumlanmaktadır. Tarihî dönemleri ideolojik, bilimsel veya herhangi bir teorik arka planla 
yorumlamak mümkündür. Bu yorumlardan biri de Yeni Tarihselcilik Kuramı’dır. Bu çalışmada 
önce Yeni Tarihselcilik Kuramı’na yer verilecek, sonra İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanına 
Yeni Tarihselcilik Kuramı çerçevesinde bir yaklaşım getirilmeye çalışılacaktır. 

Tarih, şimdi olmayan bir zamanın bilimi ya da bilgi alanıdır. “Tarihçi geçici bir olgular seçimi 
ve –kendisi gibi başkalarınca da yapılmış olan– o seçimin ışığında o seçimin yapıldığı geçici 
bir yorumla işe başlar. Tarihçi, çalıştıkça hem yorum hem de olguların seçimi ve sıraya kon-
ması, birinin ya da ötekinin etkileşimiyle, ince ve bir ölçüde bilinçsiz değişikliklere uğrar.”1 Ta-
rihçi, şimdinin içerisinden geçmişi anlamlandırır ve kurgular. Bu sebeple Edward Hallett Carr, 
tarihi “[t]arihçi ile olguları arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş 
arasında bitmez bir diyalog”2 olarak tanımlar. Tarihçi, çeşitli belgelere dayanarak geçmişte 
gerçekleşen olay ve olguları anlamlandırma uğraşına girişerek onu yeniden yorumlar, yeni-
den kurgular. 

1980’li yılların başından itibaren tarihin yeniden gözden geçirilmesi ve tarihe yöneltilen ku-
ramsal bakışın değişmesi gibi sanat eserine yaklaşımda da yeni görüşler ve yönelimler orta-

1  Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s.  82.

2  Age, a. y.  
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ya konmuştur. Tarihin ve sanat eserinin, bu arada roman sanatının, belirli bir kesişme nokta-
sında bir araya geldiği yapılardan söz edilebilir. Roman yazarları, tarihi farklı amaç ve yakla-
şımlarla malzemeye dönüştürüp ondan değişik düzeylerde yararlanabilirler. “Tarihe verili bir 
malzeme olarak yaklaşan sanatçı, ister tiyatro, ister, roman, ister opera, ister sinema yahut 
televizyon filmi vb. ortaya koymaya çalışsın, sonuçta ortaya koyduğu eser yeniden üretim, 
yeniden yapma, yenidenyaratma yahut yenidenyazma şeklinde varlık kazan”ır.3 Sonuçta ta-
rih, kaynaklara belirli bir bakış açısıyla geçmiş bir metindir. Böylece belirli bir okumaya da el-
verişlidir. Roman yazarı, metin olarak aldığı tarihi yeniden-biçimlendirmeye tâbi tutarak kimi 
dönüştürmelere başvurur, başka bir sanat dalının ifade araçlarıyla yorumlar, yeniden üretir, 
bu yolla geçmiş dönemlerin kişi, olay ve olgularından hareketle yeni bir metin kurar.4 

19. yüzyıldan itibaren roman sanatı için tarih verimli bir malzeme konumundadır. Yazar, ta-
rih yazımının değil, tarih biliminden/bilgisinden yararlanarak estetik değeri olan bir ürün 
ortaya koymanın peşindedir. Böyle olunca da o, tarihin verili kişi, olay ve olgularından ya-
rarlanma yoluna gider. Bunu yaparken de belirli bir anlayış doğrultusunda tarihi yeniden 
kurgular. Kişilere, dönemlere, olaylara ve olgulara görünürlük kazandırır. Fakat canlandırdığı 
kişi, dönemler, olay ve olgular hiçbir zaman gerçeği aynen aktarmayacak/yansıtmayacak, 
tarihin yeni bir yorumu ve kurgusu şeklinde anlam kazanacaktır. Çünkü yazar, tarihi, sınırlı ve 
verili malzemeyle kendi yaşadığı çağın içerisinden yorumlamak ve kurgulamak durumun-
dadır. Bu da tarihî dönemin kişi, olay ve olgularının modern/postmodern dönemin içeri-
sinden algılanarak yorumlanması, söz konusu dönemin içerisinden yaşanılan çağın dünya 
algısı çerçevesinde yeniden üretilmesi ve kurgulanması anlamına gelir. 

1980’lerden itibaren Amerika’da Yeni Tarihselcilik, “İngiltere’de kültürel materyalizm adları 
altında birbirlerine oldukça yakın iki eleştirel yaklaşım tarih, felsefe, toplumbilim, antro-
poloji, kültür üzerine incelemelerden dayanak alarak edebi eserleri metin-bağlam-metin-
dış dünya arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişkiler ağı içinde incelemeyi öner”ir.5 1982’de 
Stephen Greenblatt tarafından bir eleştiri yöntemi olarak ortaya konan, kapsamı ve sınırları 
belirlenen Yeni Tarihselcilik Kuramı,6 “aynı tarihsel döneme ait yazınsal ve yazınsal olmayan 
metinlerin paralel okunuşuna dayanan bir eleştiri yöntemi olarak tanımlana”bilir.7 Yeni Ta-
rihselcilik kuramı, 

“[e]debiyat eleştirisinde şimdiye kadar egemen olan biçimci yaklaşıma karşı yeni ufuklar 
açmayı, (…) metin incelemelerinde bağlamın da araştırılması gerektiğini ve anlamların 
yalnızca metnin dilsel ve biçimsel boyutuna indirgenmeden genel olarak, hem bağlam 
hem metin özellikleri göz önüne alınarak yorumlanmasını savunmaktadır. (…).”8

3  Cafer Gariper, “Tarihin Edebiyat, Sinema ve Televizyonda Yeniden Üretimi”, Bizim Külliye, Haziran-Temmuz-Ağustos 2014, 
S. 60, s. 35-36.

4  Agm, s. 36. 

5  Günseli Sönmez İşçi, Yeni Eleştiriden Yeni Tarihsel Eleştiriye: Macbeth, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
İzmir 2001, s. 189.

6  Simon During, “New historicism”, Text and Performance Quarterly, Sayı:11, Numara:3,1991, s.171-189. (Alıntılanan yer 
s.171) 

7  Serpil Opperman, Postmodern Tarih Kuramı Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman, Phoenix Yayınevi, Ankara 2006, s. 16.  

8  Age, a.y.  
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Edebiyat çalışmaları açısından bakılırsa, 

“Greenblatt’ın Rönesans dönemi tiyatro oyunlarını o dönemin en büyük Avrupa güçleri-
nin izlediği korkunç koloni politikaları çerçevesinde yorumladığını görürüz.  Greenblatt 
okuyucunun dikkatini, ezilmiş ve şiddetli baskı altında tutulan ötekilerin nasıl dışlandı-
ğına ve marjinalleştirildiklerine çekmektedir. Bunu da yazısının başında, inceleyeceği 
oyunların içeriğiyle yakından ilgili bulduğu döneme ait tarihsel belgelerin analiziyle baş-
layarak yapmaktadır. Greenblatt bu belgelere birer anekdot olarak göndermeler yapar 
ve oyun yorumlarında daha önce yazılmış diğer yazınsal yorum eleştirilerine değinmez. 
Güçlü ve oldukça etkileyici bir anekdotla başlayan Yeni Tarihselci yorum böylece okurun 
ilgisini doğrudan metne ve yazıldığı tarihsel dönem üzerine odaklaştırmayı amaçlar.”9 

Edebiyat metni ile tarih metni arasında ayrım gözetmeden tarihle edebiyatın birlikte değer-
lendirilmesini öneren “hem yazınsal hem de tarihsel metinlere eş değer ağırlık tanınmasını 
ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin ve yansımalarının incelenmesini”10 çıkış noktası yapan 
Yeni Tarihselcilik, “[g]eçmişin tüm metinsel izlerini, edebiyat metinlerine gösterdiğimiz aynı 
özen ve ilgiyle okumamız gerektiği”11 görüşünü getirerek edebiyatla tarih arasındaki sınırı 
kaldırmak ister. 

Yeni Tarihselcilerin anlayışına göre edebiyat, toplumsal, dinsel, politik ve kültürel güç iliş-
kilerinin etkileşimi doğrultusunda ortaya çıkan bir üründür. Yeni Tarihselciler edebiyatı da 
“kültür eleştirisi”nin içerisinde alırlar. Onlara göre edebiyat ürünlerinin estetik değerler çer-
çevesinde incelenmesi yeterli değildir. 

“Yeni Tarihselcilik belirli bir dönemin dilsel, kültürel, toplumsal ve politik yelpazesini 
daha derin bir şekilde algılayabilmek için, edebiyatın aynı döneme ait her alandan 
değişik metinlerle birlikte incelenmesi gerektiğini savunur. Böylece Yeni Tarihselci 
yaklaşım edebiyat ve diğer metinler arasındaki ayrımı kaldırır. Bu bağlamda Yeni Ta-
rihselcilik akımının öncülerinden olan Louis Mont[r]ose’un ‘metinlerin tarihselliği ve 
tarihin metinselliği’ (1989: 20) tanımı önem kazanır. Montrose, tarihin bir dizi sabit 
ve nesnel gerçeklerden oluşmadığını ve karşılıklı etkileşim içinde olduğu edebiyat 
gibi yorumlanması gereken bir metin olduğunu belirtir. Diğer taraftan, herhangi bir 
metin yüzeysel gerçekleri yansıtıyor olsa da aslında belirli bir döneme ait tarihsel ko-
şulların ‘ideolojik ürünleri’nden ya da ‘kültürel oluşumları’ndan oluşur. Daha önce de 
belirtildiği gibi, Yeni Tarihselcilik, edebiyat ve tarih arasındaki farkı yok ederek, bu iki 
disiplin arasında karmaşık bir etkileşim yaratmaktadır.”12

Böylece Yeni Tarihselcilik kuramıyla, 

“metni yorumlamanın tarihselliğinden çok metin üzerinde birbirinden farklı pek çok ta-
rihsel okuma yapılabileceği ileri sürülmektedir. Tarih, bir metin olarak tartışma konusu 
hâline gelmekte, tarihin çeşitli anlatı biçimleri üzerinde değişik görüşler ortaya atılabi-

9  Age, s. 16-17.  

10  Age, s. 16.

11  Age, a. y. 

12  Rümeysa Çavuş, “Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, S. 42,1-2 Ankara 2002, s. 123. 
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leceği düşünülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, tarihi kişilikler ve olaylarda kesin/net/
gerçek olgular kurgusallaştırılarak ve yapıbozucu bir dönüşüme uğratılarak bir metin 
hâline getirilebilmektedir.”13 

Bu da metinlere farklı bağlamlarda, farklı anlamlarla yaklaşmayı kolaylaştırmakta, yazarın 
dayattığı bir anlam dünyasını ötelemeyi, okur tarafından metnin tekrar yazılmasını/yorum-
lanmasını istemektedir. Çünkü metnin tarih bağlamında kesin bir anlamının olmadığı gibi 
yazarın açık niyetinden de söz edilemez. 

Edebiyat ürünlerini toplumun ve buna bağlı olarak sosyal hayatın yansıma alanı olarak gö-
ren Yeni Tarihselciler, sosyal hayattaki çalkantıların ve çatışmaların edebiyatta görünürlük 
kazandığı tezini ileri sürerler. Buna rağmen “[p]ostmodern tarih kuramcıları metni kendine 
dışsal olan bir gerçekliği yansıtan tutarlı bir bütün olarak görmezler. Onlara göre, ‘eğer bir 
metin kendini aşan bir göndermede bulunuyorsa, bu gönderme sonuçta başka bir metne 
yöneliyor olabilir.’ ”14 Bu da ucu açık bir metinlerarasılık sürecini başlatır

1980’lerin başında ortaya çıkan Yeni Tarihselcilik Kuramı, edebiyat gibi tarihi de kurgu olarak 
değerlendirmekten yanadır. Bu yaklaşıma göre tarih yazılan, kurgulanan bir metindir. Böyle 
bir anlayıştan hareketle edebiyat alanına yönelen Yeni Tarihselciler, tarih yazımının bırak-
tığı boşlukları, kopuklukları doldurmaya, metni bir oyuna çevirmeye, bu yolla okuru tarih 
üzerinde yeniden düşünmeye, tarihi yeniden yazıyor gibi görünerek tarihin de bir kurgu 
olduğunu vurgulamaya çalışırlar. 

Yeni Tarihselcilik ve roman ilişkisine bakıldığında, bu kuramın romanın tarihe yönelik yapı-
sını esnettiği ve yeni bağlamlarda/anlamlarda yapılanmaya yönelttiği söylenebilir. Tarihin 
ve kurmacanın (edebî olmayan ve edebî olan metinlerin) ayrılmaz biçimde iç içe geçtikle-
ri söylenebilir. Bunda Yeni Tarihselciliğin daha az kısıtlayıcı tavrının da etkisi vardır. Roman 
açısından bakıldığında tarihe kaydı geçmiş olayların tüm gerçeklikleriyle alınmadıkları fark 
edilir. Romancı/yazar, bir seçme/ayıklama tavrıyla kendi kurgusu için ihtiyaç duyduğu ana 
arterleri alma, gerisini dönüştürme yoluna gider. Örneğin siyasi ve sosyal tarih açısından 
yaygın olarak bilinen bir olay/kişi/savaş vb. yapılar Yeni Tarihselci kuramın verileriyle yazma 
eylemini sürdüren yazar için farklı bakış açılarının çıkış noktası hâline gelebilir. Toplumda 
çoğu kişilerce (daha çok tarih öğretimi ve tarih kitapları aracılığıyla) bilinen bir devir, olay/
olgu vb. anlatılmayan/bilinmeyen yönleriyle romancı için bir malzemeye dönüşür. Burada 
yazarın bakış açısı ve niyeti önemli rol oynar. Yeni Tarihselcilik kuramının doğrudan romana 
uygulanması söz konusu değildir, ancak yazarlar daha çok tarihi yeniden kurgulama eğilimi 
içerisine girerler. Tarihi yeniden kurgulamak romancı/yazar için yeni açılımlar sağlamak, kur-
maca bir tarih/metin üretmek anlamına gelir. 

Tarihin kurgulanması ve üretimi konusunda modern/postmodern romanlarda üç ana eğili-
min göze çarptığı söylenebilir: birincisi kayıtlı tarihe geçmiş olayların/olguların farklı bakış 
açılarıyla yeniden yazılmasıdır. İkincisi olaylara/olgulara dokunmadan kişilerin/kişiliklerin 
dönüştürülmesidir, üçüncüsü de kayıtlı tarihe geçmemiş olayların/olguların, hatta dünya-

13  Dilek Yalçın-Çelik, Yeni Tarihselcilik ve Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınları, 
Ankara 2005, s. 30.

14  Serpil Opperman, Postmodern Tarih Kuramı Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman, Phoenix Yayınevi, Ankara 2006, s. 3.  
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ların yaratılması yönündedir. Bu yönelişlerden ilk ikisi gerçeklik duygusunu daha kuvvetli 
şekilde veren, üçüncüsü ise daha çok fantastik yönelimi ortaya çıkaran yapılardır.   Kişiler 
üzerinde değişikliklerin gerçekleştirildiği kurgularda zaman zaman tarihte yaşamamış olan 
kişiliklerin romanın kurmaca dünyasında sahneye çıkarıldığı ya da tarihi kişiliklerin bilinen 
yönlerinden farklı özellikleriyle varlık kazandıkları görülür. Böylece tarihin kendisinin bir kur-
maca olarak algılandığı Yeni Tarihselcilik kuramında ikinci kurmaca katman yaratılır.

Yeni Tarihselcilik’te, birçok kuramda olduğu gibi ana problem gerçekliktir. Bir metnin ger-
çekliği ya da kurmaca oluşu sorgulanır, sonuçta tarihin de bir kurmaca olduğu fikrine ula-
şılır. Yeni Tarihselcilik açısından romanlarda kullanılan tarihi fonlar/olaylar/olgular öyleyse 
kurmaca içinde kurmaca olarak görülebilirler. Romanlarda/anlatılarda önemli olan anlatılan 
herhangi bir olayın gerçek olup olmaması değil, gerçeklik duygusunu verip vermemesidir. 
Sonuçta, “tarihe ve içinde yaşadığımız dış dünyaya ait tüm göndergeler, metinsel gerçekler ola-
rak kalır ve okurundan da okuma süreci boyunca bu şekilde yorumlanmasını ister.”15

Türk edebiyatı alanında 1980’lerin ortalarından itibaren kronolojiye dayalı gerçekçi tarihî 
romanlar (popüler ve biyografik, anı tarzında), modernist kurgu ile kaleme alınan tarihî ro-
manlar ve postmodern anlayışa bağlı yazılan romanlar dikkat çeker.16 Postmodern anlayışa 
bağlı kaleme alınan romanlardan biri de İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar adlı kalem ürünü-
dür. Romanlarını çoğunlukla tarihî bir alt yapı üzerine kuran İhsan Oktay Anar, 2007 yılında 
yayımlamış olduğu beşinci romanında okuyucuyu 17. yüzyıl İstanbul’una götürür. Eserde, 
“dinsel, tarihsel, tasavvufî olay ve kişilere yoğun göndermeler” vardır.17  

Mesnevî’den aktarılan “[k]ulak eğer gerçeği anlarsa gözdür” epigrafiyle başlayan Suskunlar, 
1695 yıllarının sonrasında İstanbul’unda sürdürülen hayatı musiki, tarikat ve bir seri cinayet 
etrafında fantastik ögelerle örülü ironik bir dille dikkatlere sunar. Romanda yaygın/kabul 
gören tarih anlayışının dışında, hayatın sıradanlığı yüzyıllar içerisinde oluşan kolektif bilin-
cin çelişkileri ve insan ilişkilerinin çeşitli görünümleri Osmanlı’nın gündelik hayatıyla birlikte 
romandaki yerini alır. Yazar, ortaya koyduğu sıra dışı roman kişileriyle Suskunlar’ı ilgi çekici 
kılar. Yeni Tarihselcilik Kuramı çerçevesinde yaklaşıldığında romanın verili tarih öğretisinin yı-
kımı, yeni bir tarih perspektifinin inşası çerçevesinde vücut bulduğu söylenebilir. Fakat yazar 
bunu, “tarihî bir gerçekliği aktarma kaygısından uzak”18 bir şekilde inşa eder. 

İhsan Oktay Anar’ın postmodern roman anlayışına bağlı olarak yazılan Suskunlar’ı, Yeni Tarih-
selci eleştiriyle yorumlanabilecek/çözümlenebilecek özellikler taşır. Her şeyden önce roman, 
tarihi bir dönemi ve yaşanan hayatla birlikte insanların yüzyıllardır oluşturduğu epistemo-
lojiyi, buna bağlı olarak da insan, evren, varlık algısını konu edinmesi, alışılagelen tarihi ro-
manlardan ayrılmasıyla Yeni Tarihselci eleştiriyle okunmaya uygun bir yapı gösterir. Kutsal 
Kitap’la birlikte Yahudi, Hıristiyan ve İslâm medeniyeti dairesinde önemli yer tutan, inanış-
ların kökenine ve ana karakterlerine inerek ironik bir dille onu yapı bozumuna uğratması 
romana Yeni Tarihselci eleştiri yöntemiyle yaklaşılmasını gerektiren bir başka öge olur. 

15  Dilek Yalçın-Çelik, Yeni Tarihselcilik ve Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınları, 
Ankara 2005, s. 151.

16  Age, s. 76.

17  Alâattin Karaca, “Suskunlar’ın Sıkı Öyküsü”, Kitap-lık Dergisi, S. 112, Ocak 2008, s.  99.

18  Ahmet Koçakoğlu, Yerli Bir Postmodern İhsan Oktay Anar, Palet Yayınları, Konya 2010, s.293.
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Suskunlar romanı, yazarının II. Ahmet döneminin sonrasında İstanbul’da cereyan eden olay-
ları kaleme aldığı sesin, sessizliğin ve musikinin romanıdır. Romanın kurmaca dünyasında ta-
rihi arka fonla birlikte İstanbul’un 17. yüzyıl sonlarındaki gündelik hayatı içerisinde musiki ve 
tasavvuf kavramları etrafında gerçekleşen esrarengiz olaylar dizisi dikkatlere sunulur. Roma-
nın adı olan Suskunlar, Mevlevî kültüründe dünyadan göç eden dervişlerin defnedildikleri 
Hamuşan (Suskunlar, susmuş olanlar, uykuda olanlar) mezarlıklarına gönderir. Yazar, roma-
nında eski dönemlerde yaşamış olan ya da yaşadığı varsayılan insanlara kurmaca dünyada 
ruh üfleyerek yeniden hayat verir. Aslında Yeni Tarihselcilik kuramına göre de tarih bir kur-
macadır, bugünden kurulur. Yazar, romanında susmuş olanları hayatın içine çıkarır, yaşatır 
ve yeniden konuşturur. Tarihi ve fantastik düzlemde kurgulanan romanda insanlığın temel 
problemlerinden biri durumundaki ölümsüzlük arzusu, iktidar tutkusu, Tanrı’ya başkaldıran 
şeytanın kendi hükümranlığını kurmak istemesi ve buna bağlı olarak insanları çeşitli vaat-
lerle kandırarak kendine bağlama çabası nakledilir. Anlatıda “Tağut’un hizmetkârı olan Cüce 
Efendi lâkaplı Pereveli Hacı İskender’in ölümsüzlüğe ulaşabilmek adına İstanbul’da bir dizi 
seri cinayet ve bu çerçevede Mevlevî dervişi Eflâtun ve ağabeyi Dâvut ile girdiği mücadele 
ele alınmaktadır.”19

Kahramanlık ögelerinin yanında ileri seviyede abartı ögelerini içeren bu anlatı, zaman za-
man romandan çok romansın özelliklerini sergileyen yapıda varlık kazanır. İhsan Oktay Anar, 
postmodern kuramın oyun fikrini kullanarak birkaç farklı olay silsilesini bir çekirdek anlatı 
etrafında birleştirir. Musikideki Yegâh, Dügâh, Segâh makamlarının isimlerini anlatısındaki 
bölümlere veren yazar, eserinin içerisinde çok sayıda metinlerarası göndergeye başvurur. 
Eser, bu göndergelerle çok katmanlı ve çok anlamlı bir anlatıya dönüşür. İstanbul’un musiki 
takımından hareketle Kıptileri, köleleri, vaizleri, Mevlevîleri vb. romanına taşıyan Anar, kur-
maca yapıyı tarihin verili bilgilerinden hareketle, yenidenyazarak inşa etme yoluna gider. 
Batıl inanışların, hurafelerin ve az da olsa mitik ögelerin yer aldığı bu romanda halkın ina-
nışı doğrultusunda ifade alanına dökülen unsurlar mevcuttur. Anar’ın felsefeden sıkça bes-
lendiği ve felsefeyi romanının alt dokusunda geniş olarak kullandığı bu kurmaca anlatıda 
Sofuayyaş adlı mahalleden başlanarak bütün bir 17. yüzyıl İstanbul’unun olası panoraması 
mizahi ve ironik ögelerle okuyucuya sunulur. Bunu yaparken de dönemin panoramasını ku-
rabilmek için 17. yüzyılın diline ve söylemine yaslanılır.  

Fantastik ögelerin geniş yer tuttuğu anlatıda musikiye ve tasavvufa ait geniş bir terminoloji 
yer alır. Bu terminoloji ile eski yaradılış anlatısı yeniden yazılarak yeni bir yaratılış öyküsü 
ortaya konulur. Ana metne bağlı, fakat onu farklı bir bağlamda yeni anlamlarla yeniden üre-
ten bir metin ortaya çıkar. Farklı etnik gruplara ait genel özellikler ve dil özellikleri eserde 
çeşitliliği sağlayan unsurlardandır. Yer yer polisiyeye yaklaşan anlatıda isim sembolizasyonu 
da yerini alır. İsim sembolizasyonu hem oyun fikri açısından hem de eserin kurgusunun daha 
iyi anlaşılması açısından önemli bir yer tutar. Klasik şiirin ve geleneksel hayatın, kurgunun 
bazı anlatı halkalarında ironik bir dille yerildiği anlatıda klasik şiirin ve geleneksel hayatın 
cadı, âşık, mecnun, büyü vb. imgeleri göze çarpar. Hatta klasik şiire ait bazı söyleyişlerin ve 
tasavvurların anlatıda yer yer düzyazıya çevrildiği görülür: “Şu ayaltı âleminde, ölmüş, yaşa-
yan ve henüz doğmamış ne kadar insan varsa, göklerde o kadar yıldız ve belki bir o kadar da 

19  Age, s. 292.
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kader vardı” (s. 120). Seri cinayetlerin birbirini izlediği, merak ögesini ateşleyen anlatı, yer yer 
okuyucuyu metni kurmaya davet eden bir bulmaca görünümünü alır. 

Kahraman özelliklerini Dâvut adlı anlatı kişisinde ve başka anlatı kişilerinde toplayan an-
latının Dügâh bölümü, Konstantiniye’nin gündelik hayatının fotoğraf karelerini okuyucu-
ya sunar. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sini çağrıştıran bu bölümde anlatıcı, anlatı kişisi 
Eflâtun’un gittiği yerlerle ilgili hem bilgiler verir, tasvirlerde bulunur hem de dönem içeri-
sinde karşılaşılan aksaklıkları verili tarih bilgilerinin ışığında ironik dille yerme yoluna gider. 
Örneğin yoksulluk, dilencilik, esnaflık, ticaret, kölelik, ceza ve infaz sistemi, kadılık ve dinle 
ilgili meseleler mizah süzgecinden geçirilerek ironik bir dille ele alınır. Dinler tarihinin ka-
rakterlerine (Hz. İsa, Mesih, Firavun, Hz. Muhammed, Âdem, Havva, Kabil, Habil, İdris, Süley-
man, İskender, Davut, Musa vb.), düşünür/filozof isimlerine (Mevlana, Eflatun, Aristoteles) ve 
kutsal dinlerin kavramlarına (şeytan, bâtın, zahir vb.) sıkça gönderen anlatının metinlerarası 
ve göstergelerarası ağı kuvvetlidir. Nitekim Kitab-ı Mukaddes’in yaratılışla ilgili ifadelerinin 
yazarın amacı ve niyeti doğrultusunda yenidenyazılarak vücuda getirildiği görülür. Yedikule 
kâhini ve diğer yedi kâhin, büyü, hayalet gibi unsurlar 17. yüzyıl insanının algı düzlemini ve 
epistemik dünyasını yansıtacak şekilde yoğun fantastik ögelerle anlatıdaki yerini alır. 

Suskunlar romanında anlatıcı kendini tarihi dönemle de sınırlamaz. Tarih öncesi dönemin 
anlatımına yönelik kurgu arayışına girişir. Tarih öncesinin kurgusu, klasik Türk musikisinin 
makamlarından yola çıkılarak yapılandırılır. Kitab-ı Mukaddes’in “Başlangıçta söz vardı” şek-
linde başlayan yaratılışla ilgili anlatımı model metnin üslup özelliklerine ve söylemine öykü-
nerek yenidenyazılır:

“Başlangıçta sükût var idi. Ve her yer karanlık idi. Ve Yaradan Yegâh makamında teren-
nüm eyledi. Ve bu ışıltılı nağme ile etraf nûr oldu. Ve nağme boşlukta yankılanıp geri dön-
dü. Ve Yaradan, bu Yegâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah 
oldu, birinci gün.

Ve Yaradan Dügâh makamında terennüm etti. Ve suların ortasında bir âzim kubbe 
peydâ oldu. Ve kubbe tâ arşa kadar yükseldi. Ve nağme, işte bu kubbede yankılanıp geri 
döndü. Ve Yaradan bu Dügâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah 
oldu, ikinci gün.

Ve Yaradan Segâh makamında terennüm etti. Nağme çöllerde ve enginlerde yankılanıp 
geri döndü. Ve Yaradan bu Segâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve terennüm devam 
etti. Nağme ile mest olan toprak, ot ve tohum veren sebze ve meyve veren ağaçlar hâsıl 
etti. Ve akşam oldu ve sabah oldu, üçüncü gün. 

Ve Yaradan Çârgâh makamında terennüm etti. Ve bu nağme, vecde gelip ışıl ışıl ışıldayan 
yıldızların ve kendisiyle, Yaradan’ın hem Gündüz’e hâkim olduğu Güneş ve hem de gece-
ye hâkim olduğu Kamer’in bulunduğu göklerde yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan bu 
Çârgâh nağmenin güzel olduğunu gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, dördüncü gün.

Ve Yaradan Pençgâh makamında terennüm etti. Ve bu nağme, envaî çeşit deniz canavar-
larıyla ve türlü türlü canlı mahlûkatla kaynayan deniz dibinde ve çeşit çeşit kanatlı kuşla 
dolu semâda yankılanıp geri döndü. Ve Yaradan bu Pençgâh nağmenin güzel olduğunu 
gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, beşinci gün.
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Ve Yaradan Şeşgâh makamında terennüm etti ve gelecek olan yankıya kulak kabarttı. 
Ancak bu kez, nağme yankılanmadı. Bununla birlikte Yaradan baktı ki, uzaklarda bir yer-
den aynı makamda bir âvâz gelir, hemen tanıdı: Cins cins canlı mahlûkatın ve yürüyen-
lerin ve sürünenlerin ve denizdeki balıkların, göklerdeki kuşların ve her şeyin hâkimi ilân 
edip mübârek kıldığı İnsan’ın sesiydi bu. Yaradan bu sesin pek o kadar çirkin olmadığını 
gördü. Ve akşam oldu ve sabah oldu, altıncı gün. 

Ve Yaradan Heftgâh makamında es eyleyip sustu. Çünkü sesini Yer ile Gök arasındakilere 
işte böyle duyurmuştu. Ve Yaradan, yedinci günü mübârek kılıp takdîs eyledi ve dinlendi.

Ve Yaradan, yerin toprağından adam yaptı ve onun burnuna, makamı gizli bir nağme üf-
ledi. Adam bu nağmenin güzel olduğunu gördü. Çünkü adam artık yaşıyordu ve onu ya-
şatan bu nefes idi. Ancak adam ve onun sol kaburga kemiği, meyveyi ısırıp yasağı çiğne-
yince, kendilerini diri kılan bu nağmeyi unuttular ve Aden’den kovuldular.” (s. 137-139)20

Anlaşılacağı üzere romanda yaratılış anlatısı semavi dinlerin aktardıklarına benzer, fakat on-
lardan farklı, öykünme yoluyla dönüştürülerek yeniden kurgulanır. Bu kurgulanıştan çıkan 
anlam yaratılış anlatısının bir metin, yazılmakta olan metin gibi bir metin olduğu ve her 
anlatının (türlerarasılık dâhilinde farklı sanat dallarını da kapsayacak şekilde) dilin içinde yer 
aldığıdır. 

Bu metin parçası romanın üzerine oturduğu musiki fikrini de temellendiren işleve sahiptir. 
Kitab-ı Mukaddes’in yaratılış anlatısını musikiye evirerek hem Kitab-ı Mukaddes’in bilgisini 
dönüşüme uğratır, böyle de olabilir düşüncesini yaratır hem de romanı müzik üzerine kurar. 

Daha önce de ifade edildiği gibi Yeni Tarihselciler, tarihin kaydetmediği ayrıntıda kalan ha-
yat sahnelerini ve uğraşlarını da romanın dünyasına taşırlar. Romanda ana izlek olan musiki-
nin yanında bilim, kehanet, hekimlik, tekke ve dergâh, aşk, inanç, sahte peygamber algısı ya 
da mehdi beklentisi, ihtida eden yahut etmiş görünen Batılılar, esaret ve kölelik, din adına 
başkaldıran kalabalıkların her biri dönemin atmosferini tamamlamada yerini alır. Klasik Os-
manlı epistemolojisi üzerine kurulan romanda bunların her biri hayatın bir köşesini aydınla-
tır. Hayata ironik bir gözle bakan anlatıcının amacına uygun malzeme sunar. 

Yeni Tarihselcilikle birlikte sıkça anılan kuramlardan biri Feminist eleştiridir.  Anlatı, kadına 
uzaktan bakışla yetinir. Hayatın dışladığı kadını eril bilincin bakışıyla o da dışlar. Neva ve 
annesi kurmaca dünyada bu çerçevede anlamını bulur. Anlatıda kadınların kısıtlı sayıda yer 
alması, anlatının daha çok eril kişilikler üzerine kurulması Osmanlı’nın gündelik hayatında 
kadını toplumun dışında kodlayan bakış açısıyla açıklanabilir.  

İhsan Oktay Anar, Suskunlar’da tasavvuf bağlamında da tarihle ve tarih içerisinde inanç bağ-
lamında varlık gösteren karakterle bağlar kurar. Örneklendirmek gerekirse yaratılışın güzel 
nağmeye bağlanması ile Tanrı’nın kendi güzelliğini görmek istemesi arasında metinlerara-
sılık kurulur. Bâtın’ın aşkın varlığa karşılık gelir. Bâtın, İslâm inanışında Allah’ın doksan dokuz 
sıfatından biridir. Eflatun’un nefesiyle ölüyü diriltmesi, Hz. İsa’nın nefesiyle insanları diriltme-
si inanışı/mucizesiyle örtüşür. Tağut – Şeytan – Azrail ilişkisinde kimliklerin birleştirildiği gö-
rülür. Anlatıda kurulan metinlerarası örnekleri çoğaltmak mümkündür, fakat burada önemli 

20  İhsan Oktay Anar, Suskunlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s.137-139.
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olan metinlerarası yapıların da bütüncül bir tarih fikrini desteklemesi yönündedir. Yazar, sık-
ça metinlerarasılığa başvurarak kendi evrenini/tarihini/dünyasını yaratma yoluna gider.

Kısaca özetlemek gerekirse:

-	 Yeni Tarihselciler, tarihin de bir metin, hatta kurgulan bir metin olduğunu düşünürler, 
edebiyat eseriyle tarih metni arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak isterler, edebiyat met-
ninin odaklandığı dönemi anlayabilmek için o döneme ait belgelerden, bu arada tarih 
metinlerinden de yaralanmak gerektiği görüşünü savunurlar.  

-	 Postmodern anlayış çerçevesinde Yeni Tarihselcilikten beslenen İhsan Oktay Anar, 
Susukunlar’da Yeni Tarihselcilik anlayışına uygun bir metin ortaya koyar. Verili tarih anla-
yışını yıkmaya çalışır. Her şeyden önce tarihi bir döneme yönelen roman, yaygın roman 
anlayışından farklı olarak, tarihi bir kişilik veya üstün nitelikleri olan bir kişi etrafında şe-
killenmez. Yeni Tarihselci anlayışın öteki olarak nitelediği sıradan insanları (çingene, katil, 
müzisyen vs.) romanın merkezine alır. Büyük başarılar, fetihler, savaşlar yerini gündelik 
hayatın sıradanlığına bırakır. Anlatının tarihi gerçekliği anlatmak gibi bir iddiasının olma-
dığını, konuşmamızın başında yaptığımız sınıflandırmaya uygun şekilde, tarihi, kurma-
ca dünya için malzemeye dönüştürme amacı taşıdığını ifade etmek doğru bir belirleme 
olacaktır. 

-	 Suskunlar’da 17. yüzyıl tarihi fon olarak seçilmiş, Osmanlı’nın gündelik hayatı uç karak-
terler üzerinden sergilenmiştir. Buna bağlı olarak anlatılan öykü Osmanlı döneminde ya-
şanmış olabilecek duygusunu veren bir yapıya büründürülmüştür. Bunun yanında tarih 
daha çok bir imge olarak romanın dünyasında yer alır ve okuyucuya tarihi bir zaman 
diliminin içerisinde bulunma hissini verir. Diğer taraftan resmi tarihin eril bilinci romanın 
kurgusuna, anlatımına, kişiler kadrosuna, kısacası yapısına sinmiştir.

-	 Postmodern anlatılarda tarih bağlamında oyun fikrinden kaynaklanan bir durum göze 
çarpar. Romanlarda (kurmaca olsun ya da olmasın) bir tarih kurgusu verilirken tarihin 
belirsizleştirilmesi söz konusudur. Yaşanan dünyanın katı gerçekliğine sıkı sıkıya bağlı ka-
lınmamasından da kaynaklanan bu durum okuyucuya yaratılan bir tarihi yapı içerisinde 
hem güven verir hem de daha rahat etme imkânı sağlar. 

-	 Romanın ana yönelişi klasik şiir ve klasik musikiye olup, bunlar tarihin ve geleneğin 
önemli göstergeleri ve yapıları olarak romanın içerisinde gerçekleşen olayları yönlendir-
mişlerdir. Onun bakışı, eski toplumumuzun eğlenceli hayatını sergiler. Yazar, bu hayatı 
sergilerken seçtiği tarihî döneme uygun bir dil ve sözlük geliştirir. Anar’ın klasik sanata 
bağlı olarak ortaya çıkan arkaik üslubu21 da tarihî dokuyu belirginleştiren unsurlardan 
biridir. Sesin ve musikinin romanı olarak bu anlatıda dil, üslup, tarihi doku vb. bir ahenk 
oluşturacak şekilde seçilmiştir.

-	 İhsan Oktay Anar’ın anlatılarının genelinde olduğu gibi Suskunlar’da da idealize edilen 
tarihin dışında bir tarih, tarihin kaydetmediği ötekinin tarihi dikkat çeker. Bunda yazarın 
çoğunlukla mizaha ve ironiye başvurmasının da etkileri vardır. Yazar, yüceleştirilen, hatta 
dayatılan tarih bilgisine başkaldırır ve tarih içerisinde gerçekleşmiş olabilecek olaylara 

21  Age, s.297-298.
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farklı bir gözle bakmayı teklif eder. Örneğin romanda tarikatlar, din adamları vb. toplum 
tarafından bilinen yapılarının dışında farklı yüzleriyle yer alırlar. Bu da idealize edilen ta-
rih anlayışının tersine çevrilmesinin yansıma alanları olarak anlam kazanır.

-	 Farklı etnik grupların bir arada oluşları bilinen tarihin dışında bir kurmacanın içerisinde 
verilmiş olup Osmanlı toplumunda kendisini gösteren çokkatmanlı yapı belirli resmi ta-
rih yapısının ayrıntılı biçimde anlatmadığı boşlukları doldurmuştur. Böylece Osmanlı’nın 
gündelik hayatına dair sunulan kısıtlı bilgi romancının muhayyilesiyle daha eğlenceli ve 
gerçekçi hâle getirilmiştir. 

-	 Resmi tarihin düzenlediği zaman, anlatıda tersine düzensizleştirilmiş, savruklaştırılmış-
tır. Bu da karmaşık bir yapıyı beraberinde getirir. Resmi tarih, zamanı ve olayları düzenler, 
oysa Suskunlar’da farklı zaman dilimlerine ait, farklı kişiliklerin sahneye çıktığı dağınık 
görünen, fakat kendi içinde bir düzene sahip olan bir yapı vardır.  

Sonuç olarak İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar romanı çoksesli ve çok katmanlı yapısıyla 
Osmanlı’nın 17. yüzyıldaki küçük bir yansımasını kur(gu)ulan(an) bir tarih ve gerçeklik duy-
gusuyla okuyucuya sunar. Burada romanın kurulan/inşa edilen bir metin olması ve belirli 
bir tarihi fonu da beraberinde getirmesi Yeni Tarihselcilerin tarih anlayışlarıyla benzerlikler 
gösterir. Romandaki tarih kurgusu daha çok yazarın ironi/mizah anlayışıyla şekillenmiştir.  
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Romanda Tarihin Kurgusu ve  İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar Romanına 

Yeni Tarihselcilik Çerçevesinde Bir Yaklaşım

Özet

1980’lerin başında ortaya çıkan Yeni Tarihselcilik Kuramı, edebiyat gibi tarihi de kurgu olarak değerlendirmek-
ten yanadır. Sonuçta tarih yazılan, kurgulanan bir metindir. Edebiyat alanına yönelen Yeni Tarihselciler, tarih 
yazımının bıraktığı boşlukları, kopuklukları doldurmaya, metni oyuna çevirmeye, bu yolla okuru tarih üzerin-
de yeniden düşünmeye, tarihi yeniden yazıyor gibi görünerek tarihin de bir kurgu olduğunu vurgulamaya 
çalışırlar. Türk edebiyatı alanında 1980’lerin ortalarından itibaren postmodern anlayışa bağlı yazılan roman-
larda tarih düşüncesinin bu çerçevede ele alındığı görülür. İşte bunlardan biri de İhsan Oktay Anar’ın Suskun-
lar romanıdır. Mesnevî’den aktarılan “[k]ulak eğer gerçeği anlarsa gözdür” epigrafiyle başlayan Suskunlar, 17. 
yüzyılın sonlarında İstanbul’da sürdürülen hayatı musiki, tarikat ve bir seri cinayet etrafında fantastik ögelerle 
örülü ironik bir dille dikkatlere sunar. Yaygın tarih anlayışının dışında, hayatın sıradanlığı yüzyıllar içerisinde 
oluşan kolektif bilincin çelişkileri, insan ilişkilerinin çeşitli görünümleri romandaki yerini alır. Müzik düşüncesi 
üzerine kurulan romana Tanrı-şeytan, iyilik-kötülük, güç-zayıflık gibi zıtlıklar şekil verir. Yazar, ortaya koyduğu 
roman kişileriyle de romanını ilgi çekici kılar. Suskunlar, tarihin bir dönemi içerisinde İslâm medeniyetinin ve 
epistemolojisinin Yeni Tarihselcilik Kuramı bağlamında sorgulanması anlamına gelir. Bu özelliğiyle de tarihe 
yeniden ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşılabileceğini göstermeye çalışır. Yeni Tarihselcilik Kuramı çerçevesinde 
yaklaşıldığında romanın verili tarih öğretisinin yıkımı olduğu anlaşılır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Tarihselcilik, postmodernizm, İhsan Oktay Anar, Suskunlar.
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Kemal Tahir’in ‘Kurt Kanunu’ Romanı 
Üzerinden Cumhuriyet Dönemindeki 
Siyasal Muhalefeti Yeniden Düşünmek

Yakup Kaya
Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Giriş

Cumhuriyet Dönemi’ni konu edinen roman denilince kuşkusuz ilk akla gelen yazarların 
başında Kemal Tahir gelir. Meşhur edebiyat eleştirmenlerinden Fethi Naci’nin, ‘Türkiye’nin 
gerçek tarihi romanlarda gizlidir.’ şeklinde bir tezi vardır. Belki de bu görüşün en somut ve 
mükemmel örneklerini, Kemal Tahir’in romanlarında görmek mümkündür. Kemal Tahir, 
toplumcu gerçekçilik1 akımını en keskin ve çarpıcı örnekleriyle eserlerine yansıtabilme 
yeteneğine de sahip olan bir yazardır2. Kemal Tahir, kendi deyimiyle, ‘Gerçeklerin kabuklarıyla 
yetinmekten utanmaya başladıktan itibaren, gerçekten gerçekçi olmuştur3.”

Kemal Tahir, eserlerinde, görünmeyenin araştırılmasını ve adeta okuyucunun beynini 
gıdıklamayı tercih ederdi. Kemal Tahir, Fethi Naci gibi araştırmacılar tarafından eserlerinde 
yakın tarih dersi ya da vaazı vermekle eleştirilmiştir. Tevfik Çavdar’ın tespitine göre, 
Türkiye’deki tarih yazımı çerçevesinde okullarda okutulan tarih muhteviyatı ile gerçek tarih 
arasındaki ciddi ayrışmalar, yazarı kendi tecrübesi ve bilgi birikimi etrafında bir üretime ve 
ürettiklerini eserlerine yansıtmaya sevk etmiştir4. Bir başka değerlendirmeye göre ise Kemal 
Tahir’in tarih eksenli düşünmesinin sebebi, ‘içinde yaşadığımız toplumun insanlık tarihinde 
eşsiz bir geçmişe sahip olmasıyla ilgilidir’5. Kemal Tahir, tarihe bir teknisyen zanaatkâr gibi 
bakmamış; tarihi, makro planda düşünerek toplumun ve ülkenin tüm sorunları ekseninde 
bir sanatkâr olarak değerlendirmiştir. Tarihi sosyoloji ile izah ve anlamlandırma çabası, ilk 
olarak onda ortaya çıkmıştır. Onun tarihçi ve sosyolog kimliği, başından beri istikrarını 
korumuştur. Kemal Tahir’e göre, tarihsel gerçekliklerin saptırıldığı ve sosyolojik tahlillerin 

1  Tevfik Çavdar, “Kemal Tahir ve Toplumcu Gerçekçilik”, Türkiye’nin Ruhunu Arayan Aydın Kemal Tahir, HECE Aylık Edebiyat 
Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 181, Ankara Ocak 2012, s. 518. 

2 Bu çerçevedeki şu değerlendirmeye bkz. Tevfik Çavdar, “Roman, Tarih ve Kemal Tahir”, Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin 
Ruhunu Aramak, Editör: Kurtuluş Kayalı, İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 58.

3 D. Mehmet Doğan, “Kemal Tahir’in Fikirleri Canlılığını Koruyor”, Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, Editör: 
Kurtuluş Kayalı, İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 99. 

4 Çavdar, a.g.m., s. 60. 

5 Doğan, a.g.m., s. 99. 
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ihmâl edildiği bir toplumda romancının, tarihçi ve sosyolog olma zorunluluğu vardır. Kemal 
Tahir, kendisinin tarihçilik ve sosyologluk yaptığını ifade etmiştir. Kemal Tahir, bunun yanı 
sıra romanı da ciddiye aldığını ve gün yirmi dört saat roman düşündüğünü belirtmiştir6. 
Kemal Tahir’de özgün bir roman yazma ideali, yani batı romanının üzerine Türk dehasını 
koyarak Türk romanı yazma gayesi vardır. Türk toplumunun gelişimini kendi tarih ve 
sosyoloji perspektifiyle açıklamaya ve değerlendirmeye çalışan Kemal Tahir, roman ve 
toplum üzerinde derinlemesine düşünmüştür. Eksik olan ise sonraki kuşağın bu kimliğin 
farkına varamaması olmuştur7. 

Eserlerindeki toplumcu gerçekçilikten hareketle ve Anadolu’daki yerli unsurlara ve değerlere 
yaptığı vurgu, bazı araştırmacıların Kemal Tahir’in sağcı olduğu yönündeki bir çıkarımda 
bulunmalarına neden olmuştur. Kemal Tahir, ilk gençlik yıllarında Kemalizm’den etkilenmiş; 
sonra da sosyalizme evrilen bir siyasî ideolojiye sahip olmuştur. Her şeyden önce Kemal Tahir, 
Marksizm’e gönül vermiş bir aydındır. Kemal Tahir, ‘1938 Bahriye Olayı’ üzerine tutuklanmış 
ve Nazım Hikmet’le birlikte 1950 genel affına kadar cezaevinde kalmıştır8. Zaman içerisinde 
Kemal Tahir’in, önce Kemalizm’i, sonra da sosyalizmi Türkiye’deki anlaşılış ve uygulanış 
biçimleri itibariyle eleştirdiği9 bir gerçektir. Kemal Tahir, çağdaşı Yaşar Kemal gibi yazarlardan 
dönemin politik ve sosyal özellikleri ve olgularına gösterdiği duyarlılık tepkisi anlamında 
bir farklılık göstermiştir. “Onlar dönemin önemli tarihçilerinin ve sosyologlarının meseleleri 
gördüklerini ve çözümlerini bildiklerini, kendileri ise problemleri somutlaştırmakla yükümlü 
olduklarını düşünmüşlerdir. Kemal Tahir ise ülkenin sosyal gerçeklerini ve tarihsel evrimini 
doğru açıklamaya çalışan tezler, genellemeler üretmeye erken sayılabilecek bir dönemde, 
sanatsal metinlerini yazmaya başladığı bir dönemde girişmiştir. Kemal Tahir konusundaki 
temel aykırı düşünce eğilimi de bu durumu ayan beyan anlaşılır kılmaktadır. Çoğu yazar, 
dönemin bir siyasal figürünün peşinden gitmektedir. Bunun bilinmesi ve özellikle bu 
hususun dikkatlice tespit edilmesi gerekmektedir10.” 

Türkiye’de kimi sağ ve sol ideolojik cenahların Kemal Tahir’in duruşu ve ideolojisi hakkındaki 
zaman zaman yaptıkları tespitler, bir aydının fikrî tekâmül serüvenini ve bu yolda yetkinleşme 
çabasını, yani kendi teorisini oluşturma gayretini hakkıyla kavrayamadıkları gerçeğini de 
ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Fatih Çalmaz’ın şu tespiti çok yerindedir: “Her düşünce 
kliğinin etinden bir parça dişlediği adamdır Kemal Tahir. Hakkındaki değer yargılarının 
sıralanması bile meselenin hezeyan boyutunu gözler önüne serer. Kimi feministlerin 
gözünde ataerkil; sol liberallerin gözünde milliyetçi-devletçi-faşist; pür Marksistler için 
(teoride) sapkın; İslamcılar için dinsiz,; romancılar için ‘sanatını fikrinin altında ezdirmiş 
bir ideolog’; ‘tarihçiler için sadece bir romancı’, kimi sosyologlar için ‘zikrinin sonu ancak 

6 Kurtuluş Kayalı, “Sonuç Niyetine: Kemal Tahir, Tarihçi, Sosyolog, Romancı”, Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Ara-
mak, Editör: Kurtuluş Kayalı, İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 199-207. 

7 Kayalı, “Sonuç Niyetine..”, s. 207.  

8 Çavdar, a.g.m., s. 57. Aynı minvalde bir başka değerlendirme için bkz. Kurtuluş Kayalı, “Bizim Kuşağın Kemal Tahir Okuma 
Serüveni”, Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, Editör: Kurtuluş Kayalı, İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2010, 
s. 43.  

9 Kemal Tahir on iki yıllık hapiste kaldığı dönemdeki Marksizm’i bir tür Nazım Hikmet Marksizm’i olarak değerlendirmekte 
ve bu durumun tenkidini yapmaktadır. Bkz. Kayalı, “Sonuç Niyetine..”, s. 206.  

10 Kayalı, a.g.m., s. 44. 
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Doğu-Batı meselesine kadar gidebilecek kadar çaresiz bir Doğulu’; kimisine göre Ebu Cehil 
kimisine göre antipatik. Kemal Tahir bu ülke halkı hesabına çalışmış bir aydındır. Hisleri 
çoğu zaman dilini gereğinden fazla işlekleştirmiştir11.” Kurtuluş Kayalı’nın deyimiyle belki de 
yaşadıklarının romanına en az yansıdığı romancı Kemal Tahir’dir. 1955’te o zor şartlar altında 
kimilerinin ‘ceberrut devlet’ ya da ‘faşist devlet’ vurgusu yaptıkları bir ortamda Kemal Tahir, 
‘kerim devlet’ tabirini kullanmıştır. Kemal Tahir, on iki yıllık hapis hayatı ve 6-7 Eylül sürecinde 
yaşadığı sıkıntıları eserlerine yansıtmadan tespitlerini yapmış ve romanlarını yaşadıklarından 
soyutlayarak kaleme almıştır. Kemal Tahir’in memleket meselelerini kendisini soyutlayarak 
değerlendirme denemesi, sadece roman anlayışının farklılığından değil, aynı zamanda 
tarihçi ve sosyolog kimliğinden de kaynaklanmaktadır12.

Kemal Tahir, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişle birlikte tarih algısının yeniden şekillendiği 
bir ortamda kendi teorisini üretmiş ve Türk toplumuna faydalı olma emelini gerçekleştirmek 
için kaybolan ‘merkez fikri yeniden inşa etmeye’ çabalamış bir aydındır. Dahası Kemal Tahir, 
‘Türk Düşüncesi’ diye bir şeyden bahsedilebilmesini mümkün kılan bir düşünürdür13. Kemal 
Tahir Batılıların, oryantalistlerin Osmanlı tarihini göz ardı etme gayretlerini eleştirir. Kemal 
Tahir’e göre ‘Osmanlı aydınları, bu yalanlara Cumhuriyet döneminin tarihi inkâr anlayışının 
egemen olduğu dönemlerde yetişen aydınları kadar aldanmamışlardır. Bu öldürücü akıma 
kendileri de gönüllü olarak koşulmamışlardır’14.

Kemal Tahir’in, sanat anlayışı ve roman tekniği bakımından kimi yazar ve edebiyat 
eleştirmenleri tarafından eleştirildiği de vakidir. Orhan Kemal, Kemal Tahir’i, eserlerinde 
hümanist olmadığı ve insana değer vermediği gerekçesiyle eleştirir. Belki de en sert eleştiri, 
Fethi Naci tarafından dile getirilir. Fethi Naci’ye göre Kemal Tahir’in romanları insanlardan 
değil, sosyal ve tarihî gerçeklerdeki malumatlardan yola çıktığı için roman kahramanları, 
eserlerde birer spiker görevini üstlenir. Bu romanlar, bir bakıma ‘insansız romanlar’ olmaktan 
kurtulamaz ve edebiyat eseri olmaktan yoksun olarak ortaya çıkar. Kurt Kanunu’nda 
Kemal Tahir, yeni görüşler serdederek bu romanı bir edebiyat olayı yapma becerikliliğini 
göstermiştir. Ne var ki bu görüşler, edebiyat eserine dönüşemeyen edebiyat dışı görüşler 
dolayısıyla edebiyat olayı hâline gelmiştir. Bu romanda da ön plana çıkan, malumatın 
doğruluğu ya da yanlışlığı idi. Kemal Tahir, edebiyatın kendine özgü anlatım aracını değil 
de sosyal bilimlerin anlatım aracını kullanmıştır. Edebiyatta gerçek, imajlarla, yani gerçek 
ete kemiğe büründürülerek anlatılır. Oysa Kemal Tahir, iki kişiyi konuştururken kendi yeni 
görüşlerini anlatır; bu da (roman örgüsü) edebiyata yeni bir şey kazandırmaz. Bu durum, 
edebiyatla ilgili değildir15. 

11  Fatih Çalmaz, “Sonuç Yerine: Türk Romanı Yazma İddiası Gösteren Kemal Tahir’in Ne Öncülü Vardır Ne de Ardılı”, Bir Kemal 
Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, Editör: Kurtuluş Kayalı, İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 196-197. 

12  Kurtuluş Kayalı, “Sonuç Niyetine..”, s. 206-207. 

13  Çalmaz, a.g.m., s. 195.

14  Doğan, a.g.m., s. 100. 

15  Kemal Tahir’in roman eleştirisi için bkz. Fethi Naci, Yüz Yılın Yüz Türk Romanı, Editör: Ali Berktay, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, VII. Baskı, İstanbul Haziran 2015, s. 267. 
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1. Kurt Kanunu Romanı

1.1.  Birinci Bölüm: Kanlı Tuzak

Romanda, üç ayrı bölüm vardır. Bunlardan ilki, ‘Kanlı Tuzak’ adlı birinci bölümdür. Roman, 
Mustafa Kemal Paşa’ya -romanda daha çok ‘Sarı Paşa16’ şeklinde ifade edilmektedir- karşı 
tertip edilen 1926 İzmir Suikastı planını, muhalefetin ve hükümetin Türk Tek Partisi’nin 
kurumsallaştığı bir ortamdaki karşı tavır alışlarını, suikast planının ortaya çıkarılması sürecini, 
İzmir ve Ankara’da kurulan İstiklâl Mahkemeleri’nin faaliyetlerini, bu mahkemelerdeki 
yargılamaları Abdülkerim ve Kara Kemal’in kaçış ve saklanma öyküsü üzerinden anlatır17.  

Romanın esas kahramanı Kara Kemal olmakla birlikte, romanda suikastın perde arkasındaki 
esas tertipçisi olarak anlatılan ve romanın konu örgüsünde oldukça önemli bir yere sahip olan 
Abdülkerim, eski bir komitacı-İttihatçıdır. Romanın ilerleyen kısımlarında kendisi hakkında 
çeşitli malumat verilen ‘Filinta Kerim’ lakaplı Abdülkerim’in, tarihsel süreç içerisindeki 
gerçek kişilerden birisi olmadığı; hayâlî-sembolik bir kahraman olarak ön plana çıkarıldığı 
anlaşılmaktadır. Ancak İzmir Suikastı ile ilgili İzmir İstiklâl Mahkemesi yargılamaları sürerken 
4 Temmuz 1926’da hakkında önce yakalama, daha sonra ise idam kararı verilen Ankara’nın 
ilk milliyetçi valisi Abdulkadir’in yerine, Abdülkerim isimli kahramanın ön plana çıkarıldığı 
anlaşılmaktadır. Kemal Tahir’e göre suikastı esas planlayan, perde arkasından olayı yöneten 
ve tetikçi silahşörleri kullanan Abdülkerim’dir. Abdülkerim, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
meşhur silahşörü ve kabadayısıdır. Abdülkerim, Enver Paşa’nın 1914’te kurduğu Teşkilât-ı 
Mahsusa’da görev almış; eski bir cemiyet hafiyesi olan gazeteci Ahmet Samim’i Bahçekapı’da 
vurmuş ve hatta Arif Oruç’un Vakit gazetesinde yazdığına göre 31 Mart Olay’ından önce 
Galata Köprüsü üzerinde Serbesti gazetesi baş muharriri Hasan Fehmi’yi de öldürmüştür. 
Abdülkerim, Ziya Hurşit, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf suikastın detaylarını planlarlar. Kemal 
Tahir, Ziya Hurşit ve Laz İsmail gibi tetikçilerin kıyıcılığını, gözlerini kırpmadan nasıl adam 
öldüreceklerini bu bölümde enikonu tahlil eder. Abdülkerim ve Ziya Hurşit’in materyalist 
bir dünya görüşüne sahip olduklarına değinir. Ziya Hurşit ve suikast ekibi, Gülcemal18 
Vapuru ile İzmir’e hareket eder. Sarı Paşa, bir yurt seyahatine çıkmıştır ve bundan yararlanan 
suikastçiler, Paşa’yı önce Bursa’da öldürmek isterler; ancak vaziyetin elvermemesi üzerine 
Paşa’nın İzmir’e ulaşacağı vakti kollarlar. Kemal Tahir, romanında, Abdülkerim’in Maarif eski 
nâzırı, İttihatçı komitacı Ahmet Şükrü Bey (İzmit mebusu) aracılığıyla tüm Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası (TCF) üyelerini suikast planının içine çektiğini söyler. Bu genelleme, 
eleştiriye muhtaçtır. Abdülkerim’in İzmir’deki adamları hem Ahmet Şükrü’nün hem Miralay 
Rasim’in tandığı kişilerdi. Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi, kiralık katillerdir. Plana göre, 
kaçakçılıkla meşgûl olan Giritli Şevki ise motoru ile suikastçileri Sakız Adası’na geçirecektir. 

16 Kemal Tahir romanında Mustafa Kemal Paşa için daha çok ‘Sarı Paşa’ tabirini kullanmıştır. Bunu yazarın, Mustafa Kemal 
Paşa için tıpkı Gazi unvanı gibi yaygınlaştırılabilecek bir lakap olarak düşünmesine bağlayabiliriz. Bu yorum için bkz. 
Çavadar, a.g.m.,s. 60. Ayrıca yazarın bu lakabı kullanmasını, romanda doğrudan isim kullanmamasının daha uygun ola-
cağını düşündüğü gerçeğine dayandırarak izah edebiliriz.

17 Romanın değerlendirilmesinde şu eserden yararlanılmıştır: Kemal Tahir, Kurt Kanunu, İthaki Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 
Eylül 2008, ss. 7-312. 

18 Gülcemal Vapuru ismi Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları romanında da geçmektedir. Aynı vapurun, bahsi geçen roman-
da Mütareke döneminde Milli Mücadele’ye destek olarak İstanbul’dan Anadolu’ya (İnebolu) silah taşımak için kullanıldığı 
anlatılmaktadır. 
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Sarı Paşa’nın İzmir’e gelişi bir gün gecikince (15 Haziran) Giritli Şevki, planı İzmir Valisi Kâzım 
Dirik’e ihbar eder. Suikast tertibi içerisinde ismi yer alan Sarı Efe Edip’in bir ajan olabileceği, 
zayıf karakteri, süt kardeşi Kuşçubaşı Hacı Sami’yi Ankara’ya para karşılığında yakalatma 
girişimi, romanda Kara Kemal konuşturularak dile getirilir. Hüseyin Rauf Bey, planı Erzurum 
Mebusu Sabit Bey’den öğrenmiş ve o da TCF üyelerine bu durumu aktarmıştır. Ali Fuat Paşa 
ve Refet Bele ise bir suikast hareketi olursa bunun hükûmete bildirilmesinden yanadırlar. 
Kâzım Karabekir’in ise suikast tertibinden çok önceleri TBMM önünde Ziya Hurşit ile birkaç 
dakika görüşmesi, mahkemede aleyhine delil olarak kullanılmıştır. Romanda, Abdülkerim 
ve Baytar Rasim arasındaki diyalogdan İttihatçıların küçük efendisi Kara Kemal’in suikast 
planından haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda İttihatçıların Maliye eski Nazırı 
Cavit Bey’in de suikast tertibinde adı doğrudan geçmemektedir. Baytar Rasim, Abdülkerim’e, 
Ziya Hurşitlere pek güvenilemeyeceğini; plan deşifre olursa konuşabileceğini söyler. Ahmet 
Şükrü de Ziya Hurşit’e suikastle ilgili mektubu verirken Baytar Rasim’e de imzalattırır. 
Abdülkerim, bu işe çok kızar. Bu arada kumar mübtelası olan Ziya Hurşit, eski bir arkadaşı 
olan Ali Çetinkaya’dan ( daha sonra İzmir İstiklâl Mahkemesi Başkanı) üç bin lira borç almıştır. 
Bu ilişki duyulunca Abdülkerim, bu mektubun mutlaka yırttırılması gerektiğini söyler ve bu 
işi İzmir’de bulunan Saruhan Mebusu Abidin’in19 hâlledebileceğini belirtir. Abdülkerim, Kara 
Kemal’in Aksaray’daki konağına gider. Kara Kemal’in bu gelişmelerden haberi yoktur. Kara 
Kemal, savaş yıllarının meşhur İâşe Nâzırı’dır ve İttihatçıların küçük efendisi olarak bilinir. 
İttihat ve Terakki’nin politikalarını perde arkasından çekip çeviren kişi olarak bilinir. Hatta o 
kadar ki Ziya Gökalp, bir aralık, ‘Bizi Enver mi yönetiyor Kara Kemal mi?’ diyerek serzenişte dahi 
bulunmuştur. İttihatçıların ‘küçük efendisi’, ünü dünyaya tutmuş İâşe Nâzırı ve Abdülhamit 
mâbeyninin eski telgrafçılarından Kara Kemal, İstanbul’daki esnaf örgütlerinin kurucusu 
ve esnaf arasında büyük saygınlığa sahip bir kişilikti. İlk millî bankanın kurulmasında, ilk 
Türk anonim şirketinin tesisinde ve esnaf örgütlerinin teşekkülünde, Kara Kemal, öncü rolü 
üstlenmişti. Suikast planının deşifre olmasından sonra Kara Kemal’in Aksaray’daki konağı, 
polis ve hafiye takibine uğrar. Konakta Abdülkerim ile Kara Kemal arasında geçen konuşmada, 
Abdülkerim bu işe Kara Kemal’in adını bizzat kendisi karıştırmasına, hatta bu işte Kara Kemal 
Bey’in büyük bir desteği var şeklinde propaganda yaparak suikast planına güç katmasına 
rağmen bu durumu Kara Kemal’den saklar. Oradaki konuşmasında Abdülkerim, Kara 
Kemal’in isminin Ahmet Şükrü ve Baytar Rasim tarafından bu işe bulaştırıldığını dile getirir. 
Romanda, Kara Kemal’in diliyle Ahmet Şükrü’nün çok içki içtiği; Cumhuriyet hükûmetini bir 
türlü hazzedemediği ve Maarif Nezareti’ni kendi çiftliği gibi kullandığı anlatılır. Bu suikast 
tertibinin başında da Ahmet Şükrü’nün olduğu vurgulanır. Kara Kemal’in, suikast planına 
tepkisi pek gecikmez. Ona göre birincisi, Ziya Hurşit ve Sarı Efe Edip düzenbazdırlar. Sarı 
Efe Edip’in Kuşçubaşı Hacı Sami’ye ihaneti ortadadır. Giritli Şevki ise hükûmetin hafiyesi 
olma ihtimâli yüksek, eski İttihatçı Memetçe’ye yakınlığı ile bilinen, kaçakçılıkla geçinen bir 
kişidir. Mehmetçe ile Kara Kemallerin arası, o süreçte açıktır. Kara Kemal, komitacılıktan çok 
çektiklerini, tabancayla ülke yönetilemeyeceğini; muhalefette, iktidarda ve Cumhuriyette 
silaha sarıldıklarını ve son tahlilde, suikastin çıkmaz bir sokak olduğunu tespit eder. 

19  TCF’nin kapatılmasın kısa bir süre önce 14 Mayıs 1925’te İstanbul’da toplanan ilk ve tek kongresinde Saruhan Mebusu 
Abidin de İstanbul Merkezi İdare Heyetine seçilmiştir. Bu bilgi için bkz. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-
1952), Arba Yayınları, Tıpkı Basım, İstanbul Kasım 1995, s. 613. 
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Romandaki tahlillere göre İttihatçılar, Cumhuriyet Hükûmeti’ni şu gerekçelerle suçluyordu: 

1- İstiklâl Mahkemeleri’nin sorgulanamaz gücü

2- Kabadayı İttihatçıların Mustafa Kemal kanadında yer alan eski arkadaşlarına 
kızmaları, onların yönetimin sağında yer almalarını ve yönetimden pay almalarını 
kabullenememeleri 

3- Mübadil mallarının, CHP seçkinleri tarafından bölüşülmesi meselesi 

4- Trabzon (Lazistan) Mebusu Ali Şükrü Bey’in topal Osman’a öldürtülmesi olayı

5- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması ve muhalefet yapma hakkının 
ellerinden alınması 

6- Şeyh Sait Ayaklanması sonrasındaki Takrîr-i Sükûn Kanunu ile fikir hürriyetinin 
kısıtlanması 

7- İstanbul’daki muhalif basının susturulması

8- Zaferin İttihatçıların gayretiyle kazanılması ve şimdi bundan İttihatçıların hak 
ettikleri payı alamamaları20

1.2.  İkinci Bölüm: Sürek Avı 

Romanın ikinci bölümünde, Abdülkerim ile Kara Kemal’in kaçış serüveni ve Gurbet Hala’nın 
onlara yardımı enikonu anlatılır. Romanda 13 Haziran 1926 tarihinden itibaren Vakit 
gazetesinin nüshaları değerlendirilir. Abdülkerim ile Kara Kemal, rahmetli Şefik Paşa’nın 
eşi Semra Hanım’ın Paşa Çiftliği’ndeki konağına sığınırlar ve burada bir müddet saklanırlar. 
Kara Kemal Bey, bu süreçteki gelişmeleri, sığındıkları konağa gelen Vakit gazetesinden 
takip etmektedir. Giritli Şevki’nin 15 Haziran’da İzmir Valiliği’ne suikasti haber vermesi 
ve suikast planının deşifre oluşu üzerine Abdülkerim’in suikast tertipçilerinin başında 
olduğunun anlaşılması üzerinde durulan bu bölümde, bir kaçışın ve saklanmanın öyküsü 
anlatılır. Ankara’da mahkemenin emriyle Ali Fuat, Refet Bele ve Kazım Karabekir Paşaların 
tutuklanması ve Başbakan İsmet İnönü’nün arkadaşı Kazım Karabekir için araya girmesi 
üzerine İzmir İstiklâl Mahkemesi’nin İsmet Paşa’yı sert bir dille uyarması, bu durumda İzmir’e 
yakın bir çiftlikte gelişmeleri takip eden Sarı Paşa’nın mahkeme tarafını tutması ile birlikte 
İsmet Paşa’nın mahkeme kararına güven beyan ederek geri adım atması sonucunda krizin 
mahkemenin kararı lehine çözülmesi ve İsmet Paşa’nın tutuklandığı haberinin asılsızlığı 
üzerinde durulur. Kara Kemal ve Abdülkerim’e bu süreçte müzahir olan Gurbet Hala, Kara 
Kemal’in yurt dışına çıkması için ona destek olan Niyazi’den getirdiği habere göre suikast 
planından hükûmetin aylar öncesinden haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 
Ankara Valisi bir açıklama yapmış; suikastten aylar öncesinden haberlerinin olduğunu, Ziya 
Hurşit’in adım adım izlendiğini ve elde birçok belge bulunduğunu dile getirmiştir. Dahası 
Konya Mebusu Refik Bey de böyle bir suikast hazırlandığını aylar öncesinden hükümete 
bildirmiştir. İzmir İstiklâl Mahkemesi’nin ‘İzmir Suikasti’ hakkındaki ilk duruşması, El Hamra 

20  Romanın Birinci Bölümü (Kanlı Tuzak) için bkz. Tahir, a.g.e., s. 7-78.  
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Sineması’nda 26 Haziran 1926’da başlar. Sorgulamalar başladığında Sarı Paşa Ziya Hurşit’le 
görüşmüş; Ziya Hurşit ilk ifadesinde iftiraya uğradığını söylese de sonra suikast planını en 
ince ayrıntısına kadar anlatmış ve suikast tertibinde yer alan başta Abdülkerim ve Ahmet 
Şükrü olmak üzere tüm arkadaşlarını ele vermiştir. Diğer tetikçiler Laz İsmail, Gürcü Yusuf 
ve Çopur Hilmi gibi kişiler de suikast planını bütün açıklığıyla anlatırlar. İlk ifadelerinde 
Ahmet Şükrü Bey ve Saruhan Mebusu Abidin, haklarındaki bütün iddiaları reddederler. 
Mahkeme başkanının, suikastın ‘Kara Çete’nin işi olduğunu, Kara Kemal’in TCF’yi kurarak 
perde arkasından yönettiğini savunması, maznunlara, ‘Sizi karşıma particilik değil, 
komitacılık getirdi.’ şeklinde çıkışması dikkate değer türdendir. Eski İttihatçıların, mahkeme 
başkanlığına ve üyeliklerine getirilmeleri önemlidir. Çünkü onlar da komitacılıktan 
gelmektedirler; komitacılığın kıyıcılığını iyi bildiklerinden bu konuda tavizsizdirler ve afları 
yoktur. Kara Kemal, İttihat ve Terakki Dönemi’nin millî burjuva oluşturmakta iki temel 
maksat güttüğünü; bunlardan birincisinin, kabadayıları zenginleştirerek ticareti gayri 
Müslimlerin tekelinden kurtarmak suretiyle Türkleştirmek olduğunu; ikincisinin ise yaman 
bir silah olan zenginliğin kendi adamlarının eline geçmesiyle kötüsüne ve diğerine karşı 
bir silah olarak kullanmak şeklinde özetlenebileceğini dile getirmektedir. Kara Kemal, 
İttihatçı yönetimin ‘milli burjuvazi’ teşebbüslerini anlatırken Rum tüccar Pavlos’un burjuva 
tanımı ve analizi etrafında Osmanlı Devleti’ndeki yerli tüccarların ve zenginlerin gerçek 
bir burjuva olamayacağı kanaatine varır. Pavlos’un görüşlerini olumlulayarak burjuvanın, 
feodalitenin olduğu toplumların sosyo-ekonomik bir gerçekliği olduğunu; onların, bütün 
paralarını işe yatırdığını; gerçekten hürlük isteyerek pazardaki rakiplerini boğarak ortadan 
kaldırmaya çalıştığını söyleyen Kara Kemal, Osmanlı’daki tüccarların, riske girmeden her 
şeyi devletten beklediğini; sadece parasına para katan bu kesimin, hiçbir zaman yatırıma 
meyletmediğini ve bu yönüyle de oluşan bu zümrenin, hiçbir zaman gerçek bir burjuva 
zümresi olamadığını ifade etmektedir. Bu bölümde, Kara Kemal, ayrıca millî hareketin 
başarıya ulaşmasında İttihatçıların rolüne dikkat çekiyor. Bunlardan bir kısmının, şu anda 
Gazi Paşa’nın yanında yer aldığını belirtiyor. Cumhuriyet idaresi ile İttihatçıların ilk yol 
ayrımının padişahlık-halifelik meselesinde gün yüzüne çıktığını söylüyor. Kara Kemal ile 
Abdülkerim’in müzakeresi esnasında Abdülkerim, İttihatçıların Maliye eski Nazırı Cavit 
Bey ile Mustafa Kemal’in arasının, Mustafa Kemal’in Bulgaristan’da bulunduğu sırada ‘un 
satışı meselesi’ yüzünden açık olduğunu dile getirir. Kemal Tahir, romanında Kara Kemal’i 
konuşturarak hem İzmir Suikastı süreci hakkında enikonu değerlendirmede bulunur hem de 
bir nev’i resmî ideoloji eleştirisi yapar. Kara Kemal, “Demokrasi sökmeyecekti. Bunu anladılar. 
Şeyh Sait isyanı bahane oldu. Takrîr-i Sükûn Kanun’u çıktı. İstiklâl Mahkemeleri kuruldu. 
İsyan mıntıkasındaki mahkemeyi hadi zorunlu sayalım. Ankara’daki neden gerekli olsun?.. 
Terakkiperver Parti’yi kapattılar. Geçenlerde Ankara İstiklâl Mahkemesi’ne, yargıtaysız 
adam asma hakkı tanıdılar. Bir takım haksız kazanç dedikoduları alıp yürümüştü. Partileri 
kapatılan mebuslar, Meclis açılınca üzerlerine çullanacaktı. Bunu, Meclis açılmadan önlemek 
gerekti. İstanbul gazetecilerini neden Elaziz İstiklâl Mahkemesi’ne gönderdiler de Ankara 
İstiklâl Mahkemesi’ne vermediler. Çünkü o zaman Ankara Mahkemesi’nin adam asmak 
yetkisi yoktu. Maksat da gazetecileri yıldırmaktı. Çok önceden bilindiği, dikkatle izlenildiği 
anlaşılan bu suikast teşebbüsü de ekmeklerine yağ sürdü. Başından beri beni şaşırtan 
nedir bilir misin?.. Kollayarak ilerlemeleri… Önce Terakkiperverlerden birkaç mebusun 
canını yakmak düşünüldü sanırım, ordu tedirgin etmek istenmedi. Sonra görüldü ki şartlar 
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uygun. Bir taşla iki değil üç kuş vuracaklar gibime gelir. Muhalif mebusların gürültüsünü, 
paşaların ordudaki nüfuzunu, İttihatçılığın kökünü hep birden kazıyacaklar21.” Bu süreçte 
hükûmet Kara Kemal’in ve Abdülkerim’in yakalanması için İttihatçı fedailerden Memetçe’yi 
İstanbul’a gönderir. Abdülkerim’in, Yakup Cemil meselesi yüzünden Memetçe ile arası açıktır. 
Paşa Çiftliği’nde, Hacı Yunus Efendi’nin bakliyat toptancısı Şaban Efendi ile Abdülkerim 
karşılaşırlar. Şaban Efendi, hükûmetin kaçakların başına koyduğu ödülü kazanmaya 
azmetmiştir. Şaban Bey, Abdülkerim’e, koyu CHP’li olan Hacı Yunus Efendi’nin ve kendisinin 
gözüyle İstanbul-Anadolu kliğini anlatır. Mustafa Kemal’in İstanbul tarafından karalandığını 
söyler. Cumhuriyet yönetimine ve Kemalist liderliğe övgülerde bulunur. Şaban Efendi, 
mübadil mallarının göçmenlere verilmekte olduğunu ve Hacı Yunus Efendi’nin bu mallardan 
bir kısmına konmaya çalıştığını anlatır. Şaban Efendi’nin, Enver Paşa’yı Alman ve Moskof 
ajanlığı yapmakla suçlaması, hilafetin ilgasını tam kabul edemeyişi; ancak hükûmetin bir 
‘hikmet-i hükûmeti’ vardır şeklinde tevil etmesi önemlidir. Şaban Efendi’nin ve Sarı Çavuş’un 
kaçaklar üzerine jandarma ile baskına kalkışmaları üzerine Kara Kemal, çiftlikten kaçarak 
kurtulur ve Kocamustafapaşa’daki eski İttihatçı, maliyeden emekli kadim dostu Emin Bey’in 
evine sığınır. İntiharına kadar burada kalır. 

Romanda, Abdülkerim’in akıbeti hakkında bir bilgi verilmemektedir. Abdülkerim (Esasta 
Abdulkadir), ağustos ayında Istranca Dağları’nda yakalanır ve Ankara İstiklâl Mahkemesi’nin 
kararıyla idam edilir22. 

1.3. Üçüncü Bölüm: İnsanlık Sorumu

Kara Kemal’in çiftlikten kaçarak sığındığı ev, eski İttihatçı, maliyeden emekli ve kadim 
dostu Emin Bey’indir. Romanda, vicdanının sesi ile hükümetin yaklaşımı ve basındaki dile 
getirilenler arasında muhasebede bulunan Emin Bey’in kardeşi Perihan, kapıya gelen ve 
sığınma talep eden Kara Kemal’i eve alır ve evin alt katında saklamaya başlar. Sonra durum 
anlaşılır. Emin Bey, önce tedirgin olsa da sonra kadim dostuna sahip çıkar. Perihan, Kara 
Kemal’in İngiliz elçiliğine sığındırılması için Niyazi ile görüşür; ancak bir sonuç elde edilemez. 
Kara Kemal, Emin Bey’le müzakerelerinde, ‘İktidarın, muhalefetin tasfiyesi için daha önceden 
haberdar olduğu bu planı fırsat telakki ettiğini; Mahmut Şevket cinayetinde de kendilerinin 
öyle yaptığını söyler.’ Kara Kemal’e göre kimileri Ahmet Şükrü’yü kışkırtmış, kimileri fırsat 
pususuna yatmış, iktidar da durumdan yararlanma yoluna gitmiştir. Kara Kemal, ‘Yakup 
Cemil meselesini halledip Enver’i devirebilseydik Sarı Paşa’yı da kabineye alacaktık.’ der. 
Kara Kemal, mütarekede Sarı Paşa ile beraber sadrazam Tevfik Paşa’yı İstanbul dışına 
kaçırmayı planladıklarını ve yeni kabinede Sarı Paşa’yı Harbiye Nazırı yapmak istediklerini 
anlatır. Kara Kemal, Kara Vasıf ile Karakol Cemiyeti’ni kurduklarını ve başına da Mustafa 
Kemal’in geçmesini arzu ettiklerini belirtir. 1923’te Mustafa Kemal, bizzat kendisi İzmit’te 
Kara Kemal ile görüşmüş ve İttihatçı muhalefeti dizginleme ve kendi yanına çekme adına 
etkin bir isim olan Kara Kemal’in desteğini istemiştir; ancak bu görüşmede Kara Kemal, 
tarafsız kalacağını söylemiştir. Kara Kemal’e göre, İttihatçı Maliye eski Nazırı Cavit’in evinde, 

21  Kara Kemal’in tespitleri için bkz. Tahir, a.g.e., s. 120-121. 

22  Romanın ikinci bölümü (Sürek Avı) için bkz. Tahir, a.g.e., s. 79-180. 
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1923’te bir toplantı düzenlenir. Bu toplantı komitacı bir eylem addedilerek İzmir İstiklâl 
Mahkemesi’nde, aleyhindeki bir iddiada delil olarak kullanılır. Kara Kemal, eski İttihatçıların 
komitacılıklarını ve siyasetten vazgeçmeyeceklerini bilmektedir. Kara Kemal, basında ‘Kara 
Çete’nin lideri olarak tanıtılmaktadır. Kara Kemal’e göre II. Meşrutiyet Devrimi’nde İngiliz ve 
Alman parmağı vardır. Devrimden sonra güç, Selanik (Alman) cuntasının elinde kalmıştır. 
Çünkü Selanik’teki ordu içerisindeki hürriyetçi kadrolar, Almanlar tarafından ekonomik 
olarak desteklenmiş ve güçlendirilmiştir. 31 Mart Olayı’nda İttihatçıların rolünden bahseder 
Kara Kemal. Abdülhamit’in hal’ini de hünkârın, hürriyetten sonra Alman politikasını bırakıp 
İngiliz politikasına yatkınlığı ile açıklar. Ayrıca hazinenin ele geçirilme amacı da İttihatçıları, 
31 Mart Olayı’na müdahaleye sürüklemiştir. Kara Kemal, Abdülhamit zamanındaki Ermeni 
kırımından İngiltere ve Rusya’nın; İttihatçıların dönemindeki kırımdan ise Almanya’nın 
sorumlu olduğunu serdeder. Almanya, kendi koloniyal faaliyetleri kapsamında Osmanlı 
ülkesindeki Ermeni zanaatkarları ve tüccarları tasfiye ederek, bunların yerine Almanları 
ikame etmek istemektedir. Kara Kemal, Osmanlı Devleti’ndeki Türk burjuvazisi oluşturma 
girişimlerinden hareketle bu sistmenin gerçek bir burjuva yapısı üretemediğini dile getirir. 
Yanlış ve çarpık batılılaşmayı yererken sosyal adalet vurgusu etrafında Asya tipi üretime 
ayrı bir vurgu yapar. Kara Kemal, Karakol Cemiyeti’nin sosyal adaleti örnek aldığını; Enver’in 
kurmayı hedeflediği ‘Halk Partisi’nde’ bunu gerçekleştirmeyi hedeflediğini anlatır. Kara 
Kemal, İzmit’te Sarı Paşa’ya İzmir İktisat Kongresi sonrasında liberalizmin içte devlet eliyle 
ve desteğiyle burjuva oluşturacağını; bunda da sınıf bilinci olmayacağını; çıkar gruplarının 
ve seçkin bürokratların köşe dönmek üzere buraya hücum edeceğini ve kuracakları fırkanın 
esaslı köylü ve çiftçiye yer vermesi gerektiğini anlatır. Kara Kemal, Lozan sonrasında 
adlî kapitülasyonların çözümlenmesi için Batı hukukunun ülkeye getirildiğini; hukuk 
reformunun aktarmacı bir dönüşümü ifade ettiğini ve buna Lozan’da karar verildiğini 
vurgular. Kara Kemal, ayrıca Fener Rum Patrikhanesi ülkede dururken Halifeliğin kaldırılışını, 
Türkçe bilen Anadolu Rumları mübadele edilirken İstanbul’daki Rumların ülkede kalışını, 
tekkeler kapatılırken Mason localarının hâlâ faaliyetlerini sürdürmelerini eleştirir. Kara 
Kemal, Osmanlı Devleti’nin çöküşünden ıstırap duyar ve bundan, İttihatçıları sorumlu tutar: 
“Bu anda, yüzüme vuran darağacı gölgesi suikast suçlusu olduğumdan değildir. Emincim 
büyük suçun gölgesidir bu. Tarihin örneğini yazmadığı kurtlar boğuşmasına girip yenik 
düştük. Kurtlukta düşeni yemek kanundur23.”

Sonuç ve Değerlendirme

Kemal Tahir’in Kurt Kanunu romanı, yazarın tarihçi ve sosyolog kimliğinin tebarüz ettiği 
ve aynı zamanda Türkiye’nin sorunlarına bir sosyal teorisyen nazarıyla enikonu bakabilen 
bir sanatkâr aydın düşünür olduğunu ortaya koyduğu bir eserdir. Kemal Tahir, toplumcu 
gerçekçiliği bu romanında zirveye taşır. Kemal Tahir, eserinde, romanın asıl kahramanı 
İttihatçı eski İaşe Nazırı ve Küçük Efendi lakaplı Kara Kemal’i konuşturur. Romanda sosyo-
politik, sosyo-ekonomik, hatta sosyal psikoloji ağırlıklı tahliller görmek mümkündür. 
Kurt Kanunu romanı; yazarın, iktidarın otoriter söylemini, Türkiye’deki resmi ideolojiyi ve 
Kemalizm’i yerdiği, eleştirilerini yaparken de karakterlere kendi tezlerini, teorilerini söylettiği 

23  Üçüncü Bölüm (İnsanlık Sorumu) için bkz. Tahir, a.g.e., s. 181-312. 
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bir eser olarak karşımıza çıkar. Kemal Tahir, yerliliği, Anadoluluk vurgusunun ağır bastığı 
Türk sosyalizmini ve Asya tipi üretim tarzını eserinde işler. Kemal Tahir, yanlış batılılaşmayı, 
halifeliğin kaldırılıp Fener Rum Patrikhanesi’nin ülkede kalmasını, tekke ve zaviyelerin 
kapatılıp Mason localarının faaliyetlerini sürdürmesini, adlî kapitülasyonlar sorununun 
çözümü kapsamında Batı hukukunun çevirme yasalar biçiminde devlet ve toplum hayatına 
iktibas edilmesini eleştirir. Kemal Tahir’e göre İzmir Suikastı davaları ve bu süreçte yaşanan 
siyasal olaylar, Türkiye’de tek parti otoriter kimliğini sağlamlaştırırken muhalif oluşumları 
ve sesleri bastırmıştır. İzmir ve Ankara İstiklâl Mahkemeleri yargılamaları ve verilen idam 
kararları, bir siyasal temizlik hareketi ve muhalefetin siyasal alanda, ordu içerisinde ve basın 
hayatında susturulmasıdır. Bu süreçte tasfiye edilenler, eski İttihatçılar, TCF üyeleri ve onların 
ordudaki uzantıları, eski ikinci grup üyeleri ve bütün bu muhalif kliklere destek olan İstanbul 
basını şeklinde özetlenebilir. 

İzmir Suikasti ile ilgili suikast planları ve planlayıcıları, aylar öncesinden hükümet tarafından 
biliniyordu. Romanda, Kara Kemal’in diliyle, bu planın bilinmesine rağmen suikastçilerin 
hemen ortaya çıkarılmadığı ve hükûmetin bilinçli bir şekilde muhalefeti bastırmak için 
şartların olgunlaşmasını beklediği ifade edilmektedir.  

İzmir Suikasti davaları ile ilgili olarak İsmet Paşa’nın yıllar sonra idamlar hakkında ‘siyaseten 
öyle gerekiyordu’24 şeklinde bir değerlendirme yapması oldukça anlamlıdır. 

Romandaki suikast tertipçilerinden olan ve Abdülkerim olarak tanıtılan kişi aslında eski 
milliyetçi Ankara Valisi Abdülkadir’dir. Abdülkadir yakalandıktan sonra, Ankara İstiklal 
Mahkemesi’nin verdiği karar sonucunda 1926 Ağustos ayında Ankara’da idam edilmiştir. 

Kemal Tahir romanında, suikast planına Ahmet Şükrü’nün tüm TCF üyelerini ikna ettiğinden 
bahseder. Bu bilgi biraz eleştiriye açıktır. Çünkü 5 Haziran 1925’te hükümetin verdiği kararla 
kapatılan TCF’nin eski bir üyesi olduğunu kabul eden suikast tertipçilerinden Ziya Hurşit 
İstiklal Mahkemesi’nde verdiği ifadede, TCF eski üyelerinin tamamının kurumsal olarak ya 
da partinin bir ortak kararı şeklinde suikast tertibinde yer almadıklarını belirtmiştir. Suikastı 
Ankara eski valisi Abdulkadir ve Maarif eski Nazırı Ahmet Şükrü’nün kendisiyle birlikte 
tasarladıklarını, Ahmet Şükrü’den para ve silah aldıklarını, Miralay Baytar Rasim’in ve Eskişehir 
Mebusu Miralay Ayıcı Arif’in de suikast planına destek olduklarını dile getirmiştir. Halis Turgut 
ve Hafız Mehmet’in planı önce desteklediklerini ve sonra da desteklerinden vazgeçtiklerini 
açıklamıştır. Ziya Hurşit ayrıca hükümet darbesi suçlamasını kabul etmemiştir. Ziya Hurşit’in 
tersine suikast tetikçileri TCF üyelerinin tamamının bu suikast planı içerisinde yer aldığını 
dile getirmişlerdir. İzmir’deki yargılamalarda bu kişilerin hep aynı ifadeleri tekrar etmeleri 
mahkeme ortamında önceden provası yapılmış bir metnin tekrar ettirilmesi kuşkusunu 
doğurmuştur. Burada kiralık katillerin tekrar ettikleri ifadeler Ahmet Şükrü ve Miralay Arif 
için de son derece yıkıcı olmuştur. Ahmet Şükrü ise mahkemede bu iddiaları başından 
sonuna kadar reddetmiştir25.  

24  Çavdar, “Roman, Tarih..”, s. 59. 

25  Bu önemli bilgiler için bkz. Erik Jan Zürcher, Milli Mücadele’de İttihatçılık, Çeviren: Nüzhet Salihoğlu, Bağlam Yayınları, II. 
Basım, İstanbul Ekim 1995, s. 210-211. Bu bağlamda Ahmet Şükrü Bey’in suikastteki konumu ve İzmir İstiklal Mahkemesi 
tutanakları için ayrıca bkz. Ersin Müezzinoğlu, “Mahkeme Tutanaklarına Göre İzmir Suikastı ve Ahmet Şükrü Bey”, JASSS 
(The Journal of Academic Social Science Studies), Ekim 2015, s. 158-175. 
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Sonuçta Cumhuriyet tarihi okumalarında olayların perde arkasını aralayabilmek, görüneni 
değil de görünmeyeni düşünebilmek ve görünmeyenin perdelerini aşabilmek ve olaylar 
karşısında eleştirel-analitik bakışı geliştirebilmek için okunup tekrar tekrar düşünülmesi 
gereken bir romandır ‘Kurt Kanunu’. 

Kemal Tahir’in ‘Kurt Kanunu’ Romanı Üzerinden Cumhuriyet Dönemindeki Siyasal Muhalefeti Yeniden 
Düşünmek

Özet

Cumhuriyetin ilânından sonra Cumhuriyet şemsiyesi altında, Türk İnkılabı’nın önderi Mustafa Kemal 
etrafında bir yetki toplulaşması meydana gelmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti eski üyeleri ile Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası temsilcilerinin Mustafa Kemal’e ve Halk Fırkası seçkinlerine karşı başlattıkları dolaylı ve 
açık siyasal rekabet, 1923 yılında İstanbul’da eski İttihatçıların yaptıkları kongrede ve 1924’te Kazım Karabekir, 
Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Refet Bele gibi Mustafa Kemal’in eski silah arkadaşlarının öncülüğünde 
kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile gün yüzüne çıkmıştı. Takrîr-i Sükûn döneminde inkılabın 
ve devlet otoritesinin güçlü bir şekilde tesisi ve Türk Tek Parti yönetiminin perçinlenmesi için devlet ve 
toplum hayatında bir dizi otoriter önlemlerin alındığı bir süreçte ortaya çıkan Mustafa Kemal’e karşı suikast 
girişimi ve bu süreçte yaşanan siyasal muhalefet ortamı ile 1926 İstiklâl Mahkemesi yargılamaları, Kemal 
Tahir’in ‘Kurt Kanunu’ romanında üstün bir tasvir yeteneğiyle ve tarih bilgisiyle konu edinilmiştir. Romanın 
kahramanlarından birisi, Abdülkerim ismiyle sunulan ve suikastın perde arkasındaki tertipçisi ve planlayıcısı 
olarak tanıtılan kişidir. Aslında İzmir Suikastı sürecindeki tarihî gerçek kişilikler arasında Abdülkerim isimli 
birisi yoktur. Bu simge isim, İttihatçı komitacı ve Ankara eski valilerinden Abdulkadir’in yerine kullanılmış 
olmalıdır. Bildiride usta romancı Kemal Tahir’in romanında geçen kahramanlar, olaylar ve konu örgüsü tarih 
disiplini çerçevesinde yeni bir perspektifle düşünülmeye ve yorumlanmaya çalışılacaktır.

Rethinking The Political Opposition In Republican Period Through The Kemal Tahir’s Novel, Kurt 
Kanunu

Abstract

After the declaration of Turkish Republic, there arose an authority accumulation over the figure of Mustafa 
Kemal, the leader of Turkish Reformation framed inrepublican terms. The explicit and indirect opposition 
against Mustafa Kemal and elites of Republican Party led by the old members of Committee of Union and 
Progress along with the members of Progressive Republican Party was discerned after a congress conducted 
by veteran CUP members and an foundation of a political party in 1924, Progressive Republican Party, 
pioneered by the old brothers in arms of Mustafa Kemal such as Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf 
Orbay and Refet Bele. During ‘Takrîr-i Sükûn’ period, that the reestablishment of reform and state authority 
by force and an assassination attempt against Mustafa Kemal when strong measures were taken over the 
state and society in order to cement Turkish One Party Rule system and political turmoil in this period along 
with Independent Trials of 1926 are narrated by Kemal Tahir in his novel, Kurt Kanunu, with gifted style and 
impressive knowledge of history. One of the heros of the novel, Abdulkerim, is presented as the chief planner 
and intriguer. Actually, there is nobody named Abdulkerim in reality and this symbolic name must be chosen 
as a reference to old CUP member and governor of Ankara, Mr. Abdulkadir. This study aims at disclosing and 
commenting the characters, events and story outline in Kemal Tahir’s novel from a historical point of view.
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Hellenistik Çağ Sonrası Tarih 
Yazımının Modern Romana Yansıması: 
Manfredi’nin Büyük İskender Üçlemesi
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Tarih yazımı, 18. yüzyıldan sonra edebiyattan ayrılıp, kendi yöntemleriyle özgün bir bilim 
alanı oluşturmuştur. Devamında ise konularını tarihî olaylardan ya da tarihte yaşamış 
kişilerin hayatlarından alan edebî eserlerin verilmesiyle edebiyatın, kısmen de olsa tarih ile 
iç içe sunulduğu düşünülebilir. Ancak, aslına bakılırsa edebiyatın tarih ile harmanlanması 
modern çağın bir ürünü değildir ve bunun anlaşılması için tarih biliminin doğuşundan 
itibaren Eskiçağ tarihi boyunca geçirdiği serüveni kısaca gözden geçirmek yeterli olacaktır.

Eski Yunan geleneğinde, ilk kez İ.Ö. 8. yüzyıldan itibaren geçmişe yönelik toplumsal hafızanın 
oluşmaya başladığı izlenir. Homeros’a dayanan sözlü gelenek içinde, geçmişi bilme ve 
soylarını mitoslara dayandırma isteği güdümünde şekillenen mitolojik hikâyeler, epik şiirler 
yoluyla aktarılarak toplumsal hafızanın oluşmasında etkili olmuşlardır. Ancak bunlar, içerdiği 
konular bakımından epik tarih çizgisinde kalmışlardır. Daha sonra İ.Ö. 6. yüzyılda yaşanan 
entelektüel devrimin devamında felsefî bakış açılarının gelişmesi ile Hellenlerin geçmişe 
bakış açıları da değişmiş; konulara zaman ve mekân temelli yaklaşılmaya başlanmıştır. 
Bu geçiş devrinde yazarlar, düz yazı ile kendi halk ve coğrafyalarının tarihlerini kayıtlara 
geçirmişlerdir.1 Ancak İ.Ö. 5. yüzyıla gelindiğinde Herodotos, Persler ve Hellenler arasında 
yapılan savaşları konu ettiği eserinde historia kelimesini ilk kez geçmişin araştırılması 
yönünde kullanarak “tarih”i (historia’yı) özgün bir araştırma-soruşturma yöntemi 
olarak ortaya koymuştur. İşte tarih bilimi, Herodotos’la beraber, geçmişin araştırılması, 
sorgulanması kaygısıyla ortaya çıktığından beri Eskiçağ boyunca edebiyat çalışmalarının 
içinde yer almıştır.2 

Herodotos’un ardından gelen tarih yazarları da eserlerinde politik ve askerî meseleleri konu 
etmişler, siyasî işleri anlamakla ve kaydetmekle ilgilenmişlerdir.3 Örneğin; Thukydides (İ.Ö. 

1  Ayrıntı için bk. Grethlein, J., 2011: 156

2  Gossman, L., 1978: 5

3  Momigliano, A., 1993: 40
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460-c.400), doğrudan çağının askerî ve siyasî olaylarına tanıklık etmiş, Peloponnesoslularla 
Atinalıların savaşlarını anlatmış, dolayısıyla eserini zaman ve mekân bakımından 
sınırlandırmıştır. Bunun gibi Ksenophon da Hellenika adlı eserini Thukydides’in bıraktığı 
yerden sürdürerek kendi şahitliğinde, Thukydides’in tarih anlatımını sürdürmüştür. Ancak 
Hellenistik dönemin başlamasıyla yaşanan siyas’i olaylar ve bunun etkileriyle oluşan 
köklü toplumsal değişimler polis kültürünü derinden etkilenmiş ve bu etki edebiyata da 
yansımıştır. İdarî yönetimlerin monarşik sisteme evrilmesinin etkisiyle tarih artık, kralların ya 
da imparatorların beklentileri doğrultusunda resmî tarihler olarak yazılmaya başlanmıştır.4 
Öyle ki monarşilerin yükselişe geçtiği politik dünyada, zaman içinde politik tarihin temel 
birimi, kişilerin egemenlik dönemleri olmuş ve tarih, giderek biyografik bir tür olmaya 
başlamıştır.5 Dahası, Hellenistik tarihçilerin biyografi ve tarih ikileminde kaldıkları öne 
sürülmüştür.6 Bu yazma geleneği Romalılar tarafından sürdürülürken de örneğin Arrianos 
ve Plutarkhos gibi yazarlar, bireylerin siyasî tarih üzerindeki rolünü aktarmak için tarihsel 
biyografi yazma yolunu seçmişlerdir. 7

Bu noktada kurulan tarih yazımı ve biyografi arasındaki ilişki, gerçekler ile kurgunun 
sorgulanır olmasına neden olmuş; bu yönüyle, biyografik tarih yazımı, roman türüne 
benzetilmiş8 ve özellikle de Hellenistik dönemde ‘tarih’in romana özgü bir anlatım kazandığı 
ileri sürülmüştür.9 Tarihin romana özgü bir anlatım kazanmasında ise Hellenistik dönemin 
mimarı Büyük İskender’in tarihi üzerine yazılanların büyük etkisi olduğu görülür. Öyle ki 
modern “roman türü”nün tarihine ilişkin yapılan çalışmalar, özellikle Hellenistik dönem ve 
sonrasında yazılan İskender’e ilişkin biyografileri, “tarih, biyografi ve roman” bağlamında 
ele almışlardır.10 Rönesans döneminde İskender üzerine verilen eserlerin de tarih ile roman 
arasındaki statülerinin belirsizliği konu edilmiştir.11 

Şu halde; Antik biyografik tarih yazımı ile modern tarihî roman türü arasında doğrudan bir 
bağ kurulabilmesine olanak sağlayan bir basamak olarak “İskender Tarihi” anlatımlarının 
geldiğini söyleyebiliriz. Öyleyse bu gelenekten kısaca söz etmek yerinde olacaktır:

 Büyük İskender’in tarihi üzerine yazma geleneği, ilk olarak kendi döneminde başlamış 
ve daha sonra Hellenistik ve Roma dönemlerinde de devam etmiştir. Latince ifadesiyle 
Historia Alexandri Magni geleneği,12 özellikle 4. ve 16. yüzyıllar arasında birçok farklı kültürde 
kendini göstermiştir.13 İlk olarak, Aleksandros’un seferlerinde kendisine eşlik ederek olayları 

4  Raaflaub, K.A., 2013: 4

5  Momigliano, A., 1978: 12

6  Momigliano, A., 1993: 83

7  Stadter, P.A., 2002: 35

8 Momigliano, A., 1993:55; Morgan, J. R., 2007: 560

9  Morgan, J. R., 2007: 558

10  Bk. Stoneman, R., 1994: 117-129

11  Momigliano, A., 1978:12

12  Örneğin Bithynialı Arrianos, içinde yaşadığı ikinci yüzyıldan geriye bakarak “Büyük İskender’den başka bir kişi daha yok-
tur ki hakkında bunca birbirinden farklı ve çok şey yazılmış olsun” diyerek konunun ne kadar ilgi çektiğini ifade etmiştir. 
Bk. Grethlein, J., 2011: 179; Orta Çağda bile Antik Çağa ilişkin efsanevi kişiliklerin ya da olayların içinde Makedon kralı 
İskender’in maceraları kadar ilgi çeken bir konu daha olmadığı anlatılmaktadır. Bk.� Wolohojian, A.M., 1969: 1

13  Konuya ilişkin tüm ayrıntılar için bk. Budge, E.A.W., 2013
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kayıtlara geçirmekle görevlendirdiği Kallisthenes ve Aristobulos’un yanı sıra ordusundaki 
generali Ptolemaios ve amirali Nearkhos, İskender’in “tarih”ini kayıtlara geçirmişlerdir. 
Onun ölümünün ardından gelişen olayları ise Kleitarkhos yazmıştır.14 Ancak işin tarihsel 
boyutuna tanıklık etmiş olan bu ilk jenerasyon yazarlardan geriye, onlardan yapılan alıntılar 
dışında hiçbir şey kalmamıştır.15 Roma döneminde, örneğin İ.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısında 
Diodorus Siculus, İ.S.1. yüzyılda Quintus Curtius Rufus, 2. yüzyılın ilk yarısında Plutarkhos 
ve Arrianos,16 tarih eserlerinde İskender biyografisini ele alırlarken bu ilk dönem yazarlarını 
kullanmışlardır.17 

Ancak İskender üzerine yazmış olan daha ilk jenerasyon yazarların bile anlatımlarına kurgu 
hikâyeleri yerleştirdikleri belirtilmektedir. Örneğin Onesikritos’un (c. 360 BC – c. 290 BC) 
Hindistan seferi için yazdıkları ya da Kleitarkhos’un notları da barındırdıkları kurgulardan 
dolayı güvenilir kaynaklar arasında gösterilmemektedir.18 Aynı zamanda bu ilk jenerasyon 
yazarları kullanan Romalı yazarların anlatımlarındaki kurgu hikâyeler de sorgulanmıştır. 
Roma döneminin devamında ise İskender ve seferleri efsaneleşerek sürdürülmüş ve 
temelinde tarihî bir karakter ve olayların yer aldığı, ancak çokça kurgu barındıran roman 
türü olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Bu gelenek, modern edebiyata da ilham kaynağı olmuş ve Valerio Massimo Manfredi, 
sırasıyla Büyük İskender “Makedonya’dan Anadolu’ya”, “Anadolu’nun Kapıları”, “Dünya’nın 
Hakimi” adlı 3 ciltten oluşan modern bir İskender romanı kurgulamıştır. 19 Öyle ki yazarın 
üçlemesini kurgularken tümüyle antik yazarları kullandığını ve onların sunduğu kronolojik 
çerçeveyi birebir takip ettiğini izlemek mümkündür. Ayrıca yazar, okuyucuya doğru 
kronolojinin yanı sıra romanda konu ettiği kişileri de çoğunlukla orijinal adları ile sunmuş 
ve hatta kimi yerlerde, izlediği tarihçilerin aktarımlarını bile doğrudan vermiştir. Bunlara ek 
olarak yazarın, eskiçağ dünyasına ait coğrafi yer adlarını ve özel kavramları da çevirmeden, 
aslına uygun olarak sunduğu görülmektedir.  Bahsettiğimiz konuları örneklerle açalım: 

Öncelikle, üç ciltlik roman boyunca antik kronolojinin ve yazarların nasıl takip edildiğini 
izleyelim:

“Makedonya’dan Anadolu’ya” adlı 1.ciltte hikâye, İskender’e hamile kalan Olympias’ın düşü 
ile başlar ve ardından İskender’in doğumu gelir. Bu sırada yıl İ.Ö. 356’dır ve İskender’in 
babası Philippos, Poteidaia seferinde bulunmaktadır.20 Yazarın kitabın girişinde gerçekçi 
bir kurgu içinde sunduğu bu bilgilerin temelinde, Plutarkhos’un konu üzerine yazdıklarının 
bulunduğu açıkça görülebilir. Öyle ki Plutarkhos da İskender’in yaşamını konu etmeye 

14 Stoneman, R., 1994: 119

15 Zambrini, A., 2007: 211

16  Ayrıntı ve konu üzerine diğer yazarlar için bk. Zambrini, A., 2007: 211

17  Örneğin İ.S. 2. yüzyılda Roma eyalet yöneticisi ve Eski Yunan tarihçisi Arrianos, Ptolemaios ile Aristobulos’un yazdıklarını 
kullanmıştır. Momigliano, A., 1978: 12; Ayrıca, Arrianos ve Plutarkhos, Ptolemaios ve Aristobulos’u kullandıklarından 
güvenilir kaynaklar olarak kabul görmüştür. Hammond, N. G. L., 1983: 9

18  Stoneman, R., 1994: 119

19  Valerio Massimo Manfredi, Büyük İskender: Makedonya’dan Anadolu’ya (1. Cilt); Anadolu’nun Kapıları (2. Cilt); Dünya’nın 
Hâkimi (3. cilt)  Çev: Eren Cendey, Can Yayınları, İstanbul 2000. Çalışmanın devamında üç ciltlik bu romanın sayfalarına 
yapılan atıflarda romanın Türkçe çevirisinin önce cilt, sonra sayfa numarası dipnotlarda belirtilerek kullanılacaktır. 

20  1. cilt: 17
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başlanırken tanrısal soy ağacını verdikten sonra Olympias’ın ve ardından Philippos’un 
doğacak çocukları üzerine gördükleri düşü anlatmıştır.21 Devamında ise İskender doğarken 
Philippos’un Poteidaia’yı zapt ettiğini yazmaktadır.22 

Manfredi’nin bu anlatısında kullandığı “Poteidaia neredeyse yarım yüzyıldır Atinalıların 
denetiminde idi”23 ifadesi de bir diğer antik tarihçi Diodoros’un tarihinde konu edilir.24 
Diodoros burada, Poteidaia’nın, Makedon egemenliğinden önce uzun süre Atina 
kontrolünde kaldığını anlatmıştır.

Kitabın devamında, İskender’in babası Philippos’un liderliğindeki Makedon Krallığı’nın 
politik hareketleri konu edilir. Bu satırlardaki detaylardan uzak hikâye anlatımı sadece 
temel düzeydeki tarih okuyucusu için değil, akademik düzeydeki okuyucular için bile 
açıklayıcı görünmektedir. Örneğin; Philippos ile Amphiktyonik Birlik arasında gelişen olaylar, 
Philippos’un ne vesile ile bu savaşlara dâhil olduğu, ayrıca Apollon Tapınağı’nın durumu 
ve içindeki hiyerarşinin açıklanması gibi konular Eskiçağ kaynaklarından okunduğunda25 
karmaşık olarak algılanabilecekken Manfredi, bu politik durum ve gelişmeleri basit 
cümlelerle ve doğru olarak okuyucuya sunmuştur.26

Philippos’un bu tarihlerde giriştiği diğer seferlere karşı Atina’dan yükselen sesleri, Manfredi’nin 
romanında açık biçimde işitmek de mümkündür. Örneğin; Philippos ile komutanı Antipatros 
arasında geçen Atina üzerine diyaloglar, özellikle Demosthenes ve onun Philippos’a karşı 
verdiği söylevler üzerinden sürdürülürken27 Philippos’un öfkesini çeken Demosthenes’in bir 
ifadesine yer verilir. Burada Demosthenes, Makedonya için “Barbar ve ikinci sınıf bir devlet” 
nitelemesi yapar ki Demosthenes’in Olynthiak söylevlerinde de aynı ifadeye rastlanır. 28

Diğer taraftan, Philippos’un seferleri sürerken Pers elçilerinin Makedon sarayına gelişleri 
ve buradaki gezintileri konu edilir. Manfredi’nin bu satırları yazarken Plutarkhos’un 
anlatısını29 izlediği görülür. Her ikisinin anlatımında da sarayda Pers elçilerine, İskender eşlik 
etmektedir ve elçilerin sarayda geçirdikleri süre boyunca Manfredi, Eski Yunan edebiyatına 
dair pek çok değinmede bulunur. Yazarın bu satırlarda, özellikle Perslere ilişkin bilgiler için 
Ksenophon’dan faydalandığı söylenebilir. Sıklıkla Ksenophon’un Anabasis, Kyros’un Eğitimi, 
ayrıca Ktesias’ın Persika (Pers Tarihi) adlı yapıtları konu edilir.30 Ayrıca Makedon sarayındaki 
bu gezintiler esnasında İskender’in kendi çiçek bahçelerini gezdirdikten sonra Pers elçilerine 
dönüp, “Sizin de biz Yunanlıların cennet dediğimiz bahçelerinizin olduğunu duydum.” 
demesi, yazarın  Ksenophon’un Oikonomikos adlı eserini de iyi bildiğini gösterir.31 

21  Plut.. Alex.2.1-4

22  Plut. Alex.3.4

23  1. Cilt: 20

24  Diod. 16.8.5

25  Örn. Diod.16.60.1

26  1. Cilt: 28-31

27  1. Cilt: 42-43

28  Dem. Olynth. 3.24 

29  Plut. Alex. 5.1-2

30  1. Cilt: 58- 64

31 1. Cilt: 65; cf. Xen. Oec.. 4.13.1’de Pers kralının paradeisos’lara olan ilgisinden bahsedilmektedir.
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Daha sonra İskender’in Aristoteles’ten eğitim alması için Pella’dan Mieza’ya yollanmasının 
hikâyesi32 ve bu eğitim karşılığında Aristoteles’in alacağı ücret33 bile Plutakhos’un 
anlattıkları34 ile paralel biçimde ilerlemektedir. Aristoteles’in buradaki dersleri esnasında 
aktarılan diyaloglarda edebiyat eserlerinin konu edildiği, polis konusunun, devlet 
düzenlerinin tartışıldığı ve Aristoteles’in Politika’sının içinden notlar sunulduğu görülür.35 Bu 
anlatımların devamında okuyucu Eski Yunan polislerinin, bağımsızlık ve demokrasileri için 
Atina liderliğinde Makedon egemenliğine karşı örgütlendiği konusunda bilgilendirilir.36

Hellas tarihinde, polis’lerin kaderini değiştirecek olan Khaironeia savaşına giden süreçte 
yaşanılanlar,37 yine Demosthenes’in söylevleri üzerinden de takip edilebilir. Ayrıca Diodoros 
da Atina’nın Philippos’a karşı diğer polisleri uyardığını ve onlara birlik olma çağrısı yaptığını 
anlatmıştır. 38

Manfredi, savaş sonunda Atina’da Demosthenes’ten şehitlerin defin töreninde bir konuşma 
yapmasının istendiğini yazmıştır.39 Bu söylev, �π� Τ�φιος Λ�γος (Cenaze Söylevi)  olarak 
Demosthenes’in söylevleri arasında geçmektedir. Ayrıca Plutarkhos da bu savaşı konu etmiş 
ve İskender’in savaşa katıldığını anlatmıştır.40 Khaironeia Savaşı sonrası anlaşma metnini 
Demades’in hazırlaması, şehit ve tutsakların İskender önderliğinde Atina’ya teslim edilmesi, 
savaş sonunda Hellen polis’lerinin Korinthos’ta toplanması ve buradan çıkan Philippos 
liderliğinde Asya seferi kararı gibi konular da41 tarih kitaplarında birebir anlatılmaktadır.

Ayrıca bu siyasî gelişmelerin ardından Philippos’un genç bir kadınla evlenme serüveni, 
bu süreçte Philippos ile İskender arasında yaşanan sorunlara dair ayrıntılar, ardından 
Philippos’un düğün esnasında öldürülmesi gibi konular da roman içinde uzun uzadıya 
işlenirken42 Plutarkhos’un da aynı konuları benze biçimde kayıtlara geçirdiği izlenebilir.43 

Yazar, anlatısının devamında İskender’in Makedon kralı olduktan sonra yaptıklarını da tarih 
eserlerini takip ederek sunar okuyucuya. Ayrıca bu esnada ayrıntıları vurguluyor olması da 
önemli görünmektedir. Örneğin, Hellen Birliği içinde yer alan Thebai, anlaşma koşullarına 
uymayınca Makedonya tarafından talan edilir; ancak sadece şair Pindaros’un evine 
dokunulmaz. Romanda bu ayrıntının da unutulmadığını görürüz.44

Roman boyunca İskender’in Akhilleus ile karşılaştırılması, antik bir geleneğin sürdürülmesi 

32  1. Cilt:78

33  1. Cilt:83

34  Plut. Alex.7.2-3

35  1. Cilt: 90-93

36  1. Cilt: 108

37  1. Cilt: 142-154

38   Diod. 16.54.1-2

39  1. Cilt: 175

40  Plut. Alex. 9.2

41  1. Cilt: 189’a kadar

42  1. Cilt: 257’ye kadar

43  Plut. Alex.9.4-10.3

44  1. Cilt: 295
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olarak değerlendirilebilir. İskender, üçlemenin ikinci kitabının başlangıcında Asya’da 
ilk iş olarak Illion’daki Athena tapınağını ziyaret eder.45 Devamında soyunu Akhilleus’a 
dayandırarak kendisini onun varisi olarak göstermesi,46 doğrudan Plutarkhos’un anlattıkları47 
ile paralel görünmektedir.48 Ayrıca ilk cilt boyunca da İskender’in yer yer yanındaki askerleri 
teşvik etmek için onları İlyada destanının kahramanlarına benzetmesi49 de aynı bağlamda 
değerlendirilebilir.  

2. ciltte, İskender’in Asya yolculuğunda giriştiği savaşlar, Manfredi tarafından uzun uzadıya 
canlandırmalarla anlatılmıştır. Örneğin; Granikos Savaşı ya da sonrasında Halikarnassos 
ve Miletos’ta karşılaştığı direnişler, roman çerçevesi içinde iyi kurgulanmış sahneler 
olarak sunulur okuyucuya. Ancak bu kurgular sırasında Eskiçağ’a ilişkin bilgilendirmeler 
sürmektedir. Örneğin; bu satırlarda Hippodamos planı, Mousolos konu edilir ve Makedon 
ordusunun amacına yönelik inceden sözlerle okuyucu bilgilendirilir. Oysa bu konular, 
örneğin Plutarkhos’da birkaç cümle içinde sunulmuştur.50 Dolayısıyla özellikle bu satırlarda 
tarih ile roman türünün çok iyi sentezlendiğini görürüz. Diğer taraftan yazar, örneğin bu 
savaşların ardından olduğu gibi zaman zaman İskender’in seferi sürecinde annesine yolladığı 
mektuplardan51 da bahsetmektedir ki İskender’in annesine yolladığı bu mektupları, zaman 
zaman antik yazar Arrianos da eserinde konu etmektedir.52 

Devamında İskender’in yolcuğu, yine kronolojiye uygun olarak aktarılmıştır: Karia kraliçesi 
Ada’nın yaşamı, İskender’i evlat edinme süreci53, İsos Savaşı gibi konular da hikâye anlatımı 
içinde sunulur okuyucuya. Bunlar anlatılırken yine antik kaynaklarda sunulan detaylar 
da roman içerisine yerleştirilir. Örneğin; Kraliçe Ada’nın yolculuğu sırasında İskender ve 
arkadaşlarına sürekli yemekler yollaması detay gibi görünse de antik kaynaklarla benzer 
biçimde aktarılmıştır. 

İkinci kitabın devamında İskender’in seferleri, Eskiçağ kaynakları ile yine paralel biçimde 
sürdürülmüştür: İskender’in Gordion’a gelmesi ve buradaki efsaneleşmiş düğümü çözmesi 
ile Asya’nın efendisi sayılması54; Tarsos kentinin İskender’e kapılarını açması ve bu süreçte 
İskender’in öldüğüne yönelik söylentilerin çıkması55 da antik kaynaklarda işlenmiş olan 
konulardır.56 Üstelik yolculukları esnasında İskender’in Parmenion’dan aldığı mektup57 ve 

45    2. Cilt: 2; Karşılaştırma için bk. Plut. Alex.15.4

46  2. Cilt:13

47  Plut. Alex.2.1

48  İskender’in Akhilleus hayranlığını örneğin Arrianos da konu etmiştir. Bk. Arr. An. 1.12.1; Plut. Alex. 5.8, 8.2’de de 
İskender’in Akhilleus hayranlığı işlenir.

49  Örn. Cilt 1: 309

50  Plut. Alex. 17.1-2 arasında “Sardes doğrudan teslim oldu. Halikarnassos ve Miletos direndiler” diye belirttikten sonra 
Plutarkhos birkaç cümle daha etmiş ve hızla İskender’in yolculuğunu anlatmaya devam etmiştir.

51  Örn. 2. Cilt: 57

52  Örn. bk. Arrian.6.1.4

53  2. Cilt: 125-127; Karşılaştırma için bk. Plut. Alex.22.4

54  2. Cilt: s.265. Krş. Arr.II.3.6-7; Plut. Alex.18.2 

55  2. Cilt: s.279-281

56  Örneğin Plutarkhos ( Plut. Alex.19.1) İskender’in Kilikia’da uzun süre kaldığından ve onun hastalığından bahsetmiştir.

57  2. Cilt: 283  
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burada yazılanları anlatırken Manfredi’nin Plutarkhos’u birebir takip ettiği izlenebilir.58 

Manfredi, İskender’in bu yolculukları sırasında kimlerin günlük tuttuğunu, notlar aldığını 
da aktarmıştır. Örneğin; önce Kallisthenes, Ptolemaios, Nearkhos’u konu eder59, daha sonra 
Eumenes’in de seferin güncesini tuttuğunu anlatır.60 Bu yolla Manfredi, aslında İskender 
tarihi üzerine ilk kuşak yazarları da sunmuş olur okuyucuya. 

“Dünyanın Hakimi” adlı üçlemenin son cildinde de anlatım, benzer biçimde antik tarihi 
kayıtlar ile uyum içinde sürdürülmüştür. Bu kitapta İskender, artık Amon Tapınağı ziyaretini 
tamamlamış olarak tanrı Zeus ve Amon’un oğlu olarak çıkar okuyucunun karşısına.61 
İskender’in Doğu’ya ilerleyişi sürerken artık, ordu içindeki eski askerlerden tepkiler 
yükselmeye başlamıştır. Seferler, Euphrates ve Tigris ırmakları ile Tauros Dağları boyunca 
sürer.62 Gaugamela Ovası’nda Pers orduları ile savaşa tutuşurlar. Ardından Babylonia’ya varır 
ve burada da tanrı gibi karşılanır.63 Bu arada İskender’in uyguladığı politikalar da kaynaklara 
uygun biçimde aktarılmıştır. Örneğin; Mazaios’u Babylonia satrapı olarak atadığı ve buranın 
güvenliği ve savunması için bir Makedon garnizonunu kurması da Manfredi’nin anlattığı 
detaylar arasındadır.64 Diğer taraftan İskender’in her geçen gün Aristoteles’ten aldığı 
demokrasi derslerini unutup imparator olmanın büyüsüne kapıldığı da konu edilir.65 

Ardından Persepolis’e gelen66 ve burayı talan ettiren İskender, Dareios ve Kserkses’in 
Hellas’daki yıkımlarının öcünü alır.67 İskender, artık Makedon askerlerini dahi Pers kıyafetleri ile 
selamlamaktadır.68 Kendisini sadece Makedon kralı değil, Asya’nın kralı olarak görmektedir69 
ki Plutarkhos da İskender’in kendisini “Asya’nın kralı” ilan ettiğini anlatmaktadır.70 Seferler 
sürerken 30 bin Pers çocuğunun Makedon tarzı eğitime alınması olayı,71 yine Plutarkhos 
tarafından da kaydedilmiştir. 72 

Devam eden seferleri, İskender’in fethettiği yerlerde Hellen mimarisine, kültür ve 
geleneklerine uygun onlarca yeni yerleşim kurması,  buralarda düzenlediği jimnastik 
oyunları, tragedya oyunları73 ve bunlar vasıtasıyla İskender’in Hellen kültürünün Doğu’da kök 

58  Bk. Plut. Alex. 19.3

59  2. Cilt:135

60  2. Cilt: 206

61  Krş. Plut.  Alex. 27. 5

62  3. Cilt: 36-61

63  3. Cilt: 104

64  3. Cilt:115. Bk. Tarn,  W., W.,  1964: 383

65  3. Cilt: 119

66  3. Cilt: 139vd.

67  3. Cilt: 145

68  3. Cilt: 196-197

69  3. Cilt: 197

70  Plut. Alex. 34. 1

71  3. Cilt: 198

72  Plut.  Alex. 47. 3

73  3. Cilt: 253, 315
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salmasını istemesi, yine kitapta konu edilmiştir.74 Son olarak ise yine tarihi kayıtlarla uyumlu 
olarak, İskender’in Arabistan seferi için hazırlık yaptığı sırada ölümü aktarılır okuyucuya. 

Özetle, burada sunulan kısıtlı örneklerden de izlenebileceği gibi, üç kitap boyunca kronolojik 
gelişmeler hikâye edilmiş; ancak aynı zamanda tarih kitapları ile temellendirilebilen kurgu 
olay örgüleri ile sürdürülmüştür. Öyle ki yazarın, konu ettiği dönemin edebî ve siyasî 
durumuna oldukça egemen olduğu, tarihi yazılı verileri, kurgu içinde sağlam bir yapı taşı 
olarak kullanmasından açıkça görülebilmektedir. Üstelik yazarın, konu ettiği dönemin aynı 
zamanda kültürel dünyasına da egemen olduğu söylenebilir. Örneğin; olay örgüsü içinde 
İskender’in kız kardeşi, evlenip Epir kralının yanına gitmeden önce küçüklüğüne ait bütün 
oyuncaklarını ve bebeklerini Artemis tapınağına armağan eder.75 Bu, Eski Yunan dünyasında 
evlenecek olan kadının yaptığı bir ritüeldir ve kısacık bir cümle ile bile olsa, yazarın bunu 
kurgusuna dahil edebildiği görülmektedir. 

Ayrıca, aktarılan örneklerden de görüleceği gibi, roman içinde konu edilen coğrafya adlarının 
yanı sıra kişi adları da kronoloji ile paralel olarak aslına uygun verilmiştir. Üstelik roman içinde 
İskender’in atının adının bile, aslına uygun biçimde76 Bukefalos77 olarak kullanıldığı görülür. 
Ancak roman kurgusu içinde dikkat çeken nokta, adı geçen diğer ikincil kişilerin de kurgu 
içine desteksiz yerleştirilmediğinin izlenmesidir. Örneğin, Lysippos karakteri: Plutarkhos,78 
İskender’in görüntüsünü en iyi temsil eden büstleri Lysippos’un yaptığını söyler ve roman 
içinde de Lysippos, İskender büstleri yapmaktadır. Bunun gibi, İskerder’in portresini çizen 
Apelles de ikinci ciltte konu edilir. Apelles, İskender ile olan diyalogunda, yaşanan siyasî 
gelişmelere uygun olarak onu tanrı gibi tasvir etmek istediğini söyler: Ayaklarının dibinde 
bir kartal ve sağ elinde bir şimşekle.79 Eskiçağ’a ilişkin kaynaklarda da Apelles’in İskender’i bu 
şekilde tasvir ettiği ve bu tasvirin Zeus Keraunophoros adıyla geçtiği belirtilmektedir.80

Yine aynı bağlamda, Philippos’un hekimi olarak Nikomakhos81 konu edilmektedir. 
Nikomakhos’un, aynı zamanda İskender’in hocalığını yapmış olan Aristoteles’in babası 
olduğu da hem romanda hem de diğer tarih kaynaklarında82 anlatılmaktadır. Bir de 
romanda kahin Aristandros konu edilmektedir ki83 Plutarkhos da bu kişi için “�ρίστανδρος 
� μάντις” (Kahin Aristandros) ifadesini kullanmıştır.84 Bunlardan başka örneğin,85 Makedon 
ordularının hareketlerine karşı toplanan bir Pers konseyi anlatılır ve bu konseyde adı 
geçen komutanlardan Rosakes ve Spithridates’in adları, Plutarkhos86 tarafından da Pers 

74    3. Cilt: 299

75  1. Cilt: 135

76  Bk. Ar. Anabasis. 5.14.4; Plut. Alex. 6.5

77  1. Cilt: 124

78  Plut. Alex.6.1

79  2. Cilt:180

80  Ayrıntı için bk. Mihalopoulos, C., 2009: 289

81  1. Cilt: 32-33

82  Bk. Barnes, J. 1995: 197, dn.3; Heckel, W. 2006: 51

83  Örn. 2. Cilt: 337

84  Plut. Alex.25.1

85  2. Cilt: 24

86  Plut. Alex. 16.4-5
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komutanları arasında sayılmaktadır. Ancak elbette istisnaların da olduğu belirtilmelidir. 
Örneğin; İskender’in hizmetindeki kız olarak üç cilt boyunca sıklıkla konu edilen Leptine’nin 
adına, antik kaynaklarda ya da İskender için hazırlanan prosopografyada rastlanmamıştır.

Manfredi’nin anlatısı boyunca sürdürdüğü bir diğer önemli ayrıntı, Eskiçağ dünyasına 
özgü bazı kavramları modern dillere aktarmadan, aslına uygun olarak eski Yunanca 
biçimiyle okuyucuya sunmuş olmasıdır. Örneğin; İskender, saraya gelen Pers yetkililerine, 
hetairoi’ların yani kralın yoldaşları olarak geçen ve askerliklerini süvari olarak yapan 
soyluların yönetimindeki ahırları göstermektedir.87 Bir diğer sahnede yazar, bir av sahnesini 
canlandırırken, “Avcılar, on beş stadyonluk bir yay üzerine yarımay biçiminde dizilip 
beklemeye geçtiler.”88 derken Eski Yunan ölçü birimini kullanır. Yine bu av sahnesinde av 
silahı olarak sarissa kullanılmıştır. Savaş sahneleri anlatılırken ise ağır piyade phalanks’lar 
sıklıkla konu edilmiştir. Bu, özel donanımlı askerlerin tuttukları bir savaş düzenidir ve yazar 
bu kelimeyi de aslına uygun biçimde kullanmıştır.89 

Ayrıca sadece Eski Yunanca değil, Pers dilindeki kelimeler için de aynı yöntem kullanılmış; 
Perslere özgü, som altından çift ağızlı kısa bir kılıç olan akinake’den bahsedilmiştir.90 
İskender’in Doğu politikası içinde değişen giyim tarzı konu edilirken de İskender’in artık 
Perslere özgü bir kıyafet türü olan kandys giydiği anlatılmaktadır.91 Son olarak ise konu 
üzerine en dikkat çekici örneklerden birisi, İskender’in Doğu’da tanrısallaştırılmasından 
sonra kendisine verilen proskynesis selamıdır. Bu, selamın türüne yönelik olarak antik 
kaynaklarda da aynen kullanılmış olan özel bir kavramdır ve yazar, baş öne eğilerek verilen 
bu selamın ne durumlarda ve nasıl verildiğini çok iyi tasvir etmiştir.92

Sonuç olarak, Manfredi’nin aktardığı genel kronolojik çerçevenin tarihle uyum içerisinde 
olduğu ve kurgu hikayelerle olay örgüsünün sağlandığı görülmektedir. Kurgu hikayeler 
içerisinde ise kimi zaman geçmişe dönük anlatılan tarihi gerçekler, kimi zaman da sosyal ve 
kültürel dünyaya ilişkin verilen bilgilerle anlatımın pekiştirildiği de ortadadır. Diğer yandan 
yazar, olayların akışı sırasında diyaloglara sık sık başvurması bakımından ve konuları zaman 
zaman uzun uzadıya işlemesi bakımından antik eserlerden ayrılsa da Manfredi’nin İskender 
üçlemesinin konu üzerine yazılan antik eserler ile benzer çizgide olduğu söylenebilir. Ayrıca, 
Eskiçağ yazarlarını takip eden modern bir edebiyat ürünü olması, anlatımı daha akıcı ve 
anlaşılır kılmıştır. Bu yönüyle de Manfredi’nin çalışmasını, tarihî gerçekleri çarpıtarak yazılmış 
bol kurgulu tarihî romanlardan ayrı tutmak gerekir. Çünkü yazarın İskender tarihine ilişkin 
üçlemesi, hem temel düzeydeki okuyucu için iyi bir tarihi roman hem de akademik düzeydeki 
okuyucu için güvenilir tarihsel bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Bunda ise üçlemenin 
yazarı Manfredi’nin, arkeolog ve tarihçi yönünün olması ve eğitimi sırasında aldığı Antikçağ 
formasyonunu, çalışmasının detaylarında kullanmasının büyük etkisi olduğu söylenebilir. 

87  1. Cilt: 65

88  1. Cilt: 69

89  1. Cilt: 319

90  1. Cilt: 61

91  3. cilt: 197

92  3. cilt: 95
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Hellenistik Çağ Sonrası Tarih Yazımının Modern Romana Yansıması: Manfredi’nin Büyük İskender 
Üçlemesi

Özet: 

Günümüzde, Eskiçağ’a ilişkin “tarihî” kaynaklar olarak gösterilen eserler, kendi döneminin  “edebî” eserleri 
arasında yer almaktaydı. Eskiçağ edebiyatının “başlıca yapıtları” arasında gösterilebilecek tarih eserleri ise, İ.Ö. 
5. yüzyıldan Hellenistik dönemin sonuna dek Eski Yunan dünyasının siyasî ortamından beslenerek kayıtlara 
geçirilmişti. Bu bağlamda, önceleri yerel yönetimler, halklar ya da devletler çerçevesinde sunulan “tarih”, siyasî 
gelişmelerin paralelinde özellikle Hellenistik dönemde, biyografiler içinde şekillenmeye başlamış; Hellenistik 
sonrası dönemde, bu yazım geleneği Roma edebiyatına da yansımıştı. 

Çalışmamızda öncelikle, Eskiçağ tarih yazıcılığının kendi içindeki gelişim süreci kısaca ele alındıktan sonra 
Hellenistik dönemde öne çıkan biyografik tarih yazıcılığı üzerinde durulacaktır. Ardından, Hellenistik 
dönem biyografi yazımlarının Roma edebiyatına yansımalarına değinilecek ve bu bağlamda Büyük İskender 
biyografileri öne çıkarılarak, Alessandro Massimo Manfredi’nin 3 cilt olarak Büyük İskender’in yaşamını konu 
aldığı “tarihî roman” dizisi, klasik örnekleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Valerio Massimo Manfredi, antik tarih yazımı, biyografi, tarihî roman

The Reflection of  post- Hellenistic historiography into Modern Novel: Manfredi’s Trilogia of 
Alexander the Great

Abstract

Our “historical” sources of ancient Greece and Rome were the literary works of their own times. These historical 
sources, which can be displayed among the major works of ancient literature, had been written down by 
feeding from the political events of  the day, started from the fifth century till to the end of Hellenistic age. In 
this context, the history, presented in the framework of  local governments, peoples, states in the beginning 
began to take shape in the biographies, especially in Hellenistic age. Later, this literary tradition had reflected 
also to the Roman literary.

In this work, firstly ancient historiography’s development process will be discussed briefly and then  
biographic historiography, which became prominent in the Hellenistic era, will be mentioned. Later, the 
reflections of Hellenistic biographic historiography into the Roman literature will be referred and in this 
context by putting forward Alexander the Great’s  biographies, Valerio Massimo Manfredi’s “historical novel” 
which narrates Alexander the Great’s life in three volumes will be analyzed by comparing ancient examples.

Keywords: Valerio Massimo Manfredi, ancient historiography, biography, historical novel
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Tarihsel Romanda Gerçeklik ve
Kurgu İlişkisi

Cengiz Karataş

Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi , Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü

 “Evet, Tarihi kirlettiğim doğrudur; 
fakat ondan güzel çocuklar doğdu.”                                                                                                          

Alexandre Dumas

Tarihsel romanda gerçeklik ve kurgu ilişkisi konusunda bilinmesi gereken konuların 
başında anakronizm gelmektedir: Bu kavram kelime anlamı olarak, bir şeyin yanlış 
yerleştirilmesi veya bir olayın, sahnenin, karakterin ait olmadığı bir yere yerleştirilmesi 
anlamına gelmektedir. Edebiyatta ise bilinçli olarak olaylar arasına mesafe koymak ve 
evrensel gerçeklikler ile zamansızlığı vurgulamak için bir şeyi ait olduğu zamanın dışında 
tutmak demektir.1 Anakronizm için Türkçe olarak ‘tarih yanılgısı’ gibi karşılıklar önerilmiş 
olsa da anakronizmde bilinçli olarak bir sapma söz konusu olduğundan bu karşılığı doğru 
bulmadığımızı belirtmek isteriz. Tabii bu kavram özelikle Türk edebiyatı içerisinde eleştiriler 
yapılırken tarihi konuların kurguya aktarılması esnasında bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan 
tahrifatları tanımlamak için de kullanılagelmiştir. Tarih kaynaklarının bize işaret ettiği her 
türlü gerçeklikten ister kurgu için olsun ister başka gerekçelerle olsun her türlü sapma 
anakronizm olarak düşünülmektedir. Anakronizm zaman zaman bilgi eksikliği veya yanlış 
kaynaklardan beslenme gibi sebeplerle de ortaya çıkabileceği gibi bazen de bilinçli olarak 
yazarın kurgu tercihi ve yaratma unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna verilebilecek en 
iyi örneklerden birisi Amin Maalouf’un Semerkant romanıdır. Yazar burada aynı döneme ait 
olmayan Hasan Sabbah, Nizamülmülk ve Ömer Hayyam gibi üç önemli şahsiyeti hem mekân 
hem de zaman bakımından yakınlaştırarak anakronik bir metin kurgulamıştır.

Aristo’nun yaşadığı dönemlerden beri bilinir ki tahkiyeye dayalı metinler anlatıcının bakış 
açısını veya ön yargılarını taşır. George Lukacs tarihsel romanlar olmasaydı bizim geçmişe 
dair gerçek bir hissiyata sahip olamayacağımızı belirtmektedir. Aslında tarihi metinlerin 
kendisi de her hâlükârda bir özne tarafından kaleme alınmış olduğu için tarihi gerçekliğin 
aynısı değildir. Her ikisinde de belli bir boyutta öznenin etkisi vardır. Yani netice itibariyle 
her ikisinde de bir tahrifat söz konusudur. İşte burada aslolan bu tahrifatın boyutudur. Eğer 
kurgulayanın veya tarihi gerçekliği yazıya geçirenin müdahalesi çok fazla değilse ve bu 
müdahale tarihi gerçekliğin ana fikrine sadık kalmak kaydıyla yapılıyorsa bu durum yazarın 
ve kurgucunun sanat ve yaratma özgürlüğüyle izah edilebilir. Fakat sapmanın açısı tarihi 

1  J. A. Cuddon, A dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Blackwell Publishing Ltd., Fifth Edition, Sussex (UK) 
2013, p.31.
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metnin anakronik olup olmamasında belirleyici rol oynamaktadır. Tarihi anlatı ile tarihsel 
roman arasındaki en önemli fark tarihsel anlatının tüm gerçekliği vermeye gayret ederken 
tarihsel romanın geçmişteki bir zaman dilimi, olay veya şahsiyet hakkında en temel veya 
odak olabilecek bir kısmı alarak kurgunun gücüyle yeniden üretime tabi tutmasıdır. Tarihçi 
ile tarihsel roman yazarı arasındaki farklardan biri de tarih yazarının bilim iddiası, tarihsel 
roman yazarının ise yaratma gücünün verdiği itki ile sanat yapma ve yeniden üretim 
gayesidir. Dolayısıyla tarihçi ile tarihi roman yazarı arasındaki fark bilim adamı ile sanatçı 
arasındaki fark kadardır. Bu bağlamda tarihi bir malzemeyi eserine konu edinen sanatçıyı 
yaratıcılık gücünü sınırlayacak kadar dar bir çerçeve içerisine hapsetmek sanatı ve sanatçıyı 
öldürmekle eşdeğerdir. Özellikle post-modern tarih ve roman anlayışını temel alarak gerçeğin 
birden fazla olabileceğini düşünen sanatçı yaratma eylemi sırasında tarihî gerçeklere bağlı 
kalmadığı yönündeki eleştirilerin de dışında kalmış olur.2 Tabii Milan Kundera’nın romanın 
gerçekliği değil varoluşu incelediğini, varoluşun ise olup bitenlerle sınırlandırılamayacağı, 
varoluşun insanın olabileceği her şey, yapabileceği her şey olduğu3 vurgusunu da göz ardı 
etmemek gerekmektedir. Milan Kundera’nın bu sözlerinden hareket edersek tarihi metin 
ve tarihsel roman bağlamında yürütülen gerçeklik tartışmalarının da anlamsızlaştığını ifade 
edebiliriz. Edebî eserler düşünce, hayal ve his gibi öğelerin etkileşimleri sonucu yaratılır: Bu 
unsurların da insanın tabiatı gereği çok değişken oluşundan kaynaklı olarak edebî eserlerin 
hiçbirisinin gerçek hayatı birebir yansıtma gibi bir imkânının olmadığını belirtmekte 
ve edebî eser konusunu gerçek hayattan almış olsa bile hayatın kendisini tam olarak 
yansıtamayacağını vurgulamakta fayda vardır.4 Psikanalistlere göre insanın doğası geçmişi 
iyi yönde yorumlamaya veya tamir etmeye doğru yönelmektedir. Bu geçmişi aklama süreci 
aslında romantik bir duruşun sonucudur. Bu romantik duruş geleceğe yön vermede bizi 
genellikle yanlış yönlendirir. Bu sebepledir ki tarihsellikten ziyade tarih-aşırılık yani geçmişe 
öteki olarak bakabilmek ve mesafeyi koruyabilmek bizim geleceğe daha güven içerisinde 
bakmamıza yardımcı olacaktır. Tarihsellik bir zorunluluğun; tarih-aşırılık ise bir özgürlüğün 
sonucudur; tarihsellik kötü; tarih-aşırılık iyidir. Tarihselliğin temelinde hükmetme kültürü 
yatmaktadır. Tarihsellik ile tarih-aşırılık arasındaki ilişki gizemli bir hâle getirilmemelidir: 
“..sahip oldukları açıklayıcı güç, onların birbiriyle ilişkisinde bulunmaktadır ve amacı, toplumla 
doğa arasındaki ilişkilerin asırlardır gündemde olan ikilemini aydınlatmaktır. Tarihsel ve tarih-
aşırı kavramları bu sorunlar hakkında yararlı şeyler söylememize imkân verir; o kadar.”5

Kadir Can Dilber romanda kurgu ve gerçeklik kavramını tartışırken konuyu Türk ve Dünya 
Edebiyatından örneklerle somutlaştırmaya çalışmıştır. Özellikle Jorge Luis Borges’e atıfta 
bulunarak romanın hayatın çok küçük kesitleriyle insan psikolojisinin derinliklerine inerek 
ilgilendiğini, romanın tanıklığa dayanmadan ve doğrulama amacı gütmeksizin eylemelere 
gerçeklik verdiğini, her romanın gerçekliğin ideal bir tasvirinden ibaret olduğunu 
belirtmektedir.6 Yine yazarın Ahmet Mithat’tan naklen romanda gerçeklik ve kurgu bahsi 
tartışmasının anlamsız olduğunu vurguladığını görmekteyiz. Çünkü bir sanat dalı olan 
edebiyatın roman türüne ait olan bir eserde birebir gerçeklik aramanın sanatın varoluşuna 

2  Hülya Argunşah, “Tarihi Romanda Post-modern Arayışlar”, İlmi Araştırmalar, S. 14, İstanbul 2002, s. 20.

3  Selçuk Çıkla, “Romanda Kurmaca ve Gerçeklik”, Hece dergisi (Türk Romanı Özel Sayısı), Yıl:6, Sayı: 65-66-67, Ankara 
2002, s. 112.

4  a.g.m. , s. 115.

5  Joel Kovel, Arzu Çağı (Radikal Bir Psikanalistin Gözlemleri), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000, s. 94-124.

6  Kadir Can Dilber, Türk Romanında Roman Sanatının Ele Alınışı, Akçağ Yayınları, Ankara 2014, s. 32.
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ters olduğu vurgulanmaktadır:

“İsmi roman mıdır? Mutlaka hayali olacak! Artık bunu ‘hayali’ diye nitelemeye gerek var mı? İsmi 
‘şeker’ midir? Mutlaka tatlı olacak! Onu tekrar ‘tatlı’ diye nitelendirmeye gerek kalır mı? Hakikiye 
gelince iş daha da acayipleşir. Çünkü ‘hakiki’ midir? O halde roman olmayıp ‘tarih’ olması 
gerekir. Hatta Emile Zola romanlarındaki hakikiliği vurgulamak için bunların bazılarına ‘tabii 
ve sosyal tarih’ adını vermişti. Fakat roman mıdır? Hakikisi olmaz. Hakiki değil midir? Ne tabii, ne 
sosyal, ne siyasi tarih sayılmaz... Artık okuyucularımız roman denen şeyin hayalisini, hakikisini 
aramamalıdır.”7

Yine bu teze tanık olarak Platon’un Devlet’inde şairlere yer vermediğini belirterek buna 
sebep olarak da sanatın bir yansıtma (mimesis) olduğunu ileri sürmesi önemlidir. Platon 
Devlet’inde şairlere yer vermez, çünkü şairler sanatın yansıtma ilkesinin sınırlarını aşmışlardır. 
Platon’un gerçeklik çizgisi ihlâl edilmiştir. Platon’a göre ideal gerçekliğin sınırlarının dışına 
çıkan hiçbir şeyin değeri yoktur.8

Sanat ve gerçeklik konusunda özellikle Roman Jakobson’un görüşleri önem arz etmektedir. 
Jakobson, “Sanat ve Gerçeklik”9 adlı yazısında bu konuyu tartışır. Sanatta gerçeklik 
konusunun çelişkilerle dolu karmaşık bir konu olduğundan bahisle çalışmasında gerçeklik 
konusunda başlıca iki madde tespit eder: Bunlardan birincisi yazarın gerçeğe benzer olarak 
yansıttığı yapıta gerçekçi denilebileceğidir. İkincisi ise yargılayan kişinin gerçeğe benzer 
olarak algıladığı yapıta gerçekçi denilebileceğidir. Yani burada gerçekçilik yargılamalarından 
birisi kaynağa yani sanatçıya yöneltilmişken diğeri alıcıya yani hedef kitleye yöneliktir. 
Bu bağlamda sanatta gerçekliğin kendisi daha çıkış noktasında öznelliği içerisinde 
barındırmaktadır:

“...Sanat tarihi “gerçekçilik” teriminin bu iki anlamını insanın umudunu kıracak bir 
biçimde birbiriyle karıştırır. Benim bireysel, özel görüşüm nesnel ve kesinlikle otantik bir 
değer kazanır. Herhangi bir sanat yapıtının gerçekçi ya da gerçek dışı olma sorunu benim 
sanat yapıtıyla ilişkime indirgenir gizlice...”10

Jakobson resimde, figüratif sanatlarda bile hâlâ gerçeğe mutlak bağlılık yanılgısına 
düşülebiliyorsa dilsel bir anlatımın veya yazınsal bir betimlemenin “doğal” gerçeğe benzerlik 
sorunun bir anlamının olamayacağına değinmektedir. Resimde bile gerçekliğin uzlaşmalı 
(figüratif ) olduğunu belirterek tabii ki edebiyatta ve diğer sanatlarda da uzlaşmalı olduğunu 
vurgulamaktadır.11

Rasim Özdenören de benzer bir şekilde gerçeklik ve kurgu arasındaki ilişki üzerine 
düşüncelerini paylaşırken netice itibariyle ayniyle tekrarı olamayan geçip giden hiçbir 
şeyin tekrarının olamayacağını, gerçekliğin ancak benzerinin olabileceğini, gerçek diye 
varsayılanların bile öznenin birikimlerinin ve bakış açısının bir verimi olduğuna değinir. 
Genel-geçer bir gerçeklik olamayacağına vurgu yaparak benim veya senin gerçekliğin 

7  Ahmet Mithat Efendi, Ahbar-ı Âsâra Tamim-i Enzar, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s. 142-143. (Kadir Can Dilber, Türk 
Romanında Roman Sanatının Ele Alınışı, Akçağ Yayınları, Ankara 2014, s. 32’den naklen.)

8   a.g.e. , s. 30.

9  Tzvatan Todorov, Yazın Kuramı-Rus Biçimcilerin Metinleri (Çeviren: Mehmet Rifat, Sema Rifat), Yapı Kredi Yayınları, İstan-
bul 1995, s. 84-94.

10  a.g.e. , s. 85.

11  a.g.e. , s. 86.
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olabileceğine değinir. Nesnel veya mutlak gerçekliğin ancak bir olgu olabileceğini belirterek 
yansıtıldığı anda görece gerçeklik olabileceğini vurgulamaktadır:

“Benim gerçekliğim, benim bilincimin-benim bilincimin toplamının-bana gösterdiği 
şeyi gösterir. Ben sana benim bilincimin bana gösterdiği gerçekliği gösteririm. Öyleyse 
gerçeklik bu kadar öznel midir? Gerçeklik bu kadar bana bağlı bir olgu mudur? 
Gerçekliğin benim dışımda nesnel bir varoluşu yok mudur? Elbette vardır. Ve elbette o 
nesnel gerçeklik orada durmaktadır.12

Sanatta ve edebiyatta gerçeğin yeniden üretimi söz konusudur. Sanatçı gerçeklikten 
aldığı bir kesiti bir büyüteç gibi hayata ve duygu dünyamıza daha fazla yaklaştırarak veya 
uzaklaştırarak söz konusu gerçekliğe gizem katar ve alıcıya sunar. Sanatın ve edebiyatın 
görevi gerçekliği aynen yansıtmak değil yeniden üretime tabi tutarak maksada uygun 
olarak yeni renklerle ve daha da zenginleştirilmiş veya silikleştirilmiş olarak bize sunmaktır:

“Dostoyevski, sanatta abartmalar kaçınılmazdır, diye yazıyordu; ona göre, nesneyi 
göstermek için, daha önceki görünümü bozmak, tıpkı mikroskopta incelenecek 
parçalara yapıldığı gibi onu da boyamak gerekir. Böylelikle nesneye farklı bir renk 
verirsiniz ve daha duyarlı daha görünür daha gerçek duruma geldiğini düşünürsünüz. 
Kübist ressam nesneyi tablosunda çoğaltmıştır, onu birçok açıdan göstermiştir. Bu, 
resimle ilgili bir tekniktir. Ama, bu tekniğe doğrudan doğruya tablonun içinde bir 
gerekçe bulma onu doğrulama olanağı da vardır; Sözgelimi nesne aynaya yansıdığı 
için yinelenir. Durum yazında da aynen böyledir.”13

Roman Jakobson’a göre sanat, yazın kuramcıları ve tarihçileri gerçekçilik kavramının 
sınırlarını iyice çizmedikleri sürece bu kavram sanat kavramı olmalı, içerisine her şeyin 
dahil edilebildiği son derece genişleyebilen beraberinde yeni çelişkileri ve tartışmaları da 
getirecek bir kavram olarak kalacaktır.14

Kurmaca metinler bize gerçekliği sunmaya çalışsalar da bu gerçeklik dış dünya gerçekliğinin 
değiştirilmiş şeklidir. Bu metinlerde dış dünya gerçekliliğinin nesnelliği, yaşanmışlığı, 
bilinirliliği ile diğer tarafta kurmacanın yaratıcılığı, soyutluğu, çok anlamlılığı karşı karşıya 
gelmektedir. Kurmaca metinlerde gerçeklik aramaktan ziyade gerçeğin benzerini aramak 
daha doğrudur. Bu gerçeklik de dış gerçekliğe en yakın bir gerçeklik olma iddiasındadır. 
Fakat bu iddia yazarın birikimlerine ve kültürel geçmişine bağlı olarak çeşitlenebilir.15 
Romanda iç gerçeklikleri yalnızca ayrıntılarda aramak gerekmektedir. Özgünlük ve gerçeklik 
sadece ayrıntıda gizlidir.16 Yazarın birikimleri, kurguda gösterdiği beceri ve üslûbu tarihsel 
romanda inandırıcılık ve gerçekliğin sunulması açısından değer taşır. 17 Bu bağlamda gerçek 
tarihsel bilgiyi, tarihsel romanlardan öğrenmemiz mümkün değildir; Fakat kendimizi harika 
bir anlatıcının geçmişe dair oluşturduğu imgelerle otantik bir aşk atmosferinde bulabiliriz. 18

12  Rasim Özdenören, Yazı, İmge ve Gerçeklik, İz Yayıncılık, İstanbul 2014, s. 58.

13  a.g.e. , s. 91.

14  a.g.e. , s. 93.

15  a.g.m. , s. 116.

16  a.g.m. , s. 117.

17  Selçuk Çıkla, “Romanda Kurmaca ve Gerçeklik”, Hece dergisi (Türk Romanı Özel Sayısı), Yıl:6, Sayı: 65-66-67, Ankara 
2002, s. 120.

18 http://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/mar/19/how-true-should-historical-fiction-be-mantel-andrew-
miller-gregory
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Tarihsel roman bağlamında gerçeklik ve kurgu ilişkisi tartışılırken konunun daha iyi 
aydınlatılabilmesi için simulakr (simulacra veya tekili simulacrum) ve hiper gerçeklik 
(hyperreal) kavramlarının da bilinmesinde fayda görmekteyiz. Simulakr kavramı 20. yüzyıl 
postyapılsalcı kuramcılardan Jean Baudrillard tarafından ortaya atılmıştır. Baudrillard 
çalışmasında postmodern kültürde gerçeklik ile orijinallik arasındaki değişken ilişkiyi 
tartışmaya açmıştır. Jean Baudrillard, tarihsel süreç içerisinde gerçekliğin üç boyutunu 
tespit eder: Taklit (counterfeit), üretim (production), benzetme (simulation). Taklidi gerçeğin 
resmedilmesi (imitation) olarak düşünür ve Rönesans Dönemi’ne ait olarak nitelendirir. 
Üretimi ise Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olarak görür ve üretimin hızlanmasıyla birlikte 
gerçek ile gerçeğin taklidinin ayırt edilmesinin zorlaşmaya başladığını belirtir. 20. yüzyılın 
sonlarına doğru postmodern dönemin de gereği olarak Baudrillard’ın simulakr kavramıyla 
anlatmaya çalıştığı gerçeklik ile gerçekliğin temsili arasında büyük bir kırılma yaşanır. Bu 
dönemde işaretler ve semboller gerçeğin ve gerçeğin taklidinin yerini almaya başlar. Sonuç 
olarak gerçeğin kendisi ortadan kaybolur ve onun yerini gönderge (referent) ve asıl (origin) 
olmaksızın sadece gerçeğin kopyası alır. İşte bu gerçeğin yok oluşu veya gerçeğin yeniden 
üretilmesi sonucu ortaya çıkan sanal gerçekliğin yaşanan gerçekliğe dönüşmesi sürecine 
kısaca simulakr adını verir. Tarihsel romanlarda da gerçeklik gittikçe silikleşmiş hatta 
postmodernizmin sonucu olarak kaybolmuş ve yaşanan silik bir gerçeklik olarak yeniden 
diriltilmiştir. Bu da Baudrillard’ın ortaya koyduğu tezi doğrular niteliktedir.19

Hiper gerçeklik (hyperreal) kavramının da adı yine Jean Baudrillard tarafından verilmiş olup 
yazar bu kavramla üstkurmacada (metafiction) gerçekliğin aşkın bir şekilde okuyucuya 
sunulmasını kastetmektedir. Baudrillard, 1981 yılında yayımlanan “Simulation and Simulacr” 
adlı eserinde hiper gerçeklik kavramını gerçeğin çok titiz bir şekilde fotoğraf gibi yeniden 
üretim (reproduction) aracı marifetiyle orijinali silikleştirmek olarak tanımlar. Jean 
Baudrillard eserinde tüketim toplumlarını ve medya kültürünü eleştirir. Ona göre, gerçeğin 
yeniden üretimi veya gerçeğin benzeri gerçeğin kendisinden daha gerçek hâle gelmişse 
artık ortaya bağımsız yeni bir değer çıkmıştır. Ortaya çıkan bu değerin gerçeğin kendisiyle 
ilgisini kurmamın anlamı yoktur. Ortaya çıkan bu yeni durumda bir aşkınlık söz konusudur 
ki buna “simulakr” devinimi (the precission of simulacra) denir. Gerçeklik ile gerçeğin temsili 
arasında ilişkinin veya ayırımın olduğu önceki dönemlerin aksine postmodern dönemde 
elimizde gerçeğin kendisi olmaksızın sadece yeniden üretilmiş olan vardır.  Baudrillard, 
adını kendisinin vermiş olduğu hiper gerçeklik ve simulakr kavramlarına en iyi örnek olarak 
da Disneyland’i verir.20 Çünkü Disneyland’de küçük bir Amerika gizlidir; fakat Amerika’nın 
kendisi yoktur. Yani gerçeğin kopyası veya aşkın şekli vardır; fakat gerçeklik yoktur. İşte 
tarihsel romanda da gerçeklik artık aşkın bir hâldedir. Tarihsel romanda gerçekliğin kendisini 
aramak hayalden öte bir şey değildir. Fakat inandırıcılığı artırmak için tarihi roman yazarı 
eserin girişinde ‘gerçek bir hayat hikâyesinden alıntılanmıştır.’ veya ‘yazarın notu’ gibi ifadeler 
kullanabilir. Bu bağlamda yazar aslında gerçek olanı değil kurgu olanı kaleme alandır. Yazar, 
bilenenlerden ziyade değiştirme veya diğer bir söylemle spekülasyon yapma özgürlüğünü 
kullanmak istemektedir: Böylece uzun zaman önce ölmüş olan karakterler üzerinden yeni 
hayatlar ortaya çıkarmaya çalışır. Yazarın yaratma gücünün etkisiyle ortaya çıkan bu durum 

19  J. A. Cuddon, A dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Blackwell Publishing Ltd. , Fifth Edition, Sussex (UK) 
2013, p.657-658.

20  a.g.e. , 346-347.
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yazarı harekete geçiren en önemli unsurlardandır. Geçmişi tekrar yaşatma girişimi yazarın 
imgelem gücüyle doğru orantılı olarak ilerler. Eğer yazar, tarihsel kurgunun içerisine biraz 
şiirsel romantizm de katabilmişse okuyucunun geçmişle olan ilgisini çok daha canlı tutabilir. 
21

Tarihsel roman doğası gereği kurmaca ve gerçeklik karışımı melez bir türdür. Tarihsel roman 
yazarı için işin en zor kısmı tarihsel ögeler ve karakterlerle kurgusal ögeler ve karakterler 
arasındaki istikrarlı dengeyi biri diğerini bastırmaksızın sağlamaktır. Tarih, tarihsel 
gerçekliğe bilimsel açıdan yaklaşırken tarihsel roman gerçekliğe sanatsal ve edebî açıdan 
yaklaşmaktadır. Tarihçiler tarihi gerçekliğe bağlı kalmak zorundayken tarihsel roman yazarı 
roman ve kurgunun sanatsal gerçekliğine bağlı kalmak zorundadır. Fakat her iki gerçeklik 
de birbirini bütünleyici mahiyette karşımıza çıkar. Romanda gerçeklik ve nesnellik aramak 
gerekmez; çünkü aslolan ele alınan konunun nasıl bir kurguyla işlendiğidir. Yani tarihsel 
romanda nasıl sorusunun yanıtı olabilecek nitelikteki stilistik dediğimiz şey daha ağır basar. 
Bu bağlamda roman yazarı bir dereceye kadar tarihsel şahsiyetler ve konular hakkında 
değiştirme ve dönüştürme ehliyetine sahiptir. Ama sanatçıya yaratma özgürlüğünün verdiği 
bu ehliyet tarihsel gerçekliği yanlışlayacak veya tanınamayacak kadar değiştirecek boyutta 
olmamalıdır. Bununla birlikte hem tarihçi için hem de tarihi roman yazarı için mutlak bir 
nesnellik söz konusu olması mümkün değildir. Çünkü her ikisi de belli bir toplum tarafından 
ve belli bir zaman diliminde şekillendirilmiş birer öznedirler. Tarihsellik, sürekli değişim 
hâlinde ve değişik kaynaklara ulaşılmasıyla güncellenebilir durumdadır.22 Yani bir roman 
tarihsel bir niteliğe sahip olabilir; fakat bu tarihsel nitelik tarihselliğin kendisinde olduğu 
gibi yeni kaynaklar ve gelişmeler ışığında güncellenebilir değildir. Çünkü tarihsellik bir bilgi 
ve bulgu birikiminin sonucu iken tarihsel roman sanatsal bir yaratımın sonucudur. Tarihsel 
roman tarih ile edebiyat arasında içerisine hareket ve hissiyat katılarak vücuda getirilen 
bir türdür. Bu tür, tarihe ait malzemeyi bazen bu malzemenin içerisine günümüze ait yeni 
karakterler ve konular da katarak diriltir. Tarih ve edebiyat arasında hiçbir tezat yoktur. 
Edebiyat tarihten aldığı malzemeleri fantezi ve imge katarak edebi kurgu içerisinde kalıcı ve 
etkileyici kılar. Tarihsel bilgi öğretmeyi öncüllerken edebi eser etkilemeyi ve sanatsal hissiyat 
oluşturmayı amaçlar. Edebi eser tarihi malzemeyi bazen yıpratmak pahasına da olsa süsler 
ve zenginleştirerek daha fark edilebilir hâle getirir. Bir başka ifadeyle tarihçinin elindeyken 
hammadde şeklinde olan malzeme, edebi işleme tabii tutularak pazara çıkmış olur. Tarihin 
ibret verici doğası sayesinde tarihsel roman bize geçmiş zamanlar hakkında düşünme fırsatı 
verir. Tarihsel romanda sanatçının yaratma gücünün de katkısıyla dün ile bugün bütünleşir. 
Başka bir ifadeyle geçmişe ait birikimler günümüzün bilgileriyle ve deneyimleriyle bir arada 
sunulabilir. Bu sayede geleceğe geçmişin ve içinde bulunulan zamanın katkısıyla yeni bir 
birikim ve bakış açısıyla bakabiliriz. Tarihsel roman sayesinde tarihsel hafızamız diri tutulur 
ve kolektif şuurumuz artar. Kolektif şuuru artan bireyler geleceğe daha güvenle ve daha 
derinlikli olarak bakarlar. Tarihsel romanda tarih ve edebiyat bir arada yer alır. Geçmişi konu 
edinen tarihsel bilgi sanatsal bir şekle bürünerek güncel bir hâl alır. Tarih biliminde bilgisel 
düzeyde kalan geçmişe dair birikim tekrar hayat bulur, yaşamımıza sirayet ettirilir. Tarihsel 
romanın çekim gücüyle kurgudan yola çıkarak tarihe olan ilgisi artan birey sanat tarafından 
tahrik edilen merakı sayesinde artık bilgi düzeyindeki tarihi kaynakları da daha fazla ilgiyle 

21 http://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/mar/19/how-true-should-historical-fiction-be-mantel-andrew-
miller-gregory

22   Kadir Can Dilber, Türk Romanında Roman Sanatının Ele Alınışı, Akçağ Yayınları, Ankara 2014, s. 33.
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ve iştiyakla okur. Tarihsel roman insanların benzeyen yönlerini ortaya koyarak insanların 
müşterek tarihine ışık tutar.23 Bu anlamda gerçeklik boyutu ne olursa olsun tarihsel roman, 
okuyucuyu tarih okumalarına çağıran bir davetiye vazifesi görür. 

Tarihsel Romanda Gerçeklik ve Kurgu İlişkisi

Özet                                                                                      

Edebiyat bilimi ve sanatı açısından çokça tartışılan bir konu olan kurmaca gerçeklik ve gerçek gerçeklik 
kavramları, söz konusu olan tarihsel roman olunca daha da karmaşık bir hâl almaktadır. Gerçek gerçeklik 
ile kurmaca gerçeklik arasındaki dengenin tam olarak sağlanamamasından dolayı tarihsel gerçeklikten 
orantısız bir şekilde sapmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu da kendini savunma gibi bir imkânı olmayan tarihi 
gerçekliğe veya ilgili şahsiyete haksızlık olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu gerçeklik nasıl bir gerçekliktir? 
Dinî, siyasi, kültürel vb. hareketlerin etkisi ile herhangi bir ideolojinin gölgesinde mi ortaya çıkmıştır? Yoksa 
yazarın yaratma gücünün de etkisiyle insani ve evrensel bir boyuta varan bir gerçeklik midir? Yazarın tarihi 
gerçeklikten sapma açısı ne kadar olabilir? Yazarın böyle bir hakkı var mıdır? Tarihi gerçeklikten çok keskin 
bir şekilde sapma yapılması yazarın özgürlüğüne mi bağlanmalıdır? Yazarın tarihi bir konuyu ve şahsiyeti 
kurgusal bir metin olarak yeniden üretirken sahip olması gereken sorumluluklar nelerdir? Bu bağlamda 
tarihsel romanda tarihi gerçekliğe sadakat ile edebiyat sanatının yaratma ve kurgu gücünün muhafazası 
arasındaki dengenin korunması başlıca sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmamızda kuramsal boyutuyla gerçek gerçeklik ile kurgusal gerçeklik arasındaki ilişki tarihsel roman 
bağlamında ele alınarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tarihsel roman, gerçek gerçeklik, kurmaca gerçeklik, yaratıcılık, özgürlük, anakronizm, 
simulakr, hiper gerçeklik, kolektif şuur.

Tarihsel Romanda Gerçeklik ve Kurgu İlişkisi

Summary

Fiction and reality, which is a subject of hot debate in terms of the concepts of art and actual reality is more 
complicated still when a historical novel in question. The failure to provide exactly the balance between 
reality and fiction real reality can occur disproportionately deviations from historical reality. This historic 
opportunity as a non-self-defense may be seen as unfair to reality or the relevant figures. This reality is what 
reality? Religious, political, cultural and so on. Is it the effect of movement emerged in the shadow of any 
ideology? How can the author’s historical angle deviation from reality? Author is there a right way? In this 
context, the protection of the historical novel in the history of creation of balance between reality and fiction 
literary art, loyalty and strength of the housing emerges as a major problematic.

23 http://observer.com/2013/06/how-real-people-think-reality-in-fiction-and-the-question-of-how-to-read/
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In this study will be discussed based on the historical context of the relationship between fictional reality and 
real reality with fiction theory.

Keywords: Historical novel, true reality, fictional reality, creativity, freedom, anachronism, simulacra and 
hyper reality, the collective consciousness
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Anlatıdan Tarihî Zamana Açılan Bir Kale: 
Ciğerdelen  ve Bir Romancı Olarak Safiye 
Erol’un Tarih Algısı

İbrahim Tüzer

Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Erdemliğin bedeli şehit kanıdır. 

O şehitler kendi toprakları uğruna savaşa kalkmışlardı; 

kazandıkları dünyâda şimdi ben oturuyorum. 

Safiye Erol - Makaleler

Giriş

Tarihsel bir olayı konu edinen anlatıların en önemli özelliği, geçmişte meydana gelmiş 
vak’anın önce tarihçi sonrasında da yazar tarafından ele alınıyor olması; dolayısıyla da tarihî 
gerçekliğin iki kez kurgulanmasıdır. Tarihî bir vakanın gerçekliği, bu vak’anın yazımı ve 
tahkiyelendirilerek edebî metnin sınırları içerisinde nasıl ele alınacağı öteden beri tartışılan 
bir konudur. Sadece bir romancı ya da hikâyecinin değil tarihçinin de tarihsel bir olayı, 
vesikalardan hareketle bile olsa, kayıt altına alırken kişisel duygu ve düşüncelerinden tam 
olarak kurtulamayacağı ve tarafsızlık ilkesinin en nihayetinde ihlal edileceği belirtilmektedir. 

Geçmişte meydana gelen olayların ancak bir tarihçinin anlatımıyla değer kazandığı 
muhakkaktır. Tarih felsefesi ve yazımı üzerine dikkatli çalışmalarıyla tanınan Collingwood 
(1996), tarihçinin bu anlatımını “yeniden canlandırma” olarak tanımlamakta; “düşünce tarihi 
ve dolayısıyla her tarih, geçmiş düşüncenin tarihçinin zihninde yeniden canlandırılmasıdır” 
(s.257) demektedir. Fakat tarihçi bu eylemi meydana getirirken “geçmiş düşünceyi yeniden 
canlandırmakla kalmaz, onu kendi bilgisinin bağlamında yeniden canlandırır ve dolayısıyla 
yeniden canlandırırken, onu eleştirir,  değeri hakkında kendi yargısını oluşturur, onda ayırt 
edebildiği hataları düzeltir.” (s.258) Tarihçinin bu tutumu ister istemez tarihsel bir olayın 
“gerçekliği” ile ilgili soruları gündeme getirmektedir. Edward Carr ve Jose Fontana Tarih 
Yazımında Nesnellik ve Yanlılık (1992) adlı kitaplarında ise tarih yazarının “bilerek, yan tutmayıp 
elinden geldiğince nesnel davranmak istediğinde bile, geçmişin olgularını anlayıp açıklama 
yeteneği, içinde yaşadığı topluma ilişkin anlayışından, siyasal ve düşün yapısal (ideolojik) 
tutumlarından etkilen”diğini ifade eder (s.64).
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Tarihsel bir gerçekliği edebî metnine konu eden sanatkârın durumu ise tarih yazarından 
farklıdır. Belge ve vesikalara dayandırarak anlattıklarının gerçek olduğu iddiasında bulunan 
tarihçi, gerçeği ortaya koyarken fantezi ve hayal gücünü kullanamaz. Romancı ise tarihin 
ilgilenmediği konuları da muhayyilesinin yardımıyla tamamlar. Tarihî bir olayın bilgi 
maksatlı anlatıldığı metinle, tarihî bir olayın kurgulandığı edebî metnin birbirinden ayrıldığı 
hususlardan biri de burada ortaya çıkmaktadır. 

Tarihsel bir gerçekliği konu edinen herhangi bir eserin edebîlik değeri de burada aranmalıdır. 
Yazarın hayal gücü ve yaratıcılığının yetkinliği ölçüsünde şekillenen eser, tarihî gerçekliğe 
dair bilgi vermenin çok ötesinde estetik bir değer oluşturmak için kurgulanır. Dolayısıyla 
bu tür metinlerin muhatabı olarak okurun da metne yaklaşım tarzı önem kazanmaktadır. 
Tarihsel gerçekliğe yönelik bilgi edinmek maksadıyla konusunu tarihten alan bir edebî eseri 
referans kabul eden okur, tam anlamıyla bilgilenmiş olamayacaktır. 

Anlatma esasına bağlı edebî metinlerde söz konusu edilen anlam birliklerinin nasıl 
anlaşılacağı/anlamlandırılacağı, okurun metne yaklaşım tarzıyla yakından ilgilidir. Metne, 
Umberto Eco’nun (1996) tarif ettiği örnek okur (s.35) seviyesinden yaklaşıldığında, yazar 
tarafından farklı imajinatif değerler ve metaforlarla kurgulanmış olan metnin derin yapısı 
da ortaya çıkmış olacaktır. Yazarın, özellikle kendi dünyasını tamam etme edimine ilişkin 
örgülediği anlam birlikleri, bu derin yapı içerisinde yer alır. 

Safiye Erol’un kaleme almış olduğu ve sıradan okuma ile bakıldığında bir aşk romanı olarak 
görülen Ciğerdelen adlı eser, derin yapısında farklı anlamları barındırmaktadır. Metnin 
içerisinde farklı zaman aralıklarından kurgulanan hikâyeler; “rüya” aracılığıyla romanın 
bütününe hâkim kılınmaya çalışılan tarihi atmosfer ve kendilik bilincine tarih şuuruyla 
ulaşmaya gayret gösteren insanların macerasını dile getiren roman, yukarıda işarete çalışılan 
bir bakış açısıyla oluşturulmuş metaforlarla doludur. 

Tarih Bilincinden Millî Kimlik Algısına Safiye Erol

Yaratıcı muhayyileye sahip olan sanatkârlar; verili olanı dönüştürme, sarsıcı bir biçimde tekrar 
gündeme getirme yoluyla eserlerini ortaya koyarlar. Tarihî vak’aya dayanarak metin oluşturan 
sanatkârın bu noktada durduğu yer, dünyada bulunuyor oluşunu nasıl anlamlandırdığı ve 
varoluşun esasına yönelik bilgilenmenin nasıl olacağını fark etmesi ile ilgilidir. Dünyayı ve 
içerisinde yer alan nesneleri değerlendirirken sahip olduğu bakış açısı ve ideolojik algısıyla 
ilintili olan bu seçiş, sanatkâra kendi muhayyilesinin tanımış olduğu imkân ölçüsünde bir 
hareket sahası açar. Diğer taraftan sanatkârın yaşamış olduğu ve varlığını konumlandırdığı 
mekâna dair algı seviyesinin niteliği de önemlidir. Gaston Bachelard’ın (1996) dediği gibi 
mekân/ev, insan yaşamında kazanılmış şeylerin korunmasını sağlar, bunların sürekli olmasını 
kılar ve insanı gökten inen fırtınalara karşı olduğu gibi, hayatında yaşadığı fırtınalara karşı 
da ayakta tutar. (s.35) Bir anlamda ruhuna gelecek saldırıları da engellemiş olur. Safiye Erol, 
Ciğerdelen romanında derinlikli bir mekân algısı ortaya koymaktadır. Bu algının sınırlarının 
nerelere kadar uzandığını fark etmek aynı zamanda sanatkârın hem varlığa dair geliştirmiş 
olduğu algıyı hem de tarih bilincinin sınırlarını anlamamıza imkân verecektir. Özellikle 
bu gayret, mekândan hareketle “vatan”, “tarih”, ve “millî bilinç” gibi kavramlar etrafında 
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oluşturulduğunda anlamlı bir açılım kazanacaktır. 

Tarih bilinci ya da millî kimlik dediğimiz algının oluşması sadece üzerinde yaşadığımız, 
uğruna şehit olduğumuz toprakları vatan kılmamızla ilgili değildir. Bunun yanında başka 
unsurlar da devreye girmektedir. Örneğin söylediğimiz türküler, destanlaştırdığımız 
anlatılar, bir ağıda dökülen mısralar üzerinde yaşadığımız coğrafyanın vatan olarak anlam 
kazanmasına dolayısıyla millî bir bilinç kazanımına imkân veren hususlardır. Safiye Erol’un da 
tarih bilincinin oluşumunda ve millî kimliğe dair ortaya koyduğu derinlikli algının gerisinde 
benzer bir durum söz konusudur. Erol, on beş yaşında Almanya’ya gönderilir ve lise, üniversite, 
doktora eğitimini tamamlayıp yaklaşık on yıl sonra memlekete döndüğünde ise en fazla bu 
algının kazandırılması ihtiyacı içerisinde olur.1 Dolayısıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (1998), 
19. yüzyılın hemen girişinde doğanlar için “asrın kapısında doğanlar” (s.112) şeklindeki tabiri 
Erol için de kullanılabilir. Asrın kapısında doğuyor olmak bir trajediyi yaşamayı da ifade 
etmektedir. Dönemin modernleşmesini, yabancılaşmasını, kimlik kargaşasını içine alan bir 
trajediye doğmak demektedir. 

Erol, Almanya’dan yurda döndüğünde memleketin özellikle Trakya bölgesinin kalkınması, 
oradaki imar planlarının ne olduğu üzerinde daha derinlikli bir vatan algısını ortaya koyar. 
Millî kimlik bilinci oluşturulması gerektiği yönünde makale ve düz yazılarında fikirler ortaya 
koyan sanatkârın net bir tarih bilince ulaştığı görülür. O, millî bilince dair kimliğinin içeriden, 
daha sahici, daha esaslı bir biçimde inşa edilmesi fikrindedir. Özellikle Trakyalı olmasından 
dolayı Edirne’ye bir üniversite kurulması, şehrin imarının bir an önce gerçekleştirilmesi 
gerektiğini ciddi bir biçimde önemsediği yazılarında görülür.2 Edirne Üniversitesi adlı 
yazısında sanatkâr (2010), memleketine duyduğu bağlılığı şöyle dile getirir:

Edirne benim de atalar yurdumdur. Ömrüm öz sevgi besisini o toprakta bulur. 
Baba himâyesi, ana şefkati, sanki iki kutsal ağaçtır, Edirne’de biter, sonra bütün 
Trakya’ya, oradan bütün Türkiye’ye gölge salar ve ben vatan sınırları içinde 
kendimi soy obasında bulurum. Dünyânın öteki ucuna gitsem Edirne benimle 
gidecekti.  (Erol 2010, s. 167)

Bu ifadelerin Safiye Erol’un Ciğerdelen’iyle de çok doğrudan bir ilişkisi vardır. Çünkü romanın 
kahramanı Turhan, tarihi vakadan hareketle ve birtakım dönüştürücü unsurların sonrasında 
tarih bilinciyle Edirne’nin imarı ve millî kimlik inşası sürecine girer. Almanya’da mimarlık 
eğitimi almış olan Turhan, memleketi olan Edirne’ye hizmet gayesini hayatının esas amacı 
hâline getirir ve bu uğurda “transformatör” (Erol 2012, s. 246) adını verdiği son gücünü 
sonuna kadar kullanır.

Sema Uğurcan’ın (2001) belirttiği gibi Ciğerdelen adlı romanda Turhan ile Canzi’nin bireysel 
aşklarının anlatıldığı bölüm ile tarihi vak’a olarak kurgulanan diğer anlatıda ‘serhadde 
olma’ (s. 39) önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sınır boyunda sürekli cenk 
hâlinde bulunma durumuna işaret eden serhatte olma, beraberinde şehitlik düşüncesini 

1  Safiye Erol’un hayatı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Açıkgöz, Halil (2002). Safiye Erol’un Kendi Kaleminden Hayatı. 
Kubbealtı Akademisi. 4, 13-22; Yardım, Mehmet Nuri (ty). Safiye Erol. 2. baskı. İstanbul: Anonim.

2  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Açıkgöz, Halil (2003). Safiye Erol’da Edirne ve Edirne Üniversitesi. Edirne: Edirne Kültür 
Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (23-25 Ekim 2003). 405-431.
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getirir. Erol bu olguyu hem makalelerinde işlemiş hem de anlatısına metaforik bir unsur 
olarak yerleştirmiştir. Şehitlik kavramına verdiği önemi birçok makalesinde dile getiren Erol, 
Victor Hugo’nun Fransız gençlerine dair söylemiş olduğu aşağıdaki sözleri Türk gençleri için 
uyarlayarak şöyle söylemektedir:

“Ey çocuklar; dünyâdan göçmüş kahramanların, vatanımı Şarkî ve Garbî 
Roma’dan daha üstün yüceliklere çıkarmış er kişilerin evlatları! Ciddî düşünmek, 
gerçekleri görmek vakti gelince huşû ve saâdetle titreyerek ecdâdımıza bakınız. 
Rûhunuz onların dâima yaşayan ruhuyla birlik kursun. Dünya âlem halkı içinde 
herkesten asîl, dürüst ve mert olunuz, zîra adlarınız öyle büyüktür ki, artık sizin 
malınız olmaktan çıkar.”

Fransız çocuklarına söylenmiş bu sözleri yağdan kıl çeker gibi Türk çocukları 
için adapte edebilirim; eksiği var, fazlası yok. Herkesin bir düşünce tarzı olur 
ya… Ben de işte şehitlerin kudretine inanmışım. (Erol 2010, s. 255)

Erol, Victor Hugo’nun kendi milletine söylediği bu ihtarın çok daha ötesinde bir tarih bilince 
sahip olunması gerektiğinin farkındadır. Şehitlerin kudretine inanan sanatkârın Ciğerdelen 
anlatısının özelinde şehitliğe verdiği önem dikkat çekicidir. Çünkü “Ciğerdelen kalesi 16. 
ve 17. yüzyıllarda Türklerin Rumeli’ndeki en ileri karakoludur. Tuna üzerinde, Estergon’un 
karşısında, bugünkü Slovakya ile Macaristan arasında çok stratejik noktada bir Türk üssüdür.” 
(Uğurcan 2001, s.38) Ciğerdelen kalesinin kuruluşu aslında Macar hâkimiyeti zamanına denk 
gelir. Ancak burası tam manasıyla Osmanlı döneminde imar edilir. 1543 yılında Estergon’un 
fethinden sonra Kale çevresinde bulunan palanka ve stratejik mevkiler ele geçirilip tahkim 
edilmiş, güçlendirilmiştir. “Uzun savaş döneminde (1593-1606) stratejik önemi oldukça 
artan Ciğerdelen’de (1570-71) tarihli Estergon sancağı mufassal tahrir defterine göre yalnız 
Müslüman nüfus bulunmaktadır.”  (Kopcan 2014, s.527) Dolayısıyla stratejik bir bölgede 
bulunan Ciğerdelen, önemli bir vatan toprağıdır. 1683 Viyana hezimetinden sonra bu kale 
içerisinde yapılan son savaş ile Ciğerdelen elden çıkmıştır. Sınırları özellikle Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında muhkemleştirilmiş bir kale olan bu mevkii elde tutmak için binlerce 
şehit verilmiştir. Anlatının tarihi vak’a boyutunda buna net bir şekilde işaret edilmiştir. 
Erol’un özellikle makalelerinde de öne çıkardığı vatan toprağı için ‘fedakârlıkta bulunma’ 
motifi burada daha fazla anlam kazanmaktadır. Yazarın burada işaret etmek istediği husus; 
toprağın bağrına düşerek ‘şehit’ olarak kabul edilen insanların yaşadıkları ve ruhlarına 
gelecek saldırılardan muhafaza olundukları coğrafyayı nasıl vatan kıldıklarının ortaya 
konulmasıdır. 

Tarihî Vak’anın Anlatıya Yansıyan Unsurları

Ciğerdelen’de tarihi zaman üzerinden inşa edilen bir kurgu söz konusudur. Bu anlamda eser, 
tarihî roman niteliği göstermektedir. Tarihî romandaki anlatının hususları nasıl olmalıdır 
şeklindeki soruya esas olarak verilecek cevap “tahrif” ve “inkâr” kelimeleri etrafında ele 
alınabilir. Sadık Kemal Tural’ın Zamanın Elinden Tutmak (1993) adlı çalışmasında bu noktaya 
temas eder. Roman ya da hikâye yazarı, tarihçi ile ortak olan malzemesini alır ve yaratıcı 
muhayyilesinde onu tekrar inşa eder. Metnin kurmaca boyutunda hayata geçirilen bu yapı 
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esnasında yazar, “tahrif” ve “inkâr” etmemek şartıyla malzeme üzerinde olabildiğince “şahsi 
olmak” (s. 69) diğer bir ifadeyle, yaratıcı olmak hakkına sahiptir. 

Ciğerdelen’de tarihi gerçekliğin tahribi ya da tahrifi söz konusu değildir. Erol vakanüvislerin 
tutmuş olduğu tarihi belgeleri de anlatının içerisinde birebir yansıtmıştır. Bu metinleri 
kurgunun bir parçası hâline getirmiştir. Onun tarihî olay ve kişileri kurguya dâhil etme biçimi 
iki şekildedir: Birincisi rüya aracılığıyla. Metnin ana karakteri Turhan Tuna, romanın 1940’lı 
yıllara karşılık gelen aktüel zamanında dedesi Hersek Ahmet Paşa’yla rüyasında sürekli 
buluşur ve millî bilince, tarihe şuura dair âdeta dedesini soru yağmuruna tutar. Dedeleri 
Ciğerdelen’in ilk muhafızlarındandır ve Şahinkonak adlı çiftlikte sipahi yetiştirmekle ve 
sınır boyunu korumakla görevlendirilmişlerdir. Tarih algısını dedesine sormuş olduğu 
sorular aracılığıyla oluşturan Turhan; Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, 
yeniçerilerle ilgili dedesinden çok uzun tafsilatlar alır. Mustafa Kemal Atatürk burada önemli 
bir tarihî bir şahsiyet olarak anlatının içerisine girer. Romanın diğer kahramanı Canzi’nin 
duvara asılmış Atatürk resmini göstererek hasbıhâllerinde sıklıkla “İşte serhatli!” (Erol 2012, s. 
21) tanımlamasında bulunması ecdadın hayatlarındaki etkisini ortaya koyar. Tarihi şahsiyetler 
üzerinden roman kahramanının kendilik şuuruna ulaşmasının kurgulandığı anlatıda, Hersek 
Ahmet Paşa tarafından Turhan’a şunlar söyletilir:

Bir defasında gene dedem Hersek Ahmet Paşa’yı rüyâda gördüm. Bana dedi 
ki: “Bu cihanda kimse kendi isteğiyle büyük adam olmadı. Kişi hâline kalsa 
hep düz ve kolay yolları tutar. Amma ki ün almak alnına yazılmışsa hayâtın 
cilvesi ne yapar eder, onu çala kamçı sarp dağlara saldırır. Nasıl? İstanbul’da 
oturup karaborsacılara kübik villalar yapmak, havadan paralar, ucuz şöhretler 
kazanmak hoşuna gider mi? Şimdi davran bakalım hak yolunda hizmete.” (Erol 
2012, s.51)

Turhan’a “hak yolunda hizmet” bilinci eserde öncelikle rüyaları aracılığıyla aşılanır. 
Psikolojik açıdan yaklaşıldığında burada rüyanın işlevi Alfred Adler’in açıklamalarını hatıra 
getirmektedir. Adler’e göre (2011); “Düşün ödevi, karşımıza dikilen güçlükleri göğüsleyip 
bir çözüme kavuşturmaktır.” Ona göre “Mantığın yasalarına uygun olarak çözemediği bir 
sorun karşısında bulunan kişi, düşlerin ruhunda uyandırdığı duygulara başvurarak kendini 
güçlendirebilir.” (s. 103). Turhan da hayatının anlamını bulmada, sorunlarını çözümlemede, 
kendiliğini tanımlayıp güçlendirmede rüyalardan faydalanır.3

Anlatıda Turhan’ın yeniden doğuşuna, millî bir kimlik kazanmasına imkân veren önemli bir 
unsur daha öne çıkmaktadır. O da sevgilisi Canzi esas adıyla Cangüzel’dir. Cangüzel, tarihe 
meraklı, entelektüel, tarih bilinci üst seviyede bir hanımefendidir. Turhan’la sürekli sabahlara 
kadar sohbetlerde bulunur ve bir müddet sonra Turhan, Canzi’ye âşık olur; maddî anlamda 
bir aşkla ona bağlanır. Fakat dedesini gördüğü rüyaları Canzi ile paylaşınca bir hakikat ortaya 
çıkar. Canzi de “Hersekoğlu Ahmet Paşa torunlarından”dır (Erol 2012, s. 40). Dolayısıyla 
Turhan ile aynı soydan gelmektedir. Vak’a, tarihe iki sevgiliyle birlikte bağlanmış olur. Daha 
sonra Turhan’daki millî bilinç açığını fark eden Canzi, yazmış olduğu tarihi hikâyeleri Turhan’a 

3  Safiye Erol anlatılarında kahramanların yeniden doğuşuna imkân sağlamada rüyanın çok önemli bir motif olduğu gö-
rülmektedir. Bkz: Tek, Zeynep (2015). Safiye Erol’un Dineyri Papazı Romanında Yüce Birey Arketipinin Görünümü. Bizim 
Külliye. Edebiyat ve Psikoloji Sayısı, 66, s.75.
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vererek onun bilinç kazanmasına olanak tanır; bu da tarihi vak’aları kurguya dâhil etmenin 
eserde ikinci yöntemi olarak belirir. Böylelikle “ön plandaki ferdi aşklar, tarihi zemine 
oturtulmuşlardır.” (Argunşah 1990, s. 93) Turhan Tuna, Canzi’nin kaleme aldığı hikâyeleri 
okuduktan sonra eski benliği büyük bir dönüşüm geçirir. Canzi’nin kaleme aldığı tarihî 
metinler aracılığıyla Turhan, kendiliğini sorgular ve yeniden doğuşa adım atacak bilinç 
hamleleri geçirir. 

Anlatıda üç temel hikâye söz konusudur. Bunlardan birincisi Sarı Sipahiler’dir. Sarı Sipahiler, 
Ciğerdelen kalesinin muhafazasıyla yükümlü olan birliktir. Diğer hikâye Yedi Peçeli adını 
taşır. Erol’un metaforik anlamlara imkân veren anlatının unsurları özellikle bu hikâyede 
ortaya çıkar. Bireysel aşkın tasavvufî boyutuyla daha derinlikli bir aşka evrilmesi bu süreçte 
gerçekleşir. Son olarak Ciğerdelen Efsanesi’nde, Ciğerdelen kalesinin yakılarak imhası 
anlatılır. Burada Silahtar Tarihi adlı Silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa’ya ait olan bir tarihi belge 
kullanılır. Fındıklılı Mehmet Ağa, dönemindeki tarihi vakaları not etmiş olan bir tarih yazarıdır 
ve söz konusu eseri Viyana kuşatması hakkında ana kaynaktır. Sanatkâr, onun eserinden 
hareketle doğrudan metin içerisine bir alıntı yapılmıştır: “Düşman Ciğerdelen altına gelip dört 
tarafından ateşe verildi. İçinde bulunan bir kaç bin kadın ve erkek feryat ve figan ederek yanıp 
gitti ve dumanı cevv-i havaya pervaz etti. Sene (1094=1683).” (Erol 2012, s. 226). Bu, Silâhtar 
Târihi’nde geçen ve aynıyla edebî metne yansıyan bir bilgi notudur.  Bu ifadelerin aslı 1654 
ile 1695 yılları arasındaki tarihî vak’aların yer aldığı vekâyinâmede ise şöyle geçer: 

“(...) küffâr-ı hâksâr Ciğerdelen palankası altına geldükde, mahsûr-ı Müslimîn 
vire itmişler iken, virelerin tutmayup dört tarafdan âteşe virdi. İçinde olan 
birkaç bin zükûr ve inâs feryâd u figān iderek yanup gitdi ve duhânı cevv-i 
semâya pervâz itdi.” (Türkal 2012: 897)

Yazar, tarihî bir bilgiyi kurguya dâhil etmiştir. Tarihi romanın nitelikli taraflarından biri de 
tarihî kaynaklardan faydalanarak edebî metni oluşturmaktır. Ciğerdelen’de de Erol, bu 
tekniği tarihî bir vak’anın anlatıldığı bölümde anlatıcının konumunu değiştirerek metnin 
edebîliğine zarar vermeden, kurguyu zaafa uğratmadan vermiştir. Dolayısıyla tarihî olay 
ve kişileri anlatan gözlemci anlatıcı metnin bu noktasında özne bir anlatıcıya evrilmiş olur: 
“Palankamın efsânesini doğrudan doğruya nasıl anlatırım? Dilim varmaz, elim gitmez. 
Onu ancak misallerle, rumuzlarla yâd edebilirim. Burada son bir defa geri dönüp ardıma 
bakıyorum, onu kendi adıyla son defa çağırıyorum. Ciğerdelen’im... Elvedâ... Elvedâ 
Ciğerdelen’im.” (Erol 2012, s. 226) denilerek Ciğerdelen’e yakılan ağıtlı bir vedanın sonunda 
tarihi bir kaynağa atıf yapılır. Böylelikle efsanenin bitişi ile metin içindeki tarihi kurgunun 
son bulduğu hissettirilir. Bu nedenle doğrudan metin aktarımı ile tarihî bir metne yapılan 
referanstaki üslup yadırgayıcılığı ortadan kaldırılır ve edebî metnin gerçekliği, inandırıcılığı 
tarihî gerçekliğinin arka plan olarak sunulmasıyla artar. Ciğerdelen adlı anlatının tarihî roman 
olarak değerlendirilmesine imkân veren en önemli nokta da burada ortaya çıkar. 



228

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni                                                         

Sonuç ya da Son Asrın Muhataplarına…

Son olarak Turhan’ın durumuna baktığımızda Turhan hem Canzi’nin kendine yazmış olduğu 
hikâyeler hem de dedesini gördüğü rüyalar aracılığıyla bir dönüşüm geçirir. Bu dönüşümde 
kendi toprakları olan Keşan’a yaptığı seyahatlerin de etkisi göz ardı edilmemelidir. Atalarının 
yaşadığı yerleri gezdikten sonra geçirdiği istihaleyi; “geçmişlerimin rûhaniyeti ile yıkanmış 
arınmış” bir hâl olarak tanımlayan Turhan; “Dünyâda en çok acı çeken insanların zaman zaman 
eriştiği derin bir duruluk ve hoşnutluk âlemi vardır ki düpedüz yaşayanlar bunu anlayamaz. 
Bu, kanlı çekiler karşılığı seyrek esen bir cennet yelidir.” (Erol 2012, s. 228) diyerek hissettiği 
duruluğu, arılığı, bilinç düzeyini belirtir. Bu yolculuk sırasında dedelerinin kitabelerinin âdeta 
küskün bir şekilde kendine şu soruyu sorduğunu tahayyül eder: 

“Biz boşuna mı yaşadık? O kadar cenk ü cefâ karşılığı vücûda getirdiğiniz 
âlemden bugüne aktarılacak değerde hiçbir şey mi kalmadı?” (Erol 2012, s. 
114). 

Bu temel sorunun arayışında olan Turhan, mimar olduğu için de Edirne’nin imarında doğrudan 
bir rol alır. Adına ‘Atatürk Sitesi’ dediği çok geniş bir siteyi romanın aktüel zamanında 1940’lı 
yılların ortalarında proje olarak tamamlar ve zihinsel, ruhsal ve duygusal açıdan da büyük bir 
dönüşüm geçirir. Elde ettiği tarih bilinci sayesinde varlığının ve sahip olduğu değerlerinin 
de bilincine anlatı sonunda ulaşan Turhan, atalarına layık ve memleketine faydalı bir birey 
olarak kendi misyonunu gerçekleştirmiş olur. 

Böylelikle temel vak’a birimini tarihten alan bir anlatı üzerinden tarih bilincine ayna tutan 
Safiye Erol, millî kimlik algısının görünür kılındığı hususları başarılı bir biçimde kurgulamıştır. 
Özellikle roman kahramanlarının içerisine düştüğü bireysel trajedileri, sahip oldukları 
geçmişe tutunarak nasıl varlık bilinci haline dönüştürdükleri, değerlerin sanal olanıyla 
değiştirilerek içinin boşaltıldığı son asırda muhatabı için önem arz etmektedir. 
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Romancı Baba, Baba Romancı Ahmet 
Mithat’ta Tarihî Roman 

Nazım Elmas
Doç. Dr., Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

           

Giriş

Roman türü ile ilk karşılaştığımız Tanzimat yıllarında çoğu alanda olduğu gibi tarihî roman 
alanında da Ahmet Mithat öncüdür. Henüz roman türünü yeni tanımaya başladığımız bu 
dönemde yazılan eserlerde usta romancının çalışmalarını görmekteyiz. Dönem, sosyal 
durumu itibariyle tarihi olaylar yazmaya müsaittir. Her bakımdan zor durumda bırakılan 
Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için sanatçıların desteğine de 
ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması, tarihin şerefli sayfalarını roman ve hikâyelerde 
işleyerek yeni nesillere aktarmak yoluyla olduğu gibi tarihî şahsiyetleri roman ve hikâyenin 
konusu yaparak da mümkün olmuştur.

Hem roman yazan hem teorisi hakkında bilgi veren bir sanatçı olarak Ahmet Mithat, bu 
alanda ihmâl edilmemesi gereken bir şahsiyettir. Roman tarihi ve tarihte roman söz konusu 
olunca bu ustayı geçmek eksiklik olacaktır.

Mithat Efendi romancıdır. Tarihçidir. Değişik türlerde eserler kaleme aldığı gibi edebî alanda 
yazdığı romanlarla da dikkati çekmiştir. O, roman mukaddimelerinde ve hatimelerinde 
teorik olarak tarif ettiği tarihî romanları, bir de yazarak uygulama mahiyetinde örneğini de 
vermiştir. Kimi tarihî romanları da tiyatro türüne dönüştürerek seyirci ile buluşturmuştur.

Roman polemikleri, onun zamanında başlamış; bu alanda uzun uzun cevaplarla roman 
türünün ayrıntılarını dile getirmiştir.1 Yeniçeriler, Hasan Mellah, Gönüllü ve Kafkas gibi 
eserlerde, teorik olarak bilgiler verdiği tarihî roman türünün örneklerini de vermiştir. 
Döneminde “Efendi baba”, “yazı makinesi” gibi isimlerle anılan ustaya, bu anlamda “Romancı 
baba” diyebiliriz. O zaten tarihî roman alanında da en baba romancıdır. Bu çalışmada Ahmet 
Mithat’ın tarihî romanla ilgili görüşlerini ve onun ilk tarihî roman denemelerindeki özellikleri 
ele almaya çalışacağız.

Tarih ve Roman

Tarih, bir sosyal ilim dalıdır. Özünde, insanların davranış ve yaşayışları vardır. Yaşanmış 

1 Ahmet Mithat romanları ile ilgili eleştirel bir yazı kaleme alan ve makalesini Ravi mahlası ile yayınlayan Nabizade Nazım’ın 
görüşlerine Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar adlı eseriyle cevap vermiştir.
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zamanların yeniden değerlendirilmesi söz konusudur. “İnsanlar tarafından geçmişte aksiyon 
olarak ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür. Tarih ilmi, bu bütünle ilgili delilleri, belgeleri 
toplar, inceler ve çağın, her bölgenin kendine mahsus değer hükümleri çerçevesinde 
hükümlere varmak suretiyle hakikatler belirlemeye çalışır.” 2 Zaman ve yer gösterilerek, 
insan topluluklarının kültür ve uygarlıklarını yaşanmış şekliyle doğru olarak anlatan bir 
bilim dalıdır. Bir yerde insan varsa orada tarih vardır. Bir olayın vuku bulduğu andan itibaren 
zamanımıza kadar olan süreçteki seyri, tarihin konusu olmaktadır. Tarih, bunu aslına uygun 
olarak mantıklı bir ciddiyet içinde, inandırıcılığını zedelemeden sunar. “Kısaca bir bilimdir 
tarih. Oysa bir edebiyat türüdür roman; tarihî olaylar gerçek olarak değil bu olayların 
insanlar üzerindeki etkileriyle anlatır, somut insan çatışmaları ile anlatır; roman bunun 
dışına edebiyatın da dışına çıkar. Romancı tarihi de anlatsa günceli de anlatsa kullandığı dil 
her zaman “yazınsal dil” olacaktır.”3

Tarih, bir ilgi alanıdır. Roman da kurgusu bakımından ilgi çekici bir yapıdadır. İkisi bir 
araya gelince tarihî roman terkibi içinde tarihin ve romanın birlikteliği, yeni bir etki alanı 
oluşturmaktadır. ”Geçmiş yıllarda oluyormuş gibi bir takım olaylar icat etmek bu olaylara 
çerçeve olarak bir çağın olaylarını ve yaşayışını vererek hayali kahramanlara gerçek süsü 
vermek böylelikle tarih ve romanın ayrı ayrı uyandıracağı etkiyi sağlamak”4 tarihî romanın 
amaçlarının başında gelir. 

İlginç olaylar icad ederek, insanî olayları içtenlikle ve tabii diyaloglarla anlatan İngiliz yazar 
Walter Scott (1771-1832)’un tarihî romanları, Avrupa’da, türe duyulan ilgiyi artırmıştır.5 
Bu tür romanların beğenildiğini ve sattığını gören yazarlar da tarihî romanlara yönelmeyi 
tercih etmişlerdir. Tarihî olay ve kahramanlar üzerine inşa edilen romanlar, toplumun 
tarihî temellerinden ve örnek şahsiyetlerinden hareketle geleceğe daha üstün bir moralle 
yönelmelerini sağlamıştır. İtalyan romancı Manzori’nin yazdığı Nişanlılar adlı roman, İspanyol 
işgali altındaki Milano’nun kurtuluş vesilesi olmuş ve İtalyan kalkınmasında da önemli bir rol 
oynamıştır.

Tarihî Roman 

Başlangıçta psikolojik ve ahlâkî temele dayanan romanlar, on sekizinci yüzyıldan itibaren 
alanını genişletir. Roman, tarihle yakın diyalogu, bu yüzyılda kurar.

Tarihî romanların batıda en ilgi çeken yazarları arasında, Alexandre Duma vardır. Bizim 
edebiyatımıza tarihî roman Ahmet Mithat üzerinden bu kanalla gelmiştir. Duma, romanda 
tarihi, ”tablolarını asmaya yarayan bir çivi” olarak görmüştür.6 Monte Cristo (1845) adlı eseri, 
bu amaçla yazılmış ve dilimize çevrilen ilk romanlardan olmuştur.

Tarih ve roman kavramları, tarihî romanı oluşturur. Tarihî olaylardan, tarihe ait kişi ve 
kurumlardan bahseden romanların ilgi çekeceğine inanan yazarlar, bu alanda eserler vermeyi 

2  İbrahim Kafesoğlu,”Milli Tarih Şuuru” Belgelerle Türk Tarihi,sayı12,Şubat 1986,(s.27-28)

3  Fethi Naci, Tarih ve Edebiyat, Eleştiride Kırk Yıl, Adam Yayınları, birinci basım, İstanbul , 1994, s.77

4 Özön,Mustafa Nihat;Türkçede Roman,İletişim Yayınları,İkinci baskı,İstanbul 2009 s.28

5  Age, s.28

6  Age, s.29
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tercih etmişlerdir. Hayâl dünyasında yeniden kurgulanan tarihî hakikatler, tarih olmaktan 
çıkıp kurmaca dünyanın ürünü olmaya başlamıştır. Bu tür romanlar, tarihî olaylardan uzak 
değildir ama hiçbir zaman da tarih belgesi olamazlar. Tarihî romanın esası, tarihe müstenit 
yazarın yaşadığı dönemden önceki bir zamanı içine alır. Tarih, olayları anlatırken roman, 
olayların içindeki insanı anlatır. 

Tarih ve roman, pasif ve aktif konumlarıyla olayları inceler. Tarih için olaylar, durgun bir 
konumdadır. Tarihçi, onları ağırbaşlı üslûbuyla okura sunar. Özüne sadık kalır. Romancı, 
özü zenginleştirdiği oranda romana dâhil olur. Tarihin sahası, yorum gerektirmeyen sınırlı 
olaylar dizisidir. Bu durum, roman için farklıdır. Romancı, bu konuda çok rahattır. Dilin bütün 
hünerlerini edebî sanatlar bağlamında kullanarak en derin manaları eserine katar. Romanda, 
tarihî olaylar yeniden yorumlanır, canlandırılır, üzerinde birçok kişinin konuştuğu bir anlatı 
hâline getirilir. ”Tarihçi, vak’a üzerinde konuşur; romancı, vak’aları konuşturur; ona yeni bir 
misyon ve nitelik katarak yapar bunu. Romancı, bu konuda tarihçiye kıyasla epeyi avantaja ve 
hatta lükse sahiptir. Bir kişinin kendi ceketiyle didişmesi, romancı için bir vak’adır. Tarihçinin 
böyle bir şeye sahip olması düşünülemez.”7

Tarih, olayları ve olanları doğru olarak vermek zorunda olan bir ilim dalıdır. Tarihî süreç 
içinde vuku bulmuş bir olayın sunumunda, her zaman gerçeklere uyum, uygunluk ve 
doğruluk aranır. Aynı durum, itibarî metin için söz konusu değildir. Bu tür metinlerde gerçeği 
olduğu gibi anlatmak yerine, tarihî gerçeğin ışığında, kurgu dünyasından yapılan katkıların 
ve bütünüyle metnin tutarlı olması beklenir. Romancı, olmamış unsurları da eserine 
yerleştirirken dönemin mantığına ve olayların akışına ters düşmemeye gayret eder.

Romandaki tarihî kahraman, eserde duyguları ile rol alırken tarihçinin elinde aynı kişi, 
kazanma becerisi ve taktikleri ile öne çıkar. Bu durumda, duygularla hareket ile akılla 
hareket arasında da bir tercih yapılır. Bir araştırmacı, bu hususu şöyle tespit ediyor: ”Romancı 
gerçekte kahramanlarını yerleştirdiği ölçüde, bu kahramanları doğuran, gölgelerine hayat 
veren dönemden ve topraktan bu kahramanları ortaya çıkartıverdiği ölçüde tarihin bir 
ressamı değil midir?”8

Tarihî roman, ”Geçmişin önemli sayılan konularını işleyen ‘tarihî’ denilebilecek bir zaman 
kesitinde cereyan eden vakaları anlatan romanlardır. Tarihî romanın konusu toplumsal 
olabileceği gibi tarihî bir şahsiyetin etrafında da şekillenebilir. Bu tür romanların kahramanları, 
genellikle tarihte yaşamış gerçek kişiler olabilir, zaman zaman da tamamen kurmaca 
figürlerdir. Tarihî romanlar, çoğu zaman tarihî bir gerçekliği, geçmişte yaşanmış unutulmaz 
bir olayı tahkiyenin imkânlarıyla, yazıldığı dönemin okurlarına anlatmak, duyurmak üzere 
yazılırlar. Romantizm ve milliyetçilik akımları ile olan bağlarından ve geçmiş ile ilgili yeni 
tutum ve duygulardan dolayı diğerlerinden ayırabiliriz.”9 

Tarihî romanla romantizmin birlikteliği ve işbirliği söz konusudur. Bu dönemde Grek ve 
Romalıları taklit etmek terk edilmeye başlamış; yazarın mahallî olmak düşüncesi rağbet 
görmüştür. Yazarlık, yavaş yavaş bir geçim kaynağı olmaya başlamış; okuyucunun beklentileri 
öne çıkmıştır. 

7  Tekin, Mehmet;Roman Sanatı, Ötüken Yayınları,Ankara 2004,s.62 

8  Charles Plısnıer, Roman Üzerine Düşünceler, çev: Hilmi Uçan, Hece yayınları, Ankara 2003,s.103

9  Karataş,Turan ;Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Akçağ yayınları,Üçüncü baskı,Ankara 2007
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Tanzimat döneminde ilkeleri bize ulaşan Romantizm akımının tarihin parlak dönemlerine 
dönme ilkesi, ”hasta adam” olarak nitelendirilen Osmanlı aydınları için de bir çıkış kapısı 
olmuştur. Tarihî romanın oluşturduğu hava ve geçmişin parlak günlerinin verdiği güçle 
geleceğe yürüme ve ortak bir şuur oluşturma niyeti dikkate alınmalıdır.

Ahmet Mithat ve Tarihî Roman

Anlatı geleneğimizde destan, önemli bir yer tutar. Destanların oluşması, milletin değerleriyle 
sağladığı büyüklükle ilgilidir. Millet, destanı yapar; destan milleti yaşatır. Tarihî romanlar da 
milletin geçmişteki anılarını yeni zamanlara taşırken genç nesillerin emin adımlarla geleceğe 
yürümesini sağlar. Destan geleneğimizin varlığı, tarihî roman merakımızın da kaynağıdır.

Roman ve tarih çoğu zaman birlikte anılıyor. Tarihçiye göre daha rahat hareket etme 
imkânına sahip romancı. Herkesin bildiği hakikatlerden sapma, tarihçi için bir kusur 
sayılırken romancı, bu tür sapmaları sanatın gereği olarak ele aldığını rahatlıkla söyleyebilir. 

Tarihî roman, Mithat Efendi’nin ilgi alanına girer. Yeniçeriler, Hasan Mellah yahut Sır İçinde 
Esrar, Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Zeyl-i Hasan Mellah yahut Sır içinde 
Esrar, Hüseyin Fellah, Süleyman Musli, Arnavutlar ve Solyotlar, Ahmet Metin ve Şirzat gibi tarihî 
romanlar yazan sanatçı, bir çok romanında da tarihi olaylara temas etmiştir. Tarihe meraklıdır 
aslında. Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmaları bu alana ilgisinin bir göstergesidir.10

Tarihî romanlar, sadece Türkiye hudutları ile sınırlı değildir. Osmanlının terk ettiği topraklarda, 
bir süre daha Osmanlı konulu romanlara rastlanmıştır.

Roman türünde öncülerden olan Ahmet Mithat, okurun ilgisini çekecek konu ve usûlleri 
denemiştir. Tarihî romanlar da bu arayışın bir sonucudur. “Sevgili karileri” olan okuyucunun 
sıkılmadan okuyacağını düşündüğü olayları eserlerine konu eden Mithat Efendi, zor 
durumdaki Osmanlı insanını yeniden ayağa kaldıracak konuları seçmeyi tercih etmiştir.

Roman, hayâl mahsûlü olduğu için tabii olarak tarihten ayrılır. O, sanatçı tarafından 
oluşturulmuş kurmaca bir dünyanın ürünüdür. İnsanda gerçeklik duygusu uyandıran, olmuş 
ya da olması mümkün olayların muhayyilede zenginleştirilip yeni bir şekil alması ile okura 
sunulan, teknik unsurlarıyla bir bütünlük ifade eden anlatımlardır. Ahmet Mithat, neye 
roman denileceğini şöyle ifade eder. ”...bir şeyin aslı faslı olmayıp da hayâlde vücut bulmuş, 
olursa ona “roman” derler ve hakikat-ı halde gerçekten vukua gelmiş olan şeylere dahi 
“roman” ismi layık olmayıp “tarih” denilmek iktiza eder.”11 Ona göre roman, insanların her 
zaman ilgi duyduğu “âsâr-ı nefise“12lerden biridir. Romanın tarifinde ise isimlendirmelerin 
henüz netleşmediği anlaşılır. Tanımlamada, Danyel Hoe’nin görüşlerini benimser. Müşahedat 
önsözündeki roman tarifi şöyledir: “Meşhur Danyel Hoe’nin dediği gibi hikâye ve rivayet 
denilen şey, ya bir mevcudu tarif veyahut bir muhayyeli tasvir demek olup, şey-i mevcudu 

10 Mithat Efendi tarih alanına ilgisi sadece roman ve hikâye yazmakla kalmamış, Üss-i İnkılap, (c.1,1872,c.2,1878)  ve 
Zübdet’ül Hakayık (1878) adlı eserleriyle tarih sahasında da önemli çalışmalar  yapmıştır.

11 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, Haz. Dr. Fazıl Gökçek, Dr. Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, İstanbul 2001 s.733

12 Ahmet Mithat, Süleyman Musli, Haz. Erol Ülgen-Fatih Andı, Türk Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay. Ankara 
s.395.
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tarife “tarih” ve şey-i muhayyeli tasvire “roman”, yani masal derler.”13

Roman türü ile karşılaştığımız ilk yıllarda, hikâye geleneğinden gelen yazar ve okurlarımız 
için henüz türlerin tam manasıyla netleşmediği görülür. Roman tarifleri yapılırken geleneksel 
anlatı türleri ile birlikte düşünülür. Mithat Efendi, Karı Koca Masalı adlı eserinin girişinde, 
romanla masalı iç içe düşünür: “…Yeni muharrirlerin tumturaklı kehkeheli serlevhalar ile 
yazdıkları roman ve hikâyelerin yani masalların hiçbirisi kocakarı masalları derecesine 
varamamıştır.”14 Ahmet Mithat’ın kaleminde roman, bazı durumlarda ‘romancık’ bile olur. 
Bu hususu, bir hikâyesinin ön sözünde şöyle dile getirir: “Hud’akârser levhalı romancığın 
zeminini yedi sekiz mah mukaddem bir Fransız gazetesinde okumuş bulunduğum fıkracık 
teşkil etmektedir.”15 Ahmet Mithat’la ilgili araştırmalar yapan Nükhet Esen, romanlarında 
çeşitli yazma biçimlerini kullanarak çok değişik yapıda ve konuda romanlar yazan ve değişik 
söylemler üreten, kendi romanına her türlü anlatımı sokan Ahmet Mithat için, tarih dışında 
kalan tüm anlatılarına “roman” adını vermek akla yakındır der.16

Tarih, hangi şartlarda roman olur? Bir tarihî olay, sanat eseri hâline nasıl gelir? Bunların 
cevabını, Ahmet Mithat’tan alalım. Letaif-i Rivayat hikâyelerinden “Sıtkı” adlı hikâyenin 
girişinde şöyle belirtilir: “Sıtkı” serlevhası altında cemetmekte olduğumuz şu vuku atın ise 
hayalî değil sırf hakikî olduğunu bize teminen hikâye eylediler. Bunda bizim dahlimiz yalnız 
vukuatı romancılık sa natı nokta-i nazarından sırasına koyarak mümkün mertebe kıra atinden 
telezzüz dahi edilebilecek bir hâle koymaktan ibarettir.”17 Tarihî olaya sanat değeri katan 
romancı, estetik katkılarla olayı sanat eseri hâline getirmektedir. Okunduğunda bilgi alınan 
bir metin tarih metni, zevk alınan bir metin ise tarihî roman olmaktadır.

Tarihî veya coğrafî bir bilgiyi roman yapacak unsurlar bağlamında sanatçı hünerini dile 
getirirken gerekli olan katkının okurun “nazar-ı istiğraplarını” çekecek taraflar olduğuna 
değinilir. Okuru hayrete düşürecek, şaşırtacak, sarsacak unsurlar, tarihî olaylara eklenerek, 
olay bilgi düzeyinden sanat eseri düzeyine dönüştürülür. Letaif-i Rivayat serisinden yeni 
bir hikâye ile okur karşısına çıkan Ahmet Mithat Efendi, tarihî temele dayanan bu anlatımı 
sanat eseri seviyesine çıkaran özellikleri şöyle belirtir: “Bu hikâyede karilerimize birta kım 
malûmat-ı coğrafiye ve tarihîye verildi. Nazar-ı istiğraplarını celp edecek vukuat-ı muhayyele 
dahi tertip olundu.”18

Tarihî her olay ve ortam, sanat eseri olmaya uygun değildir. Sanat eserinin gerektirdiği 
unsurları yerleştirmeye ve eklemeye müsait olmalıdır. Yazarın hünerini sergileyeceği, 
hayâlini gerçekleştirebileceği bir alan bulunmalıdır. Sanatçı, ele aldığı tarihî olayda 
anlatımının gerektirdiği zemini ve zamanı da kollamaktadır. Süleyman Musli romanının ön 
sözündeki diyalogda, Paris’te Bir Türk adlı romanında yapmayı düşündüklerini zemin ve 
zaman bakımından uygun bulmadığını, bu arayışını ve tarihî roman nasıl olur sorusunun 

13  Ahmet Mithat, Müşahedat,  Bütün Eserleri, Romanlar XIII. Haz. Necat Birinci, Türk Dil Kurumu yay.  Ankara 2000,,  s.3.

14  Ahmet Mithat, Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Bibliyografyası, Haz. ve Çeviriyazı: Nükhet Esen, Kaf yayıncılık İstanbul 
1999 s.113.

15  Ahmet Mithat, Letaif-i Rivayat, Çağrı Yayınları, s.703.

16  Ahmet Mithat, Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar, İletişim yay. İstanbul 2003 s.11. 

17  Letaif-i Rivayat, Emanetçi Sıtkı, s.733.

18  Letaif-i Rivayat, Bir Acibe-i Saydiye, s.788
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cevabını şöyle belirtir: “ Paris’e gönderdi ğim Türk’ü, buyurduğunuz veçhile büyük ihtilâl 
zamanında göndermeyi kurmuştum. Lâkin ortada politika temevvücâtından başka hiçbir 
şey bulunmadığı bir devirde yalnız hissiyât-ı kal biye ve mesâil-i insâniyye vü medeniyyeden 
ibaret bir vaka tasvirini zemin ve zamana muvafık bulamadım. Maaahaza o devre isnad ile 
diğer bir hikâye tasviri ihtimalinin önüne set çekilmedi ya? Şimdiki halde ise elde mevcut ve 
eski tarihin en garip birkaç mesaili üzerine mübteni bir yeni hikâyem var ki ismine Süleyman 
Muslî tesmiye eyledim.”19 

Tarihî roman, kurgu ve anlatımı bağlamında sanat ve estetik bakımından yeterli olsa bile 
tarihî gerçeklere ters düşmemelidir. Mithat Efendi, romanın tarihî gerçeklere uyum ve 
bilginini roman hâlinde yazımı meselesini, okur adına yaptığı bir diyalogda şöyle belirtiyor: 
“Öyleyse vesâyânızı kabul ettik. Ba’dema gündüzki metâib-i zihniyeyi akşamları Süleyman 
Muslî hikâye mizi mütalâa ile defe çalışacağız. Lâkin tertib ve tasvirince ve tarihe tatbik 
ve tahrirince fikrime muvafık gelmeyen yerler için itirazâtıma dayanmaya şimdiden hazır 
olunuz.”20  

Romanın tarihî gerçeklere ters düşmemesi meselesini, Cellat adlı romanın girişinde belirtir. 
Tarihe uyum sağlamasının yanında, romandaki sosyal hayatın, dönemin ahlâk ve âdetlerinin 
de doğru ve olduğu gibi yansıtılması gerekir. Roman yazarı, böyle bir yolla eserini yazdığı 
zaman kendini rahat hisseder. “«Cellât» serlevhasıyla karilerimize arz etmekte olduğu muz 
şu roman Avrupa asarından mütercem değildir. Muharrir-i âcizin kendi mahsûl-ı hayâlinden 
ibaret olup akat tarihe ve Avrupa ahlâk ve âdâtına isnat olunan cihetleri kamilen ve ta-
mamen sahih ve vakıa mutabıktır.”21

Roman, hangi tür olursa olsun edebî değerinden taviz verilmemelidir. Bir roman tarihî bir 
temele dayanıyor diye onun verdiği tarihî bilgilerin güzelliği sebebiyle edebî değerinin de 
kusursuz olduğunu söylemek yanlış olur. Bir yandan tarihî gerçekleri okura hissettirirken 
estetik açıdan da yetkin bir konumda olmalıdır. Yazarın ustalığı ile tarihî romanın “ ilginçliği, 
ehemmiyeti, hayal dünyası en geniş olan romancıları bile hayrette bırakacak derecede” olsa 
bile bu seviyede bir sunumun tarihî gerçeklerle de uyuşması lüzumu vardır. Ahmet Mithat, 
bu hususu şöyle belirtiyor: “-Efendiler! Size nakledeceğim şey hayalî masallardan ibaret 
değildir. Vakıa garabeti, ehemmiyeti en vâsi hayal erbabından olan romancıları bile hayrette 
bırakacak derecede ise de sırf vekayi-i târihiyyedendir. Ne hacet muharrir efendi benden 
işite ceği şeyleri tarih ile tatbik eylediği zaman sıhhat-i kat’iyyesini anlayacaktır. Kendisine 
yadigâr bıraktığım şu romanı kaleme aldığı zaman bunun ne kadar doğru olduğuna kalemi 
bittabi şehadet eyleyecektir.”22

Tarihî bir olay, sanatçının ilgisini çeker. Olayların topluma yansıyan tarafları, mutlaka sanat 
eserine malzeme olabilecek nitelik taşır. Bir muharebe, sadece tarihçiyi ilgilendiren toplumsal 
bir hadise olarak kalmaz. Gerçekleştiği toplumda, duyarlılık sahibi her insanı etkiler. Bu 

19  Ahmet Mithat Efendi,  Süleyman Musli, Bütün Eserleri, Romanlar V, Haz. Erol Ülgen-Fatih Andı, Türk Dil Kurumu Yay. 
Ankara 2000 s.391

20  Age, s.396

21  Ahmet Mithat Efendi, Cellat, Bütün Eserleri, Romanlar IX. Haz. Nuri Sağlam,   Ali Şükrü Çoruk, Türk Dil Kurumu yay.  
Ankara 2000 s. 3.

22 Ahmet Mithat Efendi,    Gürcü Kızı Yahut İntikam,  s.407. 
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yönüyle güzel sanatların her alanı için toplumsal olaylardan sanat faaliyetlerine malzeme 
çıkar. Ahmet Mithat, tarihî olayların “esası duygu üzerine mübteni bulunan” sanat erbabını 
daha ziyade etkileyeceğini Gönüllü adlı eserinin ön sözünde şöyle anlatır: “Bir muharebe, 
netice-i galibâne veyahut mağlubânesine göre şairi, ressamı, heykeltıraşı, romancıyı, 
tiyatrocuyu, müzikacıyı falanı da ihsas eyler. Öyle değil mi? Yalnız müverrihi gayretlendir-
mekle kalmaz ya! Milletin her sınıfını ihsas eyleyeceği gibi bilhassa san’at-ı nefîselerinin esası 
duygu üzerine mübtenî bulu nan şairi, ressamı, falanı daha ziyade ihsas eyler.”23

Tarihî olaylar, gerçekleştiği zamanda hemen sanat eseri hâline gelmeyebilir. Bazı durumlarda, 
toplumsal hafızada olgunlaşma süreci geçirir. Bu süre zarfında, değişik karakter ve 
anlayışların katkısı ile zenginleşerek yeni bir şekil alır ve milletin ortak hissiyatını yansıtan bir 
özellik kazanır. Toplumsal hafızada zenginleşen bir olay yıllar sonra roman hâline gelebilir. 
Böylesi eserler toplumun ortak duygularını içerdiği için daha fazla okur tarafından ilgi ile 
okunur. Basit bir tarihî olayın yıllar sonra makbul bir ürüne dönüşebileceğini, Ahmet Mithat 
şöyle belirtiyor: ”Böyle bir menkıbe ilk nakledenin ağzından çıktığı hâl ve suretiyle ihtimal 
ki filhakika beğenilemeyecek olsun. Sonra ağızdan ağıza intikal eyledikçe her tabiat, onun 
bir cihe tini tashih ve tezyin eyleyeceğinden birçok ağız dolaşıp da artık o milletin tab-ı 
müşterek ve umumîsinin mahsulü sayılacak dereceyi bulduktan sonra bunların pek çoğu 
değme bir sanat kâra sermaye-i iftihar olabilecek kadar güzelleşir. Seyyit Battal Gazi’ye isnat 
olunan menakıp bu bapta en güzel numunelerimiz dendir.”24

Tarihî roman yazarı, bir harp tarihi yazmaz. Tarihî olayları olduğu gibi anlatarak, sonraki 
nesiller ve araştırmacılar için bir belge hazırlamaz. Tarihî roman, tarihî bir olayla ilgili olarak 
değerlendirilebilir ancak. Romancı, tarihçinin hakkına tecavüz ederek bir tarih dersi vermez. 
Yer ve zaman itibariyle bir mutabakat olsa bile bu, romanın gerektirdiği bir değinme olmak 
durumundadır. Ahmet Mithat’ın Gönüllü romanı için de söylenen budur: “Biz bu sername 
altında bir tarih-i harb yazmayacağız. Müverrihin ne hakkına, ne vazifesine zerre ka-
dar tecavüz etmeyeceğiz. Alelâde millî bir roman yazacağız ki, mahall-i vukuu Serfiçe ile 
Yenişehir arası olacağı gibi bir kısmı nın zaman-ı vukuu dahi muharebenin zaman-ı vukuuna 
müsadif olacaktır.25 Mithat Efendi tarihi romanın bir tarih belgesi olmadığını hatırlatarak 
tarih öğrenmek niyetiyle roman okunmayacağını tarih öğrenmek isteyenin Cevdet Paşa 
tarihini okumasını tavsiye eder.26

Tarihî romanda, romancı, harp tarihinin gerektirdiği teknik bilgilere pek yer vermez. Tarihî 
olayı hatırlatan bir temasla yetinir. Orada, roman sanatının oluşumuna katkı yapacak 
sahneler kurgulamaya, diyaloglar oluşturmaya çalışır. Tüm bu sahne ve diyaloglar, sanatçı 
muhayyilesinin ürünü olarak romanda yer alır. Galibiyetin ve mağlubiyetin sebebi, elbette 
muharebede yer alan savaşçılardır. Ancak bunlar, romancı tarafından yeni bir kimlikle ortaya 
çıkarılmışlardır. Mithat Efendi, bu uygulamanın romanı ve tarihi net bir şekilde ayırdığını 
hatırlatır. Tarihî roman olur ama romana benzer bir tarih, bu sebeple düşünülemez.  “Şu 

23  Ahmet Mithat Efendi,  Gönüllü, s.195

24  Age, s.195

25  Ahmet Mithat Efendi,  Gönüllü, s.195

26  Ahmet Mithat Efendi, Hasan Mellah, Bütün Eserleri, Romanlar II, Yay. Haz. Ali Şükrü Çoruk, ,Türk Dil Kurumu yayınları, 
Ankara 2000, ,s.229
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evsa fıyla romanımız “Roman histoire” yani tarihe ait bir roman ıtlâkına şayeste görülebilir ise 
muharriri için mûcib-i minnet olur. Fakat “Historique romantique” yani romana benzer bir 
tarih addolunmaya hiçbir imkân tasavvur olunamaz.”27 

Tarihi Romanın Unsurları

Roman türü, tarihî olma vasfı taşıyınca estetik değerinden taviz vermez. Roman sanatının 
gerektirdiği özellikler tarihî roman için de geçerlidir. Türün gerektirdiği unsurlar tarihi olay, 
kişi, yer, zaman ve dil özelliklerine uygun olarak düzenlenir.

Olay

Tarihî romanda olay, toplum hayatının herhangi bir dönemine ait olmalıdır. Romana konu 
olan olayların ve dönemin, roman kurgusuna uygun olabilecek özellikte olmasına dikkat 
etmelidir. Her tarihî olay, roman yazmaya müsait olamaz. Roman sanatının gerektirdiği 
estetik unsurları barındıracak mahiyette esneklik taşımalıdır.

Romancı tarihî süreci okura sunarken sade bir bilgide kalmayarak, dönemin içinden 
hayâl dünyasından yeni sahneler katabileceği boşlukları bulmalıdır. Mesela Yeniçeriler, 
tarihî bir dönemdeki olaylar üzerine kurgulanmıştır. I.Abdülhamit (1774-1789) ve III. 
Selim dönemlerini de yazan Müverrih Mustafa Necip Efendi’nin Vak’a-i Selimiye adlı tarih 
kitabından derlenerek anlatılmıştır. Ahmet Mithat, olaya bir aşk hikâyesi katarak tarihî 
gerçekliği roman hâline dönüştürmüştür.  

Kişiler

Tarihî romanın şahıs kadrosunu teşkil eden kişiler, başından bir takım tarihî olayların geçmesi 
ile tarihî roman kişisi olabilirler. Tarih içinde yaşamaları, onlara tarihî roman kişisi hüviyeti 
kazandırmaz. Kişileri gerçek tarihî sürece ait, tarihî olayların bir yerinde bulunmuş kişiler 
üzerinden kurgulanmış romanlar da tarihî roman sayılmaktadır. Bir tarihi olayı ya da kişiyi 
tarihî roman kurgusu ve şartları içinde ele almak, yazara tabii bir hareket kabiliyeti verse 
de bu durum, olayları çarpıtmayı, özünden saptırmayı haklı kılmaz. Roman şahıs kadrosu 
için ise onları tarihî kimliklerinin dışına çıkarma hakkını asla vermez. Tarihî gerçeklerin tayin 
ettiği sınırların dışına çıkması, eserin yazarını tarihi romancı yapmaz. Ona ancak müfteri 
romancı denir .

 

Yer

Tarihî romanlarda tarihin herhangi bir dönemine ait olayların geçtiği yer, olay kişilerinin 
eylemlerine sahne olan mekân gerçektir. Çoğu zaman, bu durum değişmez. Yer üzerinde 

27  Ahmet Mithat Efendi,  Gönüllü, s.196



238

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni                                                         

sergüzeştlerine şahit olduğumuz şahıslar, kimi zaman gerçek isimleriyle olayların içinde yer 
aldıkları gibi kimi zaman da kurgu gereği hayâlî ilave ve varlıklarla anlatım zenginleştirilir.

Zaman

Tarihî romanın en kesin unsuru zamandır. Tarihî gerçeklere tam manasıyla uyması gereken 
en öğedir. Çoğu alanda kurgu gereği oynama yapan yazar, romanın tarihî zamanı üzerinde 
değişiklik yapamaz. Bu tür sapmalar, yazarın güvenirliğini yitirir. Tarihî sürecin şahitleri 
olan ilgili unsurların bu alanda kesin müdahalesi söz konusudur. Yazarın, okuyucuya her 
alanda kurmaca bir unsur sunması mümkünken kurmaca zaman sunması mümkün değildir. 
Romancının görevi, tarihî vak’a içinde hayâlî kahramanları okurun ilgisini çekecek şekilde 
sunma becerisi göstermektir. 

Dil ve Üslûp

Tarihî roman yazan bir romancı, olayların geçtiği dönemi, dönemin mantığını ve dilini bilmek 
durumundadır. Değişen dünya görüşleri, hayata bakışlar, dilin zaman içinde kazandığı yeni 
anlamlar, yazar için yanıltıcı olabilir. Dönemi tam kavramadan, dildeki deyimleri ve söyleyiş 
özelliklerini dikkate almadan yapılacak bir kurgulama ve değerlendirmede, hata oranı 
fazladır. Romancının dili, tarihçinin diline göre daha esnektir. Roman dilinde yazar, dile ait 
bütün anlatım inceliklerini gösterirken tarihçi, ağırbaşlı üslûbunu bozmadan konusunu 
yazar.

Sonuç

Tarihî romanlar, toplum kalkınması ve moralitesi için kullanılmıştır. Geçmişten geleceğe bilgi 
birikimini aktaran en etkili bir vasıtadır.   

Romancı, eserini kaleme alırken sanatın gerektirdiği tüm estetik unsurları kullanarak eserini 
tarihî gerçeklere uygun olarak yazmalıdır. Bu bağlamda, dönemin yaşayış özellikleri ve sosyal 
hayatı, olduğu gibi esere yansıtılmalıdır.

Tarihî romanda, olaylar bir tarih vesikası olarak okura sunulmaz. Edebî eserin gerektirdiği 
gerilim, çatışma, heyecan, macera, unsurlarıyla donatılmış olarak sunulur. Topluma mâl 
olmuş ve bilinen tarihî olayların beklenmedik sahnelerle zenginleştirilmesi, sanatçıların 
hünerine kalmaktadır

Değişik türlerde roman yazıldığı gibi tarihe dayanan romanlar da vardır. Diğer türlerde 
romancı daha rahat davranabildiği hâlde, tarihî roman yazarı, çoğu insan tarafından bilinen 
bir tarih dilimini ve onun içinde yaşanmış bir sosyal hayatı aktardığı için yazarın diğer türlere 
göre daha dikkatli olması gerekmektedir.
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Tarihî romanlarda, olaylar, zaman ve mekân, tarihî gerçeklerle bağlantılıdır. Roman tekniği 
gereği, olayların meydana gelişinde görev alan şahıs kadrosu hayâlîdir. Onların davranışları, 
bire bir tarihî olayın vukuundaki gibi değildir. Mithat Efendi, kurguladığı konuya denk 
düşecek ilgili tarih dönemine taşırken okuyucuların merak ve beklentilerini de dikkate 
almıştır. Tarihî romanı değerli kılan, yazarın olayların içine kattığı macera unsurlarıdır.

Geçmişin gurur dolu hatıralarını içeren tarihî romanlar vasıtasıyla okurda tarih sevgisi 
uyandırmak mümkündür. Her tarihî olay, sonuçta toplumu ilgilendirdiği için yakın veya uzak 
zamanlarda mutlaka toplumla buluşacak ve okurun dikkatini, roman kurgusu üzerinden 
tarih alanına yöneltmeyi sağlayacaktır.  
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Romancı Baba, Baba Romancı Ahmet Mithat’ta Tarihî Roman

Özet

Roman türü, Tanzimat yıllarında edebiyatımıza kazandırılmıştır. İlk denemeleri yapan sanatçılar, türün kendi 
içinde farklı konulardaki örneklerini de yazmışlardır. Dönemin sosyal şartları, değişik türlerde romanlar 
yazmayı gerektirmiştir. Yeni bir okuyucu kitlesi oluşturmak amacıyla tarihî konuları da romanın konusu 
yapmak düşünülmüştür.

Roman sanatının ilk örneklerini veren Ahmet Mithat Efendi, tarihi roman alanında da çalışmalar yapmıştır. 
Çalışmalarında roman yazmakla kalmamış, roman teorisi üzerine de bilgiler vermiştir. Bir tarihi olayın romana 
nasıl dönüşebileceğini, hangi estetik unsurlarla donanması gerektiğini, bu tür romanlarının ön sözlerinde ve 
son sözlerinde açıklamıştır.

Tarih ile roman arsında fark vardır. Gerçeklerin olduğu gibi aktarılması, tarih sahasına girer. Söz konusu 
gerçeklerin yazarın hayâlinde yeni sahnelerle zenginleştirilmesi, yeni diyalog ve ilişkilerle cazip hâle 
getirilmesi, romana giden süreci belirler. Tarihî olaya katılan hayâl unsurları, yazarın hüneri ile roman olur.

Anahtar kelimeler: Tarih, tarihi roman, hayâl, gerçek, Ahmet Mithat Efendi

A Historical Novel in Ahmet Mithat, A Wellknown Novelist

Abstract

As a literary style, fictions or novels began to appear in our literature in the period of Tanzimat, a process 
of modernization. First fiction-writers began to write the example-novels focusing on different issues in 
the genre of novel-writing. Social circumstances in the period required that novelists should write novels 
of different types. Novel-witers thought that topics of historical basis should also be included in novels to 
create a new mass of readers. Ahmet Mithat Efendi, who wrote the first examples of the art of novel-writing, 
conducted studies on historical ficitons.  In his studies, he both focused on novel-writing and presented some 
knowledge of the theory of novel. In the introduction and final parts of his works, he also tried to explain how 
an event with a historical origion is narrated in fiction and how it should be furnished with aesthetic elements. 
Between history and novel is a difference. The transfer of facts with no change is a matter of history. Enriching 
these facts with new settings in the author’s derams and making them more attractive and challenging with 
new dialogues and relationships open many a door to fiction. Based on the autohor’s skills, the imaginary 
elements or the fantasies which decorate a historic event is converted into a fiction. 

Key words: history, historical fiction, fantasy, real, Ahmet Mithat Efendi
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Mahur Beste1 Romanında 
II. Abdülhamid ve Dönemi

Mustafa Dere

Arş. Gör., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Sultan II. Abdülhamid’in otuz üç yıllık saltanatı (1876-1909), Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yıkılış evresinde önemli bir süreci oluşturur. “Özellikle 1878’den sonra onun güçlü ve 
otoriter şahsiyetinin, yönetim usullerinin, her konuda olduğu gibi edebiyatta da olumlu 
veya olumsuz tesirleri gözden uzak tutulmamalıdır.”2 Bu tesir, dönemi içerisinde doğrudan 
doğruya yönlendirici bir mahiyete sahip olmakla birlikte, daha sonraki yıllarda, zikredilen 
zaman diliminin anlatıldığı eserlerde içerik itibariyle de belirir. İncelemede söz konusu 
edilen ve Tanpınar’ın “öteki romanları için bir hareket noktası olan”3 Mahur Beste, geriye 
dönüşlerle Tanzimat’a kadar götürülebilen bir süreçle, Abdülhamid döneminin birtakım 
önemli hususiyetlerinin ortaya koyulduğu bir eserdir.

Tanpınar’ın hikâyelerinin neredeyse tamamında, -geriye dönüşlerle daha eski süreçler 
anlatılmakla birlikte- Cumhuriyet dönemi söz konusudur. Romanlarına baktığımızda, Mahur 
Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’dan oluşan üçlemenin Tanzimat’tan-Abdülhamid 
döneminden, II. Dünya Savaşı’na kadar olan geniş bir zaman dilimini içine aldığını görürüz. 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde 
yaşananlar, devirlere ait birçok ayrıntıyla birlikte hikâye edilmektedir. Yarım kalmış bir roman 
olan Aydaki Kadın’da ise olaylar Demokrat Parti’nin iktidar olduğu yıllarda geçer. Görüldüğü 
üzere; “Tanpınar’ın hikâyeleri ve romanları, medeniyet değişiminin başladığı ve devam ettiği 
dönemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla bu eserlerde, Türkiye’de yaşanan sosyal değişiklikler 
büyük ölçüde ifade edilmiştir. Hikâyelerdeki ve romanlardaki tipler, yaşanan değişimin 
farkındadırlar ve ona şahitlik ederler.”4

Mahur Beste’de romanın aslî şahsı olan Behçet Bey’in ve ailenin diğer fertlerinin hikâyesinde 
Meşrutiyet’in ilânına ve sonrasına gelinmez. “Behçet Bey’in çocukluğu, tahsil hayatı, bu 
yıllarda başlayan cilt merakı, on dokuz yaşlarında iken babasının Hicaz’a gidişi, sonra Şura-

1  Çalışmada eserin şu baskısı esas alındı: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste, Dergâh Yay., İstanbul 2005.

2  Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., İstanbul 2005, s. 128.

3  “Mahur Beste, Tanpınar’ın öteki romanları için bir hareket noktası olmuştur. Huzur ve Sahnenin Dışındakiler’de ayrıntılarla 
işlenen kişilerin derinlikleri ve Türk’e has değerler, evrensel boyutlarıyla ortaya konmuştur.” İnci Enginün, Cumhuriyet 
Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., İstanbul 2007, s. 334.

4  Ali Yıldız, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâye ve Romanlarında Doğu-Batı Meselesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1994, s. 41.
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yı Devlet âza mülâzımı oluşu, hep Abdülhamid döneminin olaylarıdır. O, eşi Atiye Hanım’la 
otuz yaşında iken ve padişahın iradesiyle evlenmiş, on yıl evli kalmıştır. Atiye, evlilik hayatının 
sonlarına doğru politikayla ilgilenmeye karar vermiş; yine Sabri Hoca’nın anlattıklarından 
hareketle bu muhalif politika, 1900’lerden, özellikle 1905’lerden itibaren hız kazanmıştır. 
Hoca, Kanun-ı Esasî’den, Balkanlardaki özgürlük mücadelelerinden bahsetmektedir.”5 

Romanın aktüel zamanı ise Behçet Bey’in, “bütün gece kendisini ziyaret eden çeşit çeşit 
rüya”larından (s.7) birinden uyanmasıyla başlar ve anlatıcının yazdığı “Mahur Beste Hakkında 
Behçet Bey’e Mektup” ile son bulur. “Bu başlangıç ve bitiş arasında, Osmanlı’nın son dönem 
ilmiye sınıfının hayatı, iç çekişmeleri, insan tipleri ve bu tiplerin sahip olduğu görüşler 
dile getirilir.”6 Ayrıca, “ Abdülhamid devrinden geriye doğru giderken, özellikle Abdülaziz 
ve Abdülmecit devirlerinden kesitler sunar. Bunlar içerisinde medresenin durumu, politik 
mücadele, konak hayatı, Tanzimat sonrası ekonomik hayat, zevk ve eğlence hayatı gibi 
problemler ele alınmış olur.”7

Mesele özele indirgenip konu yalnızca II. Abdülhamid ve dönemi çerçevesinde ele alındığında 
hem roman karakterlerinin gözünden hem de olaylar ve devrin hususiyetleri noktasında 
geniş ve teferruatlı tarihî vurguların yapıldığı görülür. Bu vurgular, daha ziyade Tanpınar’ın 
tarihî olguları zihninde tartıştığı ve çeşitli sonuçlara ulaştırdığı bir değerlendirmeyi yahut 
yorumlamayı ifade eder.8 Söz konusu genelleme, II. Abdülhamid’le ve dönemiyle öyle ya 
da böyle kuvvetli bir münasebet içinde bulunan, başta Behçet Bey olmak üzere romanın 
diğer önemli kahramanlarından İsmail Molla, Ata Molla ve Sabri Hoca’nın gözünden 
değerlendirildiğinde daha anlaşılır bir hâle gelir.

Romanın aktüel zamanında yetmiş beş yaşında olan Behçet Bey, vaktiyle, bugünkü 
Danıştay’ın bir benzeri diyebileceğimiz yüksek yargı kurumu olan Şura-yı Devlet’te9 âza 
olarak bulunmuştur. Bu sebeple, devleti ve onun işleyişini kurumsal olarak yakından 
tanımaktadır. Behçet Bey’’in sinik şahsiyeti, onun politikada yahut daha üst makamlarda 
aktif bir rol oynamasına engeldir. Fakat yaptığı her işte büyük bir titizlik göstermesi, onu 
bu “mekanizma” için vazgeçilmez kılmıştır. Behçet Bey’in çalışkanlığının anlatıldığı kısımlar, 
söz konusu kurumun Abdülhamid dönemindeki işleyişini de belli bir yönüyle ortaya 
koymaktadır: 

“İşte onun yazdığı fezlekeleri hiç kimse yazamıyordu. Gözden geçirmediği hiçbir kanun 
lâyihası artık Şura-yı Devlet’ten çıkmıyordu. Yavaş yavaş Behçet Bey ısrarı, inceleyici 
zekâsı, teferruat düşkünlüğü ile devlet denen mekanizmanın daima gölgede kalan, 
ne adı, ne de şahsiyeti göze çarpmadan çalışan o esaslı çarklarından biri olmuştu. İyi 
biliyordu ki bu büyük değirmen, biraz da kendisi bulunduğu için bu kadar iyi dönüyordu. 

5   Mehmet Törenek, Başka Hayatlar Peşinde, Kitabevi Yay., İstanbul 2009, s. 33.

6  Celâl Fedai, “Tanpınar’ın ‘Tamamlanmamış İlk Romanı Olarak’ Mahur Beste”, Hece Dergisi, S. 61, Ocak (2002), s. 126-132.

7  Mehmet Törenek, a.g.e., s. 49.

8  Tanpınar ilk romanında, yaşadığı toplumun üzerinde kurulduğu şartları psikolojik ve felsefî olarak temellendirme çaba-
sındadır. Bu roman, bir çeşit zihnî arayış romanıdır. Ülkü Gürsoy, “Mahur Beste Üzerine Bir Değerlendirme”, Millî Folklor, 
S. 68, (2005), s. 59-66.

9  Şura-yı Devlet hakkında ayrıntılı bilgi için bk. http://www.danistay.gov.tr/kurumsal-12-danistay-tarihcesi.html 
(04.04.2015).
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Bunu birçokları da biliyordu. Fakat hiçbiri bunu kendisi gibi açıktan açığa söylemeye 
lüzum görmüyordu. Vakıa ‘Yamandır şu Behçet, vallahi… Bir oturuşta, bir muhacir 
arabası kâğıt yer. O olmasa hâlimiz haraptır…’ gibi bazı cümleler artık kulağına gelmeye 
başlamıştı: fakat bunlar dairenin dışına çıkamayan gerçeklerdi.” (s. 60)

II. Abdülhamid’in, Behçet Bey’in hayatına ferdî manada tesir ettiği en önemli husus, onun 
Atiye Hanım ile olan evliliği dolayısıyladır. Şehzadelerden biri, Atiye Hanım’ı, Çamlıca’da 
araba gezintisinde görüp beğendikten sonra, göreneklere aykırı düşerek -şehirli kızlardan 
biri olması sebebiyle- onunla evlenmek istemesi sonucu Abdülhamid, Atiye Hanım’ı Behçet 
Efendi ile evlendirmeye karar vermiştir. Böylece şehzadenin Atiye Hanım ile evlenme 
olasılığı ortadan kalkacaktır. Fakat Atiye Hanım’ın büyüleyici güzelliği karşısında Behçet 
Efendi’nin ruhî ve uzvî eksikliklerinin bulunması, bu evliliğin saadetle yürümesine engel 
teşkil edecektir. Nitekim yıllar sonra Abdülhamid, bir sebeple Behçet Bey ile karşılaşınca 
da Atiye Hanım’a yazık ettiğini anlayıp pişman olur. “Burada, aile kurmaya ve evliliğe siyasî 
düşüncenin karıştığı görülür. Dayatma ile yapılan bu nispetsiz evliliğin de aynı zamanda 
siyasî bir ironi olduğu söylenebilir.”10

Behçet Bey, eksiklikleri sebebiyle başta babası İsmail Molla olmak üzere diğer insanlar 
tarafından önemsiz görülen biri konumundadır. Fakat o, daha sonra, üçlemenin son halkası 
olan Huzur romanından öğreneceğimiz şekilde “önemsiz oluşunun, değer verilmeyişinin 
intikamını da aldığı bir hareketiyle”11 anılacaktır. Burada anlatılanlara göre Behçet Bey, 
karısının âşık olduğu, İttihat ve Terakkî’nin ilk âzalarından Doktor Refik’i, tehlikeli bir ihtilâlci 
olduğu gerekçesiyle Yıldız Sarayı’na jurnalleyip onun ölümüne sebep olmuştur.12 Bu 
meselede dikkat çeken husus, jurnal hâdisesidir ki II. Abdülhamid’in, merkezî otoritesini 
güvende tutmak adına hafiyeler teşkil ederek başvurduğu bir çözüm yolunu ifade 
etmektedir. Neticesi ise genellikle, sürgün olmaktadır.

Mahur Beste’nin kahramanları, büyük ölçüde Abdülhamid döneminin zihniyetini yansıtır. 
Tanpınar, merkeze İsmail Molla’yı oturtarak diğer kahramanlarla aradaki zihniyet farkını 
verir.13 İsmail Molla ve Ata Molla, yaşadıkları devirde unutulmuş insanlardır ki bunun sebebi, 
ilmiye sınıfının önemini yitirmesidir.14 İsmail Molla, devrinden memnun olmadığını belli 
edecek şekilde yaşamaya başlamış ve kendisini sosyal hayatın dışına itmiştir. Bu durum, 
saray tarafından fark edilince de “sürgün” gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır:

“İsmail Molla Beyin çok ölçülü olmakla beraber, bir yandan da pervasız olan mizacı, 
her türlü entrikanın -dışında hiçbir zevkini ihmâl etmemek şartıyla- o sağlam yaşayışı, 
çoktandır dikkat çekmişti. Son zamanlarda ise, Molla Bey, mizacının emrettiği bu 
hayatı âdeta bir nevi çekingenliğe dökmüştü. Bir saray, birçok tasavvurları affedebilirdi; 

10  Servet Karçığa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde İroni, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, s. 77-78.

11  Sema Uğurcan, “Tanpınar’ın Romanlarında Sıradan İnsanlar”, Ahmet Hamdi Tanpınar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yay., ed. Abdullah Uçman, Handan İnci, Ankara 2010, s. 235-254.

12  Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh Yay., İstanbul 2005, s. 56.

13  Sema Uğurcan, “Zihniyetlerin yansıma alanı olarak Tanpınar’ın Romanları”, Edebiyatımız II Yazarlar, Meseleler, Dergâh 
Yay., İstanbul 2012, s. 107.

14  a.g.e., s. 107.
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fakat istiğnayı, uzleti affedemezdi. Bunu bilen dostları, zaman zaman kendisini ikaza 
çalışmışlar, ‘Molla Bey, vazgeçin bu çekingenlikten, hoş görülmüyor.’ demişlerdi. Fakat 
Molla aldırmadı. Daha doğrusu, yeniden ikbalin yükünü taşımak kudretini kendinde 
bulmuyordu. Hattâ bir defasında, gene böyle bir nasihate cevap olarak: ‘Selâmlığımı 
o lüzumsuz misafir kalabalığından temizlemek için tam altı yıl çalıştım; rahatımı 
bozamam.’ demişti. Adamlarından birinin himmetiyle işittiği bu söze  Abdülhamid son 
derece kızmış ve ertesi gün, Mâbeyn vasıtasıyla ‘İsmail Molla Beyefendi, anlaşılıyor ki 
bizim hareketimizi tasvip etmiyorlar; bari kendilerini Mekke-i Mükerreme kadısı yapalım. 
Bu vesileyle hem Hacc-ı Şerifi eda etmiş olurlar, hem de duamızla meşgul olurlar.’ emrini 
vermişti, İsmail Molla Bey, bu emirden üç gün sonra, hazırlığını bitirip karısıyla Hicaz’a 
gitti.” (s. 26)

Bu kısımdan da anlaşıldığı üzere, İsmail Molla, doğru bildiği şeyi kimseden çekinmeden 
uygulayan bir insandır. Beğenmediği hâdiseler karşısında sarayın vereceği tepkiyi 
önemsemeden hareket eder ve bu sebeple sürgüne gider. Molla, sürgünden ancak oğlu 
Behçet Bey’in Şura-yı Devlet âza mülâzımlığına tayininden bir yıl sonra ve yine onun 
teşebbüsüyle İstanbul’a dönebilecektir.

İsmail Molla’nın yalı komşusu Necip Paşa da sürgün sebebiyle İstanbul’dan ayrılmak zorunda 
kalanlardan biridir. Hatta onun sürgün sebebi,  Abdülhamid’in vehim ve kuruntularını 
da yansıttığı için bilhassa önemlidir. Bu, romanda “Kucağında Pamuk Kedi” adlı bir türkü 
üzerinden ortaya koyulur:

“Büyükada’da öldürülen Aziz adında bir Tıbbiyeli genç için yakılan bu türkü, Sultan Aziz’i 
hatırlattığından yıllardır İstanbul’da yasak edilmişti. Hattâ Necip Paşa ailesinin asıl 
felâketi de bu yüzdendi. Bir gün Hanımefendinin cariyelerinden biri bu türküyü söylerken 
bir ‘muhbir-i sadık’ nasılsa işitmiş, ‘Necip Paşa hazretleri yalılarında sabah akşam 
Sultan Aziz için şarkı söylüyorlar, matem tutuyorlar.’ diye jurnal etmişti. Gerçi Sultan 
Aziz ölmüştü, fakat Necip Paşa da, Sultan Murat da henüz yaşıyorlardı. Ya adamcağızın 
aklına günün birinde kalbinde ölüye ayırdığı yere diriyi geçirmek gelirse… Üç gün sonra 
Paşa ilkin müfettişlikle Rumeli’ye gönderiliyor, sonra da, romatizmalarını tedavi etsin 
diye, Bursa’da oturmaya memur ediliyordu.” (s. 64-65)

Romanın gerçekliği cephesinden bakıldığında bir türkü bile Abdülhamid’i kuşkulandırmaya 
yetmektedir. Söylenen türkünün onunla alakasının olmaması dahi bu paranoyaya engel 
değildir. Hafiyelik teşkilatının nasıl işlediği de burada üstü kapalı olarak söz konusu edilir. 
Bunu, Tanpınar’ın ironik bir ifadeyle zikrettiği bir “muhbir-i sadık” yapar ve belki Necip 
Paşa’ya şahsî düşmanlık beslediğinden belki de saraydan ihsan görmek istediği için, son 
derece sıradan bir durumu mübalağa ederek yansıtır.

İsmail Molla, daha sonra Sabri Hoca ile konuşmalarından anlayacağımız şekilde, medeniyet 
üzerine düşünen ve memleketin içinde bulunduğu kötü vaziyete üzülen bir insandır. Fakat 
ümitsiz değildir. İçinde bulunduğu medeniyetin sürekliliğine inanır ve onun için yok oluşun 
mümkün olmayacağını ifade eder. İsmail Molla, II. Abdülhamid’e karşı teşekkül etmekte 
olan bir oluşuma, yani Jön Türklere de sıcak bakar ve Behçet Bey’in onlara dâhil olmasından 
memnun olacağını söyler. İsmail Molla’nın bu yaklaşımını da devletin kurtuluşuna dair 
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taşıdığı bir ümitle açıklamak yerinde olur.

Behçet Bey’in kayınpederi Ata Molla, dünürü İsmail Molla’dan hem karakter hem de yaradılış 
bakımından çok farklıdır. Bu sebeple, unutulmuşluğa ve önemsiz bir konuma düşmeye 
farklı tepkiler verir. Ata Molla, ilmiyenin önemli ve etkin rollerde bulunduğu XVII. ve XVIII. 
yüzyıllardaki gibi yaşamak ister. Peçevi’yi, Naima’yı, Raşit’i, Silahtar’ı okur ve orada karşılaştığı 
İstanbul’un hasretini duyar. Bu arzu, aslında onun iktidar hırsından ve “menfî” yaratılışından 
kaynaklanmaktadır. Abdülhamid’in merkezî otoritesi, onun sınıfını önemsizleştirmekte, 
ikinci plana itmekte ve iktidarda önemli bir role sahip olmasına engel olmaktadır. Ata Molla, 
İsmail Molla gibi medeniyetin ve devletin geleceğini düşünen adam değildir. Onun için 
önemli olan tek şey, çıkarlarıdır. Devlete düşmanlığı da tamamen bu sebeptendir:

“Bütün bunların yanı başında marazî bir can sıkıntısını, her şeyi tek bir adamın avuçları 
içine aldığı bir devirde içindeki gizli hareket ihtiyacını, bir şeyler devirmek, yıkmak 
arzusunu doyuramamanın verdiği azabı da koymalıdır. Ata Molla, menfi yaratılmamış 
olsaydı bu devir düşmanlığı onu ileriye götürür, istibdat aleyhinde çalışan teşekküllerle 
birleştirir, yaşadığı zamanın ön saftaki fikirleri içine atardı. Bunun tam tersi oldu: devrine 
olan düşmanlığı onu ileriye değil, geriye götürdü ve acayip bir mazi hasretine attı. 
Kafası, tersine işleyen bir saat gibi, geçmiş zamanı yaşamağa başladı. Son zamanlarda 
kendisinde başlayan tarih merakı da buradan geliyordu. Peçevi’de, Naima’da, Raşit’te, 
Silâhtar’da okuduğu eski İstanbul’u özlemeğe başladı. “Ulema” sınıfının bütün devlete 
hâkim olduğu, şehrin manzarasını bir tek sözle değiştirdiği, hükümdarları tahttan 
indirdiği, vezir başları aldığı zamanları düşündükçe yaşadığı hayat kendisine gülünç ve 
mânasız geliyor, kafesteki vahşi hayvanın av kokusu alarak dolaştığı ormanı hatırlaması 
gibi, o da kendisine ve sanatına tırnaklarının, pençelerinin bütün kuvvetini denemek 
imkânını verecek zamanı düşünüyordu. Ta ikinci Süleyman devrinden beri üst üste birkaç 
şeyhülislâm yetiştirmiş bir ailenin çocuğuydu. Şimdi bu miras içinde tepiyor, hayatının 
her lezzetini ona zehir ediyordu. Kütüphanesinin geniş kanepesinde, mollalık devrinden 
beri alıştığı şekilde, yüzükoyun okuduğu tarihlerdeki ihtilâllerin çoğu bir aile hâtırası 
gibiydi. Dedeleri o kadar her şeyin içinde ve her şeyin üstünde idiler. Hâlbuki kendisi…

Ah, eski İstanbul! İçten içe kaynaşan hayatıyla, durmadan çarpışan ihtiraslarıyla kin ve 
sevgileriyle, birdenbire coşan nefretleriyle, kaynayan sular gibi içten dönen ve derinleşen 
dolaplarıyla, daima kızdırılmış bir kaplan gibi atılmaya, parçalamaya hazır ocaklarıyla, 
tekkeleriyle, esnafıyla, o kadar parça parça, dağınık göründüğü halde istediği gün, 
sokakta, çarşıda, meydanda birdenbire birleşen, acayip ve korkunç bir mahlûk gibi 
halka halka büyüyen, genişleyen, okyanuslar gibi homurdanan, önüne çıkan her şeyi 
yakıp yıkan, devirip alt üst eden, kadını erkeğini tamamlayan halkıyla her türlü canlılığın 
üstünde canlı şehir.

Ata Molla Bey, bu yeniçerisiz, sipahisiz, kazansız, ihtilâlsiz İstanbul’u beğenmiyor, “ulema” 
sınıfını fetvahane kedisi hâline getiren ve sarayında tek başına memleketi idare eden bu 
hükümdardan hoşlanmıyor, etrafındaki her şeyi küçük, bayağı, mânasız görüyordu.” (s. 
41-42)

Ata Molla, menfaati doğrultusunda Abdülhamid’i sevebilecek bir yaratılışa da sahiptir. 
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Gençliğinde “Mithat Paşa muhakemesi sırasında saraya hizmet ettiği için intisabı olanlardan” 
sayılmaktadır.15 Nitekim bir zamanlar Yıldız Sarayı ile sıkı bir münasebet içinde olmuştur. 
Abdülhamid, onun sohbetinden hoşlanmakta, onu sık sık çağırtmakta, hatta bazı geceler geç 
vakte kadar yanında alıkoymaktadır. Bu sıralarda birçokları, Ata Molla’nın önemli bir mevki 
elde edeceğini düşünürler. Söz konusu süreçte Ata Molla, göze batmamak için yaşantısına 
sade bir görünüm verir. Fakat en sonunda yaptığı bir patavatsızlık, bütün hayâllerinin 
suya düşmesine neden olur. Bir akşam Abdülhamid, onu yine alıkoymuş ve arkadaşları 
hakkındaki fikirlerini sormuştur. Söz İsmail Molla’ya gelince Ata Molla’nın “çocukluktan beri 
içini kemiren kıskançlık bir anda şahlanmış ve ona ömrü için felaketli olan bir yanlış” (s. 47) 
yaptırmıştır. Abdülhamid’in sevdiğini bildiği İsmail Molla’yı ilim ve fazilet bakımından bir 
müddet övdükten sonra onu, eslâftan Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi’ye16 benzetmiş ve 
Abdülhamid de “cetlerine karşı o kadar haşin davranan bir adamın böyle yakışık almadan 
huzurunda anılmasını bir nevi küstahlık sayarak” (s. 47) Ata Molla ile münasebetini kesmiştir. 
Bu davranış ise Ata Molla’nın saraydan uzaklaştırılmasının yanında hem onun hem de İsmail 
Molla’nın şüpheliler arasında yer almasına sebep olmuştur.

Abdülhamid devrinde, Aziz devrindeki gibi parlak ihsanlar yoktur. Devlet, kendi mensuplarını 
teşebbüslerinde serbest bırakmakla yetinmektedir. İhsanın yerini de nişan almıştır: “Pek 
nadir zamanlarda, herkes için bilinmeyen hizmetler için Abdülaziz zamanının efsanevî 
rakamları dönerdi. Geri kalan, beş lira ile elli lira arasında küçük ‘atıyeler’di.” (s. 41) Söz 
konusu durum, hem devletin maddî bakımdan fakirleşmesi hem de Abdülaziz devrindeki 
savurganlığa son verilmesiyle açıklanabilir. Son zamanlardaki çabaları, Ata Molla’ya da 
yalnızca bu cinsten karşılıklar getirmiştir. Bu vaziyet, dolayısıyla Molla’yı öfkeden çılgına 
döndürmektedir. Ata Molla’nın ölümüne de II. Abdülhamid’in, Molla’nın kızı Atiye Hanım’a 
vereceği ikinci rütbeden bir kıta şefkat nişanı olacaktır ve bu sırra, yalnızca Ata Molla’nın 

15  Ahmet Hamdi Tanpınar, Midhat Paşa muhakemesine ve Sarayın bu konudaki tutum ve tavrına karşı son derece olumsuz 
bir bakış açısına sahiptir. Bunu, Cevdet Paşa ile ilgili düşüncelerini söz konusu ettiği yazılarında dile getirir: “O sıra Midhat 
Paşa’nın muhakemesi olur; namuslu, namussuz belli olur. Cevdet Paşa bu muhakemenin reisi olmakla ahlâka ihanet etti.” 
Edebiyat Dersleri, haz. Abdullah Uçman, Dergâh Yay. İstanbul 2013, s. 179. “Ne muhafazakârlığı -medreseden çıkması, 
eskiye taraftar olması- ne Abdülaziz Han’ın katline hakikaten inanması, ne Abdülhamid mutlakıyetinin memleketteki 
fikir anarşisine son vereceğini ümit etmesi, dışarıdan ve yukarıdan alınan emirle idare edilen mürettep ve haksız bir 
muhakemenin mesuliyetini üzerine almak ayıbından onu kurtaramaz.” Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Zeynep Kerman, 
Dergâh Yay., İstanbul 2005, s. 203. “Yazık ki, hayatının en verimli ve başarılı devirlerinden biri olan bu nazırlığında Cev-
det Paşa, Midhat Paşa davasıyle Abdülhamid’in sadece bir aleti olur.” XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, 
İstanbul 2003, s. 164. Bu ifadelerden, Ata Molla’nın nasıl bir konuma koyulduğu anlaşılmış olur. Ata Molla, Midhat Paşa 
muhakemesinde saraya hizmet ettiği için tıpkı Cevdet Paşa gibi ahlâka ihanet etmiştir. Fakat bunu, Cevdet Paşa ile Ata 
Molla arasında kurulan bir benzerlik bağlamında düşünmemek gerekir.

16  Tarihî şahsiyetleri çok iyi tanıyan Tanpınar, burada Ata Molla’ya Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi benzetmesini yaptıra-
rak Abdülhamid’in şahsında bir hanedan mensubunun, sarayın hassasiyetlerini de ortaya koymuş oluyor: “Ata Molla, bu 
kısa cevapla İsmail Molla’yı bir yandan eski dünyamızın en büyük âlimlerinden birine benzeterek methetmiş oluyor, bu 
yandan da tehlikeli bir şahsiyet olduğunu söylemiş bulunuyordu.” (s. 47).

     Sicill-i Osmanî’de Karaçelebiâde Abdülaziz Efendi hakkında -onun azillerle dolu hayatını da gösteren- şu kısa bilgi yer al-
maktadır: “Hüsâmeddin Efendi’nin oğludur. 1000’de (1591/92) doğdu. Müderris, molla olup Receb 1043’te (Ocak 1634) 
İstanbul kadısı oldu. Muharrem 1044’te (Temmuz 1634) azledildi ve Sakız’a gönderildi. Ramazan’da (Şubat-Mart 1635) 
döndü. Receb 1058’de (Ağustos 1648) Rumeli kazaskeri olup Receb 1059’da (Temmuz 1649) şeyhülislâm pâyesi verildi. 
Şevvâl 1059’da (Ekim 1649) kazaskerlikten azlolunup 1061’de (1651) şeyhülislâm oldu. 16 Ramazan 1061’de (2 Eylül 
1651) azlolunup Sakız’a gönderildi. Ardından oraya kadı oldu. Cemaziyelevvel 1062’de (Nisan 1652) azledilip arpalıkla 
Gelibolu’da ikamet eyledi. Rebiyülâhir 1068’de (Ocak 1658) vefat etti. Vakûr, âlim, fâzıl, şairdi. Eserleri: Siyer-i Kâzerûnî ter-
cümesi, Türkçe Siyer, Hilyetü’l-Enbiyâ, Tarih-i Mir’âtü’s-Safâ, Hoca tarihine zeylen Süleymanname, Ravzatü’l Ebrâr ve onun 
1068 (1658) tarihine kadar zeyli, fıkıhta Kâfi. Bursa’da yüzden fazla çeşmesi vardır.” Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî I, haz. 
Nuri Akbayar, akt. Seyit Ali Kahraman, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1996, s. 99-100.
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dünürü ve yakın arkadaşı İsmail Molla vâkıftır. Abdülhamid, Behçet Bey’i kendi gözüyle 
görüp Atiye Hanım’a yazık ettiklerini söylediğinde bir “teselli mükâfatı” olarak genç kadına 
bahsedilen nişanı vermiştir. Ata Molla, gazetede bu haberi okuduğu gün çılgına dönmüş ve 
bir hafta bile geçmeden ölmüştür.

Romanda, sosyal meselelerin söz konusu edildiği asıl kısım, “Garip Bir İhtilâlci” başlığını 
taşıyan beşinci bölümdür. Bu bölümde, İsmail Molla ile Sabri Hoca, mensubu oldukları Doğu 
medeniyetinin ve memleketin durumu üzerine konuşurlar. Hem “bir devrin medreseli tipi”17 
hem de “yenilik taraftarı, Doğu’lu bir aydın tipi”18 olan Sabri Hoca, İsmail Molla’nın babasının 
medrese arkadaşıdır. Atiye ile ablasına da yıllarca hocalık ettiği için ailenin bütün fertleriyle 
eskiye dayanan bir samimiyeti vardır. “Onun hikâyesi ile medresenin Tanzimat sonrası politik 
mücadeleler içindeki yerini vermek esastır. Bir de iyi konuşan, etkili olabilen bu insanın 
şahsında devrin ve hayatın bir değerlendirmesi yapılmaktadır.”19

Sabri Hoca’nın politika ile tanışıklığı, eskilere dayanır. O, daha tahsili devam ederken 
Şirvanizâde Rüştü Paşa ile tanışır ve bu tanışıklıktan kısa süre sonra onun konağına girip 
çıkmaya başlar. Sabri Hoca, Şirvanizâde Rüştü Paşa’nın maiyetine girince belli bir sınıfın 
adamı olur ve Abdülaziz’in tahttan indirilmesi sırasında Mithat Paşa’nın yakınlarında 
bulunur. Medrese tahsili, Sabri Hoca’da birçok değişiklikler meydana getirir. Bunlar, bilhassa 
Abdülhamid iktidarına karşı birtakım oluşumlarla ilgilidir:

“Devrinin bütün hür düşünceli adamlarıyla dost olmanın yolunu bulmuştu. Kafasında 
garip fikirler çalkalanıp duruyordu… ‘Hürriyet’, ‘istibdat’, ‘mesail-i mühime-i dâhiliye’, 
‘buhran-ı malî’, ‘meşrutiyet’ kelimeleri dilinden eksilmiyor, arkadaşlarıyla uzun, ciddi 
münakaşalar ediyor, onlara, girip çıktığı muhitlerde dinlediği şekilde, bir gün Hersek 
meselesinin, bir gün şimendifer işinin tefsirlerini yapıyor, şunun bunun aleyhinde atıp 
tutuyordu.” (s. 73)

Bu durumu, bir rejim muhalifliği ile de açıklamak mümkündür.20 Zira Sabri Hoca, meseleleri 
derinlemesine, rejim sorununa kadar irdeleyebilecek bir zekâya sahiptir. Anlatıcı, onun 
bu durumunu ve bilhassa onun medrese sınıfı için bir sözcü görevini yüklenmesini, şu 
cümlelerle ortaya koyar:

“Eski payitahtın bir yığın üzüntülü meseleyle her gün biraz daha köpürdüğü, gittikçe 
vahimleşen bir istikbal endişesi içinde biraz daha homurdandığı yıllardı. Çeşitli sınıflar 
arasında yerli, yabancı, her türlü propaganda, doludizgin işliyordu. Hemen herkeste, 
nizamı bozulmuş bir hayatın verdiği şaşkınlık vardı. İşte Sabri Hoca, medresedeki 
arkadaşları için bu garip ruh hâlinin konuşan dili olmuştu.” (s. 74)

17  Mehmet Törenek, a.g.e., s. 46.

18  Ali Yıldız, a.g.e., s. 23.

19  Mehmet Törenek, a.g.e., s. 46.

20  Nihayet, Hamidiyye döneminde yönetilenlerin tepkisini ve oluşan kamuoyunun niteliğini de göz önüne almak duru-
mundayız ki, önceki devirlerden farklı bir atmosferle karşılaştığımız açıktır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı top-
lumunda böyle bir idareyi, hattâ daha despotik bir düzeni ‘istibdâd’ diye olumsuz bir terimle betimlemek, sansür veya 
mutlakiyetçi yönetimden şikâyet etmek, yaygın rastlanan bir olay değilken, bu dönemde istibdâd sözü bir rejim eleştirisi 
olarak kullanılmaktadır. Yani toplumda da gözden uzak tutmamız gereken bir siyasal gelişme görülmektedir. İlber Ortay-
lı, “II. Abdülhamid Döneminde Anayasal Rejim Sorunu”, Batılılaşma Yolunda, Turkuvaz Kitap, İstanbul 2007, s. 55.
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Sabri Hoca, o dönemde yapılan düzenlemelerin de yeterli olmayacağını ve İmparatorluğun 
yıkılışının engellenemeyeceğini düşünür. Bunun sebebi, müdahalelerin zamanında 
yapılmamasıdır:

“İmparatorluğun içindeki çıkmazı çok iyi görüyordu. Çok defa yanındakilere: ‘En faydalı 
ilâç bile bazen bir hastayı öldürür; iş mukadder seyrini almasın yoksa…’ diyordu. Ona 
göre imparatorluk bu kaderin yoluna girmişti. En faydalı teşebbüsler bile onun için zararlı 
olacaktı. Ellerini açarak: ‘İşte Galatasaray, işte Mithat Paşanın Bulgaristan valiliğinde 
yaptığı ıslahat, diyordu; yüz yıl önce olsaydı bütün bunlar bizi kurtaracak şeylerdi. Fakat 
şimdi’”(s. 82)

Sabri Hoca, Paris’te bulunduğu sırada bu düşüncesini Jön Türklerin lideri Ahmet Rıza Bey’e 
de söylemiş; onun, Jön Türklerin II. Abdülhamid’e muhalefet ederken “Hak, adalet, hürriyet, 
istibdat” gibi sıkça kullandıkları kelimeleri zikretmesine karşılık yalnızca ümitsizliğini dile 
getirmiştir.

Sabri Hoca, II. Abdülhamid döneminin en önemli olaylarından biri olan ve bir darbe girişimi 
olarak nitelendirilebilecek Çırağan Baskını’nda da (20 Mayıs 1878) bulunmuştur. Bu hareketin 
bir fayda sağlayacağına inanmayan Sabri Hoca, arkadaşının kendisini korkaklıkla itham 
etmesi üzerine olaya dâhil olmuş ve canını zor kurtarmıştır. Sabri Hoca’nın Çırağan Baskını 
gibi darbe girişimleriyle bir sonuca ulaşılamayacağını düşünmesinin sebebi, meselenin ona 
göre bir iktidar meselesi olmaktan çıkmış olmasıdır. Bu sebeple onun Jön Türklerin yahut 
İttihat ve Terakkî’nin de fikrî bir destekçisi olması beklenemez:

“-Çok zeki, çok çalışkan insanlar. Hemen hepsiyle konuştum. İman ettikleri şeye 
kendilerini tam vermiş görünüyorlar. Fakat…

İsmail Molla, Sabri Hocanın şifasız bedbinliğinin nereden fışkıracağını merak ediyordu:

-Fakat ne, neyi beğenmedin?

-Asıl hedefi göremiyorlar. Sadece  Abdülhamid ile meşgul oluyorlar. Onu yıkmak, onu 
devirmekten başka bir şey düşünmüyorlar.  Abdülhamid tek adam… Beride otuz milyon 
adam var.

Behçet Bey dayanamadı:

-İyi ama, bu tek adam, bu otuz milyona göz açtırmıyor. Bütün hayat hakkını gasp 
etmiş…

-Orası doğru. Kimse itiraz edemez. Hepimiz onun nasıl bu memleketi yıktığını 
biliyoruz. Fakat mesele o değil. Mesele bu hürriyet aşkının, bu istibdat düşmanlığının 
asıl düşünülmesi lâzım geleni unutturmuş görünmesinde. Hepimiz  Abdülhamid ile 
meşgulüz. Sarayın etrafındaki beş on kişi hariç, ordu, memur, halk, herkes, sabah akşam 
onu düşünüyor. Onun fenalıklarını saya saya cezbeye geliyoruz. Bu, Kadiri zikri gibi bir 
şey oldu. Memlekette iki ses var: Padişahım çok yaşa! Kahrolsun  Abdülhamid! İyi ama, 
sade bununla iş çıkmaz, farz edelim bu adam ortadan yok oldu, onu devirdik, saltanatı 
bıraktı, yahut öldü; o zaman ne yapacaklar?  Abdülhamid gitti, biz işimizi gördük, 
artık bize ihtiyaç kalmadı, Allahaısmarladık, demeyecekler ya… Her şey gösteriyor ki,  
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Abdülhamid’in hakikî halefi tav’en veya kerhen bu cemiyet olacaktır. Onlar iş başına 
geçecekler; o zaman ne olacak?

-Hele bir kere o gitsin de…

-İşte tam onların ağzıyla konuştun. Hele bir o gitsin… Hele bir sabah olsun… Biz 
sanıyoruz ki bütün fenalıklar sadece ondandır. Hâlbuki değil; fenalık daha derin, daha 
köklü.  Abdülhamid gibi bir ifriti doğuracak kadar büyük. İyice yerleşmiş.  Abdülhamid 
nedir? Senin, benim gibi bir insan. Yalnız bizden başka türlü. Abdülmecit’in oğlu olmayıp 
da benim oğlum olsaydı hiç de fena adam olmazdı. Biraz vehimli, korkak. Orta halli 
bir marangoz. Titiz, dikkatli, küçük şeylerin üzerinde durmaktan hoşlanan bir adam. 
Saraydan çıkar şu adamı, şöyle orta hâlli bir eve koy: muhakkak her akşam kalemden 
gelir gelmez soyunup dökünüp mutfağa girecek, yahut da elinde keser, tahtaboş tamir 
edecekti. Terliklerini, takyesini giymiş ve  Abdülhamid Bey… Rütbesine göre Beyefendi, 
yahut Saadetlû  Abdülhamid Paşa hazretleri. Sabahleyin İkdam gazetesini penceresinin 
önünde okuyor. Evden çıkarken mutfağın ateşine dikkat etmesini, çocuklarını sokağa 
salıvermemesini karısına sıkı sıkı tembih ediyor. Eve dönünce bir fırsatını bulup teker 
teker bütün ev halkından günün olup bitenini soruyor. Yatarken sokak kapısını kendi 
eliyle kapatıyor, karyolasının altına bakmadan yatağına girmiyor. Bu adam tesadüfün 
şevkiyle hükümdar olmuş. Olmasa iyi olurdu, fakat olmuş… Küçük, miskin yaratılışı, 
bütün bir millete nefes aldırmıyor. Bütün talihsizliğimiz bundan mı ibaret? Keşke bu 
kadar olsa… Mesele bu kadar olsaydı da biz Abdülaziz devrinde mesut olsaydık… 
Babalarımız Abdülmecit devrinde rahat etselerdi. Dedelerimiz Mahmut zamanını iyi 
geçirmiş olsalardı… O zaman çocuklarımızın gelecek devirde daha mesut olacaklarını 
düşünebilirdik… Tek tek al; ne  Abdülhamid babasına, ne Aziz kardeşine benzer; birisi 
vehimli, hiylekâr, fakat sebat sahibi, çalışkan; öbürü zalim ve deli, müsrif ve iradesiz…

-İyi ya, hükümet şekli meselesi…

-O da değil, daha derine ineceksin. Daha derine inmemiz lâzım. Bu karanlığa inmeden 
bulamazsın. Mesele bu karanlığın kendisinde. Mesele şurada: Niçin bu kadar biçareyiz, 
ümitsiziz? Neden her tuttuğumuz dal elimizde kalıyor? Bu memlekette sadece fena şey 
mi yapılır? Bütün hesaplarımız bozuk mu? Hiçbir faziletimiz kalmadı mı? Ne Aziz devri; ne 
Hamit devri dünyada bir milletin tahammül ettiği fenalıkların en büyüğü değildir. Mesele 
yıkılış hâlinde olmamızda, içinde yaşadığımız şartlar aleyhimize dönmüş…

(…)

-Oğlum Behçet, sen bir medeniyetin iflası nedir, bilir misin? dedi. İnsan bozulur, insan 
kalmaz; bir medeniyet insanı yapan manevî kıymetler manzumesidir. Anlıyor musun şimdi 
derdin büyüklüğünü? Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin, Adam yok; yetiştirirsin, 
günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat 
insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Sen cilt yapıyorsun; şiraze nedir bilirsin. Bizde 
insanoğlu şirazesiz kalmış. Hayat onun için ahenksiz, birbirini tutmayan, günün hayatına 
cevap vermeyen bir yığın ölü kıymetler tarafından idare ediliyor. Dünyaya baktığımız 
zaman ayrı görüyor, kendi kendimize kaldığımız zaman ayrı düşünüyoruz. Yığınlarca 
tezat içinde yaşıyoruz, bütün şark dünyası bir ıstırap içinde. Muttasıl gömlek değiştiriyor, 
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Hind’i, Çin’i, Efgan’ı, Arab’ı, Türk’ü hep soyunuyoruz; soyundukça üstümüzden attığımız 
şeylerin alelade ekler olduğunu, daha derinden birtakım şeyler çıkarıp atmak lâzım 
geldiğini görüyoruz. O zaman korkuyoruz; olduğumuz yerde imdat arar gibi sağa sola 
bakmıyoruz. Sonra tekrar başlıyoruz, gene tabaka tabaka soyunuyoruz, tırnaklarımızla 
derimizi yüzer gibi bir şeyler daha atıyoruz. Zaten biz soyunmasak bile onlar üzerimizden 
liyme liyme dökülüyorlar. Fakat olmuyor; bize lâzım olan, gömlek değiştirmek değil, içten 
değişmektir. Bu sadece dıştan yapılacak şey değil. Bunu olduğumuz yerden yapamayız, 
içten, dıştan her ufuk, bir görüş zaviyesidir. Bütün cemiyet hayatı zihniyet etrafında 
döner, insanı yeni baştan, yeni esaslarla kurmamız lâzım; yeni kıymetlerle yaşayan bir 
insan. Hâlbuki bu imkânsız…

-Niçin imkânsız olsun? Az mı değiştik, seksen yıl içinde az mı şey yapıldı? (Behçet Bey 
nerdeyse sözünü “saye-i şahanede” diye bitirecekti).

-Az mı, çok mu, bilmem. Zaten bu dâvada az çok olmaz; bu hep veya hiç davasıdır. Nispet 
girmez. Bir zihniyet ya tam değişir, ya değişmez; gerisi dışta kalır. Şark içimizde son 
sözünü söylemedikçe kurtuluş yoktur. Saraydan köylü kulübesine kadar, şark son sözünü 
söylemedikçe hür olamayız, yaşadığımız zamana sahip olamayız. Bir medeniyet, günün 
efendisi olmalıdır. Biz artıkla yaşıyoruz.” (s. 84-88)

Buradan da anlaşılacağı üzere Sabri Hoca, Abdülhamid’in asıl mesele olmadığının farkındadır. 
Bu görüşünü ispat etmek için onu, sıradan bir insan olarak da gösterir. Abdülhamid, herhangi 
biri olsa hiç de kötü bir insan olmayacaktır. Onu kötü yapan şey, içinde bulunulan şartlardır. 
Dolayısıyla hükümet şeklinin değişmesi de bir fayda sağlamayacaktır. Sabri Hoca’nın 
anlattıklarını, Doğu-Batı meselesi ekseninde de düşünmek gerekir. Ona göre, Batılı tarzdaki 
ıslahatlar yahut başka düzenlemeler bir çözüm olmaktan çıkmıştır. Medeniyetin bizzat 
kendisi yok oluş sürecinde olduğu için bir netice elde edilemeyecektir. Burada Sabri Hoca, 
bizzat Abdülhamid üzerinden anlatmasa da onun döneminde de Batılı tarzda ıslahatların 
yapıldığı ve hatta buna çok önem verildiği bilinmektedir. “II. Abdülhamid, ‘Batıcılığı’ Batı’nın 
tekniğini, idarî sistemini ve bilhassa askerî teşkilatını ve eğitimini alma şeklinde anlamış; 
bunun yanında Müslümanlığı tebaası arasında güçlendirmeye çalışmıştır.”21 Fakat Sabri 
Hoca’nın ifade ettiği şey, başta kim olursa olsun ve o kişi ne şekilde düzenleme yaparsa 
yapsın bir çözüm elde edilemeyeceğidir.

Burada Behçet Bey ve Atiye Hanım ilişkisi ile alakalı bir hususu da belirtmek gerekir. Sabri 
Hoca, Jön Türklerden bahsederken Atiye Hanım, muhakkak surette Behçet Bey’in de bu 
oluşumun içinde yer almasını arzular. Böylece, aşkın ve bedensel tatminsizliğin bıraktığı 
boşluğu, belki Behçet Bey’in bir mücadele içinde alacağı pozisyon telafi edebilecektir.

Netice itibariyle şunu söylemek mümkündür ki Tanpınar, Mahur Beste romanıyla Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son yüzyılından kesitler sunmuştur. Bu zaman diliminde ağırlık, II. 
Abdülhamid ve dönemi üzerinedir. II. Abdülhamid, hem şahısların hayatına hem de 
topluma, kurumlara doğrudan doğruya tesir etmiştir. Bunu, şahıslar bağlamında Behçet 

21  Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yay., İstanbul 2008, s. 15.
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Bey’in evliliğinde, İsmail Molla’nın sürgününde, Ata Molla’nın unutulmuşluğunda, Sabri 
Hoca’nın çaresizliğinde; kurumlar noktasında ise Şura-yı Devlet’in işleyişinde, İlmiye sınıfının 
itibarsızlaşmasında, Medrese’nin tavrında görebilmek mümkündür. Tanpınar, bunların 
yanında devrin sosyal hâdiselerini ve oluşumlarını da gerek satır aralarında gerekse temel 
bir mesele hüviyetiyle yansıtmıştır. Başta Jön Türklük olmak üzere II. Abdülhamid’e muhalif 
oluşumlar, Çırağan Baskını, Abdülhamid’in vehimleri ve bu vehimlerin insanlar üzerindeki 
etkisi, sürgünler, Doğu-Batı meselesi, medeniyetin çöküş arifesinde olması, bunlardan 
bazılarıdır. İncelemenin başında da belirtildiği gibi, Tanpınar, okuyucunun zihninde 
bütünüyle menfî yahut müspet bir Abdülhamid yargısı oluşturmaz. Abdülhamid ve dönemi 
üzerine düşüncelerini, âdeta kahramanlar vasıtasıyla tartışır ve söz konusu durumu, farklı 
tesirler ve bakış açıları noktasında kurgusal bir çerçeve içerisinde sunar. Abdülhamid’in, 
okuyucunun karşısına bazen bir müstebit, bazen bir paranoyak, tasavvura dayalı da olsa 
bazen sıradan biri olarak çıkarılmasının sebebi de budur.
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Mahur Beste Romanında II. Abdülhamid ve Dönemi

Özet

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), romanlarında ve hikâyelerinde bahsettiği dönemlerin genel görünüşünü 
vermekle birlikte o zaman dilimini, kültürel arka planı da yansıtarak sosyal ve siyasal yaşantıya dair önemli 
ve teferruatlı hususlarla beraber işler. Bu durum, Tanpınar’ın okuyucuyu kendi seviyesine yükseltmek isteyen 
bir yazar olmasıyla alakalıdır. Zaman itibariyle Tanzimat sürecine de geniş bir şekilde yer verilmekle birlikte 
asıl olarak II. Abdülhamid döneminin esas alındığı Mahur Beste romanı da bu açıdan incelendiğinde tabiatıyla 
okura çok şey katacaktır. II. Abdülhamid ve dönemi, Mahur Beste’de romanın aktüel zamanında yer aldığı 
gibi, kurgunun maziye dönük anlatımında da önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Bu önem, dönemin 
hem kahramanların şahsî hayatlarına tesiri hem de devrin sosyal hayatı ve kurumlar üzerindeki hâkimiyeti 
dolayısıyladır. Romanın aslî şahsı Behçet Bey, bu tesire her iki noktada da maruz kalmış yahut buna bir 
şekilde şahitlik etmiştir. İncelemenin bütününde olay örgüsünün ilerleyişi takip edilerek II. Abdülhamid’in ve 
döneminin romandaki yeri üzerinde durulacaktır. Ayrıca değerlendirme yapılırken yorumları somutlaştırmak 
adına sık sık romandan alıntılara yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste, II. Abdülhamid, Behçet Bey.

Abdulhamid II And His Period In The Novel Mahur Beste 

Abstract

As well as highlighting the general view and thought pattern of the periods in his novels and stories, Ahmet 
Hamdi Tanpınar (1901-1962) deals with those particular periods together with the important and detailed 
considerations relating to the social and political life by providing also a view to the cultural background 
of the time. This is associated with Tanpınar’s being an author who wants to take the readers up to his own 
level. When reviewed from this point of view, the novel Mahur Beste, which essentially deals with the period 
of  Abdülhamid II while widely covering the process of Tanzimat (Reorganizations Period) as required by the 
time the plot takes place in, it naturally will contribute to the reader so much. Besides existing in the actual 
time of the novel, Abdülhamid II and his period constitute a significant part of the retrospective narrative of 
the fiction. This significance stems from both the effect of the period on the personal lives of the heroes and 
its dominance over the social life and institutions of the time. The protagonist, Behçet Bey, is exposed to this 
effect on both sides or witnesses it somehow. The present paper deals with the role of Abdülhamid II and 
his period in the novel by following the course and plot of the novel. Moreover, it frequently includes quotes 
from the novel in order to exemplify the comments and remarks in the evaluation process.

Keywords: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste, II. Abdülhamid, Behçet Bey.
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Yakın Tarihin Yorumu Olarak 
“Mübadiller” Romanı

Müberra Bağcı

Yrd. Doç. Dr. , Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Tarihsel olayların kurgusal bir düzende ele alındığı tarihî roman türü, edebiyatımızın hemen 
hemen her döneminde ilgi görmüştür1. Özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından sonra, tarihî 
olayların destansı bir havada anlatıldığı pek çok eser yayımlanmıştır. Devrinde çok popüler 
olan bu eserler, aynı zamanda okuyucularının tarihe ilgi duymasını da sebep olmuştur. 
Tarihî olayların romanlarda yer alması, bir anlamda geçmişte yaşanan olayların sanat eseri 
vasıtasıyla unutulmamasını ve sonraki nesillere nakledilmesini de sağlar.

Türk edebiyatındaki tarihî roman örneklerine baktığımızda Osmanlı’nın kuruluşundan, Milli 
Mücadele Dönemi’ne, Cumhuriyet’in ilânından II. Dünya Savaşı’na kadar, tarih ve siyasetle 
ilgili pek çok konunun romanlarda ele alındığını görürüz. Son yıllarda ise mübadele 
konusuna ilgi artmış; bu konuda epeyce fazla roman yayımlanmıştır2. Mübadeleye dâhil 
olan Türklerin ve Rumların etkileyici hikâyeleri, Türk edebiyatında pek çok romana konu 
olmuştur. Mübadele romanlarını yazanların bir kısmının ailelerinin de mübadil olması ve bu 
yazarların tarihî birtakım belgelere ve çevrelerinden dinledikleri göç hikâyelerine dayanarak 
romanlarına tarihsel bir gerçeklik katma çabası dikkat çekicidir3.

1  Türk edebiyatında tarihî roman konusunda çok fazla kaynak kitap bulunmamaktadır. Doğrudan konuyla ilgili kitaplar 
arasında şunlar sayılabilir: Turgut Göğebakan, Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, 208 s.; Baran Dural, 
Edebiyatımızın Üvey Evladı Tarihî Roman, Bizim Gergef Yayınları, 1991, 75 s.; Taner Timur, Osmanlı-Türk Romanında Tarih, 
Toplum ve Kimlik, İmge Kitabevi, 2. b., Ankara, 2002, 405 s. Bu konuda yapılmış genel konulu tezleri ise şöyle sıralayabili-
riz: Hülya Eraydın Argunşah, “Türk Edebiyatında Tarihî Roman”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 1990, 432 s.; Nermin 
Öztürk, “Tarihî Romanlar ve XIX. Yüzyılda Yazılmış Üç Tarihî Romanın Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniver-
sitesi, 1992, 162 s.; Şenel Gerçek, “Türk Romanında Tarihin Yeniden Kurgulanışı”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 
1998, 82 s.; Zeki Taştan, “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (1871-1950)”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000, 1330 
s.; İsmail Karaca, “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (1951-1960)”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004, 1795 s.; Ra-
mazan Taşdemir, “Konusunu Türk Edebiyatından Alan Tarihî Romanlar (1961-1970)”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 
2005, 765 s.; İlknur Tatar Kırılmış, “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (1961-1965)”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 
2007, 1135 s.; Aigul Sulaimanova, “Konusunu Türk Tarihinden Alan Romanlar (1966-1970)”, Doktora Tezi, İstanbul Üniver-
sitesi, 2009, 394 s.

2 Sözleşme ve protokolün tam metni için bkz. Ege’yi Geçerken (1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, (Derleyen: 
Renée Hirschon), (Çev. Müfide Pekin-Ertuğ Altınay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. b., İstanbul, 2007, s. 395-400. 
Ayrıca bu kitapta 1998’de Oxford Üniversitesi’nde mübadele konusunda düzenlenen uluslararası konferansta sunulan 
bildirilerin metinleri yer almaktadır. Mübadelenin tarihî süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Bilal Şimşir, Rumeli’den Türk 
Göçleri I-III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, 2365 s.

3 Türk edebiyatında göç konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Ede-
biyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, 2013, 228 s.; İnci Enginün, “Edebiyatımızda 
Göçler”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 5, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 69-97.; Herkül Milas, Türk Romanı ve “Öteki” 
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Balkan Acısı, Acılar Masal Oldu gibi tarihî konuları ele aldığı romanları ile tanınan Yılmaz 
Gürbüz’ün 2006 yılında yayımlanan Mübadiller adlı romanı, mübadele konusunda yazılmış 
önemli eserlerden bir tanesidir4. 764 sayfalık bir hacme sahip olan eserde, mübadele konusuna 
dair zengin bir malzeme mevcuttur. Romanda, bir yandan bir ailenin mübadele süreci ile 
birlikte Rumeli’den ayrılıp Anadolu’ya yerleşmesi anlatılırken öte yandan mübadeleden 
önce Balkanlar’ın durumu, Selanik’ten Türkiye’ye göçüşe kadar uzanan süreçte yaşananlar 
da sergilenir. Eser, Balkanlar’da yaşayan Türkler ve göç edebiyatı konusunda önemli bilgiler 
ihtiva eder. Biz de makalemizde, yazarın Mübadiller romanı üzerinden tarihî bir olay olan 
mübadeleyi nasıl ele aldığını tespit etmeye çalışacağız.

Romanda anlatılanları daha derli toplu biçimde sunabilmek için kronoloji ve muhteva 
bakımından şu şekilde tasnif edebiliriz5:

1. Mübadele öncesi durum

2. Mübadele süreci 

3. Mübadele sonrası yeni hayat

1. Mübadele öncesi durum

Romanda, mübadeleden önceki tarihî süreç ayrıntılı bir biçimde anlatılmış; özellikle 
Jöntürklerin faaliyetleri, Meşrutiyet’in ilânı, Balkan Savaşı, Selanik’in Yunanlıların eline 
geçmesi gibi olayların Rumeli’deki etkisi gösterilmeye çalışılmıştır.

Romanın özellikle ilk kısımlarında Jöntürklerle ilgili çok fazla gönderme yer alır. Rumeli’de 
yaşayan halkın Jöntürklere bakış açısı olumsuzdur. Onların ferdi hürriyetin peşine düşmüşken 
milletin istiklâlini unuttukları söylenir. Halk, kendi gündemlerinde memleket, toprak, 
Rum komitacıların baskınları gibi konular yer alırken Jöntürklerin gündeminde, “hürriyet, 
meşrutiyet, iktidar, para, mevki, Babıali” gibi konuların olduğunu düşünür. Jöntürkler, 
Abdülhamit’i destekleyen kişiler tarafından hain olarak görülür; onun yapacağı hizmetlere 
engel oldukları söylenir. Meşrutiyet’in ilânı ve Abdülhamit’in hallinin Rumeli’ye yansıması da 
romandaki kişilerin çoğu tarafından olumsuz taraflarıyla değerlendirilmiş; mübadiller kendi 
gidişleri ile Abdülhamit’in tahttan indirilmesi arasında bir duygu ortaklığı kurmuşlardır6: 
“Otuz üç yıl devleti idare eden bir sultana bu zilleti reva görenler, fakir millete neler yapmazlar. 
İşte yaptılar. Gidiyoruz. Sultan Abdülhamit’in demir yollarıyla, telgraf hatlarıyla, okullarla 
bezediği Rumeli’den gidiyoruz. Babası öldüğü için bu zillet ve ıstırabı çekmemişti. Ama Sultan 
Hamit, atalarının fethedip beş yüz sene hükmettiği bir toprağın silah atılmadan bir günde teslim 

Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 62.; “Mübadele”, Roman Kahramanları, nr. 20, 
Ekim/Aralık 2014, s. 46-69.

4  Yılmaz Gürbüz, Mübadiller, Elips Kitap, 2. b., Ankara, 2008, 764 s.

5  Mübadele öncesi ve sonrasındaki sürecin tarihî alt yapısına dair bkz. Kemal Arı, Büyük Mübadele/Türkiye’ye Zorunlu Göç 
(1923-1925), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 6. b., İstanbul, 2014, 198 s.

6  Gürbüz, s. 369.
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edildiğini görmüş ve gözyaşları içinde İstanbul’a kaçmıştı. Ondan on bir sene sonra da Rumeli 
Türkleri kaçıyor, göçüyordu.”

Mübadeleyi hazırlayan sebeplerden biri, o bölgedeki karışıklıktır. Yunan işgalinden 
sonra Selanik, artık Türklerin huzurla yaşayabilecekleri bir yer olmaktan çıkar. Rumeli’de 
Müslümanların can güvenliği olmadığı, roman boyunca birçok kez tekrarlanırken bir 
anlamda, mübadelenin kaçınılmaz olduğu gösterilmiş olur. Mübadele günlerinde 
Selanik’teki huzursuz ortam, “Selanik artık Türk Rumeli değildi. Yunanistan olmuştu.” 
cümleleriyle verilmiştir.

Romanda halk, mübadele kararını büyük ölçüde Balkan Savaşı’nın kaybedilmesi, Selanik’in 
Yunanlılarca işgali olaylarına bağlar. Öte yandan Sultan Hamit başta kalsaydı ne Balkan 
yenilgisi olurdu ne de mübadeleye gerek kalırdı düşüncesi, roman kişileri tarafından pek çok 
kez tekrarlanır. Romandaki bazı kişiler, “Sultan Hamit gitti, rahat da bereket de bitti.” diyerek 
eski günlere özlemini dile getirirler.

2. Mübadele süreci

a. Mübadele kararı

Romanın yaklaşık üçte birlik kısmında mübadele öncesindeki olaylar ayrıntılı bir şekilde 
anlatıldıktan sonra mübadele bahsine gelinir. Önce bir Türk’ün evine gelip orada ailesi yerine 
bir Rum aile ile karşılaşma sahnesi ile konuya giriş yapılır. Ardından romanın “Mübadele” 
başlığını taşıyan 5. bölümünde,  bir tellalın halka, “Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! 
Mübadele edileceksiniz!” cümleleriyle konu gündeme getirilir. Duyuru, bu bölümde pek 
çok kez tekrarlanarak etkisi arttırılmaya çalışılmıştır. Halk, önce mübadelenin ne olduğunu 
anlamaz; birbirine sorar. “Karşılıklı değiş tokuş” olduğunu anladığında ise kendilerine eşya 
muamelesi yapıldığı hissine kapılır.

Türkler nüfus çoğunluğunun kendilerinde olduğunu, o toprakları atalarının yurt edindiğini, 
yaşadıkları yerlerde hiç Rum olmadığını düşününce neden kendilerinin bırakıp gitmesi 
gerektiğini bir türlü anlayamaz. Mübadele kararını erkekler ve gençler daha umutlu bir 
şekilde metanetle karşılarken, kadınlar ve yaşlılar, konuya daha duygusal yaklaşırlar. Türk 
mübadiller, yolda, hatta Anadolu’ya vardıklarında bile M. Kemal’in kendi memleketini 
tekrar alacağı ve geri dönecekleri umudunu taşır. Türk mübadiller gibi Rumlar da giderken 
bir gün geri dönebileceklerini umar. Türkler de Rumlar da alıştıkları memleketten ayrılmak 
istemezler.

Mübadele kararında romandaki bazı kişiler, Mustafa Kemal’i suçlar. Bir mübadilin Anadolulu 
bir Türk’e “Gazimiz sizi kurtardı, bizi kurtaramadı.” cümlesinde bu kırgınlık sezilir7. Bazıları ise 
bu kararı M. Kemal verdiğine göre bir bildiği vardır, “Anadolu’da şimdi genç bir devlet var, 
bizi düşünür.” der.

7  age, s. 633.
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“Mübadele fikri hata mıydı?” meselesi de romanda tartışılır. Bazılarının bu konudaki 
düşüncesi, mübadele fikrini iki milleti de zor durumda bırakmak isteyen Avrupalıların ortaya 
attığı yönündedir. Rum mübadiller, bir arada yaşamaktan mutlu olduklarını, mübadelenin 
her iki halkı da mağdur ettiğini ve bunun da hükümetlerin suçu olduğunu; hükümetlerin de 
İngilizler tarafından oyuna getirildiğini düşünür. Yunanlılar ise mübadele kararının daha çok 
Türklerin işine yaradığı görüşündedir. Çünkü uzun yıllar süren savaşlardan sonra Anadolu 
halkı yorgundur; Balkanlardan gelecek Türkler ise çalışkan, azimli kişilerdir. M. Kemal’in 
Rumeli’den gelecek taze kanla bir taraftan Anadolu’yu yeniden canlandırmayı, diğer 
taraftan da Rum ve Ortodoks nüfustan kurtulmayı düşünerek hareket ettiğine ve bir zafer 
kazandığına inanmaktadırlar.

b. Din

Mübadeledeki karşılıklı yer değiştirme esası dini aidiyete göre belirlendiğinden bu konudaki 
karışıklık da romana yansımıştır. Halk, “Türk mü, Osmanlı mı, Müslüman mı kim gidecek?” diye 
düşünmektedir. Öte yandan Müslüman Türkler, Ortodoks Arnavutların kalıp kendilerinin 
gitmesini haksızlık olarak değerlendirir. Hatta bazı kişiler, çaresizlikle din değiştirmeyi 
bile düşünür. Yunanlılar, özellikle Arnavutların gitmesini istemez ve Hristiyan olurlarsa 
kalabileceklerini söyleyerek bu konuda onları ikna etmeye çalışırlar. Çünkü Arnavutlar 
giderse birçok ekilebilir arazinin sahipsiz kalacağından, dolayısıyla ekonomik açıdan 
zarar görüleceğinden korkulmaktadır. Onların bu yaklaşımına ise Arnavutlar “Müslümanız 
elhamdülillah! Lakin biz dinimizi de milliyetimizi de Türk’e borçluyuz. Türkler olmasa bizler 
Balkan’da yok olmuştuk!” diyerek cevap verirler8.

c. Dil

Mübadele sürecinde, dinle birlikte dil meselesi de gündeme gelir. Çoğunlukla dil ve din 
arasında ilişki kurulur. Rumeli’den giden Türkler, Anadolu’daki Rumların Hristiyan olmasına 
rağmen Türkçe konuşmalarını yadırgar. Anadolu’dan gelen Rumlar ise Türkçe konuşmakta, 
Rumca bilmemektedir. Bu sebeple Anadolu’daki Türklerin, aynı dili konuştukları ve düğün vs. 
gibi gelenekleri bakımından benzer buldukları Anadolu Rumlarını kendilerine yakın görerek 
Yunanlılardan ayrı tuttukları vurgulanmış. Anadolu’dan göçen bir Rum kadınının mübadele 
kararına “Bizim oralarda Müslüman gomşularımız vardı. Gül gibi geçinir giderdik. Nirden çıktı 
bu muacırlık! Bizi de, sizi de yirinizden ittiler! Dilimizi bilmeyen Yonan’ın içine düştük!” şeklindeki 
tepkisi çok ilginçtir9.

Türkler arasında da Türkçe bilmeyen Rumca ve Arnavutça konuşanlar vardır. Anadolu’daki 
yerli halkın bu gibi durumlara tepkisi ise “Dilimizi bile bilmeyenleri memlekete alıyoruz.” 
şeklindedir.

8  age, s. 310.

9  age, s. 205.
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ç. Ev/Eşya

Mübadele kararının halka duyurulmasından kısa bir süre sonra Türkler, evi terk etmeleri 
için Yunan jandarmaları tarafından sıkıştırılır. Göç hazırlığındaki Türkler, bir taraftan evdeki 
eşyalarını taşınır hâle getirmeye çalışırken diğer taraftan taşınamayan malları için Emval-i 
Metruke Komisyonu’ndan belge almak için uğraşır. Bu aşamada, en çok antlaşmadan önce 
Yunan Hükûmeti tarafından el konan mallarına belge alamama sorununu yaşarlar. Bu 
konuda Türklerin haksızlığa uğradığı ama Rum komitacıların baskıları dolayısıyla da haklarını 
arayamadan yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıkları vurgulanmıştır.

İnsanların kendini en güvende hissettiği yer olan evlerinden ayrılmaları elbette kolay 
olmaz. Çoğu kişide, tekrar geri dönme umudu vardır; hatta bu sebeple özellikle Rumların 
Anadolu’dan ayrılırken altınlarını yanına almak yerine evlerinin çeşitli yerlerine, taş ve duvar 
altlarına gömdüğü anlatılmıştır.

Yaşanmışlığın izlerini taşıyan eşyalar da acı tatlı pek çok hatırayı canlandırır. İnsanların ayrılık 
acılarını, romancı zaman zaman eşya tasvirleriyle vermiştir10: “Mübadil olacaklarını duyan 
her Rumelili için evleri, barkları kadar en işe yaramaz eşyaları bile kutlu bir mana kazanmış; 
onlara rengine, tahtasına, çivisine kadar hüzünle bakar olmuşlardır.” Kadınlar için çeyiz sandığı 
ve bir hatırası olan diğer kişisel eşyalar, ayrı bir önem taşımaktadır. Kadınlar, çeyizlerini, 
mutfak eşyalarını, giysilerini; erkekler, hayvanlarını; çocuklar ise oyuncaklarını bırakmak 
istememektedir. Hayvancılıkla uğraşanlar tavuk, koyun, inek gibi hayvanlarını da yanlarında 
götürmeye çalışırlar. Bunları satmak isteseler Rumlar “Zaten siz gidince bunlar bize kalacak. 
Neden para verelim?” mantığı ile satın almak istemezler. Hatta Yunan Hükûmeti’nin “Hiçbir 
Türk’ün malını, hayvanını satın almayın, para vermeyin.” şeklinde bir emir yayınladığı da 
söylenir.

Yola çıkmadan önce mübadillerin yapmaları gereken şeylerden bir tanesi de taşınmaz 
malları için belge almaktır. Çünkü Anadolu’ya gittiklerinde ancak bu belgelerin karşılığı 
olarak bir mal varlığına sahip olabileceklerdir. Ama bir taraftan da Selanik’teki mübadele 
komisyonunda birtakım usûlsüzlükler döndüğü konusunda söylentiler yayılmıştır. Bazı 
kişilerin rüşvet vererek fabrika, han, dükkân belgesi aldığı konuşulmaktadır.

Bazı kişiler ise bu kargaşa ortamını fırsat bilerek insanları dolandırmaya çalışır; rıhtımda 
vapur bekleyen insanlara sahip oldukları tapu, senet, berat gibi şeylerin Anadolu’da geçersiz 
olacağını söyleyerek ellerindeki belgeleri değerinden çok ucuza satın alırlar. Bu gibi kişiler, 
Ankara Hükûmeti’nin belge olmasa bile mal vereceğini, yolda paranın daha çok lazım 
olacağını söyleyerek az para ile pek çok tapu toplarlar. Rıhtımda bekleyen insanlar o kadar 
umutsuzdur ki Anadolu’ya gidince Rumeli’de sahip olduklarının yarısını bile alabilseler razı 
olacaklarını söylerler. Taşınmaz mallarını satamadıkları gibi, hayvanları içinse sahip oldukları 
sayının çok altında gösteren belgeleri ancak alabilmişlerdir. Çoğu kişi ise ya bilinçsizlikten ya 
da bıkkınlıktan dolayı mal varlıklarının karşılığı olan belgeleri alamadan yola düşmüş; bu da 
haklarını kaybetmelerine sebep olmuştur.

10  age, s. 283.
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Müslüman mübadiller, Rumeli’den Anadolu’ya geldiklerinde eşyalarını toplamış Rum 
mübadilleri görünce kendileri çoğu şeylerini yanlarına alamamış olmalarına, canlarını zor 
kurtarmalarına rağmen onların en değersiz eşyalarını bile yanlarına alabildiklerini görerek 
üzülürler.

Ayrılırken bile tekrar dönecekmiş gibi kadınların evi temizlemesi, çiçekleriyle vedalaşması, 
bahçeyi sulaması, kilitlediği evin anahtarını ne yapacağını bilememesi sahneleri, romanda 
duygusal bir atmosfer oluşturur. Aslında asıl acı verici olan ev ya da eşyadan ayrılmak değil, 
geride bırakılan hatıralardır.

d. Toprak/Mezar

Kadınlar için ev ne demekse erkekler için de toprak o demektir. Toprak önemlidir; çünkü 
köylü, “Kanla aldığımız toprağı, sabanla vatan yaptık.” şeklinde düşünür. Ama daha 
mübadele sürecinden önce isyan ve savaşlar dolayısıyla erkeklerin çoğu askere alınmış; 
tarlalar işlemez duruma gelmiştir. Balkan Savaşı’ndan sonra Yunan Hükûmeti tarafından 
çiftliklere, tarlalara, değirmenlere el konmuştur. Ayrıca Rum komitacıların saldırgan tavırları 
dolayısıyla halk, tarlalarına bile gitmeye korkmaktadır. Buna rağmen mübadele kararını 
duyunca bir köylünün aklına ilk gelenlerden biri, tarlasının ne olacağı sorusudur. Köylüler, 
tarlalarına baktığında hüzün duyar; birkaç ay önce sürüp ektikleri buğdayları, ekinleri kim 
bilir kimlerin biçeceğini düşünür. Rumeli halkına göre, kendi toprakları altın gibi verimli; 
Anadolu toprakları ise çoraktır. Daha önce Anadolu’ya gidenlerden oraların yeşil olmadığı, 
toprakların verimsiz olduğu, tütün ekmeye müsait olmadığı gibi şeyler duymuşlardır.

Yunanlılar açısından da durum sıkıntılıdır. Müslüman köylüler gidince o verimli toprakların 
ne olacağını düşünürler. Anadolu’dan gelecek Rumlar, çoğunlukla esnaf, zanaatkâr ve 
tüccar olduğundan bu tarlaları değerlendirmeleri zordur. Bu sebeple Yunanlılar, özellikle 
Arnavutların gitmesini istemez.

Tarlalar, ekinler bir tarafa, Türk halkına esas ağır gelen, uğruna şehitler verilen toprakları 
kaybetmektir. Yaşlılar, bilmediği memlekete gidip yaşamaktansa bildikleri memlekette ölmek 
ve atalarının mezarlarına gömülmek ister. Gençler, atalarının mezarlarını burada bırakıp 
nasıl gideceklerini bilemez; çünkü daha burayı terk etmeden bazı Rumların Müslümanların 
mezarlarını tahrif ettiğine şahit olmuşlardır.

e. Yolculuk

Romanda göç yolculuğu, bu yolculuk esnasında yaşanan sıkıntılar, epeyce ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmıştır. Mübadiller, önce bulundukları yerden Selanik Limanı’na ulaşmaya çalışır; 
yolculuğun ilk aşaması böylece başlamış olur. Eşyası çok olanlar ve ekonomik durumu daha 
düşük olanların bu yolculuğu trenle, diğerlerinin ise at arabasıyla yaptığı anlatılır. Trenle 
yolculuk yapanlar, kalabalık içinde eşyaları ile perişan olurken, at arabasıyla gelenler de 
komitacıların ya da jandarmanın sık sık yolu kesmelerinden dolayı mağdur olmuştur. Yunan 
gümrüğü ve mübadele memurları da Türk mübadillere kötü davranır. Mübadillerin araba 
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ve hayvanlarını, iskele yakınına sokmazlar; onlar da ağır yük ve eşyalarını ellerinde taşımak 
zorunda kalır.

Selanik Limanı’na ulaştıktan sonra gelecek olan vapuru bekleme süreci başlar. Türkiye’den 
yola çıkan vapurların ne zaman geleceği belli değildir. Bekleme süreci uzadıkça mübadillerin 
sıkıntısı artar; konaklama, yemek ve su ihtiyacı gibi meseleler gündeme gelir. Türklerin 
vapur sayısının az olduğu; hükûmetin, Yunan gemileri ile Türk mübadillerin taşınması fikrini 
reddettiği de belirtilmiştir. Yeni vapur alınması ve onların Selanik’e gelmesi de bu süreci 
uzatmıştır.

Selanik Rıhtımı’ndaki insanlar günlerce aç, yorgun ve uykusuz halde bekledikten sonra 
vapur limana yanaşır. Mübadiller için iki güzergâh bulunmaktadır. Biri, kuzeyden Çanakkale 
ve İstanbul boğazlarından geçip Samsun limanına gidecek Gülnihal vapuru; diğeri ise 
güneye, İzmir’e, oradan Mersin Limanı’na gidecek Gülcemal vapurudur. Varılan limanlardan 
sonra ise Anadolu’ya dağıtım başlayacaktır.

Yolculuğun bir diğer aşaması vapurda geçmektedir. Gelen vapurların eski olması bazı 
yolcularda tedirginlik yaratır. Bazıları ise savaştan yeni çıkmış bir devletin eski de olsa bir 
vapur göndermiş olmasını, Yunan zulmü içinde kalmaktan iyi bulur.

Vapur yolculuğu da hava şartlarının kötüleşmesi, yemek, su, banyo, çamaşır gibi ihtiyaçların 
sağlanamaması dolayısıyla sıkıntılı geçer. Su sıkıntısı, temizliğin sağlanamamasına ve 
bulaşıcı hastalıkların yayılmasına da sebep olmuştur. Vapurda doktor bulunsa da ilaç eksikliği 
dolayısıyla tedavi yönünde pek bir şey yapılamamaktadır. Vapur yolculuğu esnasında, bazısı 
bulaşıcı hastalık kaynaklı bazısı da kötü hayat şartları ya da diğer sebeplerle pek çok ölüm 
hadisesi yaşanmıştır. Yolculukta yaşanan doğumlarda ölen anne ya da bebekler de olmuştur. 
Yolculuk esnasında ölenler denize atıldığından bazı aileler, bir mezarları olsun diye karaya 
çıkıncaya kadar ölülerini saklamaya çalışmıştır. Karaya yakınken ölenlerin cenazeleri, ilk liman 
olan Urla’da defnedilir ve yolda yakınlarını kaybedip denize atanlar, mezara gömülen ölülere 
adeta şanslı gözüyle bakar. “Bir salladık, iki salladık!/Alladık, pulladık!/ Denize yolladık!/ Hoop! 
Allah rahmet eylesin!” diye bir tekerleme ile tayfaların ölüleri denize atması, ölüm hadisesini 
nasıl kanıksadıklarını gösterir11. Ayrıca romanda, yolculuk esnasında buhran geçirip intihar 
eden ya da aklî dengesini kaybeden yolculara dair acıklı hikâyeler de yer alır.

Yolculuk esnasındaki bir başka sıkıntı, güvenliğin sağlanamamasıdır. İnsanlar, göç esnasında 
yanlarına bütün değerli varlıklarını almıştır ve bunları çaldırma korkusu yaşarlar. Romandaki 
hikâyelerde, vapurda bir süre sonra dilencilik ve hırsızlığın ortaya çıktığı; bir ailenin bir anda 
bütün mal varlığını kaybedebildiği anlatılmıştır.

Yolculuğun bir de psikolojik boyutu söz konusudur. Mübadiller, atalarının atla geldiği 
yurda vapurla geri dönmeyi bir yenilgi olarak görür. Zaten yurtlarından ayrılmanın sıkıntısı, 
geleceğe dair endişeleri vardır. Bir de yukarıda anlattığımız sıkıntılar eklenince insanların 
sabrı iyice azalır; sık sık karı koca ya da yolcular arasında tartışmalar olur. Çocuklar, doğum 
ve ölüm gibi görmemeleri gereken olaylara şahitlik eder.

11  age, s. 446.
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Gidilecek ilk limana varıldıktan sonra tahaffuzhanede gerekli kontroller yapılır, bulaşıcı 
hastalığı olanlar karantinada bırakılıp yola devam edilir. İkinci limana doğru uzun bir 
gemi yolculuğunu takiben gidilecek yere göre karayolu ya da demiryolu ile yolculuk 
sürer. Romanda anlatılanlardan bu yolculuğun bir aya kadar uzayabildiği görülmektedir. 
Yolculukta yaşanan sıkıntı ve kayıplar, romanda ayrıntılı bir şekilde verilirken Anadolu’dan 
göçen Rumların acıları da gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece dinleri, dilleri ya da milliyetleri 
farklı olsa da insanların ayrılık karşısında tepkisinin aynı olduğu gösterilmiş olur.

3. Mübadele sonrası yeni hayat

a. İskân

Mübadiller, limana indikten sonra bir süre hangi şehre gideceklerini, o şehirde nerede 
konaklayacaklarını bilememenin belirsizliğini yaşarlar. Üstelik belirsiz olan sadece bunlar 
değildir, gittikleri yere alışıp alışamayacaklarını, ne iş yapacaklarını ve daha birçok şeyi de 
düşünmektedirler. Rumlar henüz gitmediği için evler doludur ve iskân süreci uzamaktadır. 
Bu süre boyunca mübadiller, kalacakları yer belli olana kadar hanlarda konaklarlar. Hanlarda 
kalan mübadillerin, yemek, hastalık, barınma konusunda şikâyetleri vardır. Kaymakam ise bu 
durumu, elinde yeterli tahsisat olmamasına ve Rum doktor ve eczacıların gitmesi dolayısıyla 
sağlık konusunda oluşan boşluğa bağlar.

Mübadillere, iskân için ellerindeki belgelerin yeterli olmadığı, kimliklerini ispatlamak 
amacıyla şahit de getirmeleri gerektiği söylenir ve her bir akrabası farklı yerlere dağılmış 
olan mübadiller için bu da ayrı bir sıkıntıdır.

İskân esnasında akrabaların farklı şehirlere verilmesi ile yaşanan bölünme, zaten ayrılık 
acısı çeken mübadiller için ikinci bir darbe olur. Zenginlerin rüşvet yoluyla iyi yerlere iskân 
edildiği yolunda söylentiler dolaşmaktadır. Anadolu’da da rüşvetle karşılaşmak mübadillerin 
moralini bozar. İskân memurlarının kötü davranışları, dışlayıcı ve tersleyici tavırları rahatsızlık 
oluşturmaktadır. Mübadiller, şehirlinin köye, köylü ve çiftçinin şehre yerleştirilmesinden de 
şikâyetçidir. Bazı köylüler, kendilerine verilen toprağı Rumeli’dekiler kadar verimli bulmaz.

Evlerin mübadillere dağıtılması esnasındaki adaletsizlikler de romanda ele alınmıştır. 
Özellikle küçük yerlerde eşraftan bazı kişiler, idareci ve memurları etkilemeye çalışmış; yerli 
halkın bir karış toprağı yokken mübadillere toprak, ev vs. verilmesinin doğru olmadığını 
telkin etmişlerdir. İskân müdürü, anlaşmaya göre Rumeli’deki kadar mal vermeleri gerektiğini 
söylerse de eşraf, birer ev verilse yeteceği düşüncesindedir. Eşraftan bazı kişiler, gidecek 
Rumların mal mülkünün çok olduğunu, gelen mübadillerin sayıca daha az olduğunu 
söyleyerek, bu kadar malın hepsini mübadillere vermek yerine bunların bir kısmının satılıp 
devlete gelir olabileceğini söyler. Asıl amaç, Rumlara ait büyük konakları, güzel evleri, bağ ve 
bahçeleri sahiplenmektir.

Türk mübadiller, Anadolu’daki hayat şartlarını çok ağır, toprakları bereketsiz bulmuştur. 
İk günlerde cennet gibi yerleri bırakıp gelmenin üzüntüsünü yaşarlar. Evlerde çeşme 
olmayıp kuyudan su çekilmesini yadırgarlar. Rumeli’de geniş bahçeli, büyük avlulu saray 
gibi evlerde oturduklarını düşünerek Anadolu’daki evleri beğenmezler. Türk mübadiller, 
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Anadolu’daki evleri kendi geldikleri yerlerdeki evlerle karşılaştırınca çok küçük ve bakımsız 
bulmuştur. Bunun bir sebebi de bazı Rum mübadillerin kaldıkları evden çıkarken evi tahrip 
etmiş olmasıdır. Ev konusunda yaşanan bir başka sıkıntı da giden Rumların sayısının fazla 
olmasından dolayı yolculuklarının gecikmesi ve bazı evlerde, bir süre Rum ailelerle yeni gelen 
Türk mübadillerin birlikte kalmalarıdır. Hatta Rum mübadiller, yeni gelenlerin yerleşmesine; 
daha sonra da Türk mübadiller, onların eşyalarını toplamasına yardım etmiştir. Romanın 
bu kısımlarında da Anadolu’dan ayrılan mübadillerin çektiği acılara değinilir. Böylece Rum 
ya da Türk mübadillerin durumunun çekilen sıkıntılar, yaşanan duygular açısından benzer 
olduğu sergilenir.

b. Mal dağıtımı

İskân ve evlerin dağıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar, diğer malların dağıtılması konusunda 
da sürmüştür. Mübadillerin elinde belge olmasına rağmen zaman zaman rüşvet alan bir 
memur mal dağıtımında zorluk çıkarabilmektedir. Romanda, çoğu kişinin Rumeli’deki mal 
varlığının karşılığını alamamaktan dolayı mağdur olduğu çeşitli örneklerle dile getirilmiştir. 
Bu kişilerden bir tanesi de Halim Bey’dir. Romanda mübadillerin sözcüsü durumunda olan 
Halim Bey, M. Kemal’in “Mübadiller mağdur edilmeyecek.” cümlesini tekrarlayarak haklarının 
verilmesi gerektiğini söylerse de yerli halkın bir dikili ağacı olmadığı şeklinde bir cevapla 
karşılaşır. Halim Bey, elinde bütün belgeleri olmasına rağmen Rumeli’deki mal varlığının 
karşılığını burada alamadığını, iskân müdürünün keyfi davrandığını, devlete ait malı adeta 
kendi malı gibi gördüğünü, eşrafın, Rumlar daha gitmeden onlara ait malları paylaştığını 
anlatarak şikâyetlerini dile getirir.

Romanda mal dağıtımının anlatıldığı kısımlarda, Anadolu’daki hayattan bazı kesitler de 
sergilenir. Küçük yerlerdeki zenginlerin, kaymakam, müdür ve önemli memuriyetlerdeki 
kişilerle dost olup çıkarlarını koruduğu; halkla ilgili alınan bazı kararların bu içki meclislerinde 
görüşüldüğü anlatılır. Eşraf, bu meclislerde mübadillere dağıtılması gereken malları 
kendi aralarında paylaşma çabasındadır. Romanın başkişisi Halim Bey de çaresiz işlerini 
yürütebilmek için bu çevreye girmeye çalışır. Geldiği yeni yurtta işlerini yürütmede çevre 
edinmenin etkisini görerek, eş dost kazanmak için yüksek memurlarla eşrafın katıldığı içkili 
eğlence meclislerine katılır.

Rumeli’den gelen Türkler, mal varlıklarının karşılığı olan belgeleri alma konusunda sıkıntılar 
yaşamışken Anadolu’daki Rumlar, çoğunlukla işyerlerini ve taşınmaz mallarını satarak paraya 
dönüştürmeyi tercih etmiştir. Bazı Türk mübadiller ise Rumların ansızın köylerini basması 
sonucu canlarını ancak kurtarabildiklerini, mal varlıkları için belge alamadıklarını ve bundan 
dolayı Anadolu’da zorluk yaşadıklarını ifade etmiştir.

c. İş

Mübadillerin yeni geldikleri yerde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de ne iş yapacakları 
meselesidir. Belirli bir mal varlıkları olsa da bunu koruyabilmek adına gittikleri yeni yerde 
kendilerine uygun bir iş bulmaları gerekir.
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Genelde Anadolu’daki Rumlar ticaretle, Rumeli’den gelen Türkler ise çiftçilik ve hayvancılıkla 
uğraşan kişilerdir. Rumların gidişi, Anadolu’daki ticaret hayatını olumsuz etkiler. Rumların 
gidişi ile onların yanında çalışan Türkler de ne yapacaklarını düşünmeye başlar. Rumeli’den 
gelen Türkler bu durumu “Memlekette biz zengindik, Rumlar fakir. Burada da Rumlar zengin, 
Türkler fakir.” şeklinde dile getirmiştir12.

ç. Dışlanma

Romanda, mübadillerin yeni geldikleri yerde zaman zaman tepkiyle karşılanabildiğinden 
de bahsedilmiştir. Özellikle bazı idarecilerin, “Kendi halkımız savaş sonrası zor durumdayken 
bir de mübadiller geldi.” şeklindeki hoşnutsuzluğu ve ayrıştırıcı tavrı yansıtılmıştır. Tabii yeni 
gelenleri benimseyememe durumu, sadece idarecilere özgü değildir. Yerli halktan bazı 
kişilerin de “gavur tohumları” diyerek gelen Türkleri dışladığı; hatta onların da Müslüman 
olduklarını öğrenince şaşırdıkları anlatılmıştır. Yerli halkın yeni gelenlere “Macir! Macir!” 
diye seslenişi de küçümseyen hitap olarak verilmiştir. Bir tüccarın Halim Bey’e “Mübadilsin. 
Değiş tokuş edilenlerden. Bazen ben de mal deeş tokuşu yaparım” demesi, yine bu hafifseyici 
yaklaşımı gösteren bir başka örnektir.

Aynı durum, Rumlar için de söz konusu olmuş; onlar da Anadolu’dan gittikleri için 
Yunanistan’da “Türk tohumu” ifadesi ile dışlanmıştır. Anadolu’dan gelen Rum mübadilin 
Yunanistan’daki mutsuzluğunu dile getiren durumu, “Dünkü Yunan gemisinden indim. 
Memurlar ailemle beni bir eski Türk evine yerleştirdiler. Bırakıp gittiler. Sokağa çıktım. Evdeki 
çocuklara ekmek bulayım diye. Sokaktaki Yunan çocukları ‘Türkoladis! Turkospori!’ diye peşime 
düşüp taşladılar. … Türk tohumu derler bize. Biz dönme ümidiyle geldik, döneceğiz Anadolu’ya” 
cümleleriyle verilmiştir13.

Romanda, Anadolu’dan giden bir başka mübadilin işsizlik, dışlanma ve göçün zorlukları ile 
ilgili şikâyetleri de şu sözlerle dile getirilmiştir14: “Anadolu da Türkler de buradaki Rumlardan 
iyi. Benim adım Ayios Pekmezoğlu! Ortodoksum! Ama Rumca bilmiyom! Selanik’te dört beş 
gün Kızılhaç çadırında kaldık. Kapuska yemekten midemiz delindi. Şimdi iyi bir ev verdiler. 
Konak. Ama işim gücüm yok. Ne yapacağım ben burda? Ne bağ var, ne bahçe! Çoluk çocuk aç. 
Kızılhaç her gün bir iki lokma ekmek ve kapuska veriyor! Çocuklar geldiklerine pişman! Dışarı 
çıkamıyorlar! Sokaktaki Yunanlılar ‘Türk piçi’ diyor! Yeni öğrendik ‘Türkospoli’ymişik! Tedirginik. 
Kimseye güvenim kalmadı…. Çarmıha gerilmiş gibi acı çekiyoruz. Hani İsa hepimiz için bütün 
acıları çekmişti? Şimdi hepimiz, her mübadil bir İsa’yız. Onun çektiğinden daha çok acı çekiyoruz. 
Yollarda, vapurda yüreklerimiz parça parça oldu. Çekmediğimiz eziyet, katlanmadığımız acı 
kalmadı.”

12  age, s. 672.

13  age, s. 412.

14  age, s. 401.



267

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

d. Anadolu Rumeli Karşılaştırması

Mübadiller, yeni yurtlarında pek çok zorlukla karşılaşmanın da etkisiyle sık sık geldikleri 
yerlere olan özlemlerini dile getirip çeşitli açılardan Anadolu ile Rumeli arasında karşılaştırma 
yaparlar. Daha yola çıkarken kafalarında, gidecekleri yerin Rumeli’ye benzeyip benzemediği 
konusunda soru işaretleri vardır. Rumeli’den ayrıldıktan sonra gördükleri ilk yer Urla Limanı 
olur ve Selanik Limanı ile karşılaştırınca burayı çok küçük bulurlar. Daha sonra İzmir’i 
gördüklerinde Selanik’e benzetirler. Rumeli’de en çok bahsedilen şehir Selanik’tir. Selanik, 
geniş yolları, yüksek taş binaları, geniş meydanları, büyük vitrinli mağazaları, şık giyimli 
insanları ile modern bir şehir olarak tasvir edilir. Öte yandan Selanik Türklerin hafızasında, 
“acılar, terörler, pişmanlıklar, kirli oyunlar ve yenilgiler şehri” olarak yer almıştır. Özellikle 
mübadele sürecinde Selanik, Türklerin bakış açısıyla kendi yaşadıkları acıya tanık olmuş bir 
şehir olarak görülür15: “Koskoca Selanik şehri de bir fakir mübadil gibiydi. Sevgilisi tarafından 
terk edilmiş bir kadının kederli, solgun yüzü, cumbalı evlerindeki pencerelere vuran akşam 
güneşinde daha iyi belli oluyordu. Hayır, bu akisler içindeki Selanik şehri, melül mahzun değildi; 
koskoca bir Osmanlı sultanlığına yaptığı kötülüklerle suçlanıyor, yüzü kızarıyordu.”

Türk mübadiller, Anadolu’ya yolculukları boyunca pek çok Selçuklu eseri görür ve Rumeli 
ile karşılaştırarak Rumeli’de daha çok Osmanlı eseri yapı bulunduğunu düşünürler. Yolculuk 
esnasında, bazen bir camiyi ya da herhangi bir Osmanlı yapısı gördüklerinde Rumeli’dekine 
benzetip heyecan duyarlar. Rumeli’de özlemini duydukları şeyler arasında arkalarında 
bıraktıkları tarihî yapılar da vardır16: “Gerilerinde sadece beşyüz yıllık bir ana vatanı değil, 
hatıralarıyla birlikte bağlı bahçeli evleri, ocakları; bu gazi evladı fatihanın atalarına ait konakları, 
sarayları, binlerce Osmanlı eseri, cami, medrese, sebil, tekke, imaret, han, hamam ve ırmaklar 
üzerine altın yüzükler gibi kurulmuş taş kemerli köprülerini bırakmış gidiyorlardı. Bu eserler ne 
olacaktı? Kendileriyle başlayan bu sefaletin sebebi olan Türk düşmanlığı, bu ata yadigârlarını da 
mı yok edecekti?”

Bir Rum mübadilin, bu güzel memleketi, yani Anadolu’yu bırakıp gideceği için üzüldüğünü 
söylemesi üzerine Türk mübadil şaşırır ve asıl güzel memleketi, Rumeli’ye gidince göreceğini 
söyler. Mübadiller, Anadolu yolculuğu esnasında geçtikleri yerleri çorak bulur ve Rumeli 
ile karşılaştırınca, “Çöle düştük.” şeklinde düşünürler. Anadolu Rumeli karşılaştırmasında 
mübadillerin gözüne, hep geldikleri yer daha güzel görünür. Rumeli’den gelen mübadil, 
“Bizim memleket buradan güzel! Bu topraklar çorak! Bomboz. Ne ağaç var ne bir yeşillik. Rumeli 
buradan güzel” Bir başkası benzer şekilde “Çevre kayadan, taştan, topraktan ibaret, bomboz 
görünüyordu. Kayaların içine doğru oyulmuş inlere, mağaralara doğru uzanan taş yapılı evlerin 
önünde bir tek çiçek, bir tek ağaç görememek onu üzdü. Nasıl bir yere gelmişlerdi? Bu taş toprak 
yığını arasında ne yapacaklardı?” der17.

Rumeli’de bir beyin oğlu olan Halim’in Rumeli de ata binerken Anadolu’da eşekle dolaşmaya 
başlaması, değişen hayat şartlarını gösteren bir sembol gibidir.

15  age, s. 423.

16  age, s. 423.

17  age, s. 610.
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Bazı mübadiller ise değişikliğe daha çabuk uyum sağlayarak Anadolu’yu benimseme yoluna 
giderler18: “Bura da benim memleketim! Çocuğum burada doğacak! Ben Rumeliliydim! O 
Anadolulu olacak!” Bazıları “Bu karlı dağdaki kar çiçekleri de çiğdemler de Rumeli kokuyordu. 
Öyleyse Anadolu ve Rumeli aynıydı. Benzer iklim benzer renkti.” diyerek Anadolu ile Rumeli 
arasında benzerlik kurar19.

Rum mübadiller, gelen Müslümanlara merakla Rumeli’nin nasıl bir yer olduğunu sorarlar. 
Onlar da bulundukları yerden çok daha zengin, güzel ve yeşil olduğu şeklinde bir cevap 
verirler. Anadolu’dan ayrılmak istemeyen Rumları anlamakta zorluk çekerler ve Rumeli’nin, 
Anadolu’dan daha zengin, ileri ve verimli olduğunu anlatırlar.

Rumeli’den gelen Müslümanlar, nasıl geldikleri yerin özlemini çekiyor ve mümkün olsa geri 
dönmeyi istiyorlarsa Anadolu’dan gitme durumunda olan Rumlar da aynı duygular içindedir. 
Giden Rumlar “Anadolu cennetti” diyerek Yunanistan’a alışmakta zorlanırlar.

Romanın genelini düşündüğümüzde mübadele öncesindeki tarihî sürecin anlatımıyla asıl 
konu olan mübadeleye zemin hazırlandığını; mübadele süreci ve sonrasında yaşananların 
anlatıldığı kısımlarda ise yolculuğun zorlukları, daha sonra da iskân, iş, sağlık gibi problemler 
üzerinden yeni bir yurtta kök salmanın sancılarının anlatıldığını söyleyebiliriz. Yazar, sahip 
oldukları her şeyi geride bırakarak yeni bir hayat kurmaya çalışan mübadillerin yaşadıklarını, 
kişilerin psikolojisini ve toplumsal yapıyı da dikkate alınarak yansıtmaya çalışmıştır. Ayrıca 
yazar, romanda farklı görüşlerdeki kişileri konuşturarak mübadele ile ilgili tartışmaları ortaya 
koymuş; bununla birlikte objektif olmaya çalışan bir tavırla konuyu ele almıştır.

Romanda, büyük ölçüde Müslüman mübadillerin yaşadığı zorluk ve sıkıntılar üzerinde 
durulurken zaman zaman da Anadolu’dan gelen Rum mübadillerin de benzer durumları 
yaşadığı vurgulanır. Diğer yandan bu romanda ve mübadele konusunun ele alındığı pek 
çok romanda, insanların Rumeli’de ya da Anadolu’da asırlarca huzurla bir arada yaşamayı 
başarabildiği; ancak siyasi çıkarlar yüzünden düşmanlığın ortaya çıkarıldığının da altı çizilir.

Mübadiller romanında işlenen duyguyu zenginleştirmek adına, N. Kemal, T. Fikret, M. Emin, 
Z. Gökalp gibi isimlerin şiirlerine atıf yapılmış; ağıt, ninni, şarkı, türkü, mani, mektup gibi 
unsurlardan da yararlanılmıştır. Romanda, Abdülhamit, M. Kemal gibi tarihî şahsiyetlere 
yer verilmiş; zaman zaman gazete haberleri, mektup ve röportajlardan alıntılarla gerçeklik 
unsuru pekiştirilmeye çalışılmıştır. Tesadüflerin ve trajik unsurların çokluğu, kurulmak istenen 
bu gerçekçi yapıyı yer yer zedelese de Mübadiller’i, yakın tarihimizin önemli olaylarından biri 
olan mübadele konusunu roman türünün imkânları içerisinde kapsamlı ve derli toplu bir 
bicimde ele alan başarılı bir eser olarak değerlendirebiliriz.

18  age, s. 559.

19  age, s. 552.
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Yakın Tarihin Yorumu Olarak “Mübadiller” Romanı

Özet

Nüfus mübadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Yunan Hükûmeti arasında, 30 Ocak 1923’te 
Lozan’da imzalanan sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme gereği Türkiye’de yerleşmiş Rumlar ile Yunanistan’da 
yerleşmiş Müslümanlar, karşılıklı ve zorunlu olarak yer değiştirmiştir. Bu yer değiştirme tarihî, sosyolojik ve 
psikolojik açıdan değerlendirilebilecek sonuçlar doğurmuştur. Mübadeleye dâhil olan Türklerin ve Rumların 
etkileyici hikâyeleri, özellikle son dönem Türk edebiyatında pek çok romana konu olmuştur. Bunlardan bir 
tanesi de Yılmaz Gürbüz’ün Mübadiller romanıdır. Romanda, göç edebiyatı konusunda önemli bilgiler yer 
almaktadır. Bu makalede, Mübadiller romanı üzerinden tarihî bir olay olan mübadeleyi yazarın nasıl ele aldığı 
ve mübadele romanlarının ortak özelliklerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Roman, tarihî roman, göç edebiyatı, mübadele, Balkanlar.

Yakın Tarihin Yorumu Olarak “Mübadiller” Romanı

Abstract

Population exchange is based on engagement signed between Turkish Grand National Assembly 
government and Greek government at 30 January 1923 in Lausanne. In accordance with this contract Greek 
cypriot in Turkey and muslims in Greece replaced mutual and compusorily. This change of location caused 
historical, sociological and psychological events. Impressive stories of Turkish and Greek people included in 
exchange has been mentioned in a lot of novel especially in recent epoch Turkish literature. One of these 
novels is Mübadiller of Yılmaz Gürbüz. There is important information about migration literature in novel. In 
this article it was tried to determine how the writer handled population exchange a historical event and what 
are common features of exchange novels.

Key words: Novel, historical novel, migration literature, population exchange, the Balkans.
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Tarihî Roman olarak Ahmet Mithat 
Efendi’nin Süleyman Musli ile 
Namık Kemal’in Cezmi Eserlerinin 
Karşılaştırılması

Necla Dağ

Arş. Gör., Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Ahmet Mithat Efendi’nin Siyasî Bağlantılarının Edebî Hayatına Etkisi 

Mithat Efendi’nin siyasî konumu, iki dönem hâlinde ele alınırsa edebî kişiliği daha iyi 
anlaşılacaktır. Ahmet Mithat’ın hayatı incelenirken özellikle gençlik yıllarında Yeni Osmanlılar 
ile olan ilişkisi ele alınmaktadır. Yazarın sürgüne gönderilmeden önce Yeni Osmanlılar 
ile yakın ilişkisi, onun siyasî tavrını göstermesi bakımından önemlidir. Mithat Efendi, Yeni 
Osmanlılık konusuna Menfa adlı eserinde açıklık getirirken kendisine yöneltilen okların 
sebebinin Yeni Osmanlılık meselesi olduğunu açıklar. Ahmet Mithat, birçok gazete ve dergide 
yazarlık yaptığı gibi kendi gazete ve dergilerini çıkarmayı da ihmâl etmemiştir. Ahmet Mithat 
Efendi kendisinin kurduğu matbaa aracılığıyla Yeni Osmanlılar ile çalışmıştır. Namık Kemal 
ile Ebuzziya Tevfik vasıtasıyla tanışan yazar, zamanla samimi bir arkadaşlık ilişkisi kurmuştur. 
Ancak Namık Kemal ile siyasî konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları olmuştur. Ahmet Mithat’ın 
Namık Kemal ile yakınlığı hakkında çıkan yazılar, yazarın gençlik dönemi siyasî konumunu 
da ortaya koymaktadır. Giderek yıldızı parlayan biri hâline gelen Ahmet Mithat Efendi, siyasî 
görüşleri kadar, çıkan yazılarıyla da okları üstüne çekmeye başlar. 

Ahmet Mithat’ın “Eyvah” adlı tiyatro eseri Gedik Paşa Tiyatrosu’nda sahnelendikten sonra 
Namık Kemal’in de “Vatan yahut Silistre”  oyunu sahnelenir. Oyun yasaklanır ve İbret dergisi 
kapatılır. Ahmet Mithat, Namık Kemal, Ebuzziya Tevfik, İsmail Hakkı ve Nuri Bey, tutuklanarak 
sürgüne gönderilirler. Tutuklananların birçoğu, anılarında, Ahmet Mithat’ın tutuklanmasına 
bir anlam veremediklerini anlatırlar. 

Namık Kemal, Magosa’ya; Ebuzziya Tevfik ile Ahmet Mithat, Rodos’a; Nuri Bey ve İ. Hakkı, 
Akka’ya sürgün edilmişlerdir. Ebuzziya Tevfik, sürgün ile ilgili anılarında, Mithat Paşa ve 
dönemin hükûmetine olan kırgınlıklarını açıkça belirtir. Mithat Paşa ve Hüseyin Avni 
Paşa’nın kendilerini kurtarabilecek güçteyken ilgisiz kalmalarına tepkisini, “Ama ne çare ki 
çok güvendiğimiz ya da güvenilebilir sandığımız bu devlet adamlarından hiçbirisinin sesi 
çıkmamış ve biz çatır çatır sürgüne yollanmıştık.” sözleriyle açıklamıştır. Sürgün nedenlerinin 
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muzır yayın yapmak olduğu kendilerine bildirilmişse de zamanla asıl nedenin bu olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Ahmet Mithat, İstanbul’da iken yazılarıyla dikkat çekse de Yeni Osmanlılar üyesi olan 
arkadaşlarından farklı görüşlere sahiptir. Yeni Osmanlılar, bir an önce yönetimin değişmesi 
gerektiği noktasında fikirler ileri sürseler de Ahmet Mithat Efendi, daha çok eğitim, dil ve 
ekonomik gelişmelerin önemi gibi konulara öncelik vermiştir. Mithat Efendi, sürgünden 
döndükten sonra Menfa eserinde, çocukluk anılarından sürgün hayatına birçok konuya 
açıklık getirir. Kendisinin Yeni Osmanlılardan olmadığını, haksız yere sürgüne gönderildiğini 
anlatmıştır. Sürgün anılarının üzerinde geniş bir şekilde duran yazarın bundan sonraki 
süreçte yazdıklarında oldukça dikkatli davrandığı söylenebilir.

Ahmet Mithat Efendi sürgün dönüşünde Menfa’yı kaleme alıp Yeni Osmanlılarla 
aynı görüşleri paylaşmadığını belirtmiştir. Ona göre Yeni Osmanlıların fikirleri 
zamana ve ortama uygun değildir. Eğitim bakımından fazlasıyla eksikleri 
bulunan bir halkın Yeni Osmanlıların görüşlerini anlaması mümkün değildir. O 
ise Osmanlı toplumunu medeniyete ve gelişmeye götürecek, onu uyandıracak 
eserler kaleme almayı amaçlamaktadır. Eserleri hiçbir şekilde siyasi fikir 
taşımamaktadır. Menfa’da da bunu ortaya koymaya çalışmıştır.1   

Ahmet Mithat’ın sürgünden önceki hayatından daha çok sürgün sonrası siyasi hayatı dikkat 
çekmiştir. Rodos’taki üç yıllık sürgün hayatından sonra V. Murat tarafından affedilerek 
İstanbul’a geri gelmesine izin verilmiştir. II. Abdülhamit tarafından Takvim-i Vakayi 
Müdürlüğüne getirilmiş, bundan sonraki yazılarını yönetime yakın bir dille ele alması 
onun II. Abdülhamit ile birlikte anılmasına ve tepki görmesine neden olmuştur.  Sürgün 
sonrası Ahmet Mithat Efendi ile ilgili olarak dikkatler tam da bu noktada yoğunlaşmıştır. 
II. Abdülhamit’in sözcüsü olduğu yolundaki yorumlar ve yürütülen karalamalar Ahmet 
Mithat’ın eserlerinin göz ardı edilmesine ve hak ettiği ilgiyi görmemesine neden olmuştur. 
Ahmet Mithat Efendi’nin sürgünden önce Mithat Paşa ile yakınlığı bilinen bir durumdur. 
Hatta Mithat ismi kendisine Mithat Paşa tarafından verilmiştir, ancak sürgüne gönderilirken 
Mithat Paşa’nın duruma sessiz kalması konusunda kırgınlığın olduğu arkadaşlarının 
anılarında not düşülmüştür. Yazarın Mithat Paşa İstanbul’dan gönderildikten sonra saray ile 
olan ilişkilerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Öyle ki Üss-i İnkılap adlı eserinde Namık Kemal 
ve Mithat Paşa konusunda olumsuz bir tavır takınmıştır. Arkadaşlarıyla ilişkisini bu şekilde 
olumsuz bir yönde ilerletirken Namık Kemal’in bir vatansever olmadığını,  Abdülhamit’in 
özgürlüğü kısıtlayan değil aslında özgürlükçü bir lider olduğunu yazılarında belirtir. 

Sultan II. Abdülhamit’in tasarrufa önem verdiğini, ilim tahsilini, medreseyi 
önemsediğini, ziraat mektebi, mekteb-i mülkiye gibi yeni okullar açtırmasının yanı 
sıra yerli sanayiyi teşvik ettiği hatta döneminde Hereke fabrikası kurdurduğunu 
söylemekle yetinmez ayrıca onun huyunu, karakterini ve ahlakını övücü ifadelere 
de yazılarında yer verir.2 

1  İkbal Kural, Ahmet Mithat Efendinin Romanlarinda Seyahat.  Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İzmir, 2008, s. 11.

2  Selim Somuncu, Romanda Bilgi, İktidar, İdeoloji. Hece Yayınları, Ankara, 2015, s. 117.
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Ahmet Mithat, yazdıklarıyla Yeni Osmanlılarla bağlantısının olmadığını ispatlamaya, sürgün 
dönüşünde Mithat Paşa ve Namık Kemal ile bağlantısını koparmaya, Saray’a yakın olduğunu 
göstermeye çalışmıştır. Oysa Mithat Paşa’nın Ahmet Mithat’ı korumaya ve ona gelebilecek 
tehlikelere karşı korumaya çalıştığını, aşağıdaki konuşmasından öğrenmekteyiz:

Beni tehlikeli bir insan sayan Padişahın, bana yakın bulunanlar hakkında vereceği 
hüküm de iyi olmayacaktır. O takdirde,   benim başıma getirilecek her felakete 
onlar da ortak edilecektir. Fakat bilirsin ki ben, başkalarının benim yüzümden ve 
hele haksız yere mağdur olmalarını istemem. Ye isterim ki, benimle beraber onlar 
da yanmasınlar. Zaten, şu zavallı vatanda, kaç tane okuyan, yazan ve düşünen 
insan var? Bu sayılı adamlardan birkaç tanesi de benimle birlikte, evhamlı bir 
padişahın kinine kurban giderse, bundan duyacağım azap, beni mezarımda bile 
rahat bırakmaz. Bunun içindir ki, artık sizlerden, senden, hepinizden ayrılmak 
mecburiyetini duyuyorum.3

Türk edebiyatının ilk tarihî romanları, Osmanlı Devleti’nin zor dönemlerini yaşadığı çalkantılı 
bir zaman diliminde ortaya çıkar. Dönemin siyaset adamları, aynı zamanda edebiyat 
öncülüğünü de yapmaktadırlar. Devrin siyasî olaylarından etkilenen yazarlar, kalemlerini 
konuşturarak toplumu eğitmeyi, uyarmayı ve harekete geçirmeyi bir görev saymışlardır. 
Bu dönemin iki önemli ismi olan Namık Kemal ve Ahmet Midhat, tarihsel koşullardan yola 
çıkarak topluma tarih bilinci kazandırmaya çalışırlar. 1871 yılında, ilk tarihî romanımız olan 
Yeniçeriler yayımlanır. Birçok araştırmacının ilk tarihî roman olarak kabul ettiği bu eserden 
altı yıl sonra Ahmet Mithat Efendi, Süleyman Musli adında bir tarihî roman örneği daha 
verir. Namık Kemal’in Cezmi romanı 1880’de yayımlandığı hâlde ilk tarihî roman olarak kabul 
görmesi ise yukarıda bahsedilen siyasî koşullar nedeniyle olmuştur. Ahmet Mithat Efendi’nin 
diğer eserleri gibi ilk tarihî romanı da göz ardı edilmiş; ideolojik görüşler ve siyasî tercihler, 
edebî anlayışı da etkisi altına almıştır. 

Süleyman Musli Romanı ve Cezmi Romanının Karşılaştırılması 

Ahmet Mithat Efendi, bir meddah edasıyla toplumda gördüğü her türlü aksaklıkla ilgili bir 
şeyler yazabilmiş; bu anlamda dikkatli bir gözlemci gibi eserlerinde gördüklerini işlemiştir.  
Ancak tarih, Ahmet Mithat Efendi için apayrı bir alandır. 1871’de yayımladığı “Yeniçeriler” 
romanından sonra tarihî olayları konu alan birçok romanı okuyucuya sunar.

Süleyman Musli romanının giriş kısmında, Muharrir-Muhattap şeklinde soru ve cevaplarla 
roman hakkındaki düşüncelerinden bahseder yazar, romanı neden yazdığını; Hasan Mellah  
kadar başarılı bir roman yazmayı hedeflediğini ve bu hedeflediği başarıyı yakalayamadığı 
takdirde okuyucuyu meşgûl etmiş olacağını belirtir. Muhattab’ın kendisine sorduğu, her 
kitabın başına koyduğu mukaddime gibi bir çalışmanın bu çalışmada da yer alıp almayacağı 
sorusu üzerine, aralarında geçen konuşmayı kitabın başına koyacağını belirtir. Her bölümün 
başında olayı özetleyen bir açıklamanın yapılması, bazı araştırmacıların Ahmet Mithat’ın 
romanlarını kusurlu saymalarına neden olur. Süleyman Musli romanında da bu açıklamalara 

3  Kâmil Yazgıç, Ahmet Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları, Tan Matbaası, İstanbul, 1940, s. 21.



273

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

yazarın başvurduğu görülür. 

Birinci kitabımızın nihayetinde biçare Mariya Konstane’nin âkıbet-i hâlini yani 
ölüme cidden vusul derecesindeki tekarrübünü hikâye eyledikten sonra kilise 
avlusuna başı kefiyeli, sırtı maşlahlı iki Arab’ın girdiğini dermeyân eylemiş ve 
işbu ikinci kitabımızın nihayetinde dahi Süleyman Muslî’nin Kerek karyesindeki 
mağlubiyet üzerine asla meyus olmayacağını ve ber-hayat kalmak şartıyla nâil-i 
emel olmaya çalışmaktan yine geri durmayacağını bildirmiştik. Şu iki kitabın 
neticeleri nazar-ı muvâzenede cem’ edilirse kilise avlusuna giren Araplar’dan 
birisinin behemehal Süleyman Muslî olduğu hatıra hutur eder. Fakat bu hâtıra 
boştur. Bu gelenler saçlı sakallı adamlar oldukları cihetle ikisinden hiçbirisi 
Süleyman Muslî olamayacağı muhakkak bulunduğu misillü onun tarafından 
gönderilmiş adamlar olmadıkları dahi hikâyenin muharriri bulunduğumuz 
haysiyetle bizce malûmdur.4

Süleyman Musli romanı, tarihte belki de en çok konuşulan topluluklardan biri olan 
“Haşhaşî”lerin yaşayışı ile ortak bir zaman diliminde geçtiği varsayılan kurgusal olaylar 
üzerine inşa edilmiştir. Ahmet Mithat, olayların etkileyiciliğini artırmak için tarihte geçen 
olayları zemin olarak kullanır ve kahramanlarını, geçmiş zamanın büyülü atmosferinde 
gezdirir. Ahmet Mithat Efendi’nin Süleyman Musli isimli romanında, tarihî kişi Şeyhülcebel’dir. 
Şeyhülcebel’in kişiliği hakkında bilgi verilirken tarih kitaplarından alıntılar yapılarak onun 
tarihî kişiliği hissettirilmeye çalışılır. Hassan Sabbah ve Alamut Kalesi hakkında verdiği 
bilgiler, coğrafî bilgilerle pekiştirilir.

1877 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan Süleyman Musli romanında, 
geniş bir coğrafyada meydana gelen olaylar konu edinilmiştir. Kudüs, Diyarbakır, 
Mezopotamya, Alamut Kalesi, İstanbul gibi coğrafyalar, Süleyman Musli’nin hareket 
noktalarını oluşturan önemli mekânlardır. Roman kahramanı Süleyman Musli, küçük yaşta 
iken annesini ve babasını kaybeder. Süleyman Musli’nin babasının ölümüne sebep olup 
aynı zamanda bütün varlığına el koyan Osman Şeymun yüzünden, Süleyman kimsesiz kalır; 
yetimhanelerde büyür.  Süleyman yoksul bir hayat içinde büyürken Osman Şeymun ise elde 
ettiği zenginliklerin tadını çıkarıp Musul emirinin hacipliği vazifesine erişir, Musul emirinin 
adamlarını bir Kürt aşiretine saldırmaları için kışkırtır. Süleyman Musli, olayı öğrenince 
harekete geçer ve adamları bıçaklar. Yaralı adamlardan birinin olayı Musul emirine anlatması 
üzerine, Batinîlerin bunu yaptırdığı düşüncesiyle Musul’da Batinî tarikatına mensup birçok 
insan öldürülür. Süleyman, bir dilenci aracılığıyla emire olayların asıl sebebinin Osman 
Şeymun olduğunu bildirdikten sonra ve Musul’daki orduya katılır. Bir Hıristiyan kabilesince 
esir alınan Süleyman’a, Baptistin adını verilir. Casus olarak bir Arap kabilesine gönderilen 
Süleyman Musli, hazırladığı bir oyunla Hıristiyan kabilenin başına başka bir Hristiyan 
kabileyi musallat eder. Araplarla yaptığı işbirliği anlaşılınca, âşık olduğu Mariya Konstanse 
adındaki Hıristiyan kızı alamadan sonuna kadar savaşmak için oradan kaçar. Mariya’nın da 
planın içinde olduğunu düşünen kabile üyeleri, onu yargılar ve aç susuz bırakarak toprağa 
gömerler. Haşhaşîler, Mariya ve onun başında bekleyen şövalyeyi kaçırırlar. Süleyman, 

4  Ahmet Midhat Efendi, Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Çengi, Kafkas, Süleyman Muslî, (Haz. Erol Ülgen, M. 
Fatih Andı), TDK Yayınları, Ankara, 2000, s. 82.
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Mariya’yı kurtarmak için harekete geçer ve Hassan Sabbah’ın sarayına gider. Şeyhülcebel, 
yani Hassan Sabbah, Mariya’ya karşılık Süleyman’dan Margerit adlı kadını yanına getirmesini 
ister. Süleyman, Rum İmparatoru’nun karısı olan Margerit’i Şeyhülcebel’e getirir. Sevgilisine 
kavuşan Süleyman, Mariya’yı alarak Konya’ya gider. Şeyhülcebel Süleyman’ı geri getirmek 
için baskı yapınca, Süleyman, daha önceden hayatını kurtardığı Kürt aşiret reislerinden birisi 
ile plan yaparak Şeyhülcebel’i öldürür. Haşhaşîlerin saltanatını da yıkar.

Tarih, olaylara objektif bir biçimde yaklaşmaya çalışırken, Ahmet Mithat tarihten öğrendiği 
olayların seçtiği ideal insanların etrafında teşekkülünü sağlayarak olaylara hayal unsuru ile 
canlı bir hava katmaktadır. Yani kahramanı için tarihin kalelerinden mekânlar oluşturan yazar, 
insanın gücü, zaafı, kurnazlığı, cesareti ve daha birçok özelliği ile hayâlî bir olaylar silsilesine 
can verir. Tarihî roman, toplumun yapısını çözmek ve o topluma ait kodların daha net 
anlaşılması için önemli ipuçları taşır. Tarihî olayların toplumun geleceği üzerindeki etkisini 
çok iyi bilen Ahmet Mithat, olayları anlatmaya geçmeden önce bölüm başlarında tarihî olayı 
hatırlatan ya da anlatan bilgiler paylaşır. Okuyucunun kafasında soru işareti bırakmamak 
adına böyle bir yolu tercih eden yazar Süleyman Musli romanının birçok yerinde, tarihî 
konulara değinir. Ayrıca romanın yazılma amacını ve tefrika edilen diğer bölümleri hatırlatıcı 
bilgiler de veren Ahmet Mithat, okurun zihninde kopuk bir çizgi bulunmaması için gayret 
eder.

Süleyman Muslî serlevhasıyla tasvir ve tahririne şürû eylediğimiz şu hikâye işte 
memâlik-i İslamiyye içinde böyle bir büyük oyunun zaten uyanmaya başlamış 
olduğu bir zamana yani hicretin altıncı asrı evâhiri ile yedinci asrı evâiline müsadif 
olmuştur. Vakıa zikir ve hikâye edilecek olan fıkarâtın lezzeti bihakkın çıkarılmak 
için arâzî-i mukaddeseyi istîlâ eden Frenkler’in usûl ve âdât-ı beytiyye ve kavmiyye 
ve milliyye ve askeriyyelerine dair birçok şevleri bilmek veyahut bildirmek lüzumu 
derkâr ise de hikâyemizin işbu birinci kitabını bir ehl-i salîb tarihi olarak kaleme 
almak azminde bulunmayıp erbâb-ı mütalâayı zevk-yâb eyleyecek bir hikâye 
olmak üzere tahrir etmekte bulunduğumuzdan ve hikâyemizin işbu tâife-i 
salîbiyyeye ait olan kısmını onların âdât ve usûlüne tatbîkan yazmak sâlifü’z-
zikr maksûdu yine istihsâl edebileceğinden bir takım malûmat-ı mütekaddime-i 
târihiyye ile kâriîn-i kiramı sıkacak yolda tatvîl-i makâlden sarf-ı nazarla hemen 
maksûda şürû etmeyi daha münasip gördük.5

Süleyman Musli romanında Batinî tarikatı ile ilgili bilgiyi okuyucuya sunan yazar, Hassan 
Sabbah’ın faaliyetlerini, Kur’an-ı Kerim’i batinî şekilde izah ettiğini ve kendisine muhalefet 
eden oğlunu bile acımadan öldürdüğünü uzun uzun anlatır. Hasan Sabbah’ın fedailerine 
cennet vaat edip esrar içirdikten sonra sahte cennetinde onların her istediğini yerine getirir. 
Kendisine bağladığı bu gruptaki insanlara, artık her dediğini yaptırmaktadır. Yalnız bu 
gruptaki insanların değil, tarihte ona esir düşen ya da onun tuzağına kanan birçok hükümdar 
ve vezir olduğunu öğreniriz. 

“Tarihlerde pek çok hükümdar ve vezir, Hasan Sabbah’ın esaret zincirine düşmüştür.”6

5  Ahmet Midhat Efendi, 2000, s. 48.

6  a. g. e., s. 96.
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“Bir kısım müritlerine fedai denilir. Çevrede Sultan ve vezirlerden kendi aleyhinde olanları 
haber alınca fedaileri göndererek öldürtür. Fedailere yaptıkları hizmete karşılık cennet 
vaat edilir.”7 

Ahmet Mithat, eserlerinde, Türk tarihi ile ilgili olumlu fikirleri okuyucuya aşılamaya çalışır. 
Bu amaçla kişiler ve mekânlar üzerinde özellikle durur. “Roman okumaktan maksat, 
masal dinlemekten ziyade ahval-i cihana vukua peyda eylemek olacağından”8 ifadeleri ile 
romandan, eğlendirmenin yanında eğitici ve yönlendirici bir özellik taşıması beklendiği 
görülür. Anadolu Selçukluları’nın son dönemlerinde meydana gelen olayların anlatıldığı 
Süleyman Musli’de, mekânların seçimi özellikle dikkat çekicidir. Bu şehirlerde meydana 
gelen siyasî, sosyal, dinî çatışmalar, coğrafî imkân ve stratejik konumları itibariyle işlenmiştir. 
Anadolu’nun güneyi ile Orta Doğu’da meydana gelen olayların anlatıldığı, bir anlamda 
Hristiyan ve Müslümanlar arasında yaşanan çatışmaların konu olduğu eserde, geçmişten 
günümüze uzanan bazı sorunların da çıkış noktalarına değinilir. Süleyman Musli, bölgede 
süren çatışma ve mezhep kavgalarından zekâsı sayesinde kurtulur. Hristiyan dünyasına karşı 
zafere ulaşır.  Süleyman Musli, Musul’dan ayrılırken bölgede, Kürt Arap aşiretleri anlaşmazlığı 
vardır. Aynı zamanda başta bulunan Anadolu Selçuklu Devleti’nde bir otorite sarsıntısı 
yaşadığı bellidir. Şehir, aşiretlerin çatışmasına maruz kalmaktadır. Yazar; savaşta yaralanarak 
kaçan Süleyman’ın doğduğu şehir olan Musul’a varana kadar Antakya, Halep, Birecik, 
Urfa, Bitlis, Hasankeyf gibi şehirlerin ekonomisi, coğrafî yapısı, kültürü, siyasî ve sosyal 
önemleri hakkında gezi yazısı mahiyetinde bilgiler vererek, coğrafyayı bilmeden olayların 
aktarılmasından doğabilecek olumsuz yönlendirmeden okuyucuyu korumak ister. Yeterli 
bilgi aktarılmadan okuyucuyu bilinçlendirmenin mümkün olamayacağını düşünen yazar, 
bunun önüne geçmek amacıyla tarihî bilgiyi geniş tutar. Hasan Sabbah’ın istediği kadını 
getirmek için İstanbul’a uğrayan Süleyman Musli’nin, bu yolculuğu boyunca da gördüğü 
coğrafyaları betimlemeye devam eder. Urfa ve Birecik’ten bahsetme gereği duyan yazar, 
peygamberler ile ilgili kıssalara da göndermede bulunur.

Ayna gibi göl etrafındaki bahçeler her dem bahar bir gülistan olup ol makam-ı 
mübareği ziyarete gittiğiniz zaman göl içinde bulunarak kesretinden naşi adeta 
birbirinin sırtına binen milyonlarca balıklara birkaç okka leblebi atarsınız ki 
hemen her geçen yolcu bu suret adettir.9 

Romanlarında tarihe önemli bir yer ayıran Ahmet Mithat, edebiyatın tüm imkânlarından 
faydalanarak kendi zamanından tarihe bir hayâlî pencere açar. Bilinen tarihî bir konuya aşk 
konusunu da dâhil ederek çeşitli macera ve gerilim sahneleri ile kurguya bir canlılık katan 
yazar, devletin bütünlüğü ve devamlılığını dilerken düşman olan unsurlara karşı mücadeleyi 
savunur. Yazar, ideal kahramanları aracılığıyla Müslümanlara karşı yürütülen faaliyetler 
konusunda okuyucuyu uyarır; iyi birey ve yurttaş olmanın gereklerini de hissettirir. Aynı 
zamanda, ideal kahramanların yanında kötülükleri ile ün salmış kişilere de yer verdiği 
görülür. Çünkü Ahmet Mithat, hayatın olumlu yönlerinin olduğu kadar olumsuz insanlar ve 
durumların da esere yansıması gerektiğini düşünür.

7  a. g. e., s. 92.

8  a. g. e., s. 58.

9  Ahmet Midhat Efendi, 2000, s. 42.
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Ahmet Mithat’ın “üzerinde ısrarla durduğu hususlardan biri de romancının 
gerçeği bütün yönleriyle vermesi gerektiğidir. Bu yüzden o bazı eserlerinin 
önsözlerinde Emile Zola’nın öncülüğünü yaptığı natüralist akıma karşı 
çıkmıştır. Çünkü ona göre natüralistler yaşanan hayatın sadece çirkin yanlarını 
göstermektedirler. Oysa gerçeği yansıtmak iddiasındaki bir yazarın hayatta 
yaşanan çirkinliklerle birlikte güzellikleri de görmesi ve göstermesi gerekir.”10

Tarihî bir roman yazarak sadece edebiyat ya da sadece tarih anlatmanın sıkıcı havasından 
okuyucularını kurtarmak isteyen yazar, iyi kötü, doğru yanlış, başarı başarısızlık kavramları 
etrafında insanın tarihsel yolculuğuna farklı bir bakış açısı getirmeye çalışır. Olayları yakın 
tarihte geçen diğer romanları gibi bu romanında da sosyal bir mesaj vermesi, geçmiş 
dönemin ihtişamlı hayatından örnekler sergilemesi bakımından önemlidir. 

Ahmet Mithat’a göre roman, okuyucusunun hayâl dünyasını ve ahlâkını geliştirip 
güzelleştirme işlevini taşımalıdır. Aynı işlevi, Namık Kemal’in de romana yüklediğini görürüz. 
Her iki yazar da romanlarını, ahlâk, bilgi, tarih ve toplum bilinci, karakter bakımından insanı 
geliştirmeyi ve eğitmeyi hedefleyerek kaleme almışlardır. Ahmet Mithat’ın ilk tarihî eseri 
Yeniçeriler’den itibaren bütün eserlerinde, bu bilincin izleri görülür. Aynı şekilde Namık 
Kemal’in Cezmi romanında da bir tarih dersi verildiği izlenimi kolayca uyanmaktadır. 

Namık Kemal’in Midilli’de yazdığı romanı Cezmi, olaylar iki ciltte ele alınacak şekilde 
kurgulanmış; fakat yarım kalmıştır. Yarım kalma sebepleri ile ilgili çeşitli görüşler ortaya 
atılmıştır. Bunlardan birisi, Namık Kemal’in Abdülhak Hamit’e yolladığı bir mektupta Cezmi’yi 
yazmak için gönüllü olmadığından eseri bitireceğini yazması; bir diğeri ise Namık Kemal’in 
tarihin kötü dönemlerini yazmaktan hoşlanmadığı, kahramanlıklar devrini anlatmaktan 
zevk aldığıdır.11 Cezmi, çökmekte olan bir imparatorluğun şanlı geçmişinden yola çıkarak 
eski dönemin kahramanlıklarının canlandırılması, okuyucuyu heyecanlandırması amacıyla 
yazılmıştır. Namık Kemal, birçok yazar ve şairin büyük hayâli olan İslam birliği rüyasını, 
Cezmi romanında gerçekleştirmek için tarihî bir dekor olarak kullanmıştır. Romanın başında 
betimlediği çağ, yazarın İmparatorluğun güçlü dönemi olan Kanuni Sultan Süleyman 
devrinin ihtişamını yansıtmak istediğini gösterir. 

Hicretin 10. asrı ki birinci senesinde üçüncü hanedan-I hilafetin 10. padişahı 
olan Süleyman-ı Kanuni’nin veladeti, ikbal-I istiknaline beraat-i istihlal olmuş 
idi. Güya ki yed-i kudret birkaç bin senelik measir-ı celileyi bir yere toplanmış da 
nazar-ı hikmete karşı bir mucize daha göstermek için yüzyıldan ibaret bir zaman 
içine sıkıştırmış idi.12

Cezmi romanının konusu, Osmanlı, İran, Kırım coğrafyalarının sahne olarak kullanıldığı 
olaylardan oluşur.  Cezmi, İstanbul’da bir sipahinin oğlu olarak doğar. Cezmi’nin özelliklerini 
ve üstlendiği sorumluluğu hissettirmek amacıyla dönemin önemli başarıları ayrıntılı olarak 
hatırlatılır. Romanın yazılmış olan kısmında Cezmi’den çok Kırım Kalgay’ı Adil Giray’ın ele 
alınması eserin yarım kaldığı devamında Cezmi’nin şahsiyetinin ortaya konulacağı düşünülse 

10  Fazıl Gökçek, “Küllerinden Doğan Anka/Ahmet Mithat Efendi Üzerine Yazılar”, Dergâh Yayınları, İstanbul.

11  Muhammet Gür, Edebî Eserlerde İktidar Mücadelesi (Tanzimat Devri), İstanbul, 2002, s. 29.

12  Namık Kemal, Cezmi, (Haz. Yakup Çelik), Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s. 3.
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de Ahmet Hamdi Tanpınar bu görüşe katılmaz.  Cezmi romanının yarım kalmadığını ve 
yaratma gücü bakımından zayıf bir eser olduğu için böyle bir izlenim verdiğini açıklar. 

A. Hamdi Tanpınar Edebiyat Tarihi’nde Cezmi romanın dan bahsederken yarım 
kalmadığını ve daha sonra tarih ile ilişkisi gösterildiğinde açıkça ortaya çıkacak 
olan yaratma gücü bakımından biraz kısır oluşunu/’Namık Kemâl’in XVI. asır 
sonu Türkiye’sini içine alacak geniş bir eser yazmak kas kıyla Cezmi’ye başladığı, 
fakat tarihin verdiği hazır hikâyenin ötesine geçemediği kanaatindeyiz” 
cümleleriyle izah eder.13

Mehmet Kaplan’ın Cezmi romanı ile ilgili görüşü ise bundan sonraki süreç, İmparatorluğun 
kötü gidişatını ele almayı gerektirdiğinden yazarın, eseri sonlandırdığıdır. 

Bunun sebebi nedir bilmiyoruz, yalnız ikinci ciltte imparatorluğun kötü tarafları 
mevzu-ı bahs olacağından Namık Kemal’in ondan vazgeçtiği düşünülebilir. 
Çünkü Kemal, daima tarihin büyük kahramanlık devirlerine hayrandır; kötü 
devirleri bile bile unutur.14

Şahsiyeti ile ilgili çok az bilgi olsa da Cezmi’yi, ideal bir kahraman olarak yansıtmaya 
çalışmaktadır. İslam birliği ülküsü ile işlenen fikirler, tarihî olaylar ile iç içe verilmiş; birçok tarihî 
bilgiye referans olarak başvurulmuştur. Naima’nın verdiği tarihî bilgilere göre, III. Mehmet 
döneminde ayaklanma çıkaran sipahi önderlerinden birisidir. Bu ayaklanma bastırıldıktan 
sonra birçok kişi asıldığı hâlde kendisi, hizmetkârları vasıtası ile bir tabutun içinde kaçarak 
kurtulmuş; ancak dağlık bir alanda, hizmetkârları tarafından para için öldürülmüştür.

Bin altın ihtisas edip kendini meyyit şeklinde bir tabuta koyup Üsküdar’a 
geçirmiş, birkaç hizmetkâr ile atlanıp firar eylemiş iken dağlık bir yerde parasına 
tama eden uşaklarca katledilmiştir.15 

Annesini küçük yaşta kaybeden Cezmi, güçlü bir asker olarak yetişmiştir. Babası ve amcası 
tarafından korkusuz bir asker olarak eğitilen Cezmi, babası ve amcasını yitirdikten sonra 
İstanbul’daki yaşamı başlamış olur. Birçok spor dalında olduğu gibi birincilik ve ciritte 
birincilikler elde eden Cezmi, saraydaki Ferhat Ağa’nın himayesine girer. İran Devleti’ne ait 
tarihî bilgi de geniş yer tutar. Şah Tahmasb’ın yerine geçmek isteyen çocuklar arasında, taht 
kavgası yaşanır. İsmail, taht yarışını üvey kardeşi Perihan’ın yardımıyla kazanır. II. İsmail, tahta 
geçtikten sonra zalim bir hükümdar olur, rakiplerini öldürür, öldüremediklerinin gözüne mil 
çekerek kör eder. Perihan, verdiği destek için çok pişman olur. Perihan, dayısı ile işbirliği 
yaparak II. İsmail’in yerine Mehmet Hüdabende’yi tahta geçirir. Mil çekilerek kör edilen yeni 
şah, yönetimde çok etkili değildir. Karısı Begüm Şehriyar ve oğlu Hamza Mirza, yönetimi ele 
geçirir. Şehriyar ve oğlu Hamza, nefslerine düşkün olarak tanıtılır. 

İran yönetiminde ise Kırım Hanı Semiz Mehmet Giray ve veliahtı Adil Giray vardır. Bu devri 

13  Hülya Argunşah, Türk Edebiyatında Tarihi Roman (Türk Tarihiyle İlgili), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1990, 
s. 40.

14  Mehmet Kaplan, Namık Kemal, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1948, 
s. 204.

15  Akt. M. Gür, 2002, s. 31.
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bir tarih kitabından almışçasına betimleyen yazar, Osmanlı - İran savaşlarının başlamasıyla 
Cezmi isimli kahramanı sahneye çıkarmaya başlar. Cezmi, devlete olan borcunu ödemek 
amacıyla orduya serdar olarak katılır. İran saldırısının Kırım ordusunun yardımıyla 
püskürtülmesi üzerine, Adil Giray ve Cezmi tanışır. Hamza Mirza’nın Kırım ordusu üzerine 
yaptığı bir seferden sonra Adil Giray ve Gazi Giray esir düşer. Orduda bulunan Şehriyar, 
Adil Giray’a âşık olur ve onu elde etmek için sarayda bir daireye yerleştirir. Osmanlı’ya 
karşı İran- Kırım birlikteliği planı üzerinden Adil Giray’a ulaşmaya çalışır. Siyasî görüşmeler 
yapıyor görüntüsü vererek sık sık onun odasına uğrar. Şehriyar’ın oyununu anlayan Perihan 
da görüşmelere katılır. Adil Giray ve Perihan birbirlerine âşık olurlar; ancak Şehriyar’dan 
korktukları için bunu gizli tutarlar. İran tahtını Osmanlı’nın eline geçirmek isteyen Perihan ve 
Adil Giray, yardım için Cezmi’yi çağırmaya karar verirler. Cezmi, Tiflis’te savaşta olduğu için 
gelmesi epey zaman alır. Pertev’in yardımıyla Adil Giray’a ulaşan Cezmi, onların kaçmasına 
yardım edecekken Şehriyar her şeyi öğrenir ve iki aşığı öldürmek için plan yapar. Şehriyar, 
Adil Giray’ı son bir defa görmek için saraya gidince Perihan sanılarak öldürülür. Adil Giray ve 
Perihan da öldürülür. Yaralanan Cezmi, ikisini aynı mezara gömdükten sonra derviş kılığında 
İstanbul’ a döner. 

Namık Kemal, Osmanlı Devleti’yle yıllarca savaşan İran’ a karşı Kırım ve Osmanlı kardeşliğine 
vurgu yaparak birlik beraberlik ruhunu canlı tutmak ister. Düşman tarafı zor duruma 
düşürmek ve idealize ettiği kahramanın zaferini seyretmek için aşk, entrika, gerilim, tarihî ve 
hayâlî gerçeklerle kurguyu derinleştirir. Aynı zamanda olumsuz kahramanlar da işe koşularak 
hayatın olumlu ve olumsuz yönleri romana yansıtılır. 

Hürriyet şairi olarak bilinen Namık Kemâl, şiir, roman ve tiyatro eserlerinde millî şuurun 
bilincinde olan vatansever, cesur, her anlamda ideal olan bir insan profilini öne çıkarmaya 
çalışır. Olumlu özelliklerle donattığı kahramanların karşısına koyduğu olumsuz ve kötü 
karakterlerle iyilerin çok iyi, kötülerinse çok kötü olduğu bir dünya çizer. Okuyucuyu bu 
anlamda yönlendirip iyinin yanında yer almaya sevk eden Namık Kemal, Cezmi romanında 
Şehriyar ve Hamza Mirza’yı, şehvet düşkünü, sadakat yoksunu olarak tanıtırken Adil Giray ve 
Cezmi’yi, güçlü, vatana bağlı, dürüst ve cesur olarak betimler. Böylece okuyucunun tarafını 
seçmesini kolaylaştırır. Cezmi, şairliği ve atıldığı tehlikeli birçok görevi yerine getirmesi ile 
romanda ideal kahraman olduğunu hissettirir. Vatana borcunu ödemek amacıyla katıldığı 
askerlik görevini, yılmadan ve zorlu mücadelelerden geçerek yerine getirir. Cezmi’nin, 
orduya katılmak için Ferhat Ağa ve Nev’i’den yardım isterken söylediği sözler, Namık Kemal’in 
devlet ve ulusu ne kadar önemsediğini gösterir. Bireyi, devletin varlığı ve devamlılığı için çok 
önemseyen yazar, Cezmi şahsında bu düşüncesini dile getirir:

Devletin zuhurundan beri bana, babama, ecdadıma ihsan ettiği paraların 
bedelini mürekkeple tavsiye edemeyeceğim. Çünkü kırmızısı kokuyor. Siyah ise 
gözüme bir Arap köle kadar çirkin görünüyor. Devlete olan borcumu düşman 
kanıyla ödemek istiyorum. Kan ile eda edeceğim.16

Cezmi’den daha çok ön plana çıkan Adil Giray da birçok bakımdan Cezmi ile benzer özellikler 
gösterir. Kimi araştırmacılar, bu durumun Cezmi’yi ideal insan olmaktan çıkardığına kanaat 

16  N. Kemal, 2007, s. 170.
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getirseler de eserin ikinci cildinin yazılmamış olmasından kaynaklanan bir durum olduğu 
görüşü, daha çok kabul görmüştür. 

Kırım hanı olan Adil Giray yaradılıştan şair olduğu gibi aynı zamanda asker 
yaradılışlıydı. Kalbi temiz, kültürlü, dinine bağlı ve gururlu bir adamdı. Halifelik 
makamının yönetim merkezi olan İstanbul’a bağlı kalır, oraya saygı gösterir, 
bağlı olduğu Osmanlı Devleti’nin yaşamını kendi hayatından daha önce 
tutardı.17

Yazar, romanda birbiri ile savaş hâlinde olan iki kadını olayların merkezine koyarak 
vak’a zincirlerini oluşturur. Olayların merkezindeki bu kadınlar, güçlü ve siyaset 
hayatında söz sahibi olan kadınlardır. Ancak tamamen zıt yaradılışlı karaktere sahip 
olan bu kadınlar, sevdikleri erkek için bir çatışma içinde bulurlar kendilerini. Şehriyar, 
olumsuz bir kahraman olarak şöyle tanıtılır:

Kırkına yaklaştığı halde, tazeliğini ve güzelliğini henüz kaybetmemişti. Yılan 
gibi görünüşte zayıf, fakat gerçekte kuvvetli bir bünyesi vardı. Âciz kaldığı 
zamanlar yılan gibi yerlerde sürünür; fakat eline fırsat geçer geçmez insanı 
sokardı. Amacına varmak için, izini kaybettirecek eğri büğrü bir yol tâkib ederdi. 
Perihan’ın bir gonca gülü andıran güzelliği yanında onun güzelliği zakkum 
güzelliğinden farksızdı.18

Perihan ile birbirlerinin tamamen zıddı olan Şehriyar, oldukça tehlikelidir. Menfaat ve şehvet 
düşkünü olan bu kadın, Perihan ve Adil Giray’ın ilişkisini öğrendikten sonra intikam almak 
için harekete geçer.

Ben bu sarayda olmasam, benden biraz çekinmese, zevki ve şehveti için koca 
İran’ı bir baştan bir başa kan ve ateş tufanına boğmakta bir dakika bile tereddüt 
etmez.19

Namık Kemal, Osmanlı Devleti’nin 93 Harbi ile yara aldığı darbeye bir teselli olarak 
romanında on altıncı yüzyılda elde edilen başarıları işler ve toplumun, üzerindeki ölü 
toprağını atarak şanlı geçmişinden örnek alıp toparlanmasını ister. Osmanlı’nın sarsıldığı 
bu dönemin üstesinden gelmesi için tarihsel koşullar göz önünde bulundurarak çözüm 
bulmaya çalışır. Cezmi romanında, Osmanlı’nın durumu gibi Kırım Hanlığı’nın içinde olduğu 
vaziyet de pek iç açıcı değildir. İslam Birliği idealini yaşatmak için yazılan eserde, Perihan 
ve Adil Giray’ın Cezmi tarafından mezara konulduklarında oluşan manzara, bir ay yıldız 
görüntüsünü hatırlatmaktadır. Yazar, kahramanlarının ölümünü ay yıldızın bir araya gelmesi 
şeklinde betimleyerek bu idealin savunucusu olduğunu gösterir.

Adil Giray’ın çehresinde yıldız kadar bir nokta ile Perihan’ın çehresinde iki tarafa 
doğru hilal kadar bir açıklık kalmıştı. Cezmi, bu temaşayı görünce tabiat-i 
şairanesi her türlü hissiyat-ı hüzn ve matemine galebe etti, şehitleri birbirinin 
koynunda getirdi, Adil Giray ile Perihan’ın başlarını yüzlerinde kalan beyazlıklar 

17  a. g. e., s. 36.

18  a. g. e., s. 21.

19  N. Kemal, 2007, s. 170.
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ay yıldız şekli hasıl edecek surette birbirine yaklaştırdı, şehidenin kan için de olan 
saçlarıyla ikisinin çehresinden mustatil bir şekil hasıl eyledi.20

Sonuç

İnsana fayda sağlayan sanatı değerli bulan Ahmet Mithat için roman, topluma ışık tutma, 
onu eğitme, eğlendirme, çağdaşlaştırma işlevi görür. Toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, 
siyasî ve coğrafî özelliklerini göz önünde bulundurarak ele alıp hayâl ve gerçeği yoğuran 
yazar, okurunun hoş zaman geçirmesinin yanında, okuduğu eserden bir ders çıkarmasını 
temenni eder. Tarih bilicine verdiği önem, onun romanlarında açıkça hissedilir. Tarihî birçok 
eseri Türk edebiyatına kazandıran Ahmet Mithat, birçok türün olduğu gibi tarihî romanın 
da ilk örneklerini verir. Tarih ve romanın ayrımını açıkça ifade eden yazar, romanın hayâle 
dayandığını belirtse de olması mümkün olayları eserlerinde başarıyla işler.

Ahmet Mithat ile önceleri sıkı bir arkadaşlığı olan Namık Kemal, Cezmi romanıyla Türk 
tarihinde önemli bir zaman dilimini kapsayan Türk-İran savaşlarını ve Osmanlı Devleti için 
çok önemli olan Kırım Hanlığı’nı konu edinir. Olaylar, İran ve Anadolu’da geçer. Roman 
kahramanlarının gerçek yaşamına dayanan olaylar kadar, yazarın hayâlî olarak eklediği 
bağlantılar da oldukça etkileyicidir. Namık Kemal’in savunusu olduğu Türk-İslam idealinin 
yansıtıldığı Cezmi romanında, on altıncı yüzyılın ihtişamlı tarihine sığınılarak, yaşanan 
olumsuzlukların ve savaş yenilgilerinin yarattığı kaybetme psikolojisinden kurtulmaya 
çalışılmıştır.

Comparison of the Historical Novels Süleyman Müsli by Ahmet Mithat Efendi and Cezmi by Namık 
Kemal 

Abstract

Ahmet Mithat Efendi, whose works had been ignored during his lifetime, has now come to be acknowledged 
to have written early historical novels in Turkish literature. The author’s literary identity either stood out or 
was overshadowed according to his relations with Abdul Hamid II and the Young Ottomans. Charged with 
“publishing pernicious books and journalism”, the author was arrested and exiled to Rhodes in 1873. Most of 
his writing was published under his brother’s name then. The author was criticized due to his close relationship 
with Abdul Hamid II after the exile, and was presented unfavorably. For this reason, his historical novels were 
ignored. Although such novels as Yeniçeriler (1871), Dünyaya İkinci Geliş (1875) and Süleyman Musli (1877) 
by Ahmet Mithat Efendi were written before Cezmi (1880) by Namık Kemal, Cezmi is acknowledged to be 
the first historical fiction in Turkish literature.  This paper compares and contrasts the novels Süleyman Musli 
and Cezmi in addition to presenting the reasons why Ahmet Mithat Efendi’s historical novels were ignored. 

Keywords: Historical novel, Süleyman Musli, Cezmi.

20  a. g. e., s. 352.



281

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

Tarihi Roman olarak Ahmet Mithat Efendi’nin Süleyman Musli İle Namık Kemal’in Cezmi Eserlerinin 
Karşılaştırılması

Özet

Türk edebiyatında konusunu tarihten alan ve tarihi bir kurgu üzerine şekillendirilen ilk romanları Ahmet 
Mithat Efendi yazdığı halde, eserleri arka plana itilmiştir. Yazarın II. Abdülhamit ve Yeni Osmanlılar ile olan 
ilişkilerine göre edebi kişiliği ön plana çıkmış veya gölgede kalmıştır. Yazar, 1873’te tutuklanıp Rodos’a 
sürgüne gönderilir. “Muzır kitap çıkarma ve gazetecilik yapma” suçuyla sürgün edilen yazarın birçok yazısı 
kardeşinin ismiyle yayımlanır. Sürgün sonrasında II. Abdülhamit’e olan yakınlığı nedeniyle yazar eleştirilir 
ve onun hakkında yapılan çalışmalarda olumsuz bir imaj yaratılır. Bu nedenle yazarın tarihi romanları göz 
ardı edilmiştir. Yeniçeriler (1871), Dünyaya İkinci Geliş (1875) Süleyman Musli (1877) gibi romanları Cezmi 
romanından önce yazılmasına rağmen ilk tarihi roman Cezmi olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda Ahmet 
Mithat Efendi’nin tarihsel romanlarının göz ardı edilmesinin nedenlerinin yanında ilk tarihi romanımız kabul 
edilen Cezmi ile kıyaslamaları yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi roman, Süleyman Musli, Cezmi.
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Sovyetler Birliği’nde 
İdeolojik Bir Araç Olarak Tarihî Roman  

Salih Yılmaz

Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Giriş

Tarihî roman yazımını, 17. yüzyıldan itibaren başlatabiliriz. Bu yüzyılda toplumsal ve 
sosyo-ekonomik ilişkiler ile zihinsel ve kültürel ortam, roman yazımına olanak sağlamıştır. 
Avrupa’da, somut bireylerin somut hayatları ile ilgili romanlar yazılmaya başlanmıştır.  
Mitolojik ve dinî konular, yerini tarihî ve maddeci bir yaklaşıma bırakmıştır. Rusya’da tarihî 
romanın serüvenini, Alexandre Puşkin (1799-1837) ile başlatmak doğru olacaktır. Rus 
edebiyatını derinden etkileyen Puşkin, Rusya ve ardından Sovyetler Birliği’ndeki tarihî 
roman geleneğinin başlatıcısıdır. Bunun dışında, Gogol’un folklorik romanı “Taras Bulba” 
(1935), yine tarihî roman ekolünün başlangıcında yer almaktadır. Rusya’da, 19. yüzyılda 
Lev N. Tolstoy (1828-1910), “Savaş ve Barış” (1869) adlı tarihî romanıyla bir çığır aşmıştır. Rus 
Çarlığı döneminde tarihî roman, bir bakıma altın çağını yaşamıştır. 

1917 Bolşevik İhtilâli sonrası Sovyet yönetimi kurulmuş ve tüm ülkede başta sosyal düzen 
olmak üzere edebiyatta da değişimler yaşanmıştır. Sovyet döneminde tarihî roman,  19. 
yüzyıl edebiyatı ile Marks, Engels ve Lenin’in bu edebiyat hakkındaki yorumlarından 
etkilenmiştir. Marks’ın “Toplumcu Gerçekçi Tarih” anlayışı, tarihin romanlara nasıl gireceğine 
dair kılavuz olmuştur. 1920’li yıllardan başlayarak Sovyet edebiyatında tarihî roman, önemli 
gelişmeler göstermiştir. Sovyet yazarlar, romanlarında genellikle Tolstoy’u örnek almışlar ve 
konularını tarihsel belgeler üzerinde kurmuşlardır. Romanların tarihsel belgeler üzerinde 
kurgulanması, Sovyet romancılığının ayırt edici bir özelliği hâline gelmiştir. Simonov, 
Gladkov, Furmanov, Serofomiç, Şolohov vd. yazarlar, tarihî romanlarında gerçek konular 
seçmişlerdir. Sovyet döneminde yazılan tarihî romanlar toplumsal gerçeklik tezi üzerine 
kurgulanmışlarsa da sosyalist temalarla renklendirilerek bir bakıma ideolojinin yayılmasında 
araç olarak kullanılmıştır. Marksizm ve sosyalizm, tüm edebî türlerde olduğu gibi tarihî 
romanlarda da yoğun olarak işlenmiştir. 

Tarihî roman, öncelikle bir roman olarak görülmeli ve edebî niteliği önemsenmelidir. 
Günümüzde, bu eserlerde tarihî bilgilerden çok, eserin edebî boyutu incelenmektedir. Rus 
edebiyatçı V. Belinskiy, tarihî romanla ilgili şunları ifade etmektedir: “Biz tarihî bir roman 
okuduğumuzda, olayların geçtiği ülkelerin vatandaşları, o devrin çağdaşları gibi oluyoruz ve 
herhangi bir tarihî kaynağın belki de hiç veremeyeceği canlı ve daha anlaşılır bilgiler alıyoruz.” 
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A. SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE EDEBİYAT VE TARİHÎ ROMAN

Rusya, XIX. yüzyılın başlarında karışıklık dönemine girmiştir. Bu karmaşaya bağlı olarak Rus 
Çarlığı, 1917 yılı devrimi ile yıkılmıştır. Rus Çarlığı topraklarında, 1991 yılına kadar varlığını 
sürdüren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. 20. yüzyıl başlarında devrim ile 
sosyal bir kargaşa yaşayan Rusya, edebiyatta yükselişini de bu kargaşaya borçludur. Çarlık’a 
karşı ayaklanmalar, gruplaşmalar, soylular arasında bölünmeler edebî eserlerin konularını da 
zenginleştirmiştir. İlk dönemlerde edebî çevreler, devrime karşı çıkanlar ve benimseyenler 
olarak bölünmüştür. Maksim Gorki, devrimin destekleyicisi ve hazırlayıcılarından olmuştur. 
Gorki, Sovyet edebiyatının günümüze uzanan seyrinde de etkili olmuştur. Tolstoy, Gorki, 
Çehov ve Dostoyevski, Rus edebiyatının dört önemli figürüdür. Devrim öncesinde 
Aleksey Tolstoy da önemli yazılarla edebiyata katkıda bulunmuştur. Tolstoy, devrim 
sonrasında olgunluk dönemini yaşamıştır. Sovyet edebiyatı Gorki ile başlamıştır desek 
yanlış olmayacaktır. Gorki’nin en önemli eseri “Nikita’nın Çocukluğu”dur. Bu eserde, Sovyet 
ideolojisi ölçüsünde efsane ve masallara yer verilmiştir. Gorki ile birlikte Lenin’in felsefesi 
ve parti ruhu işlenmiştir. Lenin’in, “...Sanat hakkında ne düşündüğümüz fazla önemli değil. 
Milyonlarla ölçülen bir nüfus içinde, sanatın yüzlerce hatta binlerce kişiye ne verdiği de fazla 
önemli değil. Sanat, halka aittir. Kökleri, emekçi kitlelerin en derinlerine kadar gitmelidir. Onların 
duygularını ve düşüncelerini, istemlerini yansıtmalı, onları heyecanlandırmalı…” düşüncesi, 
Gorki tarafından da benimsenmiştir. Bu düşünceyi benimsemeyenler ve aşırıya kaçanlar 
ayıklanmış ve Sovyet edebiyatında denge oluşturulmaya çalışılmıştır. Gorki, eserlerinde 
Lenin ve parti ruhunu başarılı bir şekilde işleyerek sosyalist gerçekçiliği kurmuştur.

1917 Devrimi’nden sonra, tarih ve edebiyat akımları kullanılarak yeni bir bakış açısı 
oluşturulmuştur. Sovyet edebiyatının en zengin dönemini, 1920’li yıllar oluşturmuştur. 
Sovyet ideolojisine güvenen birçok yazar, devrimden sonra eserleriyle Sovyetlere 
zenginlik katmıştır. Sovyetlerin kuruluş aşamasında edebiyat okulları açılmıştır. Bir tarafta 
konstrüktivizm yer alırken diğer tarafta da “Proletarya” yazarları Serapionov kardeşler, Solcu 
Sanat Cephesi vb. gelişmiştir. Bu dönemde Mayakovski (1894-1930), eserleriyle devrimci 
düşünceye hizmet etmiştir. Sergey Yesenin (1895-1925), Boris Pasternak (1890-1960), Anna 
Ahmatova (1893-1966) ve Osip Mandelştam (1892-1938), devrim hareketine mesafeli 
bakan yazarlar olmuştur. Sovyetlerin başlangıcında 1920’li yıllarda, Furmanov, Serafimoviç, 
Aleksandr Fadeyev ve Mihail Şolohov önemli eserler vermişlerdir. 1928-1940 yılları arasında 
Leonid Leonov (Barsuki-Porsuklar, 1924), Fiyodor Gladkov (Çimento-Tsement),İzaic Babel, 
Mihail Zoşçenko, Sovyet edebiyatına önemli katkılar yapmıştır. Sovyetlerde buzların 
çözüldüğü döneme kadar özellikle Aleksey Tolstoy’un (1883-1945) 1920 yıllarında yazmaya 
başladığı büyük üçleme “Hoj denize po Mukam (İşkenceler Yolu, 1921-1941)” ve tarihsel 
roman “Piyotr Pervıy (Petro I, 1929-1945)”; Nikolay Ostrovski’nin “Ve Çeliğe Su Verildi-Kak 
zakalyalas Stal, 1932-1935)”, Şolohov’un “Uyandırılmış Toprak-Podniyataya tselina, 1932-
1936” romanları, bu dönemin ürünleridir.

Sovyetler Birliği’nin kurulması aşamasında politikacılar, edebiyat alanından destek 
almışlardır. XIX. yüzyılın son çeyreği ve XX. yüzyılın başlarında Çarlık yönetiminin kötülenmesi 
amacıyla edebiyat, araç olarak kullanılmıştır. Edebiyatı propaganda aracı olarak kullanan 
yazarlar grubu bile oluşmuştur. Bu grup içerisinde Mayakovski’nin kaderi, en ilgi çekici 
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olanıdır. Vladimir Mayakovski, on beş yaşındayken bildiri dağıtmaktan tutuklanmıştır. Acı ve 
kederi işleyen şiirlerle devrimin temsilcilerinden olmuştur. Mayakovski ile Gorki, belli bir süre 
yoldaşlık yapmışlardır. Sergey Yesenin, yeni bir ideolojik anlayış ile sosyalist gerçekçilikten 
farklı bir yaklaşımını geliştirmiştir. Aleksandr Fadayev ise komünist kavramını karakter 
olarak edebî eserlerde işleyen yazar olarak ünlüdür. Onun sayesinde Sovyet edebiyatında 
kahramanlar, yavaş yavaş yapaylıktan kurtulup gerçek dünyayla bağlantılı biçimde 
anlatılmıştır. Politikayla da ilgilenen Fadayev’in birçok yazısı derlenerek kitaplaştırılmıştır. 

1930-1950’li yıllarda, ideoloji, Sovyet romanında etkin olmuştur. Sovyetler Birliği’nde 
yaşanan iç savaşların sona ermesiyle edebiyat hayatında bir canlanma olmuştur. Sovyet 
iktidarı, başlangıçta edebiyata serbestiyet sağlamışsa da daha sonraları sıkı bir denetim 
altında tutmuştur. 1932 yılında Sovyet Yazarlar Birliği’nin kurulmasından sonra edebiyat, 
güdümlü hâle getirilmiştir. Sovyetlerde, “sosyalist gerçekçilik” denen bir resmî ideoloji ortaya 
çıkmıştır. Bu ideolojiye uymayan biçimde yurt dışında “Mıy (Biz, 1924)” adlı bir önceleme 
romanı yayımlamış olan Yevgeni Zamyatin’e (1884-1937), ülkeden çıkış izni verilmiştir. 
1930’lu yıllarda edebiyatçıların gördüğü baskı ve takip, edebî hayata darbe vurmuştur. 
Sovyet ideolojisine muhalefet edenler yok edilmiştir. Sovyetlerden korkan yazarların çoğu, 
seslerini duyurmamak üzere susturulmuşlardır. Bu susturulanlara en iyi örnek, Mihail 
Bulgakov (1891-1940)’dur. Bulgakov’un “Usta ile Margarita (Master i Margarita)” adlı ünlü 
romanı, ancak 1967’de bazı bölümleri sansürlenerek basılabilmiştir. Yine şair Zabolotsi 
(1905-1958), öykücü Yuris Oleşa (1899-1960) da engelleneler arasında yer almıştır.

Sovyetler Birliği’nde tarihî roman anlayışı Ekim Devrimi’nden sonra, toplumun yeniden 
inşası sürecinde ortaya çıkmıştır. Sovyet tarihî romanı, bu süreçte resmî ideoloji ile çok sıkı 
bir ilişki içerisinde olmuştur. 1930’lu yıllarda, Sovyet edebiyatında tarihî roman kavramıyla 
ilgili kaleme alınan makalelerde, türün en önemli unsurunun tarihî kişilik olduğu vurgulanır. 
Serebryanskiy, bu hususta şöyle der: “Eserin tarihî olması için sadece konusu değil, onun 
kahramanları da tarihî insanlar olmalıdır.” A. Tolstoy, Petr Perviy (I. Petro) romanıyla Sovyet 
tarihî romanı arayışlarına yön vermiştir. Sovyetlerde, 1940-1950’li yıllarda tarihî romanın 
temelini, tarihî kişilikler değil, halkın kaderini belirleyen tarihî vak’alar oluşturmuştur. Sovyet 
tarihî romanı, II. Dünya Savaşı yıllarında yeni bir boyut kazanmıştır. Sovyet insanlarının 
vatanseverlik duygusu, romanlarda konu olarak işlenmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonraki 
on yıl içinde, Sovyet tarihî romanı gelişme dönemine girmiştir. 1960’lı yıllardan sonra ise 
Sovyet edebiyatında yeni bir dönem yaşanmıştır. Sovyet Sosyalist Komünist Partisi’nin 1956 
yılındaki 20. toplantısında alınan kararlar gereğince edebiyatçılar, tarihî gerçeklik ile edebî 
gerçeklik, tarihî kişilik ile edebî karakter, olay, belgeler ilişkisini irdelemeye başlamışlardır. 
1970’li yıllarda, Aleksandrova, Varfolomeev, Romanenkova ve Pautkin gibi Sovyet 
edebiyatçıları, tarihî roman konusunda araştırmalar yapmışlardır. Aleksandrova’nın, “Tarihi 
araştıran ilmî eserlerde bile olayları insanların gayretleri sonucu öğreniriz. Sadece edebî eserde 
değil, tarihî gerçeklikte de, belgelerde de insanın sübjektif bir bakış açısı var. Edebî eserde ise 
yazarın sübjektif bakış açısı, dünya görüşü ve karakteri, önemli bir role sahiptir. Bu yüzden insan 
ile olay arasındaki bağlantıdaki edebî tarihsellik türün temelini oluşturur.” Açıklaması, tarihî 
romanların önemine bir vurgu olmuştur. Edebiyatçı Oskotskiy ise bu görüşe karşı çıkmıştır. 
Ona göre: “Tarihî roman kavramını açıklamak için ilk önce romanı, sonra da onun tarihîliğini 
tanımak gereklidir. Onu genel romandan ayırmak, türün değil, ondaki konunun özelliğidir. Tarihî 
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roman, tarih hakkındaki romandır. O, tarih ilmini tekrar etmeden, fakat bununla birlikte sadece 
bir belgeyi edebî düşüncenin kanunlarıyla tekrar oluşturur.” Kuznetsov’a göre ise yazar, şahit 
olduğu bir tarihî olayı kaleme aldığında eser, tarihî eser olmaktan çıkmıştır. Aleksandrova’ya 
göre, yazarın yaşadığı devir ile tarihî romandaki devrin birbirine denk gelmemesi normaldir. 
A. Gulıga, tarihî romana dair şunları söylemektedir: “Tarihî bilinç, zamanlar arası ilişkiyi 
oluşturur. Tarihî efsaneler, türküler, halkın şuurunda tarihin en önemli olaylarını barındırır.  
Tarihî sanat, geçmişe asıl yaklaşımın şeklidir. Tarihî romanın özelliği, düşünceden çıkan bir 
kurgu olmasındadır.” 

1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra Sovyet edebiyatının temelini, “Parti edebiyatı” 
oluşturmuştur. Sovyet komünizminde edebiyatın işlevini inceleyen Lenin, “Parti Teşkilatı 
ve Parti Edebiyatı” adlı makalesinde, Stalinist totalitarizmi meşrulaştırarak,“Bugün toplumda 
mücadele eden sınıfların üstünde yer alarak parti dışında kalan bir edebiyat yoktur ve olması 
da mümkün değildir.” sözleriyle devletin edebiyat politikasını belirlemiştir. Lenin, edebiyatı 
proletaryanın yüce amaçlarına adamıştır. Sovyet edebiyatçıları, seçkin ürünlerini verirken 
Sovyet totalitarizminin baskısıyla karşılaşmışlardır. Bu baskıya karşı gelenler, ya sürgün 
edilmiş veya hapishanelere gönderilmiştir. Lenin’in makalesinde belirttiği gibi, edebiyatın 
meslek olarak tanımlanmasına karşı çıkan Pasternak, Doktor Jivago adlı eserinde: “Neşeli 
olma, hayâller kurma nasıl bir meslek sayılmazsa, sanat da bir meslek sayılamaz.” dizeleriyle 
karşılık vermiştir. Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesine rağmen Doktor Jivago’nun 
laneti, Pasternak’ın peşini hiç bırakmamıştır. Nobel Ödülü alması Sovyetlerde bir bakıma 
ihanet olarak yorumlanmıştır. Pesternak’ın Nobel’e giden yolu oldukça meşakkatli olmuştur. 
1945’te Bolşevik Devrimi’nin bir panoramasını içeren romanını, “Novy Mir” adlı dergiye 
göndermiştir. Fakat cevap olarak hakaretlerle dolu otuz sayfalık bir metin gelmiştir. 
İtalyan komünist Feltrinelli aracılığı ile SSCB dışına çıkarılan romanın ilk baskısı, 1957’de 
İtalyanca yayımlanabilmiştir.1958’de ise yazar Nobel Edebiyat Ödülü’ne lâyık görülmüştür. 
Nobel Akademisi’ne, “Memnunum, medyunum, onurlandım, şaşırdım. Ödülü reddetmek 
zorundayım.” açıklamasını göndermiştir. Nobel Ödülü sonrasında Sovyetlerde, Pesternak’a 
karşı linç kampanyası yürütülmüş ve sekiz yüz Sovyet yazarı, Pasternak’ın vatandaşlıktan 
çıkarılmasını teklif etmiştir. Pesternak, Yazarlar Birliği’nin tepkisine, “Beni öldürebilir, sürgüne 
yollayabilirsiniz. Kimseden adalet talep etmiyorum. Yaptıklarınızdan ne mutluluk duyacaksınız 
ne de onur devşireceksiniz. Sakın unutmayın ki gelecek, sizi itibarımı iade etmek zorunda 
bırakacak.” dizeleriyle cevap vermiştir. Doktor Jivago, Rusya’da yayımlandığında dünyanın 
birçok ülkesinde farklı dillerde baskısı çoktan yapılmış ve ünlü bir roman olmuştu. Sovyet 
totalitarizmine karşı sadece Pesternak değil, Andrey Platonov da yazılarıyla cevap vermiştir. 
Platonov, Stalin ve çevresinin hışmına maruz kalmış ve 1950’de ölmüştür. Platonov’un 
yazdıkları, 1980’lerin sonuna kadar KGB’nin edebiyat arşivinin tozlu raflarında bekletilmiştir. 
Platonov’un en önemli eseri “Çevengur”da, komünist felsefe eleştirilmiştir. Platonov, Sovyet 
rejimin kültüre ve sanata bakışını, “Cahillik halen her tür bilginin yetişebileceği boş bir tarla ise 
kültür toprak tuzlarının bitkilerce çoktan emildiği ve artık hiçbir şeyin yetişmeyeceği ot bürümüş 
tarladır.” cümleleriyle tarif etmiştir. Kopyonkin ise, “Gün gelecek, cahiller okuryazarlara harfleri 
unutturmayı kararlaştıracak; işte o vakit toplu eşitlik sağlanacak… Hem az kişiye okuma 
yazmayı unutturmak, herkese en baştan öğretmekten daha kolaydır.” dizeleriyle duygularını 
aktarmıştır. 
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Sovyetler Birliği’nde tarihî roman anlayışı, Ekim devriminden sonra resmî ideoloji ile 
çok sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur. SSCB’de bulunan halkların tarihî romana olan ilgisi, 
özellikle 1960’lardan sonra artış göstermiştir. Rus edebiyatı, kendi iç dinamikleriyle 
dünya edebiyatında saygın bir yer kazanmış; bir ekol oluşturmuştur. Sovyetler Birliği’nde, 
edebiyatın propaganda aracı olarak kullanılmasının da etkili olduğu süreçte SSCB otoritesi 
sağlanmıştır. Fakat edebiyat, yazarların bile öngöremediği tehlikelerle karşılaşmıştır. 
Sovyet edebiyatı devletleştirilmiştir. Bu devletleştirme politikasına göre, “Yazar devletin 
mülkiyetidir” anlayışı, tüm ülkede hâkim olmuştur. Bu politikaya aykırı davranan yazarların 
Sovyet kamuoyunda eserlerinin basılması veya seslerini duyurmaları mümkün olmamıştır. 
Sovyet sınırları içerisinde yaşayan muhalif yazarlar, yönetimle uyuşmak yahut sus/turul/mak 
arasında kalmışlardır. Sovyet yönetimiyle uyuşmayı tercih etmeyen Mayakovski (1893-1930) 
ve Yesenin’in (1895-1925) şüpheli intiharları, devletin yaptırımlarının en temel örneklerini 
göstermiştir. Hayatta kalanların ödedikleri bedeller, farklı biçimde tezahür edebilmiştir. 
Örneğin öykü yazarı Zoşçenko (1884-1958), Sovyet yönetimine karşı olmadığını ispatlamak 
için tüm ömrü boyunca uğraş vermiştir. Bulgakov (1891-1940) ise yasaklanması sonrasında 
Stalin’e mektup yazarak yurt dışına çıkmak istediğini veya ekmek parası kazanabilmek için 
kendisine tiyatroda iş verilmesini talep etmiştir. Mayakovski’nin intihar etmesinden üç gün 
sonra Bulgakov’a, tiyatroda yönetmen yardımcısı ve çevirmen olarak çalışma izni verilmiştir.

Sovyetlerde, Dostoyevski’nin eserleri sırf ideolojiye uymadığından zararlı ilân edilmiştir. 
Sovyetler Birliği ideolojisine aykırı bulunan Dostoyevski’nin eserleri yayınlanmamıştır. 1928 
yılında kurulan Rus Proleter Yazarlar Birliği, proletarya edebiyatı yaratmayı ve Marksizm’i 
benimsemeyen yazarlara karşı mücadele vermeyi, kendisine görev edinmiştir. RAPP’ın 1932 
yılında dağılmasından sonra, Sovyet Yazarlar Birliği kurulmuştur. Bu kurum, resmî edebiyat 
görüşü olan sosyalist realizmi benimsemiştir. Örneğin; 1934 yılında Sovyet Yazarlar Birliği’nin 
ilk toplantısında yapılan tartışmalarda, Gorki’nin yaptığı değerlendirmeyle Dostoyevski, 
faşizmin öncüsü ilân edilmiştir. Bazı yazarların “Dostoyevskicilik” yaptığı açıklanarak bunlar, 
dar kafalı burjuva düşüncesinin simgeleri olarak damgalanmıştır. Sovyet döneminde, 
Dostoyevski’yi kötüleme propagandasına bağlı olarak Dostoyevski, Rus edebiyatından 
koparılmıştır. 

Rus yazar Vasili Grossman’ın “Yaşam ve Yazgı” romanında da totaliter rejim baskısını görmek 
mümkündür. Grossman, eserini yazıp yayınevine gönderdikten sonra gizli servis ajanları 
evini basmıştır. Vasili Grossman, Stalin’in ölümü sonrası oluşan çözülmeye bağlı olarak 
tutuklanmasa da hayattayken “Yaşam ve Yazgı” romanını yayımlatamamıştır. Stalingrad 
çarpışmasının anlatıldığı “Yaşam ve Yazgı” romanı, Sovyetlerde, ancak iki-üç yüzyıl sonra 
yayımlanabilecek bir eser olarak nitelendirilmiştir. Grossman, eserini basılması için 
göndermesi öncesinde iki kopya daha çıkarıp, bunları iki arkadaşına teslim etmiştir. Yaşam 
ve Yazgı romanı, işte bu iki kopyadan çoğaltılmıştır. Grossman, savaş muhabirliğinde elde 
ettiği tecrübe ile benzersiz ayrıntıları içeren romanı yazabilmiştir. Kitapları birkaç kez Stalin 
Ödülü’ne aday gösterilmişse de bizzat Stalin tarafından adaylıktan çıkarılmıştır.

Mihail Bulgakov’un “Köpek Kalbi” adlı romanında, Sovyet rejimi eleştirilmiştir. Sovyet gizli 
servisi kitaba el koymuş ve kitabı, iki yıl tutuklu hâlde tutmuştur. Köpek Kalbi, SSCB’de, 
ancak 1987’de yayımlanmıştır. Sovyet döneminin en önemli yazarlarından birisi olan Gorki, 
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Sovyet rejiminin parmağı olduğuna inanılan bir cinayetle öldürülmüştür. Yine önemli 
yazarlardan İzak Babel kurşuna dizilmiş ve yazıları, kitap ve ansiklopedilerden kaldırılmıştır. 
Sovyet rejimi, kendisi için tehdit olarak algıladığı kitap ve yazarlara yaptırımda bulunmuştur. 
Sovyetlerin ideolojisini paylaşmayan veya bu uğurda çalışmayan yazarlar, devlet eliyle 
sürgüne yollanmış, tutuklanmış veya ölüme mahkûm edilmiştir.

Sovyetler döneminde komünist Çekoslovakya’yı terk edip Fransa’ya yerleşen Milan 
Kundera, Sovyet romanlarına dair şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Komünist Rusya’da çok 
büyük tirajlara ulaşan ve büyük başarı kazanan yüzlerce, binlerce roman yayımlanmıyor mu? 
Evet, ama romanlar artık varlığı fethetmemektedirler. (…) sadece daha önce söylenmiş olanları 
doğruluyorlar. Dahası; var olma nedenleri, zaferleri, kendilerine ait topluma yararlılıkları, 
söylenmesi gerekenin doğrulanmasından ibaret.” Kundera’nın da belirttiği gibi söylenmesi 
gerekenin yazıldığı bir roman, edebiyatı resmen esir almıştır. 

Sovyetlerde İkinci Dünya Savaşı, edebiyatta yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Konstantin Simonov (1915-1979), Viktor Nekrasov, Aleksandr Tvardovski (1910-
1971) vb. gibi savaş romanı yazarları buna örnektir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet 
edebiyatı ve romanlarında, faşizmle savaş yoğun biçimde işlenmiştir. Sovyet edebiyatı ve 
yazarları, topyekûn biçimde antifaşizm üzerine yoğunlaşmıştır. N. Tikhinov, M. Svetlov, K. 
Simenov, M.Şolohov gibi yazarlar, faşizm karşıtı romanlarıyla Sovyet ideolojisinin hizmetinde 
önemli roller üstlenmişlerdir. Sovyet edebiyatında savaşlar ve tarihî hadiseler, konu olarak 
ilk planda işlenecek temalar olarak belirlenmiştir. Her edebiyatçı, ne yazarsa yazsın savaşa 
temas etmiştir. 1953 yılında Stalin’in ölümünden sonra sosyalist realizm akımının eski 
etkisini kaybetmesiyle baskı dönemi biraz olsun hafiflemiştir. Stalin’in ölümü sonrasında, 
“kişinin putlaştırılması” olgusundan biraz olsun vazgeçilmiştir. Sovyetlerde 1956 yılı sonrası, 
“buzların çözülmesi” olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde İlya Ehrenburg (1891-1967) ve 
Aleksandr Soljenitsin, Kruşçev’in izniyle yeni romanlar yayımlayabilmişlerdir. Soljenitsin’in 
romanında, ilk defa Sovyet toplama kamplarındaki gerçek, sansürsüz işlenmiştir. 1958’de 
Nobel Edebiyat Ödülü, Doktor Jivago (1957) adlı romanıyla Pasternak’a verilmiştir. Bu 
durum, 1964’ten başlayarak yeniden sansür dönemini başlatmıştır. Sovyet ideolojisine karşı 
olduğu gerekçesiyle yazarların birçoğu, yeniden toplama kamplarına gönderilmiştir. 1965’te 
Andrey Sinyavski ve Yuri Daniyel, ozan Yosip Brodski, Andrey Amalrik ülkeden sürgün 
edilmişlerdir. Soljenitsin, Brodski, Sinyavski, Vladimir Maksimov, A. Galiç, Viktor Nekrasov vb. 
ülke içerisinde sürgün edilmiştir. Sovyetlerdeki gerilim, edebiyatın yönünü de değiştirmiştir. 

1954-1956 yıllarında “Buzların Çözülmesi” dönemi XIX. yüzyılda olduğu gibi durgunlaşmış 
edebiyat türlerine de serbestlik kazandırmıştır. 1960’lı yıllardan sonraki yirmi yıl içerisinde 
özgün edebiyatçılar türemiştir. Bu edebiyatçılar arasında Abramov, Tendriyakov, Bikov, 
Zaligin, Soloukin, Aksionov gibi yazarlar; Yevgeni Yevtuşenko, Andrey Voznesenski, 
Zinoviy Rojdestvenski, Bulat Okucava gibi şairler, önemli temsilciler olmuştur. Batılılar bu 
dönemi, Soljenitsin’in buyurgan kişiliğinin damgasını vurduğu evre olarak tanımlamışlardır. 
Sovyetlerde, 1980’den sonra ise yeraltı yazar ve şairler ön plana çıkmaya başlamıştır.

Sovyet döneminde halkın manevi değerleri, halk şiirleri, halk masalları, halkın dini algılayış 
biçimi ve yaşama bakış açısı, Rus edebiyat ürünlerinin konularını oluşturmuştur. Rus edebiyatı, 
ayrıca Batı edebiyatları klasikleri ve Alman felsefesinden de etkilenmiştir. Sovyetler Birliği’nin 
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dağılmasından sonra birçok yazar, yeniden gündem olmuş ve tartışılmaya başlanmıştır. 
Örneğin; Dostoyevski’nin eserlerinde kişilerin yalnızca Rus olan öğeleri ve motifleri olması 
tartışılmıştır. Dostoyevski’nin eserlerinde, Rus halkının dinini, geleneklerini, kültürünü, 
dünyayı algılayış biçimini ve Rusya’nın tarihini, yasalarını ve doğasını bilmek zorunluluğu 
hissedilmektedir. Bu nedenle de Dostoyevski’yi kuramları kullanarak anlayabilmek 
olanaksızdır. Fakat Çehov ve diğer bazı yazarları, herhangi bir hazırlık yapmadan anlamak 
mümkün olabilir. Sovyet romancıları eserlerinde ova, nehir ve ormanı, Rus insanının 
yüreğinin genişliğini, sakinliğini, tembelliğini, hayâlciliğini ve bilgeliğini anlatmak için simge 
olarak işlemişlerdir. Ayrıca ülkenin topraklarının genişliği, Rus insanının belleğindeki uzak 
imgesini farklılaştırmıştır. Rusya’nın kuzeyinde gündüz ile gece arasındaki fark romanların 
konusuna da yansımıştır. Petersburglu ve Moskovalının yazın geceye, kışın gündüze hasreti 
tercihlerini de etkilemiştir.  

Mihail Şolohov’un Devrim sonrasında yazdığı “Sürülmüş Topraklar”, “Durgun Akardı Don”, 
“Don Hikâyeleri” ve “Mavi Step” adlı eserleri, Sovyet edebiyatının en önemli eserleri olmuştur. 
Şolohov’un eserlerini örnek alan roman yazarları, yeni örneklerle ortaya çıkmışlardır. Cengiz 
Aytmatov’un Şolohov’dan etkilendiği iddia edilmektedir. Şolohov’un “Sürülmüş Topraklar” 
romanında kolhoz hayatı, toprağın kamulaştırılması, kollektivizasyon propagandası 
yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde edebî ürünlerin 
ideolojik olarak nasıl kullanıldığını incelememiz yerinde değerlendirmeler yapabilmemize 
imkân verecektir.

B. ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOVYET İDEOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

Azerbaycan 

Sovyetler Birliği’nde roman, Avrupa’dan farklı biçimde gelişmiştir. Bu gelişme tüm Sovyet 
cumhuriyetlerini etkilediği gibi Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetlerine de farklı 
biçimlerde tesir etmiştir. 1920’li yıllardan sonra sosyalist ideolojinin egemenliği altına giren 
Azerbaycan’da, sanat ve edebiyat doğal bir süreç geçirmemiştir. Sovyet dönemi Azerbaycan 
edebiyatında tarihî roman, diğer edebî türlerde olduğu gibi siyasî bir sürecin ürünüdür. 
1930’lu yıllardan sonra çok popüler olan tarihî roman, Azerî yazarlarının birçoğunun örnek 
verdiği bir roman türüdür. Azerbaycan edebiyatında ilk tarihî romanlara ideolojik biçimde 
yaklaşılmıştır. Romanlarda egemen ideoloji, sosyalizm olmuştur. Hatta konular işlenirken 
sosyalizmin temelleri, tarihin derinliklerinde aranmıştır. Sovyet ideologları ve edebiyat 
eleştirmenleri, tarihî romanı milliyetçi kimlik yapısından uzaklaştırarak inkılâpçı bir yapı 
kazandırmaya çalışmıştır. Azerbaycan edebiyatında tarihî romanları incelerken 1930’lu 
yıllarda M. S. Ordubadi ile ilk örneklerini görmek mümkündür. Azerbaycan’da tarihî roman, 
Azize Caferzade’nin eserleri ile zirveye ulaşmıştır.1 Caferzade, Azerbaycan edebiyatında 

1  Prof. Dr. Azize Caferzade: 29 Ekim 1921 yılında Bakü’de dünyaya gelmiştir. 1946 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi, 
Filoloji Fakültesinden mezun olmuş ve bir müddet öğretmenlik yapmıştır. 1944–1946 yıllarında Cafer Cabbarlı adına 
Azerbaycan Film Sinemasının Senaryo Şubesinin müdürlüğü; 1947–1949 yıllarında ise Tiyatro Okulunun müdürlüğü 
yapmıştır. 1974–1989 yılları arasında Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Edebiyat Tarihî ve Folklor kürsüsünde 
öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Azerbaycan edebiyatının son yıllardaki en büyük yazarlarından biri olan Azize Caferzade 
4 Eylül 2003 tarihînde vefat etmiştir. Yazarlık yaşamına 1937 yılında yayımlanan ilk hikâyesi ‘Azrail’ ile başlamıştır. Azize 
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tarihî roman türünün en güzel örneklerini veren yazar olarak nitelenebilir. Azize Caferzade, 
yazdığı tarihî romanlarla Azerbaycan edebiyatının değişiminin sembollerindendir. Sovyet 
döneminde Azerbaycan edebiyatında yazılmış tarihî romanların ortaya çıkış nedenlerinden 
en önemlisi, yazarların ideolojik baskıdan kurtulma düşünceleridir.

Kırgızistan 

Rusya merkezli oluşturulan Sovyet roman geleneği, Orta Asya ülkelerini de etkilemiştir. 
Fakat Orta Asya ülkeleri içerisinde Kırgız edebiyatı, özellikle tarihî konularda Rusya, 
Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi diğer eski Sovyet ülkelerinin edebiyatlarından 
çok daha sonra ortaya çıkmıştır. Nesir türündeki ilk Kırgızca eserler, yazıldıkları yıllarda 
diğer Sovyet ülkelerinin edebiyatlarına göre oldukça mütevazıdır. Sovyetler, çağdaş Kırgız 
edebiyatını etkilemiştir. Rus edebiyat biliminin genel prensiplerini, en çok Kırgız yazarlar 
benimsemiştir. Kırgız edebiyatında tarihî roman türü geç gelişmiştir. Kırgız edebiyatının ilk 
tarihî romanı, “Sıngan Kılıç” olarak kabul edilmektedir. Bu eserden önce yazılan bazı tarihî 
konulu romanların, tarihî olup olmadıkları tartışmalıdır. Kırgız edebiyatıyla ilgili yapılacak 
çalışmalarda, mutlaka Rus ve Sovyet edebiyatının izlerini bulmak mümkündür. 

Kırgız edebiyatında roman, 1930’lu yıllarda yazılmaya başlanmıştır. İlk romanlar arasında 
M. Elebayev’in “Uzak Col”, T. Sıdıkbekov’un  “Ken Suu”,  A. Tokombayev’in “Kanduu Cıldar”, 
K. Malikov’un  “Azamattar”  adlı romanları yer alır. Kırgız edebiyatı, Stalin’in “O Nekotorıh 
voprosah istorii bolşevizma (Bolşevizm Tarihinin Bazı Sorunları Üzerine)” adlı mektubu 
çerçevesinde şekillenmiştir. Stalin’in yazdığı bu mektupta, Bolşevizm ve Marksist-Leninist 
öğretilere ters düşecek tüm eylem ve kişilerle acımasızca mücadele edilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bu mektubu emir kabul eden Sovyet yöneticileri, ideolojik suçluları 
Kırgızistan’da da aramışlardır. 1920’li yılların sonu 1930’lu yılların başında birçok yazar ve 
şair, korkudan tarihî konuları eserlerinde işlememiştir. Tarihî konularla ilgilenmek, tehlikeli 
olarak değerlendirilmiştir. Tarihî konuları işleyen Sıdık Karaçev, 1928 yılında kaleme aldığı 
“Erksiz Kündördö” adlı hikâyesi sebebiyle soruşturma geçirmiştir. K. Bayalinov ise 1928 
yılında yazdığı “Acar” adlı hikâye dolayısıyla suçlanmıştır. Stalin’in mektubu sonrasında, 
Kasım Tınıstanov öldürülmüştür. Kasım Tınıstanov’un, Alaş Orda ideolojisini savunarak 
Türklüğe vurgu yaptığı ileri sürülmüştür. Tınsıtanov’un “Akademi Geceleri” adlı eserinde ise 
Kırgız milliyetçiliği yaptığı iddia edilmiştir. Bu olaylar sonrasında M. Elebayev’in “Uzak Col”, A. 
Tokombayev’in “Kanduu Cıldar”  adlı eserleri de benzer biçimde suçlamalara maruz kalmıştır. 
A. Tokombayev, “Yanıldım, yazdım…” başlığı taşıyan ve Sovyetler’den özür dileyen mektubu 
sayesinde kendisini affettirmiştir. Bu Sovyet seviciliği sebebiyle de uzun süre Kırgızistan 
Yazarlar Birliği başkanlığı yapmıştır. Mukay Elebayev ise II. Dünya Savaşı’nda cephede 
ölmüştür. Sovyet döneminde, Kırgız Türk tarihini ele alan tüm yazarlar cezalandırılmıştır.

Kırgız edebiyatında tarihî roman türü, 1960’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. İlk Kırgız 

Caferzade’nin eserlerinden bazıları şunlardır: Natevan Haggında Hekayeler (1963), Gızımın Hekayeleri (1964), Sahipsiz 
Ev (1966), Gızıl Sahile Seyahat (1968), Ellerini Mene Ver (1969), Âlemde Sesim Var Menim (1972), Vetene Gayıt (1977), 
Bakı-1501 (1981), Yâd Et Meni (1980), XIX. Esrde Halg Şe’ri Üslubu (1981), Anamın Nağılları( Bakü, 1982- İstanbul, 1990), 
Celaliyye (1983), Gülistan’dan Önce (1996), Zerrintac-Tahire (1996), Bir Sesin Faciası(1997), Işığa Doğru (1998); Belâ 
(1999), Hazar’ın Göz Yaşları(2002). Bunların yanısıra birçok bilimsel eseri ve tercümeleri de vardır. 
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tarihî romanı, Tölögön Kasımbek’ın “Sıngan Kılıç” adlı eseridir. Tölögön Kasımbek’den sonra 
K. Bayalinov’un “Boordoştor”, N. Baytemirov’un “Tarıh Esteligi”, “Cıldızkan”, K. Kaimov’un “Atay”, 
S. Omuraliev’in “Telegey” Z. Bektenov’un “Taabaldı Pudovkin” vb. eserleri yayınlanmıştır. Bu 
dönem tarihî romanları, genelde Orta Asya’da sosyalist sistemin yerleşmesi için mücadele 
eden kişiler, ideal sosyalist tipler, örnek emek kahramanları işlemiştir. Kırgız tarihî romanı 
1960-1970’li yıllarda daha da gelişmiştir. Bu yıllarda Cengiz Aytmatov, Kırgız tarihî romanının 
tüm dünyada tanınmasına öncülük etmiştir. Aytmatov’un önemli eseri “Gün Olur Asra Bedel” 
romanına, Sovyetler sansür uygulanmış ve “Cengiz Han’a Küsen Bulut” adlı bölüm romandan 
çıkarılmıştır. Aytmatov, “Cengiz Han’a Küsen Bulut” kısmını ayrı bir roman olarak bastırmıştır. 
Aytmatov, Cengiz Han’ı terk eden bulut imgesi ile Marks’ın komünizminin hayâletini 
hatırlatmıştır. Komünizm uğruna insanların öldürüldüğünü, hayatlarının çalındığını ve 
sonuçta bu hayâletin kendi insanlarını terk ettiğini vurgulamıştır.

Özbekistan

Özbek tarihî romanlarında kahramanlar, genelde Özbek, Rus veya Sovyet tipler olmuşlar 
ve politik hedefler için bir araç olarak kullanılmışlardır. Romanlarda ideal Özbek kimliğini 
oluşturma, amaçlardan birisidir. Romanlardaki kahramanlar ile gerçekte yaşanmayan bir 
Sovyet medeniyeti hayâl olarak sanki yaşanıyormuş gibi Özbek halkına sunulmaya çalışılmıştır. 
Özbeklerin ve Türkistan’ın tarihi romanlarla değiştirilerek, Ruslarla bağlantılı bir tarih 
oluşturulmuştur. Özbeklerin Türk tarihinden uzaklaştırılmasına yönelik gayret gösterilmiştir. 
Rus ve Sovyet tiplere, Özbek romanında çeşitli tarihî misyonlar yüklenerek siyasal niyetler 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sovyetlerde, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde yazılan 
tarihî romanlarda edebî kaygı veya amaç olmamıştır. Orta Asya Türkleri dönüştürülmeye; 
düşünmeyen ve geçmişini unutan bireyler olarak yetiştirilmeye çalışılmıştır. Roman yazarları, 
çoğunlukla eserlerini maddî yaşam kaygısıyla yazmışlardır. Örneğin Özbek romancı Aybek 
Taşmuhammedoğlu (1905- 1968), 1940 yılında yazmış olduğu “Kutlu Kan” romanında, Sovyet 
İmparatorluğu’nun idealleri doğrultusunda Sovyetlerin tek çare olduğunu propaganda 
etmiştir. Orta Asya’da, Komünist Parti’nin 1930’ların başında belirlediği ilkelere bağlı olarak 
bir edebî gelişim yaşanmıştır. Aybek ve onu örnek alan Özbek yazarlar, sosyalist bir devrim 
adına halkı eğitmek için edebî romanları araç olarak kullanmıştır. Özbek edebiyatında millî 
anlamda tarihî roman geleneği, Abdullah Kadiri ile başlamıştır. Kadiri’nin “Geçmiş Günler” adlı 
romanı oldukça önemlidir. 

Kazakistan

Kazakların tarihinde ve toplumsal hayatında 20. yüzyıl, derin izler bırakmıştır. Sovyetler 
Birliği’nin kurulmasından sonra, Moskova’nın merkezi yönetim kuralları gereğince bu 
cumhuriyetin kuruluş amacını pekiştirmek için, Kazak etnik kimliğinin kurumsallaştırılmasına 
başlanmıştır. Bu dönüştürme siyaseti, Sovyetler bünyesindeki diğer Orta Asya 
Cumhuriyetlerinde de uygulanmıştır. Sovyet döneminde özellikle Kazak edebiyatının dili 
ve müziği yeniden şekillendirilerek Kazaklar, üst kimlikleri olan Türklükten uzaklaştırılmaya 
çalışılmıştır. Kazak edebiyatında tarihî roman türü, Muhtar Avezov ile başlamıştır. Avezov’un 
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“Abay Yolu” adlı eseri, Kazak tarihî romanına yol gösterici nitelikte olmuş; birçok yazarı bu 
hususta etkilemiştir. 

Tacikistan edebiyatında tarihî roman, Sadriddin Ayni ile başlamıştır.

Sonuç

Sovyet edebiyatında 1920’li yıllardan itibaren tarihî romanda gelişmeler o kadar sistemli 
hâle gelmiştir ki Sovyet romanının belkemiğini, tarihî romanlar oluşturmuştur. Sovyetler 
döneminde tarihî romanlar, tarihsel belgeler üzerinde kurgulanmıştır. Bu durum Sovyet 
romancılığının ayırt edici bir özelliği hâline gelmiştir. 1933-1956 yılları arasında Sovyetlerde 
etkili olan “Sosyalist Realizm” akımı romanlardaki tarihe yaklaşımı değiştirmiştir. Romanlarda 
tarihî olaylar ve kişiler, ideolojik anlamda sosyalizmi temsil etmişlerdir. Sovyet romanının 
siyaset aracı olarak kullanılmasında gösterilen başarı, II. Dünya Savaşı sonrasında diğer 
sosyalist devletler ve üçüncü dünya ülkeleri tarafından da örnek alınmasına neden 
olmuştur. Bu bağlamda tarihî olaylar ideolojik bir bakış açısıyla işlenerek, edebî değerden 
ve tarihî gerçeklikten yoksun romanlar yazılmıştır. Sovyetlerden etkilenen Avrupalı 
sosyalistler de kendilerine Sovyet yazarları örnek alarak faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Avrupa’da, tarih anlayışında Maksizm’in genel felsefi önermelerinin kullanıldığını biliyoruz. 
Bu anlayış, Avrupa tarih yazımında Marksizm’e parlak bir dönem yaşatmıştır. Buna bağlı 
olarak Mehring’in “Tarihî Maddecilik Üzerine”, Labriola’nın “Maddeci Tarih Anlayışı Üzerine 
Değinmeler”, Plekhanov’un “Birci Tarih Anlayışının Gelişmesi”, Kautsky’nin “Maddeci Tarih 
Anlayışı” ve “Hristiyanlığın Kaynakları” gibi tarihî çalışmalar yapılmıştır. Frankfurt Okulu 
müdürü Carl Grünberg “Sosyalizm ve İşçi Hareketi Tarihî” adlı dergi ile Avrupa’da propaganda 
yapmıştır. Avrupa’da pek çok yazar, Marksist bir anlayışla tarihî roman yazmışlardır. Buna 
rağmen Avrupa’da tarihî roman geleneği, roman-tarih ilişkisi çerçevesinde 1970’lere kadar 
tarihî mirasa sadık kalınarak sürdürülmüştür

Sovyet edebiyatı, dönem dönem farklı biçimlerde kendisi göstermiştir. Örneğin; bir önceki 
dönemde yasaklanan veya engellenen bir konu, kurum veya kavram, bir sonraki dönemde 
serbest bırakılabilmiştir. Sovyetlerin ilk yıllarında, Çar dönemi, Stalin sonrasında Stalin vahşeti 
vb. konular da işlenmiştir. Sovyetlerde, 1980’li yıllarda her şey serbest bırakılmıştır. Sovyet 
ideolojisinde, geçmişte hiç bir şey olmamış, geçmiş hiç yaşanmamış gibi davranmak bir 
gelenektir. Sadece bugünü anmak ve anlatmak, yaşam biçimidir. Geçmişi kendilerince yok 
saymak, bilinen hiçbir şeyi ölçüt olarak kabul etmemek, romantizmi araç olarak kullanmak 
bir politikadır. Bu politika günümüz Rusya’sında da hem toplumda hem de politika 
çevrelerinde hâlâ geçerlidir. Sovyetlerin son döneminde yazılan romanlarda, topluma öğüt 
vermek veya olaylardan ders çıkarmak amaç değildir. Sovyetler Birliği döneminde Moskova, 
edebiyatın merkezi olarak kullanılmıştır. Sovyet coğrafyasının her bölgesinden gelen 
öğrenci, yazar ve romancılar, Moskova’da aldıkları eğitimle kendi bölgelerinde yeni konu ve 
tarzlarla eserler vermişlerdir. Bu eğitim sonucunda yazarlar, gittikleri cumhuriyetlerde kendi 
yazarlar birliklerini kurmuşlardır. Sovyet Yazarlar Birliği merkez olmak üzere, bölgesel yazar 
birlikleri önem kazanmıştır. Fakat Sovyet ideolojisi baskısı altında, korku imparatorluğuna 
karşı kendi edebî ürünlerini vermekte zorlanmışlardır. Bu değerlendirme dışına, sadece 
Cengiz Aytmatov’un çıktığını söylememiz doğru olacaktır.
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Anlatıcı ve Bakış Açısı Bağlamında 
Tarihyazımı ve Tarihî Roman Ayrımı

Seçil  Dumantepe

Yrd. Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Tarih ve edebiyatın ortak paydasında yer alan tarihî roman, bu iki türün sınırları arasında 
yaptığı geçişler ya da sınır ihlâlleriyle  daima tartışma konusu olmuş; tarihle kurduğu ilişkiye 
bağlı olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. 

Romanın tarihle olan ilişkisi sadece edebiyat kuramcılarının değil, tarih kuramcılarının da 
temel meselelerinden biri olmuştur. Michel Foucault, Hayden White, Louis Montrose, Paul 
Ricoeur, Michel de Certeau, Stephen Greenblatt, Keith Jenkins gibi isimler, kurguya tarih, 
tarihe de kurgu penceresinden yaklaşan kuramcılardan en bilinenleridir. Tarihî kurguyu, 
imgeleme, yazılı metne ve anlatıya olan bağımlılığıyla ele aldığımız zaman, onu romandan 
nerede ayıracağımız sorusu cevaplaması zor bir soru haline gelir.1 

Kurmacanın imkânlarından yararlanan tarih metinleri ve malzemesini tarihsel geçmişten 
alan tarihî roman arasındaki temel ayrım, bu iki türün tarihsel geçmişi yaratma, yorumlama 
ve aktarma biçimlerine dayanır.

Edward Hallett Carr, tarihi, “tarihçi ile olguları arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, 
bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog”2 olarak tanımlar. Postmodernist yaklaşım, 
geçmiş ve şimdiki zamanı tarihyazımı içinde metinler arası ve söylemler arası bir etkileşim 
olarak değerlendirir. Bu yaklaşım, tarihi, “geçmişten günümüze düz bir çizgide ilerleyen 
kronolojik öyküler dizisi” olarak değerlendiren 19.yüzyılın geleneksel ve bütüncül tarih 
anlayışından ayırır. 

Günümüzde postmodern tarih kuramcıları, “hem tarihin hem kurmacanın yazar tarafından 
biçimlendirilen ve değişik yorumlara açılım yapan çok anlamlı metinler olarak yazıldığını”3 
savunur. Mıchel Foucault, Roland Barthes, Derrida gibi postyapısalcı kuramcılar, tarihsel 
geçmişin, tek boyutlu ve tek anlamlı bir şey olmadığına; onun farklı bakış açılarıyla 
çoğaltılabileceğine işaret ederler. Yeni tarihselci eleştirmenlerin “tarihin metinselliği ve 
metnin tarihselliği” olarak formülleştirdiği  bu yaklaşım, tarihsel olaylardan çok, bu olayları 
geçmişten bugüne aktaran özneye, yani tarihçiye odaklanır. 

1  Zekiye Antakyalıoğlu, Roman Kuramına Giriş, Ayrıntı yay., İstanbul, 2013, s.112.

2  Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yay., İstanbul, 1994, s.37.

3  Serpil Opperman, Postmodern Tarih Kuramı, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2006, s.24.
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Tarihçi, içinde bulunduğu kültürel ve toplumsal söylem, kendi eğilimleri, bakış açısı ve 
kullandığı dil aracılığıyla birbirinden kopuk geçmiş olaylar arasından yaptığı seçme ve 
düzenleme ile geçmişi yeniden kurgular. Tarihî roman yazarı ise, tarihçinin bir araya getirdiği 
bu gerçekleri, kendi ideolojik ve estetik amaçları doğrultusunda yeniden seçer ve yorumlar. 
Bu durumda, tarihî roman da “kurgunun kurgusu” olarak karşımıza çıkar. 

Dolayısıyla, hem tarih hem de tarihî roman geçmişi yorumlayarak ve metinselleştirerek 
bugüne aktarırlar. Geçmişte olup biten olayların nasıl yansıtıldığı tartışma konusu 
olduğunda ise tarih de edebiyat gibi aynı yazınsal ve dilsel ölçütler içinde değerlendirilir. 
Serpil Operman’ın ifadesiyle, tarihyazımı ve roman arasındaki en büyük farklılık, onların 
yorumsal yapısında, epistemolojik konumlarında ve geçmişi kendilerine özgü biçimde 
nasıl kavramsallaştırdıklarında bulunmaktadır. Yani, anlatılan dünya hakkında okura hangi 
olguları ve bu olguları nasıl ilettikleri önemlidir.4 Bu nedenle her ikisinin de yarattığı tarihsel 
gerçekliği karşılaştırmak yerine, öncelikle şu sorulara cevap aramak gerekir: Kimin gerçeği? 
Hangi toplumsal, ideolojik ve kültürel bağlam içinde oluşturulmuş gerçeklik?

Bu sorulara verilecek yanıt, tarihsel gerçeklerin yorumlanmasında anlatıcı ve bakış açısının 
ne kadar önemli bir işleve sahip olduğunu gösterecektir. Dolayısıyla, anlatıcının yaptığı 
kurgusal, söylemsel seçimler,  anlatı durumları ve  bakış açısı tercihleri, tarihyazımı ve tarihî 
romanın ayırdedici yönlerini ortaya koymamızda da bize büyük ölçüde yol gösterir.

19. yüzyılda kurmaca ve tarihsel anlatının en önemli özelliklerinden biri, Lionel Gossman’ın 
(Between History and Literature, 1990) dikkati çektiği gibi, 18. yüzyıl anlatıcısının açık 
kişiliğinin kapalı bir anlatıcıyla yer değiştirmiş olmasıdır. 19. yüzyılda, gerçekçilik adına 
inkar edilen, anlatıcının  ideolojik ve retorik işlevi, postmodern kuramda tekrar gündeme 
gelmiştir. Tarih bilgisiyle ilişkili sorunlar üzerine düşünen her kuramcı, tarihi yazan kişinin 
aynı zamanda tarihi yarattığını da söylemektedir.5 Keith Jenkins (Tarihi Yeniden Düşünmek, 
1997) de tarihi, “anlatıcı sıfatıyla tarihçinin bakış açısının dışavurumu, dolayısıyla kişisel bir 
yapı” olarak yorumlar.6

Tarihçinin bu şekilde bir anlatıcı olarak varlığı, onu edebiyata yaklaştırırken, tarihsel gerçeklik 
kavramını da sorunsallaştırmıştır. Tarih anlatıcısı, tarihî gerçekliği yadsımaz, sadece onu 
sabit ve tek anlamlı bir şey olmaktan çıkararak, onun göreceliğini  ve farklı bakış açılarıyla 
çoğaltılabileceğini gösterir. Bu durumda, öncelikle tarihsel gerçeklik kavramının tarihçi ve 
tarihî romancının yorum ve bakış açılarıyla olan ilişkisi sorgulanmalıdır. 

Tarihsel metnin düzenlenişinde yazarın tercihleri, kullandığı yöntem ve tarihsel yaklaşım, 
tüm bunlar, gerçek kavramının yorum ve bakış açılarıyla ilişkisini ortaya koyar. Hem 
tarihçi hem roman yazarı, geçmişteki olaylar içinden bir seçme ve ayıklama yapar.  Serpil 
Operman’ın ifadesiyle, “bir anlatı olarak tarih, tarihçinin yazınsal bir düzene koyduğu birçok 
öyküden oluşur. Belli bir öykünün anlatının merkezini oluşturması, tarihsel olayların özünde 
değil, tarihçinin seçiminde ortaya çıkar. Geçmiş olayları izlenir ve anlaşılabilir kılmak için 
tarih yazarı belli öyküleri bir bütünlük içinde sunmaya çalışır. Böylece ortaya çıkan süreklilik 

4  A.g.y., s.64.

5  A.g.y, s.37.

6  Hülya Argunşah,  “Tarihî Romanın Yükselişi”, Hece Dergisi Roman Özel Sayısı, 65-66-67, Mayıs-Haziran-Temmuz, s.442.
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tarihin sürekliliğini değil anlatının yazınsal sürekliliğini göstermektedir.”7 Postmodern tarih 
kuramı, tarihçinin seçtikleri olay ve olguların yanında seçmedikleri üzerinde de odaklanırlar. 
Postmodern tarihsel romancılar ise eserlerinde bu duruma vurgu yaparlar.

Tarihyazımı ve tarihî roman, her ikisi de genel itibariyle geçmişte gerçekten olmuş 
olayları anlatırlar. Fakat, bu tarihsel olguları kullanım amaçlarıyla birbirinden ayrılırlar. 
Tüm öznelliğine rağmen, tarihçinin asıl  amacı olan tarihsel gerçekler; tarihî romanlarda 
yazarın dünya görüşüne, ideolojisine, imgelemine hizmet eden bir araca dönüşür. Bir 
tarihî roman yazarının kendine ait bir tarihsel görüşü ya da felsefesi olabilir. Önemli olan, 
romanın kurmaca değerini, bu görüşe feda edip etmediğidir. Yazar, bir tarihsel olaydan yola 
çıkarak, kendi çağında yaşananlara  açık ya da kapalı bir gönderme yapabilir. Bazen bugünü 
anlatmak, bugüne ışık tutmak, bugün yaşananları açıklamak için geçmişi bir ayna olarak 
kullanır. Romancı, bu tarihsel gerçekleri, yarattığı kurgusal bütünlük içine yerleştirir; ortaya 
çıkan bu edebî kurgusal dünya, aynı zamanda kendi edebî gerçekliğini de yaratır. Başka bir 
ifadeyle tarih,  geçmişe, gerçeğe yeniden bir bakış; roman ise bir yeniden yaratmadır.

Bu iki türü birbirinden ayıran diğer bir nokta ise tarihsel olay ve olguları aktarım tarzlarıdır. 
Tarihçi, gerçek tarihsel olguları neden-sonuç zinciri içinde aktarırken, romancı ise bunları 
metnin yapısal anlamsal bütünlüğüne hizmet edecek şekilde bir araya getirir. “Bu açıdan, 
Avrom Fleishman, tarihsel romancıyı bir restoratöre, tarihçiyi ise bir müze küratörüne benzetir. 
Restoratör, diyelim, zarar görmüş bir işlemeli örtüyü, boşlukları dolduracak desenler ve figürler 
dokuyarak tamir ederken, müze küratörü bu tür boşlukları olduğu gibi bırakmayı tercih 
edecektir.”8 Restoratör tavrı sergileyen tarihsel romancı, boşlukları doldurarak geçmişte kalan 
resmi bütünselliği ve tüm zenginliği içerisinde görmemizi hedefler. Oysa kuratör/tarihçi 
açısından nesneyi olduğu gibi bugüne taşımak, bütün deliklere ve yıpranmalara karşın 
nesnenin varlığını ortaya koymak, öncelikli olacaktır.9 

Lubomir Dolezel, tarihyazımı ve kurgusal anlatıları, onların bıraktıkları boşluk tiplerine 
göre birbirinden ayırmayı teklif eder. Ona göre, tarihyazımının epistemolojik boşlukları 
yeni kaynaklar ve argümanlar kullanılarak doldurulabilirken; kurgudaki boşluklar, kurgusal 
dünyanın dışında bir göndergesi olmaması nedeniyle ontolojiktir.10  

Gerald Prince, Tzvetan Todorov, Dorrit Cohn, kurmacada anlatmanın öykü (story) ve 
söylem (discourse) olmak üzere iki düzeyden meydana geldiğini; tarihsel anlatıda ise buna 
gönderge (reference) adıyla üçüncü bir düzeyin ilâve edildiğini vurgularlar.11 Dorrit Cohn, The 
Distinction of Fiction (1999) adlı çalışmasında, tarihle kurmacanın gönderge alanları üzerinde 
durarak, bu iki türü gerçeklikle, diğer bir ifadeyle dış dünyayla kurduğu ilişkiye bağlı olarak 

7  Operman, a.g.y., s.12.

8  Erol Köroğlu, “ ‘Milli Hakikat’ Üzerine Tezler: Atilla İlhan’ın Gâzi Paşa’sında Tarihyazımı ile Tarihsel Roman Arasındaki Sınır 
İhlalleri”,  Edebiyatın Omzundaki Melek, Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Haz. Zeynep Uysal, İletişim Yay., İstanbul, 
2011, s.218.

9  Köroğlu, a.g.y., s.218-219.

10  Daniel Fulda, “Historiographic Narration”, Created: 7 March 2014, Revised: 25 March 2014, Published on living handbook 
of narratology (http://www.Ihn.uni-hamburg.de)

11  Amy J.Elıas, “Hıstorıographıc Narratology”,  edt. David Herman, Manfred Jahn and Marıe-Laure Ryan, Routledge Encyclo-
pedıa of Narratıve Theory, Routledge, London and New York, 2010, s.216.
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ayırır. Bu ayrıma göre gerçek olanla uğraşan tarih anlatıları, biyografiler, otobiyografiler 
gibi göndergesel anlatılar, doğru ya da yanlış olmakla yargılanırlar. Diğer yandan, kurmaca 
anlatılar da dış dünyaya gönderme de bulunabilir, yani roman belli bir tarihsel zamanda ve 
coğrafi bir mekanda geçebilir, yani bildiğimiz gerçek dünyaya ait ayrıntılar romana girer. 
Ancak, kurmaca karakterin hayatı, duygu ve düşünceleri bu gerçek dünyaya eklemlenir. 
Ayrıca metin dışındaki dünyaya göndergelerin doğru olması da gerekmez.12 

Tarih ve kurmaca arasındaki ayrıma, “olanaklı dünyalar” kuramı açısından yaklaşan Lubomir 
Dolezel’e göre ise kurmacanın olanaklı dünyası, kendisinden öncesi olmayan bir yaratıya 
dayandığı için, kurmaca metinler doğru-yanlış değerlendirmesine tabi olamaz; bunlar 
ne doğrudur ne de yanlış. Fakat tarihin olanaklı dünyasına doğru-yanlış sorgulamasıyla 
yaklaşmak kaçınılmazdır; çünkü kendisinden önce gelen bir geçmişe dayanarak olanaklı 
dünyalar kurmaktadır. Dolezel’e göre, ne kurmaca ne de tarihsel dünyalar gerçek insanları 
kapsayabilir; ikisi de bunlara karşılık gelebilecek temsilleri oluştururlar. Fakat kurmaca 
dünya, gerçek dünyadan aktardığı temsille istediği gibi oynayabilirken, tarihsel dünyanın 
böyle bir lüksü yoktur. Onun kişileri belgelerle belirlenecektir.13 

Diğer yandan Marrie-Laure Ryan, Ruth Ronen, Lubomir Dolezel gibi kuramcılar, ontolojik 
olarak bütünselleşen bu dünyaları anlamsal olarak birbirinden ayırmanın o kadar da kolay 
olmadığını vurgularlar. Örneğin; “Napolyon, Waterloo Savaşı’nı kaybetti.” cümlesi basit 
anlamıyla bir doğruyu gösterir. Fakat aynı cümle, Chateaubriand ya da Stendal tarafından 
söylendiğinde, bir biyografi ya da tarihî bir romanda okunduğunda, doğruluk değerinin 
değişip değişmeyeceğine mantıklı bir yanıt bulmaya çalışırlar. Buna göre, Napolyan ismi, bir 
romanda geçtiğinde, aynı kurgusal karşılığa sahip olmasının dışında, dış dünyadaki gerçek 
Napolyon’a gönderme yapmaz. Fakat Napolyon isminin kurgunun dışında, bir tarihsel kişiliğe 
gerçekten gönderme yaptığı bilinen bir tarihî romanda ise, bu isim okur için önem taşır.14 

Tarihçi ve tarihî romancının anlattığı tarihsel olaylara olan zamansal mesafesi de, bu türlerin 
gerçeklik değerlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.   Hem tarihçi hem romancı, 
geçmişi, şimdiki zaman içinde yeniden yapılandırır. Okur da kendi okuma zamanı içinde 
yorumlar. Dolayısıyla bu iki tür de üç zaman boyutunu içerir:  Anlatma zamanı, anlatılan 
tarihî olayların zamanı ve okurun zamanı.  Roman, bu üç zamansal düzeye bir de  kurguya 
dayalı zamanı  ilâve eder. 

Bu noktada, romanda tarihin kullanımıyla, tarihî romandaki tarihîliği belirleyen ölçütleri 
birbirine karıştırmamak gerekir. Her romanda bir süre sonra tarih olacak bir takım öğeler 
vardır. Fakat tarihî romanın tarihîliğini belirleyen ölçütler, bundan farklıdır.  Sadık Tural, 
bu konudaki ölçüsünü, “yazarın  anlattığı olayları tamamlanmış ve kendisi tarafından 
gözlemlenmesi mümkün olmayan  bir zaman diliminden seçmiş olmasıyla” belirler.15 

12  Zeynep Uysal, “Giriş: Edebiyatın Omzundaki Melek”, Edebiyatın Omzundaki Melek, Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazı-
lar, Haz. Zeynep Uysal, İletişim Yay., İstanbul, 2011, s.13.

13  Köroğlu, a.g.y., s.223.

14  Jean-Marie Schaeffer, “Fictional vs. Factual Narration”, Created: 19 August 2012, Revised: 20 September 2013, Published 
on Living Handbook of Narratology (http://www.Ihn.uni-hamburg.de)

15  Sadık Tural (“Tarihî Roman ve Atsız’ın Tarihî Romanları Üzerine Düşünceler”, Zamanın Elinden Tutmak, 1982)’dan akt. 
Argunşah, a.g.y., s.443.
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Bir romanın tarihîliğini belirlemek için okurun zamanını ya da anlatılan olayların zamanını 
temel almak yeterli değildir. Çünkü Hilmi Yavuz’un ifadesiyle şimdinin tarihsel kesitini 
veren bir roman da bir zaman sonra okur için tarihsel roman olabilir. Diğer yandan  şimdiki 
zamandaki bir “okuyucu için Devlet Ana ile Ateşten Gömlek aynı çizgide yer alan romanlardır. 
Her ikisi de tarih olan bir zamanı anlatmaktadır. Hâlbuki Kemal Tahir, Devlet Ana’da edindiği 
bilgi ve belgelerle romanını kurgularken Halide Edip Ateşten Gömlek’te bizzat yaşadığı zamanı 
ve bu sırada idrak ettiklerini anlatmaktadır. Birinde öğrenme söz konusuyken diğerinde ferdi 
tecrübe esas alınmıştır.”16

Dolayısıyla, bir roman anlatıcısının seçtiği tarihsel zamana olan mesafesi, tarihî roman 
türünün kendi içinde ayrıştırılmasında da önemli rol oynar. Anlatıcının anlatma zamanıyla 
anlatılan tarihî olaylar arasındaki mesafe ne kadar azsa, yazar kendi gözlem ve deneyimlerini 
o kadar ilâve eder. Otobiyografik anlatılar, devir romanı terimleri,  bu türden eserleri anlatmak 
için kullanılır. 

Bir yandan, anlatılarını “tarihsel belgeler üzerine kuran” belgesel roman ve “tarihi sadece 
bir zemin olarak” kullanan postmodern tarihî roman, bu türün sınırlarını zorlayan farklı 
yaklaşımları beraberinde getirir. 

Diğer yandan, tarihî romancı, tarihsel olayların kurgulanmasında bireye öncelik verir. Avrom 
Fleishman’ın ifadesiyle “tarihsel roman bir roman türü olarak,  bireysel yaşamların özgül bir 
tarihsel anda nasıl şekillendiğine ve bu şekillenmenin söz konusu tarihsel dönemin özelliğini 
ortaya koymasına ağırlık verir. Bunu başka roman türleri de şu veya bu ölçüde yapabilir ama 
tarihsel roman, tarih içindeki insanın kişisel ve toplu yaşantısına dengeli bir biçimde eğilerek 
kendine ayrı bir yer edinir.”17 Böylece, roman yazarı tarihi yorumlamakta ve yaşanmış 
olaylardan hareketle “insanın tarihi”ni yazmaktadır. Bunu yaparken, Sadık Tural’ın ifadesiyle 
“tarihçinin ve sosyoloğun muteber saydığı kaynaklardan ve iki bilim dalının ulaştığı tespit ve 
değerlendirmelerden yararlanır”18 

Georges Lukacs da Tarihsel Roman (The Historical Novel, 1962) adlı çalışmasında, tarihî 
romanların, belirli bir tarihsel dönemdeki dönüşümü “tipik karakterler” üzerinden 
sergileyerek, tarihin ilerleyişine dikkat çektiğini ifade eder. Fakat, bunu yaparken 
dayanacakları bireyler, “dünya-tarihsel” figürler olmamalıdır. Çünkü ona göre, tarihte 
yaşamış komutanlar, hükümdarlar ya da başka türden tarihsel kişilikler zaten tanımları 
gereği istisnaîdirler; eylemleriyle tarihsel gelişimi etkilerler, ona yön verirler. Oysa bir çağın 
tipik insanı, dünya-tarihsel figürler ve diğer etkiler tarafından öylesine şekillenir ki bütün bir 
toplumun yaşamakta olduğu değişim süreçlerini kendisinde görünür kılar.19

Gürsel Korat, “Romanda Tarih” adlı makalesinde, büyük tarihî kişiler hakkında yazmanın 
büyük roman yazmak anlamına gelmediği gibi, tarihte hiç işitilmemiş kişiler hakkında 

16  Argunşah, a.g.y.,  443.

17  Avrom Fleishman (The English Historical Novel: Walter Scott to Virginia Woolf, Baltimore ve Londra: The Johns Hopkins 
University Press, 1971, s.9-10)’dan akt. Köroğlu, a.g.y., s.219.

18  İbrahim Kavaz, “Tarihselcilik Anlayışı ve Tarihî Romanlarda Gerçeklik Üzerine Bir Değerlendirme”, Bilig, Güz 2012,/Sayı 63, 
s.105.

19  Köroğlu, a.g.y., s.219-220.
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yazmanın da önemsiz şeyler yazıldığı anlamına gelmediğini vurgular. Korat, bu konudaki 
estetik ölçüsünü, “tarihî roman yazan kişinin estetik normları, genel roman estetiğinin 
normlarından hiçbir biçimde ayrılmaz” ifadesiyle ortaya koyar.  Onun tanımıyla, “tarihî roman, 
bugününden geçmişe doğru uzanan bir sürecin mantıksal ve kavramsal çapta tanımlanması işi 
değil (bu olsa olsa tarihin işidir), varsayımsal bir tarih zemini üstünde yaratılan estetik bütünün, 
geçmişte olduğu ifade edilen yaşam hallerinin duyular ve imgelem düzeyinde çözümlenmesi 
işidir.” 20 

Tarih metinleri ve tarihî roman arasındaki ayrımda, “karakterler” konusu da önemli  bir 
rol oynamaktadır. Tarih metinleri sadece tarihî şahsiyetlerle sınırlıyken, romancı bu 
tarihî şahsiyetleri roman  karakterleriyle aynı dünyada buluşturur. Her ne kadar, kurmaca 
metinlerde edebî karakterlerle tarihî kişilikler ontolojik olarak birbirinden ayrılmış olsalar 
da okur, bunları aynı düzlemde algılar; kendi deneyimlerine ve bakış açısına göre yeniden 
yorumlar. Bu doğrultuda, olayları öykü dünyasının bir üyesiymiş gibi deneyimleyen okur,  
edebî karakterleri gerçekmiş gibi değerlendirirken, onları gerçek yaşamdaki kişiliklerle 
birleştirme yanılgısına düşer. 21

Tarih ve tarihî roman ayrımını, anlatıbilimin yöntemlerini kullanarak sorgulayan Dorrit Cohn,  
iki türün ayrımında anlatıcının “odaklanma” durumunu merkeze alır. Tarihsel roman, tarihî 
kişilikleri roman dünyasına transfer ederken, tarihin asla sahip olamayacağı bir avantajını 
kullanarak, onları da kendi dünyasına asimile eder. Söz konusu avantaj, Dorrit Cohn’un ifade 
ettiği, “kurmacanın karakterlerin zihinlerine ulaşma ayrıcalığı”dır. “Tarihsel romanlarda ya 
tarihsel bir figür “odaklanan özne” olarak, olayların deneyimlendiği merkezi bilinç haline gelir; 
ya da, tarihsel figür, kendisi de tarihsel ya da kurgulanmış bir başka karakterin gözlemlediği 
“odaklanılan nesne” olur. Her iki durumda da tarihsel roman tarihsel metin haline gelemez. İki 
alan  arasındaki bu söylemsel ayrım, arada dereceli bir farkın değil, türsel bir farkın bulunduğunu 
gösterir.”22 

Bu konuyu, Erol Köroğlu, Atilla İlhan’ın Gazi Paşa (2006) adlı romanı üzerine yaptığı 
incelemede,  romanın anlatı durumu üzerinden örnekler. Bu romanda, üçüncü tekil 
şahıs, karakterlerin zihinlerine girebilmesi açısından tanrısal özelliklere sahip, öyküye 
dahil olmayan bir anlatıcı mevcuttur. Bu anlatıcı, özellikle romanın protogonisti Mustafa 
Kemal’i “odaklanılan nesne” olarak kullanır: Bazen onu dışarıdan izler ve betimler, bazen 
konuşmalarını doğrudan aktarır, bazen dolaylı serbest anlatım tarzıyla onun kafasından 
geçenleri görmemizi sağlar. 23 

Tarihî romandaki kişiler, gerçekten yaşamış tarihî kişilikler olsalar dahi romanda yazarın  
bakış açısı doğrultusunda anlatılır. Başka bir yazar, aynı tarihî karakteri ya da geçmişi başka 
bir açıdan yorumlayabilir ya da  anlatabilir.

Tarih metinleri ve tarihî romanlarda bakış açısını etkileyen önemli bir olgu da  içinde 

20  Gürsel Korat (“Romanda Tarih,” Kitap-lık Dergisi, Sayı: 129, Temmuz- Ağustos 2009, YKY, İstanbul 2009, s.4)’tan akt. Ayşe-
gül Gülşen, Tarihî Gerçek ve Roman Gerçeği Açısından Kemal Tahir’in Romanları, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, 2012.

21  Köroğlu, a.g.y., s.211-212.

22   A.g.y., s.226-227.

23  A.g.y., s.232.
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bulundukları “tarihsel bağlam”dır. Her tarih metni, yazarın anlattığı tarihsel dönemi 
içeren bağlam, yazarın metni oluştururken ve okurun metni okurken içinde bulunduğu 
tarihsel bağlamlar olmak üzere birbiriyle etkileşim hâlinde olan üç bağlamda yer alır. Tarih 
metinlerinde görülen bu üç çeşit bağlama, tarihî romanlarda tarihî kişiliklere ve olaylara 
eklenen kurmaca karakterler ve bunların içinde bulundukları tarihsel bağlam da eklenir. Her 
tarihsel bağlam, metne yeni bir zaman değeriyle birlikte farklı bir bakış açısı ve yorum getirir. 
Bu şekilde, tarihsel bağlamı içinde yorumlanan her metin, onu yorumlayan özne tarafından 
değişikliğe uğratılmaktadır.24  

Burada söz konusu olan geçmişte olmuş olayların gerçekliğinin yadsınması değil, sadece 
geçmişteki olaylardan her bakış açısına göre farklı anlamlar, yeni yorumlar üretilebileceğidir. 
Böylece tarihsel geçmişin tek anlamlı bir yorumunun olamayacağı ve tarihe nesnel bir 
bakış açısının mümkün olmadığı görüşü, bizi bütünsel ve tek anlamlı bir tarih anlayışından 
uzaklaştırırken, tarihî kurmacanın alanına yaklaştırır.

Bakış açısı ve yorumu çoğullaştıran bir başka etken ise “metinlerarasılık”tır. Metinlerarası 
etkileşim yoluyla, geçmiş ve bugün arasında sürekli değişen söylemler, anlamın ve gerçeğin 
çoğullaşmasına da aracılık ederler. Bazı romancılar, geçmişle bugün arasında bilinçli bir 
bağ kurarak, okurda tarih bilincini derinleştirmeyi hedefler. Örneğin Safiye Erol, bu amaçla 
Cigerdelen romanında, 1683’deki Estergon Kalesi muhasarası ile şimdiki zaman arasında 
gidip gelen bir anlatımı seçmiştir.25 

Anlatıcı ve bakış açısı kullanımı,  klasik tarihî roman ve postmodern tarihsel romanları 
birbirinden ayıran çizgileri de belirginleştirir. “Postmodern roman, metinlerin tarihselliğiyle 
tarihîn metinselliği arasında kurduğu kuramsal ve yazınsal bağlantıyı kendi diliyle yeniden 
yazmaktadır. Bu bakış açısı içinde geçmiş gerçeği yeniden kurmaya çalışmaktadır. Bunun 
başlıca nedeni tarihsel anlatıların nasıl oluştuğunu göstermek ve gerçeğin söylemsel olarak nasıl 
kurulduğuna dikkat çekmektir.”26 

Klasik tarihî romanlar, romanın kurmaca dünyası ile gerçek dünya arasındaki ontolojik sınırları 
okurdan gizlemeye çalışır. Geçmiş olayları nesnel olarak yansıttığına okuru inandırmak 
isterler. Bu romanlarda kullanılan dil de gerçekçi söylemin düşünce sistemini sergilediği için 
tarih ve kurmaca arasındaki sorunsallık ön planda değildir.27

Klasik tarihî romanda, anlatıcının öğreticilik işlevi ön plandadır. Tarihsel romanın gerçekçi 
yaklaşımı, belgesel verilere dayalı tarihsel kayıtlardan yola çıkıp tarihî olduğu gibi aktardığı 
iddiasına dayanmaktadır. Bu süreçte Henry James, Kurmaca Sanatı adlı çalışmasında,  roman 
anlatıcısına düşen role vurgu yaparak, tıpki bir tarihçi gibi kayıtlara ve belgelere dayanması 
ve kendine güvenli bir biçimde tarihçinin sesiyle konuşması gerektiğine işaret eder. Fakat 
yazarın bu bilgileri kurmaca söylem içinde biçimlendirmesi, yazdığı çağın koşullarına, dünya 
görüşü ve kültürel geleneklerine göre yansıtmasıyla okura aldatıcı bir gerçeklik sunar. Sır 

24  Operman , a.g.y,  s.106.

25  A. Ömer Türkeş, , “Romana Yazılan Tarih”,  Edebiyatın Omzundaki Melek, Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Haz. Zey-
nep Uysal, İletişim Yay., İstanbul, 2011, s.128.

26  Operman, , a.g.y,   s.21

27  A.g.y.,  s.54
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Walter Scott gibi, romanlarında geçmişi en gerçekçi bir şekilde aktardığını iddia edenler bile, 
tarihsel olgular arasından yaptığı seçimle farkında olmadan gerçekçi geleneğin nesnellik 
anlayışını yıkmıştır. 28

Postmodern tarihî romanı, tarihyazımından ayıran ilkeler, onun aynı zamanda klasik tarihî 
romanla olan mesafesini de belirler. Bu bağlamda, postmodern tarihî roman ve tarihyazımı  
arasındaki en önemli fark, romancının bunun kurmaca bir öykü olduğunu baştan 
okura söylemesidir. Fakat tarihçi, kopuk tarihsel olayları kendi seçimleri doğrultusunda 
oluşturduğu yazınsal bir düzen içinde sunduğu gerçeğini, başka bir ifadeyle kendi yaratım 
sürecini okurdan gizler. İşte postmodern roman, bu sürece odaklanarak tarihîn kurgusallığını 
ve çoğul anlamlara açık oluşunu kendi temel malzemesi hâline getirir. Fakat, postmodern 
tarihsel romancının üzerinde durduğu, “tarihsel olayların varlığı ya da yokluğu değil, ancak 
onların nasıl yazılıp yorumlandığıdır.” Postmodern roman, tarihe yeni açılardan bakmayı, 
belirsiz noktaları yorumlamayı ve resmî tarihte gözardı edilen kopuklukları  yeniden yazmayı 
denemektedir. Bu romanlar aracılığıyla, hem kurmacanın hem de tarihin yazar tarafından 
biçimlendirilen ve değişik yorumlara açılım yapan çok anlamlı metinler olarak yazıldığını 
sergiler.29

Postmodern tarihsel romanların en dikkat çekici özelliği, tarihsel kişilikleri kurmaca kişilerle 
kaynaştırmasıdır. Böylece kurmaca kişiler tarihselleşirken, tarihsel kişiler metinselleşmektedir. 
Kurmaca kahramanlar ile gerçek tarihsel kişiler bir araya gelerek belli bir tarihsel dönemi 
yeniden yaratmaktadır.30

Bu iki tarihî roman türünün bir karşılaştırmasını yapan Linda Hutcheon’a (A Poetics of 
Postmodernism: History, Theory, Fiction, 1988) göre, Lukacs’ın anlattığı biçimiyle geleneksel 
tarihî romanda kahraman bir tiptir; genel ve öznel olanın bir sentezidir ve çağının tüm 
insanî ve sosyal özelliklerini taşır. Oysa tarihsel üstkurguda kahraman makbûl bir tip 
değildir; genellikle marjinal, kenarda kalmış bir figürdür, kültürü evrensel olarak algılamaz. 
Bunun yanında, geleneksel tarihî roman, detayları doğrulanabilir olmak için kullanırken, 
postmodern tarihî roman bunlarla çelişmeyi sever. Geleneksel tarihî roman geçmişi ciddiye 
alırken, diğeri onun parodisini yapar. İster kurgusal olsun ister olmasın, hiçbir metnin 
merkezinde saklı bir anlam veya tek bir sonuca varan bir yol olmadığını bilir.31

Tarihçi tarafından yazılan ve yorumlanan tarihsel anlatının yaratım sürecini yazan postmodern 
roman, böylece okura farklı tarihsel dönemlerin, toplumların ve tarihsel kişilerin ilginç ve 
yepyeni anlatımlarını sunar.32 Postmodern tarihsel roman, okuru yazı içinde metinselliği 
belirgin olarak sergilenen bir geçmişe götürür.33 Bu romanlarda, tarih sorunsallaştırılarak 
okurun geçmişi, tarihî bilgiyi farklı açılardan görmesi ve yeniden düşünmesi amaçlanmıştır.34 

28  A.g.y.,  s.54-56.

29  A.g.y.,  s.24.

30  A.g.y.,  s.62-63.

31  Zekiye Antakyalıoğlu, Roman Kuramına Giriş, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2013, s.136-137.

32  Operman, a.g.y., s.23.

33  A.g.y., s.106.

34  S.Dilek Yalçın Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yay., Ankara 2005,  
s.219.
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Postmodern tarihî roman, okurun okuduğu metni anlamlandırmasını beklerken, onu 
tarihsel sürecin bir parçası yapar. Okur, bu süreçte “aslında geçmişi yazarla birlikte kurmayı 
öğrenmektedir.”35

Tarih ve tarihî roman yazarları, bir gerçeği temsil etmekten çok onu kültürel ve toplumsal 
söylem içinde yeniden kurarlar. Böylece özne ve gerçek arasında kurulan ilişki, dil tarafından 
belirlenir. Postmodern tarihsel romanda, özne de metin içinde kendini bölüp dağıtarak 
bütünlüğünü bozarken, kendi varlığını ve konumunu sorgular.36

Diğer yandan, postmodern tarihî romanlarda, doğruların çokluğunu ve farklılıklarını 
sergilemek için aynı dönemi anlatan çoğul bakış açıları kullanılabilir. Bu şekilde, çoğul bir 
perspektifte dağılan özne ve ön plana çıkan öznellik, tarihsel göndermelerin sorunsallığını 
da ön plana çıkarır.37 Yazarlar, resmî tarihteki belirsizlikleri ve boşlukları yakalayarak, 
tarihyazımının nasıl çoklu ve değişken anlamları olduğunu kanıtlamak istemektedirler. 
Dolayısıyla, postmodern bir tutumu benimseyen yazarlar, tarihe etik değerler açısından 
bakmamaktadırlar. Bu nedenle, bu tarzda yazılmış bir romanda, tarihî konunun, neden, niçin 
değil, nasıl anlatıldığı önemli hâle gelmektedir. Yazarlar, vermek istedikleri mesajları, ideolojik 
düzlemde değil, romanın estetiği/biçimi/kurgusu üzerinden gerçekleştirmektedirler.38

Sonuç olarak, tarihyazımı, tarihî roman ve postmodern tarihî roman türlerinin anlatıcı ve 
bakış açısı yönünden benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması, bu türler arasındaki 
söylemsel sınırların tespit edilmesine de aracılık eder. Böylece hem tarih-kurmaca arasındaki 
geçişler ve sınır ihlâllerinin belirlenmesine hem de gerçeklik değerlerinin sorgulanmasına 
katkı sağlanmış olacaktır.

35  Operman, a.g.y.,  s.106.

36  A.g.y.,  s.75.

37  A.g.y.,  s. 65.

38  Çelik, a.g.y., s.219-220.
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Tarihsel Bilgi ile Edebiyat Arasında 
Tarihî Romanın Konumu

Selim Somuncu 
Yrd. Doç.Dr., Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü

Giriş

Rönesansla birlikte Batı’da toplumsal yaşamın vazgeçilmezi hâline gelen bilgi, kültürün 
bütün alanlarında kendine ciddî anlamda yer edinmeye başlamış; kendini seçkinleştirmişti. 
Yeni insan tipi bilgiden uzak düşünülemiyor; akıl ise insan yaşamındaki yegâne mutlak 
yol gösterici olarak kabul ediliyordu.  Aklı aydınlatacak olan ise bilginin ışığıydı. Bilgi 
ve iktidar biçimleri, aydınlanmayla birlikte burjuvazinin işine yarayan kavramlar olarak 
görülmeye başlandı. Çünkü her şeyde akıl, mantık ve somut bilgi aramak, her şeyde bir 
iktidar aramak demekti. İlk etapta bu iktidar doğaydı, çevre şartlarıydı. Modernliğin yegâne 
türü olan roman da bu dönemde bilgiyle birlikte yükselişe geçecek ve iktidardan bağımsız 
düşünülemeyecekti. Daha 17. yy. ‘da romanın, okuyucunun bilgisini arttırıcı sanatkârane 
bir tür olduğu düşüncesi hâkimdi. Aydınlanma çağıyla başlayan akla, bilgiye gösterilen bu 
yoğun ilgi 19. yy. ‘da realizmin de etkisiyle edebiyat metninde ciddî bir değişimi beraberinde 
getirmiştir. Çünkü romanın bilgiyle doldurulması veya bilgiyle kurduğu organik bağın 
arkasındaki etkenlerden birisi aydınlanmacılık diğeri ise realizmdi. Romanda bilgi, realizm 
akımının etkisiyle artmış ve daha muteber hâle gelmişti. Önceleri fantastik öğelerin ağırlıklı 
olduğu metinler aracılığıyla edebiyatın ilk işlevi hayâl ettirmek iken, realist romanla hayâl 
unsuru yerini bilgiye bırakmıştı. Edebiyat metni ciddî bir bilgilendirme aracı olarak kabul 
görmüş; gerçeklerin hiç değiştirilmeksizin, yaşandığı gibi aktarılmasının kendiliğinden bir 
bilinç oluşturacağı düşüncesi hâkim olmuştu. Hatta natüralizmle bu bilgilendirme işi ve 
arşivcilik daha da önemsenmiş; edebiyattaki yerini daha da muhkemleştirmişti. Dolayısıyla 
bazı roman türlerinde gerçeklik ve tarihsel gerçeklik, önemsenen bir şey hâline gelmiştir. 
Özellikle realizm, 19. yy.’ da böyle bir okur tipini de oluşturmuştur. Bazı tarihi roman 
çalışmalarında, tarihsel verileri gerçeklikle örtüştürmeye çalışan araştırmacıların çıkış noktası 
da bu olsa gerektir. 

Tarihsel bilginin altyapısını oluşturan iki unsurdan bahsedilebilir. Bunlardan birincisi ideoloji, 
diğeri bilimsellik, yani tarihî verilere bağlı kalınarak oluşturulmuş bilimsel bilgidir. Bu sayede 
bir düşünceyi değerlileştirmek ya da değersizleştirmek, olumlamak ya da olumsuzlamak 
için de kullanıma müsaittir. Çünkü ideolojik bilgi gerek tarihî gerekse ansiklopedik bilgiyi 
kendine göre değiştirip dönüştüren, yeniden yorumlayan bir bilgi biçimidir.
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Türk Modernleşmesinde İki Yeni Olgu: Bilgi ve Roman

Osmanlı’nın yapısı itibariyle totaliter bir devlet olması, bilgi ile iktidar arasında sıkı bağlantılarla 
örülmüş bir mekanizmayı doğurmuştur. Sistemin her aşamasında, siyasette, bürokraside, 
sanatta, kültürde, edebiyatta, eğitimde, kendisini âdeta gizli bir şekilde biçimlendirmiş olan 
bu mekanizmaya rastlamak mümkündür. Başta eğitimin ve diğer kurumların yozlaşması 
sonucunda, son dönem Osmanlı toplumunda bilgiyle kurulan ilişkinin boyutu da değişmiştir. 
Batı’nın bilgi düzeyinde ne kadar ileri olduğunu gecikmeli de olsa fark eden Osmanlı aydını, 
bilgi düzeyinde geri kalmış bir toplumu nasıl aydınlatabileceğinin arayışı içerisine girmiştir.  
Bu bağlamda aydın-halk karşıtlığının oluşumu da kaçınılmaz olmuştur. Çünkü Batı’yla en 
yakın teması kuran Osmanlı aydını, kültürel olarak değişiyor ve halktan kopuyordu. Aydın, 
halka nazaran bilgi düzeyinde ileride olduğu için kurtarıcılık görevini üstlenmek ona 
düşüyordu. Devletin nasıl idame olunacağı sorusunun cevabı, biraz da burada gizliydi; halkı 
eğitmek, aydınlatmak, bilgi düzeyini yükseltmek…

Bu aydın tipinin en önemli temsilcilerinden birisi de ilk dönem Türk romancılarından ve 
dönemin aydınlarından olan Ahmet Midhat Efendi’dir. Dönemin Türk aydını gibi o da bu 
dönemde idealisttir. Edebî algılarında bu idealizmin yeri büyüktür. Çağdaşları gibi, bilim ve 
edebiyat arasında gidip gelmiştir. Ahmet Midhat Efendi, kendi ifadesiyle “ideal toplum”a 
ulaşmak için bilgiyi bir araç olarak kullanıyordu. Bilgi ile donattığı kendi anlatısı, onun 
zamanla ansiklopedist olarak anılmasına da neden oldu. Romanlarında konuyla ilgili ilgisiz 
bilim, teknik ve fen konusunda bilgileri peşpeşe sıralamasının nedenlerini, modernleşme 
aşamasında Batı’ya yetişme, ayak uydurma çabasındaki insanın modern bilgi açlığından 
kaynaklı tatmin arayışında aramak lâzım. Kurguya katkısı olsun olmasın ansiklopedist bir 
tavır sergileyen Ahmet Midhat Efendi, bu noktada zaman zaman okuyucuyu sıktığının 
farkına varır. Hatta okuyucudan özür dileyerek olay örgüsüne dönmeye bile çalışır. Fakat 
bu özrüne rağmen, ilerleyen sayfalarda gerekli gereksiz ayrımına pek girmeden yeni bilgiler 
vermekten kendini alamaz. Okuyucuyu güvenli limanlarda gezdirmek ister. O, romanlarında 
ahlâkî, manevî bir dünya kurmuştur. Bu, gerçek politik dünyanın yerine konulan bir dünyadır. 
İdeal Türkiye’yi idealize karakterler üzerinden kurgulayan Ahmet Midhat Efendi, romanda 
bilgiye kapılarını en çok açan ilk romancısı olarak edebiyat tarihine geçti. 

Romanın Gerçekliği ve Bilgi

Romanlarda karşılığını bulan bilgi, oldukça çeşitlilik gösterir. Çalışmanın özellikle bu 
bölümünde, bilgiler içerisinde konumuz gereği her bilginin değil, ideolojik bilginin, 
ideolojiyle şekillendirilmiş bilginin izleri sürülecektir. 

Anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci olarak tanımlanan ideoloji, kendine has bir 
bilgi üretir. Bu bilgiyi, gerçeklerden soyutlanmış nesnel olmayan bilgi olarak tanımlamak 
mümkündür. Kavramsal olarak ideolojik bilgi, genelde bilimsel bilginin karşısına 
konumlandırılır. İster gerçeklerden soyutlanmış olsun isterse olmasın ideoloji, spekülatif bir 
bilgi türüdür. İdeolojik biçimi kuran bir bilgi türü olarak -ideolog için- doğru veya yanlış, 
bilgiden önce gelir. Öncü de diyebileceğimiz bu başlangıç bilgisi, bir metni oluşturmak 
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için gerekli olan teknik ya da etik koşullardan çok yazarı yazmaya güdümleyen ideâlleri 
içerir. Başlangıç bilgisinden kasıt da budur. Romancının ideolojik boyutunun önemli bir 
parçası, bu bilgiye olan sonsuz güveninde yatar. İdeolojinin içine karıştığı bilgi, kısmî bir 
objektiviteyi üzerinde taşıyorsa bile, ideolojinin bilgi dönüştürümleriyle nesnelliği kaybolur. 
Pejoratif anlamıyla ideolojik roman; romancının salt muhayyilesi tarafından inşa edilen bir 
roman değil, romancının ideolojisi tarafından inşa edilen bir romandır. Gerek spekülatif bilgi 
gerekse bu bilgiyle dönüştürülen ansiklopedik ve tarihî bilgiler, okurun edebiyat eserindeki 
ideolojiyi çıkarsamasına yardımcı olur.

Yazar iktidarının metne yansıyan bir parçası olarak yukarıda anlattığımız hegemonik 
söylem, aynı zamanda bilgiyi üreten, bilgiyi elinde bulunduran ve bilgiyle tahakküm eden 
bir iktidar biçimidir. Yani bilginin kendisi ve bilgiyi kendince yorumlama da bir iktidar alanı 
ya da yazarın hegemonik söylemini muhkemleştiren bir öğedir. Romanda okuru eğitmeyi, 
yönlendirmeyi önemseyen ve bunu yazarlığın olmazsa olmazı gibi kabul eden yazar bilgiye 
itibar edecek; romana aydınlatma, bilgilendirme işlevleri yüklerken bir yandan ise yapacağı 
ideolojik dönüştürümler için kendine meşru bir zemin hazırlayacaktır. Bu anlamda bilgiyi, 
kendi romanının vazgeçilmezi kılacaktır. 

Romanda okura yönelik denetimin sıklığı ile bilginin dozu arasında bir ilişkiden bahsetmek 
de mümkündür. Bir nevi, eserdeki tahakküm arttıkça bilgi de artar. Bu da ideoloji ile bilginin 
koşutluğunu gösterir. Her yazarın ideolojik temayülleriyle biçimlendirdiği bilgi dağarcığı, 
onun romancılığının romansal kodları olarak kalıplaşır ve klişeye dönüşür. İdeoloji, romancı 
tarafından etken bir şekilde dayatılan göreceli bilgilere dayalı, yazarın müdahalesiyle dolu, 
yazar sesinin baskın geldiği, özne ve karşı özneler arasındaki diyalogların yapay ve monolojik 
olduğu bir türe dönüştürür romanı. Bu durum, edebiyat dışı belirsizliği üzerinde barındıran 
romanın; tarih, iktisat, sosyoloji veya psikoloji, kişisel gelişim kitabı olarak da okunabilirliğini 
arttıran bir belirsizlik olmakla birlikte, belli bir kesimi büyülemeye, büyülerken de baskı 
altında tutmaya çalışan yazar kaynaklı bir iktidar pratiğinin yansımalarıdır. Dolayısıyla, böyle 
bir edebiyatı bilgi-iktidar-ideoloji kavramları çerçevesinde okumamak büyük bir eksikliktir. 

Bilgi, ideolojiyi kanıtlamak ve okur üzerinde tahakküm kurmak maksadıyla romanda 
yer alabileceği gibi, kurguyu güçlendirmek amacıyla da metnin içinde yer alabilir. Bazı 
romanlarda rastgele olmaktan ziyade, sistemli bir bilgi dağılımına rastlamak mümkündür.  
Bilgi için söylediğimiz bu dağınıklık veya sistemlilik durumu, tabii ki romanın yapısını ve 
estetik değerini de etkileyecektir. Sistemli bilgi derlemesinin yapıldığı yazınsal çalışmalarda 
yazar, üzerinde çalıştığı malzemeyi sıkı bir düzene sokar. İdeolojik göndermeleri okurun 
ıskalamaması için, sorumluluk bilinci içerisinde metnin içindeki hegemonik unsurları özenle 
yerleştirir ki bu, okur üzerinde hegemonik süreci etkin işletmektir. Yazar, söylediği her şey 
okur tarafından gayet iyi anlaşılsın ister. Okuru, her yandan kuşatır. Onu simgesiz, ironisiz, 
dolaysız, monolojik bir anlatıya davettir bu. Böylesi bir anlatı, kaynağı hayâl gücü olan bir anlatı 
olmaktan çıkar ve tarih kitapları, ansiklopediler, doktriner ya da kutsal metinler gibi bilgiye 
dayalı birtakım kaynaklardan beslenen ya da onlara gönderme yapan bir anlatıya dönüşür. 
Bu doktriner süreci anlamak da açıklamak da güç değildir. İdeolojik yazarın ham gerçekliğe 
göndermeler yaparak gerçekliği rastgele ansiklopedik bilgi derlemesine dönüştürmesi 
çok sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte bilgiyi, bilim disiplini gibi daha tertipli bir 
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düzen içerisinde aktaranlar da vardır. Kemal Tahir’in iyi romanlarından birisi sayılan Devlet 
Ana’da, ideolojik örgü dâhilinde kodlanmış sistemli bir bilgi mevcuttur. Bir başka Kemal 
Tahir romanı olan Yorgun Savaşçı’da ise bilgi, gelişigüzel olarak romanda yer bulur. Ahmet 
Midhat Efendi’nin de romanlarındaki bilgi, esere kodlanmış, sistemli bir bilgi değildir. Çoğu 
zaman düzensiz, rastgele bir yapı arz eder. Benzer şekilde Hüseyin Rahmi Gürpınar için de 
bilginin sistemli olmadığını söylemek mümkündür. Her üç yazarın da bilgiyi aşırı derecede 
önemsediğini, kurmacayı gölgede bırakacak kadar ileri düzeyde bilgi verme eğilimine 
girdiklerini söylemek mümkündür. İster öyle ister böyle olsun, gerek Ahmet Midhat Efendi 
ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın gerekse Kemal Tahir’in bir şematikleştirme gayreti içerisinde 
olduğunu söylemekte bir sakınca yoktur. Bazı romanlarda bu daha bilinçsizce yapılırken 
bazı romanlar ise sırtını bir bilim dalına ve bir ideolojinin bütün dünyayı sarsan doktrinlerine 
yaslayarak daha bilinçli yapar. Daha da önemlisi böylesi metinler yalnız bilgi üretmekle 
kalmaz, ideolojik olarak dönüştürdüğü bilgiyle bir geçeklik ürettiği iddiasına kapılabilirler. Bu 
bilgi ile yazarlar, henüz hayattayken ya da ölümünden sonra Michel Foucault’nun ifadesiyle, 
bir söylem de üretirler. Bu bağlamda Kemal Tahir ve Peyami Safa’nın ciddî bir söylem ürettiği 
söylenebilir. Ahmet Midhat Efendi ise belki yukarıda andığımız, aşağıda ayrıntılı bir şekilde 
çözümleyeceğimiz nedenlerden, belki de erken dönem romancısı olmasından onların biraz 
daha gerisinde kalmıştır denilebilir. Onun edebî anlamda en çok önemsenen romanı, ilk kez 
denediği anlatı teknikleri açısından Müşahedat (1891) romanıdır. Edebiyat araştırmacıları 
dışında diğer sosyal bilimciler nazarında en dikkate değer çalışması ise Felâtun Bey İle Rakım 
Efendi (1875) olmuştur. Konu yine gelip edebiyat-hakikat ilişkisine/tartışmalarına dayanıyor.  

Bazı kuramcılar, edebiyat ve sanatın gerçek bilgi sağladığını iddia ederler. Bazıları ise 
edebiyatın ve sanatın hakikati bildiremeyeceğini; bildirse bile bunun sahih bir edebiyat 
eseri olmayacağını; çünkü edebiyat ve sanatın özünün buna uygun olmadığını dile getirirler. 
Edebî eserin gerçekliği, kendine özgü bir gerçekliktir; sorgulanmasının pek anlamı yoktur. Bu 
gerçekliğe sahte gerçek diyen Eagleton, sahte gerçeğin ideolojik bakımdan doyuma ulaşmış 
taleplerin ürünü olduğunu söyler. (Eagleton, 2009: 85) Edebiyat salt hakikatin peşinde 
değildir. Çünkü salt hakikat, bilimin meselesidir. Hakikî edebiyat, hakikati amaç edinen 
edebiyat değildir. Çünkü sanat, bilme gibi bir iddiayı barındırmaz. Roman, bilgi içerebilir; 
fakat bu bilgi, bilimsel bilgi değil, daha çok sezgisel bilgi olmalıdır. Söz gelimi roman, tarihin 
belli bir döneminde, belirli bir uzamda etkileşim hâlinde bulunan gruplar hakkında bilgi 
verebilir. Yine sosyolojik araştırmalar yapan bir araştırmacı için roman, sosyal kurumlar, 
sosyal hareketlilik, sınıf ve toplumsal değişimin izlenebilirliği hakkında bilgi sağlayabilir. 
Fakat en nihayetinde, yazarın eserinde anlattığı hayatlar, mekânlar, ülkeler, ilişkiler büyük 
oranda hayâl ürünüdür, kurmacadır. Kurmacadan ise toplumsal gerçekliği aynen aktarması 
ya da tarihsel gerçekliğe birebir tekabül etmesi beklenemez. Salt bilgilendirmeye dayalı 
didaktik bir metin de olamaz kurmaca. Çünkü edebiyat, bilgiyle dolaylı bir ilişki içindedir. 
Edebiyat, gerçeği ya da bilgiyi olduğu gibi almaz. Roman, ne bir tarih ne bir sosyoloji ne de 
bir coğrafya kitabıdır. Roman, işine yarar bilgiyi bir süzgeçten geçirir, değiştirir, dönüştürür, 
kendi öznelliği içinde kendine benzetir. Sonuç itibariyle gerçek, kurmacaya yakışacak, eserin 
içinde iğreti durmayacak bir gerçeğe dönüşür/dönüştürülmelidir. Edebiyatın hakikati, kesin 
bir şekilde tanımlanmamış olmakla birlikte kendine özgü bir hakikattir. Bilimsel açıklama, 
bir edebî metinde ancak pastiş yoluyla yer alabilir. Burada bir paradoks var gibi görülebilir. 
Derrida, dilin kendisinin doğası gereği hakikati ifade etmeye engel olduğunu söyler. 
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Edebiyat bir dil mahsûlü olduğuna göre edebiyatın da hakikati ifade etme imkânı tartışılır. 

Marksist teorisyen Althusser’de ise bilim, ideoloji ve edebiyatın hepsinin kendine özgü bilgisi 
vardır. Bilimde, bilgiye kavramsal bir yaklaşım vardır. Doğru bilgiye ulaşmak esas olduğu gibi 
amaç, büyük oranda gerçekleşmesi mümkün bir şeydir. Edebiyata özgü bilgi ise kavramsal 
bir bilgi değil, daha çok görünür kılmak, hissettirmek diyebileceğimiz estetik etkinin bir 
sonucudur. Kısacası Althusser, edebiyatı bilim ve ideolojiden farklı olarak değerlendirir. Ona 
göre edebiyat, ne ideoloji gibi bir yanılsama ne de gerçek bir bilgidir. İdeolojiyi kavratmak 
açısından okuru bilimsel bir anlayışa doğru götüren bir ara aşamadır. Bu bağlamda, 
kurmacanın sosyal bilim dallarından farkları olduğunu söylemek gerekir. Başta, kurmacanın 
ömrü hepsinden uzundur. Okunabilirlik açısından bilimsel metinlerden daha rahat ve daha 
caziptir. Söz gelimi, Marx’ın Kapital’ini okumak hem okurun kavraması, anlaması noktasında 
ağır bir metin olması hem de dolaysız olarak ideolojiyle etkileşime girmek olduğundan 
çoğu okura cazip gelmeyecektir. Oysa aynı ideolojiyi kurgusuna dâhil eden romancı hem 
kurmacanın bütün teknik unsurlarıyla oluşturulmuş kurgusal cazibesinden hem de ideolojiyi 
teknik argümanlarından sıyırıp kısmen vülgarize etmesinden dolayı kendine ideolojik ya da 
kuramsal metinlerden çok daha fazla okur bulur. Bunun Türk edebiyatındaki somut örneği 
ATÜT’tür. (Asya Tipi Üretim Tarzı) Kavram, Türkiye’de 1950’lilerden 1970’lere kadar belli 
bir kesim arasında tartışma mevzusu iken daha geniş kitlelere ulaşmasını ve bugün hâlâ 
konuşuluyor olmasını, büyük oranda romancı Kemal Tahir’e borçludur. Bu bağlamda, Kemal 
Tahir’in ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı) konusunda bilim insanlarını ve aydınları da etkilediği 
söylenebilir. Kurtuluş Kayalı bir yazısında, Sencer Divitçioğlu’nun Asya Tipi Üretim Tarzı ve 
Osmanlı Toplumu kitabının, Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı kitabından yapılan bir epigrafla 
başladığını söyler. (Kayalı, 2012: 327)  

Kurmaca, sosyal bilim olmamasına rağmen onu sosyal bilimler içerisinde birincil değer olarak 
kabul eden yazarlar da çıkmıştır. Örneğin Stendhal, “tarihsel bilgi ve kurmaca ayrımının 
üzerine çıkabilen daha yüksek, daha üst bir bilme türü, bir doğru olabilir mi?” sorusunun 
cevabını ararken ilginç sonuçlara ulaşır. “Stendhal’a göre roman, hem tarih bilimine hem 
de felsefeye göre daha üstün niteliklere sahiptir. Bunu da yazarın bir yandan tüm bilimsel 
verilerin üzerine çıkarken diğer yandan ayrıntıya ve özgül olana bağlı kalmasıyla açıklar. 
Bu açıdan Stendhal, romanı tarihten daha felsefî, felsefeden daha somut bir ara alan 
olarak tanımlar. (Köksal, 2001: 221) Kurmacayı yücelten bir başka yaklaşım, ilk dönem 
romantiklerinde de görülür. Eagleton’un ifadesiyle bu ilk dönem romantikleri edebiyata, 
“metnin künhüne varılmaz esrarına hürmetkâr bir sessizlikle” secde ediyorlardı. (Eagleton, 
2011: 68) Şu bir gerçek ki ne roman ne de diğer edebî türler, sosyal bilimlerin herhangi 
bir şubesi değildir. Ama sosyal bilimlerin hemen hepsinin birleştiği bir kavşak noktasında 
durduğunu söylemek mümkündür.  

Tarihsel Bilgi ve Roman

Bilgi-kurmaca ilişkisi bağlamında tarihî romanın daha özgül bir alan olması, onu müstakil bir 
başlık altında incelemeyi gerekli kılmaktadır. Bilgi, romancının elinde bir hakikat nesnesine 
ve meşruiyet zeminine dönüşürken tarihselliğin de bu dönüşüme eşlik etmesi kaçınılmaz 
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olmuştur. Hatta tarihselliğin kurmacayla kurduğu dirsek teması, müstakil bir roman türü 
olan tarihî romanın doğup gelişmesine neden olmuştur. 

Tarihî romanı bir tarih yazımı olarak algılayan, tarihsel gerçeklikle romanın gerçekliğini 
kıyaslayanlar hep olagelmiştir. Bir bilim olarak tarih, nesnel olmak zorundadır. Romanda 
ise nesnellikten önce aranması gereken başka hususlar vardır. Bilimin bir disiplini 
varsa romanın da bir disiplini olduğu unutulmamalıdır. Romanın disiplini, kendi teknik 
özelliklerinin yanı sıra tarihin geneline ilişkin geçerli, doğru bilgilerle uyumlu olması 
yönündedir. Romanda bilimin çarpıtamadığı tarihsel verileri çarpıtmak ya da ideolojik 
yargılarla hareket etmek, bir tarih kitabına nazaran daha kolay gerçekleşir.  Fakat genel 
geçer tarihsel verileri alt üst etmek, bir kurmaca uğruna bile olsa doğruluğu kabul edilemez. 
Tarihî bir romanın, tarih arşivlerinde yer almayan spesifik bir zaman diliminin, söz gelimi 31 
Mart Vakası’ndan önce sarayda on günün aktarımını yaptığını düşünelim. Roman türünün 
ayrıntıya olan ilgisi sayesinde romancının arşivlerde olmayan ve olması mümkün olmayan 
bilgilere, konuşmalara tamamen kendi muhayyilesinin elverdiği ölçüde kurguda yer 
vermesi kaçınılmazdır. Kurmacanın içini dolduran yazarın, ideolojik bir takım tasarruflarda 
bulunamayacağı düşünülemez. Diyaloglar, iç çözümlemeler ve dahası yazarın araya girip 
konuşması… Tüm bunlar aracılığıyla okura verilecek bilgilerin hakikatliği tartışılır. Çünkü 
tarihî roman, bir tarih kitabı ya da bilimsel bir metin değildir muhakkak. Üstelik kendi 
ideolojisi doğrultusunda hakikati eğip büken romancıya gelecek olan itirazları paratoner gibi 
bertaraf edecek cevaplar, bir kurmaca olarak romanın büyülü dünyasında ve bu dünyanın 
yazara verdiği imkânlarda gizlidir. Dolayısıyla tarihsel bir kurmacada bilgi-iktidar ilişkisinin 
daha bilinçli işlendiği, işletildiği bir yazınsal alandan bahsetmek mümkündür. Romanı bu 
açıdan işlevsel bulan Marksistlerin tarihî romana yönelmesi, roman sayesinde tarihi kendi 
bakış açılarına, algılarına göre yorumlamaları sonucunu doğurmuştur. Tarihin “ideolojik 
açıdan istismar edilmesinin en yaygın biçimleri, yalanlardan daha çok anakronizme dayanır 
ve bugünün romanlarındaki anakronizmalar, sadece olay ve kişilerle sınırlı kalmaz; tersine, 
kimi zaman olgularla sıkı sıkıya bir bağlılık var gibidir ama geçmiş daima bir şimdiden 
yazılarak, şimdi, bütün zamanların şimdisi hâline getirilir.” (Türkeş, 2011: 115) Bu yüzden 
roman, bazı yazarların ellerinde ideolojik bir türe dönüşebilir. Hatta bazı yazarların tür olarak 
romanı seçmeleri de ideolojik bir seçim olarak düşünülebilir. Çünkü roman, türler içerisinde 
ideolojik olarak şiirden daha kullanışlıdır. Şiirde, imgeler ve simgelerle anlam gizlenir. Roman 
ise ayrıntıya yer vermek adına şiire nazaran daha işlevsel olmakla birlikte anlam, şiirdeki gibi 
örtük değildir. Öyküye nazaran ise daha çok bilgi barındırma ve ayrıntılara girme imkânına 
sahiptir.

Edebî metinlerde ideolojiyi tarihten uzakta düşünmek mümkün değildir. Bir romandaki 
bilgilerden hareketle salt gerçekliğe yönelik çok sayıda soru türetmek mümkündür: 
“Metindeki bilgiler doğru mudur?” “Doğruysa ne kadarı doğrudur?” “Metin neden yazıldığı 
anda böyle kurgulanmıştır?” “Metinde geçenler gerçekten yaşanmış olabilir mi?” Bu gibi 
sorular, sığ bir bakış açısıyla oluşturulmuş sorulardır. Burada esas mesele, salt metnin tarihsel 
gerçekliğe tekabül edip etmediği değildir. Esas sorulması ve sorgulanması gerekenler şunlar 
olmalıdır:  “Yazar verdiği bilgilerle okur üzerinde tahakküm kurmuş mudur?” “Kurduysa ne 
uğruna kurmuştur?” “Hegemonik söylemle ne gibi eksiklik ve tutarsızlıklara sürükleniyor 
metin?” “Metin ne gibi anakronilere düşüyor?” “Bu tahakküm biçimleriyle yazar neyi 
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aşılamaya çalışmaktadır?” “Yazarın ideolojisini temsil eden kahramanlar hangileridir?” Söz 
gelimi, Kemal Tahir Devlet Ana’da Yunus Emre’ye şarap içirir. Bu bilgiden hareketle okurun 
sorması gereken soru, “Yunus, gerçekten şarap içmiş midir?” olmamalıdır. Bu bağlamda 
sorulması gereken en önemli soru şudur: “Kemal Tahir’in Devlet Ana’da Yunus Emre’ye şarap 
içirmesi, metindeki hangi teze dayanak oluşturmak içindir?” Çünkü bir edebiyat metni 
rastgele değil de sistemli bir bilgi derlemesine yer veriyorsa kullanılan tüm bilgiler, metindeki 
teze dayanak oluşturmak için kurguda yer alır. Burada tartışılması gereken şey, kurmacadaki 
mevcut bilginin gerçekliğinin metni çözümlemede işimize yarayıp yaramayacağıdır. 
İdeolojinin tarihsel gerçeklikleri saptırdığı ya da hakikatle aramıza perde çektiği gibi iddialar 
da yukarıda değindiğimiz iddialardı. Bu bakış açısında bir ideolojinin ötekini yaftalamak 
için kullandığı indirgemeci bakış açısının izlerini bulmak mümkündür. Nitekim “İdeoloji, 
altyapının gördüğü kötü rüyadan ibaret değildir: Gerçeği çarpıtarak ‘üretmesi’yle, her şeye 
karşın içinde gerçeklik unsurları taşır.” (Eagleton, 2009: 79) 

Kurmacanın “sahte gerçek”i ile tarihsel gerçek arasında bir ilişki aramak, boş bir çabaya 
dönüşebilir. Çünkü edebî metindeki tarihsel bilgi, ilhamını tarihsel gerçeklikten alan, 
tarihsel gerçekliği değiştirip dönüştüren ya da belli anlamlama pratiklerinin ürünü olarak 
zenginleştiren bir sürecin sonunda ortaya çıkan metnin kendisidir. Gerçekliğe gönderme 
yapar ama gerçeğin kendisi değildir. Nihayetinde söz konusu olan şey, kurmaca bir metindir. 
“Gerçeği hayâlî olarak aktarmaktan ziyade, edebî eser gerçeğin belli üretilmiş temsillerinin 
hayâlî bir nesne içinde üretimidir. (…) Her şeyden önce ideoloji demek olan gerçeğin 
hayali üretiminin doğasında bulunan anlamlar, algılamalar ve cevaplardan örülü bir ağdır 
metin.” (Eagleton, 2009: 85) Edebî eser, tarihî romandaki gibi tarihi kendi nesnesi olarak 
seçtiğini sandığı zaman bile tarihi nesnesi olarak almaz; fakat buna rağmen gene de metnin 
kendisinin değil de eleştirinin görebileceği bir şekilde nesnesi son kertede tarihtir. (Şan, 
2006: 153) Edebiyata özgürlük havası veren de tarihsel gerçeklikten “uzaklaşma” ve belli bir 
tarihi “gerçeğin” yokluğu olsa gerektir. 
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Tarihsel Bilgi ile Edebiyat Arasında Tarihî Romanın Konumu

Özet

Yazınsal metinlerde, ideolojiyi tarihten uzakta düşünmek mümkün değildir. Genellikle tarihî yazınsal 
metinlerde, ideoloji de bir köşede okuru bekler. Dolayısıyla metnin ve tarihsel bilginin hakikatliği, bu bağlamda 
en çok tartışılan meselelerden birini oluşturur. Nitekim tarihî romanı bir tarih yazımı olarak algılayan, tarihsel 
gerçeklikle romanın gerçekliğini kıyaslayan bakış açıları hep olagelmiştir. Bilgi-kurmaca ilişkisi bağlamında 
tarihî romanın daha özgül bir alan olması onu müstakil bir başlık altında incelemeyi gerekli kılmaktadır. 

Tarihî bir romandaki bilgilerden hareketle salt gerçekliğe yönelik çok sayıda soru türetmek mümkündür: 
“Metindeki bilgiler doğru mudur?” “Doğruysa ne kadarı doğrudur?” “Metin neden yazıldığı anda böyle 
kurgulanmıştır?” “Metinde geçenler gerçekten yaşanmış olabilir mi?” Bu gibi sorular, sığ bir bakış açısıyla 
oluşturulmuş sorulardır. Burada esas mesele, salt metnin tarihsel gerçekliğe tekabül edip etmediği değildir. 
Bu çalışma, tarihi konu alan romanlarda esas sorulması ve sorgulanması gereken şeylerin peşine düşmeyi 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla sorgulanması gereken daha çok “hegemonya” kavramı çerçevesinde bilgiye 
rağmen, metindeki eksiklikler ve tutarsızlıklar olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: tarihî roman, tarihsel bilgi, anakroni, ideoloji
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İki Devlet Adamı, İki Konak
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Doç. Dr., ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kâzım Yetiş’in “gönül fedaisi değil, cemiyet fedaisi” olarak nitelendirdiği Sâmiha Ayverdi’nin 
İbrahim Efendi Konağı, tarihî bir roman değil ama roman tadında okunacak bir eser. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 1909 yılındaki Maliye Nazırı İbrahim Efendi, yazarın dedesi Hilmi Bey’in 
ağabeyi.

Günümüz romancılarından, gerçekle kurguyu bağdaştırmada arşivlerden, belgelerden 
ayrıntılı bir şekilde yararlanan Ayşe Kulin’in Veda isimli eseri ise tarihî bir roman. Romanda 
olayların geçtiği ana mekân olan konağın sahibi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1919-1920 
yıllarındaki Maliye Nazırı Ahmet Reşat Bey, yazarın anneannesinin babası.

On yıllık bir zaman farkıyla maliye nazırlığı yapan bu iki devlet adamından yola çıkarak 
imparatorluğun son günlerine, siyasî ve sosyal olaylarına ışık tutmak, bu devlet adamlarının 
kişilik ve görüşlerinin idareciliklerine nasıl yansıdığını tespit etmek ve hepsinden önemlisi 
bunu, iki kadın yazarın gözünden farklı noktalarıyla ortaya çıkarmak, bildirimizin amaçları 
arasındadır. Osmanlı konak hayatını bilen, tanıyan bu iki yazarımızın ideolojileri, hayatı ve 
hayatın gayesini algılayışları, onların olayları yorumlamalarında hangi açılardan ve ne derece 
etkili oluyor? Gözlemleri daha çok hangi noktalarda yoğunlaşıyor? Çalışmamızın sonunda 
tarihî bir romanla tarihî bir roman tadında okuduğumuz iki eserin karşılaştırmasını yaparak 
bu gibi sorulara cevap bulunacağı düşüncesindeyiz. 

Çalışmamıza konu olan iki kadın yazardan biri olan Sâmiha Ayverdi, Kâzım Yetiş’in ifadesiyle 
“gönül fedaisi değil, cemiyet fedaisi” bir kadın yazar. Uzun yıllar Osmanlı Meclis-i Maliye 
Reisliği yapan İbrahim Efendi, Ayverdi’nin annesinin amcasıdır. İbrahim Efendi Konağı1 adlı 
eser vasıtasıyla 20. yy başlarındaki Osmanlı İmparatorluğu’na yazarın bakışı, çalışmamızın 
bir ayağını oluşturmaktadır.  

Ayşe Kulin ise köklü bir geçmişi olan baba tarafından, 11. yüzyılda Boşnakları ilk kez bir 
bayrak altında toplayıp kendi kiliselerini kurmalarını sağlayan Kulin Ban soyuna mensuptur. 
Annesi Sitare Hanım, son Osmanlı Meclisi’nde Maliye Nazırlığı yapmış olan Ahmet Reşat 
Bey’in torunudur. Veda, Esir Şehirde Bir Konak2 adlı eseriyle Kulin’in gözünden son dönem 

1  Sâmiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı, Ayverdi Enstitüsü Neşriyâtı, İstanbul 2007.

2  Ayşe Kulin, Veda, Esir Şehirde Bir Konak, Everest Yay., İst. 2008.
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Osmanlı konak hayatı irdelenecektir.

Sâmiha Ayverdi’nin 1964’te yayımlanan eseri İbrahim Efendi Konağı, tam anlamıyla bir roman 
değil. Ancak yazar, Osmanlı yaşayışını, iyisiyle kötüsüyle hem eski hem de son dönemlerin 
tarihini bir roman havası içinde aktarır bizlere. 

Nihad Sami Banarlı, Ayverdi’yi “Türk kadın romancıları arasında, bilhassa Türk-Osmanlı 
medeniyetinin hatıralarıyla yüklü, tarih şuuru ile aydınlanmış, tasavvuf tefekkürleri ile heyecanlı 
roman, hikâye, deneme, hatıra türündeki eserleriyle çok geniş bir okuyucu kitlesinin hayranlığını 
kazanmış” bir yazar olarak tanımlamaktadır3.

Ahmet Kabaklı’ya göre ise “Sâmiha Ayverdi, ‘Payitaht İstanbul’ etrafında Türk topluluğunun 
mazi ve gelecek bağlarını, sağlam milliyetçilikle manevi değerler üzerine kurmayı teklif eden 
bir romancıdır. ... Sâmiha Ayverdi’nin sosyal amacı, çağdaş bir İslamî-Türk ruhunun tasavvufla 
olgunlaşmış bir hâlde cemiyetimize hız verici bir fikir hâline konulması diye özetlenebilir. Ona 
göre maddi kalkınmanın yanısıra bir de manevi yükseliş vardır ki çağımızın insanı hem geçmişe 
bakmak hem de geleceğin ufuklarına yönelmek suretiyle bu yücelişe erebilir. .. Bu görüş, maddeci 
çözüm yollarının hiçbirine güvenmez. Çözümü tarihî, millî-manevî değerlere bağlı bir yükselişte 
arar.”4 

Sâmiha Ayverdi’nin bazı eser ve makalelerinin başlıkları bile onun ideolojisinden izler 
taşır: İstanbul Geceleri, Edebî ve Manevî Dünyası İçinde Fatih, Boğaziçi’nde Tarih, Misyonerlik 
Karşısında Türkiye, Gençlik Meseleleri ve Mes’ulleri, Milli Kültürümüzde Gaflet Mihrakları, Türk 
Tarihinde Osmanlı Asırları, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Hatıralarla Başbaşa, 
Rahmet Kapısı (hatıra), Ne İdik Ne Olduk (hatıra), Kur’an Ahlakı Nedir?, Kur’an Ahlâkı ile 
Kölelikten Efendiliğe, Hey Gidi Günler Hey, ... ; makaleler: Yirminci Asrın Yüz Karası, Uyanmalı 
ve Birleşmeli, Beslenmemiş Çocuklar, Muhtaç Olduğumuz Zevk, Zincire Vurulmuş Arslan, 
Bir Uyanış, Aile ve Kadın, Var Yoksulları, Çalışma İnkılâbı, Maarif Davasında Köy ve Köylü: 
Kaybettiğimiz İstinad Noktası, Yunus Emre ve Bugün....

Ayşe Kulin’in 2007’de yayımlanan romanı Veda, Esir Şehirde Bir Konak, Osmanlı’nın son 
dönemiyle Milli Mücadele’nin başladığı, canlandığı daha kısa bir dönemi anlatır. Veda, 
1924’te Ahmet Reşat Bey’in karısı Behice’ye yazdığı mektupla sona erer. 

İbrahim Efendi Konağı’nda, acı ve özlem birarada bulunur. Eskiyi, imparatorluğun ve 
dolayısıyla Türk medeniyetinin altın devrini kaybetmenin acısı ve buna bağlı olarak o 
altın devre duyulan özlem... O günlerin bir daha gelmesi yazara göre imkânsızdır; çünkü 
bu medeniyet, sadece maddî değil, manevî bakımdan da çöküntüye uğramış durumdadır. 
Kâzım Yetiş, eserle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapar: “... bu eserde, bir manada Osmanlı 
Devleti anlatılır. ... konakla beraber, konağın gelişmesine zemin hazırlayan devlet de yıkılmıştır. ... 
Bu eser, bir aile dramı olduğu kadar millet dramıdır da. Varlık içerisinde yüzerken yokluğun acısını 
derisinde ve etinde duymanın hikâyesidir. Bu, konakla beraber bir devletin, Osmanlı Devleti’nin 
yok edilişinin acıklı bir romanıdır. ... Öte yandan İbrahim Efendi Konağı ile beraber devrinin 
siyasi olayları, gelişmeleri de üzerinde durulan konulardandır. ... Yakın devir Türk tarihinin pek 

3  Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, II. C., Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İst. 1998, s. 1232

4  Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı V, Türk Edebiyatı Vakfı Yay., İst. 2002, s. 46-47
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çok meselesine eğilen, yorumlar ve tahliller yapan yazar; konakla beraber cemiyetin, devletin 
dağılışını verirken, son iki asırlık çözülüşün kültür hayatımızda açtığı yaraları yine sebepleri ve 
mesulleri ile beraber açıklar.”5  

Veda’da ise yazarın amacı, eski günleri yad etmek veya o günlere duyduğu özlemi dile 
getirmek değildir. Buna bağlı olarak geçmiş, eserde çok fazla yer tutmaz. Ayşe Kulin’in, yitip 
giden geçmişin güzelliklerine özlemi değil, güzel günlerin geleceğine dair umudu vardır. 
Bu umut da onu, -eserinin roman olmasından da kaynaklanan- daha farklı bir anlatıma 
yönlendirmiştir. Eskinin güzellikleri yerine onların olumsuz yönleriyle tenkidini buluruz. 
Sâmiha Ayverdi’de ise tam tersi, gelecek günlere dair çok fazla umut kendini göstermez. 
O, eskide, eskinin şaşaasında yaşamak isteyen, yüksek zümreye ait bir yazar kimliğiyle 
karşımızdadır.

Meclis-i Maliye Reisi olan İbrahim Efendi, yukarıda da belirtildiği üzere Sâmiha Ayverdi’nin 
annesinin amcasıdır. 1909 yılında İbrahim Efendi 80, Ayverdi ise 4 yaşındadır. Yazar, büyük 
amcası İbrahim Efendi’yi okurlarına şöyle tanıtır6:

“Efendi, devrinin mühim simalarındandı. Onun için de kendisiyle dostluk, aşinalık ve 
ahbaplık kurmak, hatta komşuluk edebilmek bir şeref sayılırdı. Sonra da ailenin en 
yaşlısı, hem de varlık ve dirlik bakımından en hatırlısı olması, çevresinin akraba ve 
aşina halkasını, sun’i ve zorlama bir alaka ve tâzim yarışına tutardı. ... Esasen Efendi, 
hangi sahada olursa olsun, karşısında kuvvetli şahsiyete asla tahammül edemezdi. Ne 
iş hayatında ne dostları ve akrabaları arasında, kendisini aşan, düşünce ve kararlarına 
mukavemet eden varlıkların tutunmasına meydan vermez; hemen bir kenara itiverirdi. 
.. Kardeşi Hilmi Bey [Ayverdi’nin dedesi], ağabeysinin dillere destan serveti ve akıllar 
durduran saltanatlı yaşayışı karşısında ezici bir sükûtla susar; buna rağmen ailenin ve 
an’anenin gerektirdiği hürmet ve itibarda da kusur etmezdi.” 

Babası tiftik tüccarı Ali Bey öldüğünde İbrahim Efendi 18 yaşındadır ve babadan kalan 
mirasın neredeyse tamamına el koyarak, kardeşleri Hilmi Bey’le Baise Hanım’a çok cüz’i bir 
pay verir. Kardeşler, bu mal paylaşımına, ağabeylerine duydukları büyük saygı nedeniyle 
seslerini çıkarmazlar. İbrahim Efendi’nin serveti, gün geçtikçe inanılmaz bir hızla artmaya 
başlar. “Hilmi Bey, sonradan da bu geçmiş hikâyenin hesabını kurcalamamış ve ağabeysine 
ölçülü saygısını göstermekte kusur etmemiş. Hatta bu küçük kardeş, İ.E.’nin serveti dalga dalga 
kabarıp dağlar gibi yığıldıkça da bunların, yolunu şaşırıp kardeşinin küpüne akmış ne menem bir 
varlık olduğunu da araştırmamıştır.”7 

İbrahim Efendi’nin zenginliğine zenginlik katan gelirleri arasında şimendifer 
kumpanyalarından (demiryolu şirketlerinden), haricî istikrazların (dış borçlanmalar) 
aracılığından gelen komisyonlar, defterdarların, mal müdürlerinin, vilayet muhasebecilerinin 
imparatorluğun dört bucağından akan ikramları vardır8. Çünkü İbrahim Efendi, kaynağın 
başındadır ve onu istediği gibi kullanır. 

5  Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası, C.1, Kubbealtı Neşriyatı, İst. 1999, s.71

6  Ayverdi, a.g.e., s. 9-10

7  Ayverdi, a.g.e., s. 12

8  Ayverdi, a.g.e., s. 13
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İbrahim Efendi’nin konağı, yazar tarafından en ince ayrıntısına kadar tasvir edilir. Sahibi gibi 
bu konak da tam anlamıyla ihtişamın, gösterişin bir örneğidir: “O zamanlar şehrin gözde bir 
semti olan Şehzadebaşı’nda Kalenderhâne Camii’nin önündeki meydana bakmaktaydı. Birbirine 
hem benzeyen hem de küçük hususiyetlerle birbirinden ayrılan İstanbul meydanlarından 
bu geniş mahalle arası meydanının bir tarafında Kalenderhâne Camii ile imam meşrûtası, 
tam karşısında İbrahim Efendi’nin konağı ve müezzin ile muhtarın evleri, öteki köşede ise 
medrese, çeşme ve geceli gündüzlü bir su türküsü mırıldanan bu çeşmenin üstüne, medresenin 
bahçesinden kollarını kanatlarını uzatmış ağaçlar ve çınarlar vardı.”9 

Yirmi beş odalı bu konak, devrinin içtimaî çehresini ve gelenek icaplarını çizgisi çizgisine 
aksettiren binalardan biridir. “Efendi, ikbâl yıllarını hızla yukarı doğru tırmanırken, Haydar’daki 
baba konağını bırakıp, şehrin bu çok seçkin ve merkezî semtine yerleşmeye karar vermişti. 
... Konağın, iki harem bir selamlık bahçesi ve zemin karında bir dış bir de iç taşlığı, ahırları, 
mutfakları, kilerleri, çamaşırhaneleri vardı. Harem tarafında olan iç taşlıktan, hem büyük hem 
de küçük bahçeye geçilirdi. Büyük bahçe, meyve ve süs ağaçlarıyla loşlaşmış dört köşe, büyük 
bir yerdi. Küçük bahçedeyse duvarların hizasına kadar hamam kütükleri istif edilmişti ki gene 
buradan külhana bir taş merdivenle çıkılır ve hamamın yanacağı günler, uşaklar içeri desturla 
girerek kütükleri külhana çıkarıp ocağı ateşlerlerdi. Konağın birinci katında iki mabeyn kapısı 
ile ayrılan harem ve selamlığın on bir misafir salonu mevcuttu. ... Üst katta yatak ve sandık 
odaları bulunuyor. Bu odalar herkese açık değil. Çünkü sandık odalarında çok değerli eşyalar, 
antikalar, top top kumaşlar, canfesler, dîbâlar, ipek seccadeler, gümüş takımları, Saksonyalar, 
Çin mamülleri, asırlık işlemeler, çevreler, yağlıklar, halılar, kilimler ve bin yıllık bir medeniyetten 
süzülüp geşmiş bir tarih tortusu, incelmiş bir miras vardı ki elbette rastgele herkesin gözü önüne 
serilemezdi.”10 

Zeynep Uluant, bu konaktaki ihtişamla ilgili olarak şu dikkate değer yorumu yapmaktadır11: 
“Kitaba adını veren İbrahim Efendi konağı, sahibi ve sakinlerinin bir kısmı göz önüne alındığında 
makbul bir dünya görüşü sergilememektedir. İhtişamına diyecek olmamasına rağmen, içi boş ve 
kof hayatlara sahne olmaktadır. Halbuki yazarın dedesi Hilmi Bey’in köşkü ve Şayeste Kalfa’nın 
evi, insanı çok farklı ruh iklimlerine sürükler. İbrahim Efendi konağının yanında pek mütevazi 
kalan bu binalar bütün ihtiyaçlılara açık olduğu gibi, daralan gönüllere ferahlık veren manevî 
bir hüviyete de sahiptir.” 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1919-1920 yıllarındaki Maliye Nazırı Ahmet Reşat Bey, Ayşe 
Kulin’in annesinin dedesidir. Onun karakteri ile İbrahim Efendi arasında en küçük bir 
benzerlik dahi yoktur. Ahmet Reşat Bey, aldığı terbiye ve eğitim sonrasında devletin bekası 
için canla başla çalışan bir maliye nazırıdır. Sâmiha Ayverdi’nin “devlet-i ebed müddet” 
anlayışına uygun hareket eden bir devlet adamı olarak da nitelendirilebilir. Bazı kararlarını 
onaylamasa bile aldığı terbiye, padişaha herhangi bir şekilde karşı çıkmasını engeller. Hatta 
bu konuda, o günlerde kaçak olduğu için kendi konağında gizlenen yeğeni Kemal’le sert 
tartışmalara girer. Ancak en sonunda yaşanan çok acı olaylarla o da gerçeği kabul eder. 
Millî Mücadele’yi ve bu mücadeleyi yapanları desteklemesine, onlara elinden geldiğince 

9  Ayverdi, a.g.e., s. 42

10  Ayverdi, a.g.e., s. 43-44

11  Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası, C.2, s. 370
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yardım etmesine rağmen, yeni kurulan hükûmet tarafından vatan hainliğiyle suçlanacağını 
öğrenince o da padişah Vahdettin gibi ülkeyi terk eder. 

Ahmet Reşat Bey’in karısı Behice’nin babası, damadının sağlam karakteriyle her zaman 
gurur duymuştur. “Damadı da Enderun’da yetişme ataları gibi devlet hizmetindeydi. Osmanlı 
bürokratlarının dermansız hastalığı olan rüşvet illetine tutulmamış, helâl süt emmiş bir aileye 
mensup olmalıydı ki Saray’a yakın olmasına rağmen büyük servet sahibi değildi.”12 

Vekâleten yürüttüğü maliye nazırlığı görevine asaleten atanan Ahmet Reşat Bey’in konağında 
hiçbir değişiklik yaşanmaz. Yine sıkıntı çekilmektedir, erzak temini çok güçtür; çünkü o, 
yetkilerini kullanarak devleti soymayı bir an bile düşünmemiştir. “Misafir furyasını ağırlayacak 
parayı çoktan bitirmiş olan yaşlı kadının bu işe canı sıkıldı. Tebrik ziyaretleri sürerse evin itibarını 
nasıl koruyacaklardı? Boşalmaya yüz tutan erzak torbalarıyla nasıl ikram yapacaklardı? Konu 
komşu, harp içinde dahi olsa, bir nazırın evinde sabah akşam çorba içildiğini ve çoğu zaman 
papara yendiğini bilemezdi ve asla bilmemeliydi.”13

İbrahim Efendi konağı tam bir ihtişam ve gösteriş örneği iken Ahmet Reşat Bey’in konağında, 
kişiliğini aksettiren bir mütevazılık hâkimdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesini 
elinde bulundurmasına rağmen bundan kendi çıkarları için faydalanmayı tek bir gün 
dahi düşünmemiştir. Ayşe Kulin, çok fazla ayrıntıya girmeden maliye nazırının evini şöyle 
tasvir eder14: “Münire Hanımefendi ve kızı Azra Hanım’ı, arka bahçeye bakan ve pek ender 
kullandıkları için panjurları çoğu kez kapalı duran kadife koltuklu salonda kabul etti Behice. 
Salon, koyu yeşil kadife perdeleri yanlara çektikleri ve panjurları ardına kadar açtıkları hâlde 
hâlâ loştu. Çünkü ağaçların güneşi kestiği arka bahçe kuzeye bakıyor ve az ışık alıyordu. Bu 
yüzden ağır ve elemli bir havası vardı salonun. Selamlık ya da sokağa bakan cumbalı oda gibi 
sedirler ve yastıklarla değil, frape kadifeyle kaplanmış yaldızlı kanepe ve koltuk takımlarıyla 
döşenmişti. İki pencerenin ortasındaki camekânda değerli Osmanlı porselenleri, beykozlar, 
aşurelikler sergileniyordu. Duvarlarda üç adet değerli Çin tabağı ve Civanyan imzalı, gece 
manzaralı iki tablo asılıydı. Biz Müslüman evinden çok, üst tabakadan bir gayrimüslimin Batı 
zevkiyle döşenmiş evini andırıyordu bu salon.”

İbrahim Efendi ile Ahmet Reşat Bey arasında karakter ve devlet adamlığı farkının yanında, 
efendisi oldukları konaklardaki yaşam şekilleri de birbirinden farklılık gösterir. Ortam ve 
şartlar ne olursa olsun İbrahim Efendi konağındaki yaşam standardı hiç değişmeyip eski 
ihtişam, har vurup harman savurma devam ederken Maliye Nazırı Ahmet Reşat Bey’in 
konağında, imparatorluğun genelinde yaşanan yoksulluk hâkimdir. Evin erzağını, Behice’nin 
babası gönderir. Ancak ulaşımda sıkıntılar yaşanmaya başladığı ve ülke düşmanların eline 
geçtiği için artık bu erzaktan da mahrum kalmışlardır.   

Kâzım Yetiş’in sözleriyle İbrahim Efendi konağı ile İmparatorluk arasında benzerlikler 
olduğunu yukarıda vurgulamıştık. Sâmiha Ayverdi’nin eserinde sadece İbrahim Efendi 
konağı ile İmparatorluğun benzerliği değil, İbrahim Efendi’yle Osmanlı İmparatorluğu 
arasındaki benzerlik de söz konusu edilmektedir. Örneğin; ikisi de mağrurdur. “İbrahim 

12  Kulin, a.g.e., s. 16

13  Kulin, a.g.e., s. 84

14  Kulin, a.g.e., s. 78
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Efendi fethedilmez bir gurur kalesi içine kendi kendini hapsetmiş gibiydi. Ne kendisi dışarı 
çıkabilir, ne de kimse bu sarp kale bedenine tırmanıp içerisini gözleyebilir, hele zaptetmek 
kimsenin hatırından geçmezdi.”15 İmparatorluk da benzer bir durumda. Yeni görüşlere, yeni 
buluşlara madde ve teknik esasına göre ayarlamaya giden bir dünya karşısında, yerinde 
sayan bir devlet ve cemiyet var. Ama hâlâ içinde bulunulan durumdan habersiz görünmeye 
çalışan, hâlâ geçmiş yüzyılların hâkimiyet sarhoşluğu içinde gururundan ödün vermeyen bir 
İmparatorluk söz konusu.

Sâmiha Ayverdi, Tamzimat’tan itibaren modernleşme adına yapılan yeniliklerin taraftarı 
değildir ve bunu her fırsatta dile getirir. Meselâ; Hüsrev Paşa’dan bahsettiği bölümde 
sadece ona değil, genel olarak devlet adamlarına yönelttiği ağır eleştiriler vardır16: “Hâlbuki 
o da mensup olduğu klik de kemikleşmiş klasik ölçülerin dört duvarı arasına sıkışıp kalmış aşırı 
muhafazakârlıkta direnen kimselerdi. Hâlbuki bu sırada, millî ve tarihî esaslara kıyasıya balta 
sallayan Tanzimat zihniyetinin karşısında, tarihî mantaliteden hareket eden şuurlu, realist 
ve uyanık bir mukavemet cephesinin mevcudiyetine ne büyük ihtiyaç vardı. Esef olunur ki 
memleket, inkılapçılığın da muhafazakârlığın da felsefesini yapabilecek ilmî ehliyeti hâiz, üstün 
insanlardan mahrumdu. Koca Hüsrev Paşa’ya da bunlardan biri demek caizdi.” 

“O dünyalara meydan okumuş İmparatorluk ise başına gelecekleri evvelden göremedi. 
Gördüklerini de hep küçümseyip hafiften aldı. Günün birinde ihtiyarlayıp çirkinleşeceğini 
üstüne kondurmayan bir dünya güzeli gibi hiç aynaya bakmadı. Kendine güveni 
sonsuzdu; onun için de yavaş yavaş solup sarardığını fark etmedi. Ve karşısında cihanı 
hayran bırakmış eski güzelliğinin gururu içine sıkışıp kalarak etrafında yeni doğup serpilen 
rakiplerini farkedemedi. Onlarla boy ölçüşecek tedbiri, telaş ve basireti gösteremedi.”17

İmparatorlukla konak arasındaki bir başka benzer nokta, konaklarda her şey eskisi gibi 
devam ederken, yani musluk hiç kesilmeyecek zannedilirken imparatorluk için de aynı 
durumun söz konusu olmasıdır. Hiç kimse, eskinin debdebesinden vaz geçmeye niyetli 
değildir. “Mısır Vekili’nin  yalısı da beyaz ve siyah bir halayık, taya, lala, kavas, haremağası, 
uşak, ahçı, bahçıvan, arabacı, kürekçi ve yamak kadrosuyla medeniyet ve ihtiaşm devirlerinin 
son merkezlerinden biriydi.” Ülkenin geliri, günden güne hızla azalmaya devam etmektedir. 
“Fakat temeller ne kadar sarsılmış olsa da her şeye rağmen eskinin bolluğu, eskinin tortu ve 
kalıntısı gene de memlekette hükmünü sürmekte bulunuyordu.”18

Konakla İmparatorluk arasındaki bir diğer benzer nokta, hayatı çok etkileyecek bir olay 
yaşansa bile bunun çok çabuk unutulması, eski yaşama devam edilmesidir. Ancak bu arada 
kaybedilen şeylerin ne kadar büyük olduğunun kimse farkında değildir. Örneğin; konağa 
gelen usta kadınlardan biri, Zahuri adındaki Ermeni’dir. Her geldiğinde yoksulluktan, 
oğlunun hastalığından şikâyet edip ağlayan bu kadına, konaktaki bütün kadınlar yardım 
eder; kalfalar, kendi harçlıklarından çıkartıp verirler. Ancak bir süre sonra Ermeniler 
tarafından Osmanlı Bankası’na düzenlenen baskın sırasında bu Ermeni kadının oğlunun, 

15  Ayverdi, a.g.e., s. 14

16  Ayverdi, a.g.e., s. 21

17  Ayverdi, a.g.e., s. 52-53

18  Ayverdi, a.g.e., s. 25-26
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Ermeni Taşnaksütyon komitecilerinin ileri gelenlerinden biri olduğu anlaşılır. “Öğrendiklerine 
göre onlardan oğlu için hekim parası, ilaç parası diye aldığı paralar Ermeni komitecilerinin 
elebaşılarından oğlu tarafından Kumkapı Kilisesi’ndeki ihtilal merkezine teslim edilmiş, “böylece 
de yumuşak yürekli kalfaların topladıkları paralar, ayaklanmada Türkler aleyhine iş görmüştü.” 
Konakta uzun süre bu olayın dedikodusu yapılır. “Kızıldı, kınandı, şaşıldı, hatta biraz korkuldu. 
Fakat asla ibret almadı, asla uyanıp kendine gelmedi. Zira toparlanıp silkinmek ve şuurlanmak da 
gene bir kültür ve seviye meselesiydi. Konak halkında ise hala düşmanı küçük görmek, düşmanı 
mühimsememek gibi zafer ve fütûhat devirlerinden arta kalmış bir zihniyetin tortu ve bakiyesi 
hüküm sürüyordu.”19 Konak, sanki İmparatorluğun bir minyatürüdür. Orada yaşananların 
benzeri, İmparatorluğun bütününde yaşanmaktadır.

Ayverdi, Osmanlı İmparatorluğu ile Batı arasında bir mukayese yapar20: “Bir kere Garp daha 
Sarı Selim zamanında kat’i kararını vermişti: Hristiyan Avrupa, Müslüman Türkleri ne yapıp yapıp 
el birliği ile yenmeliydi. Nitekim öyle de oldu. Birleşti, anlaştı, yaklaştı ve çığlar gibi büyümüş 
kuvveti ile her fırsatta İmğaratorluğun üstüne yüklendi ve ezebildiği kadar ezdi. O dünyalara 
meydan okumuş İmparatorluk ise başına gelecekleri evvelden göremedi. Gördüklerini de hep 
küçümseyip hafiften aldı. Günün birinde ihtiyarlayıp çirkinleşeceğini üstüne kondurmayan bir 
dünya güzeli gibi hiç aynaya bakmadı. Kendine güveni sonsuzdu; onun için de yavaş yavaş solup 
sarardığını fark etmedi. Ve karşısında cihanı hayran bırakmış eski güzelliğinin gururu içine sıkışıp 
kalarak etrafında yeni doğup serpilen rakiplerini farkedemedi. Onlarla boy ölçüşecek tedbiri, 
telaş ve basireti gösteremedi.” 

İlerleyen satırlarda ise yazar Osmanlı’yı Osmanlı yapan kahramanlardan, sanatçılardan, 
şairlerden bahsettikten sonra şunları söyler21: “Bu düzen, bu verim, bu bereket ve bu dört başı 
mamur medeniyet gene dört yanı mamur bir organik âhengin mahsulüydü. İşte memleket, şimdi 
bu vahdeti, bu yekpareliği kaybetmiş, siyasî, içtimaî, hukukî ve iktisadî organizmayı birbirine 
lehimleyen devletin ana prensipleri çürümüştü.” 

Osmanlı İmparatorluğu bu çürümüşlük içindeyken Batı, hızla gelişmektedir22: “Bir zamanlar 
cehalet ve karanlığın pençesinde dertten derde yuvarlanan garp ise, derebeylik-krallık ve kilise 
mücadelesini neticelendirirken, selameti, vahdetli bir teşkilat esasında aramıştı. Onun için de 
asırlar süren bir kavganın sonunda organize bir cemiyet, organize bir teoloji ve organize bir 
asalet sınıfının barajı arkasında kendini istikrar ve emniyete almıştı. İşte böylece garp âlemi 
kendini toplarken şark da, alaca, keyfî, başı-bozuk bir vasat üstüne kayarak eski devirlerinin 
metot ve sistem şuurundan uzaklara düşmüş bulunuyordu.” 

Osmanlı’nın ihtişamlı, parlak günlerine dönmesini arzulayan Ayverdi için, II. Abdülhamid, 
büyük bir devlet adamıdır. Onun başarısız olmasının en büyük sebebi, şuurlu ve kaliteli bir 
münevver zümre tarafından yardım görüp desteklenmemiş olmasıdır. Eğer “o bir kişi, şuurlu 
ve kaliteli bir münevver zümre tarafından yardım görüp desteklenmiş olsaydı, memleketin 
kurumuş damarlarına yeniden kan ve can gelebilirdi. Zira padişah bir gösteriş ve inkılâp hastası 

19  Ayverdi, a.g.e., s. 50

20  Ayverdi, a.g.e., s. 52-53

21  Ayverdi, a.g.e., s. 54

22  Ayverdi, a.g.e., s. 55
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değildi. Asırlar boyunca tekrarlana gelen kanlı ihtilal ve mesnetsiz inkılâplardan nefret ediyor 
ve onun için de çareyi maarif politikasına hizmette görerek durmadan yüksek ve orta mektepler 
açıyor; mühendishaneler, sanat kursları, tıbbiye, mülkiye gibi sivil ve askerî talim ve tedris 
müesseseleri kurarak genç istidatlara imkânlar sağlıyordu. İkinci Sultan Abdülhamit, hemen 
her teşebbüsünü baltalayan ya da çürüğe çıkaran gizli düşmanlarına rağmen, bir memleketin 
kalkınmasında insan gücünü değerlendirmenin ve cehaletle güreşmenin hemen tek selamet 
çaresi olduğuna inanmış büyük devlet adamıydı.”23 

Padişah etrafında bırakın şuurlu ve kaliteli münevver zümre bulmayı, sadece kendini, kendi 
çıkarlarını düşünen İbrahim Efendi gibi kişilerle kuşatılmış durumda... “Öyle ya ... siyaset demek 
bir çeşit kumar demekti. Kazanç şansı kadar kaybetme ihtimali de vardı. Şu halde konağı, köşkü, 
atı arabasıyla çubuğunu yakıp keyfine bakmak varken ne diye her şeyini birden kaybedebileceği 
maceralara atılmalıydı? O kalabildiği kadar Meclis-i Maliye Reisi olarak kalacak, hatta Maliye 
Nazırı dahi olmayacaktı. Bu kuytu ve gözlerden ırak körfezde az mı av yakalamış, ağlarına az mı 
varlık, az mı dirlik takılmıştı? Gerçi Sultan Abdülhamid’in yalnızlığına, yorgunluğuna ezim ezim 
ezilişine acıyordu. Ama acımak, herhalde yardım etmekten daha kolaydı.”24 

Yazar, II. Abdülhamid’e karşı takdir hisleriyle doluyken İttihat ve Terakki’yi, çok ağır bir şekilde 
eleştirir25: “İmparatorluğun tarihî gerçeklerini ve ananevî siyasetini bilmeyen, devlet ve cemiyet 
bünyesinin icap ve zaruretlerine vakıf olmayan bir alay sivri akıllı türedi ve aldatılmış adam, bir 
hürriyet lafıdır tutturmuşlar, bu uğurda yapmadık hata bırakmıyorlardı. Hürriyetin her şeyden 
evvel, cehalet ve gafletten kurtulmak olduğunu bilmeden, onu, aktardan bakkaldan satın alınır 
bir nesneymiş gibi, ter ter tepinerek istiyorlardı. Adlarına “Jön Türk” dedirten bu hayalperest 
maceracılara, zehiri panzehirden ayırt ettirmek de mümkün değildi. Zira böyle bir kıyas ve seçme 
yapabilmek için ya derin bir kültür ya uzun bir tecrübe ya da şuurlu bir imanın feraseti lazımdı. 
Daha doğrusu bunların hepsinin bir arada, hepsinin aynı yerde birleşmiş olması gerekti.” 

İbrahim Efendi, ölecek gözüyle bakıldığı rahatsızlığını mucizevî bir şekilde atlatır, sağlığına 
kavuşur; ancak korktuğuna da uğramıştır. Otuz üç yıllık II. Abdülhamid idaresi yıkılarak 
yerine, İttihat ve Terakki Hükûmeti gelmiştir. Sâmiha Ayverdi İbrahim Efendi’nin gözünden 
İttihat ve Terakki Hükûmeti’ni şöyle anlatır26: “... yeni idareciler, tepeden tırnağa alaylı, köksüz, 
tecrübesiz ve en fenası da, devlet bünyesini besleyip yaşatacak fikir ve kararlardan mahrum 
sade-suya çetecilerdi. Demek ki otuz küsür senedir sun’i teneffüsler ve türlü ilaçlar, dikkat ve 
tedaviler ile ayakta durması sağlanan İmp, şimdi bu nesebi belirsiz komitacıların keyfî idareleri 
ve kahredici zulümleri ortasında bir şamar oğlanı olacaktı. ... Memlekette şuursuz bir taşkınlık, 
zorlama bir neşe ve sözün ayağa düştüğü kara günler başlamıştı. Mevzuu, padişahı küçük 
düşürmek olan türküler, maniler, fıkralar, hikayeler, alaylar, hakaretler ve en kötüsü, en baştan-
kara gidişi alkışlayıp iştirak eden bir basın, adeta bendini yıkmış bir sel dehşeti ile memleketi 
basmıştı. Kamçılana kamçılana dönen bir topaç çaresizliği ile cebren ve kahren serseme 
çevrilen halk, düşünme ve  muhakemenin yer alamadığı bir girdabın anaforu içine girmişti. Her 
şey ayakta, her müessese alt üst, memleket siyasi, askerî, hatta vicdanî ve içtimaî garantiden 

23  Ayverdi, a.g.e., s. 56

24  Ayverdi, a.g.e., s. 61-62

25  Ayverdi, a.g.e., s. 59

26  Ayverdi, a.g.e., s. 277
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mahrum, vahim bir çalkantı ve kıymetler buhranının uçurumu içine düşmüştü. Üstelik, kendilerini 
inkılâp kahramanı ilan edenler ya da bu sahte kahramanların yardakçıları, silahşorları, her biri 
başlarına buyruk birer despot kesilivermişlerdi.” 

Ayşe Kulin ise İttihat ve Terakki Partisi hakkında, Sâmiha Ayverdi kadar keskin eleştirilerde 
bulunmaz. O, Ahmet Reşat’ın gözünden o günleri şöyle anlatır27: “Ahmet Reşat sedire oturup 
pencereden ön bahçeye baktı. Camın önündeki manolya ağacı, yapraklarında henüz erimemiş 
kar serpintileriyle hüzünlü bir gelin gibiydi. Az ilerdeki elma ise mart güneşine aldanıp çiçeğe 
erken durmuş, ani bastıran soğukla don yemişti. Dudaklarına alaycı bir gülümseme gelip 
yerleşirken, tıpkı bizler gibi, diye düşündü Ahmet Reşat, azıcık ışık görünce hemen sevinen ve 
sonra da elleri böğründe kalan, enayi elma ağacı!” Ahmet Reşat da İttihat ve Terakki’nin idareyi 
ele almasının geçici ve çok kısa süreli bir çözüm olduğunun farkındadır28:

“Onlar da enayi değil miydiler, Kızıl Sultan gitti, hürriyet geliyor diye sevinen, sonra da dövünmeye 
başlayanlar? Gelenler gidenleri hep aratıyordu, ne hikmetse! İttihatçıların elebaşıları kaçınca, 
meydan bu sefer de dini duyguları sömürmeye yatkın Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin elebaşılarına 
kalmıştı. Halkın sıtkının bu partiden de çabuk sıyrılacağı besbelliydi. Ahmet Reşat, Sultan’ın bel 
bağladığı Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin, kendini İngiliz yanlısı ilan etmekle, halkın gözünde her 
geçen gün biraz daha sevimsizleştiğini görmüyor değildi.” 

Ele aldığımız iki eserde, konaklarda yaşayan kadınlar bakımından da benzerlik ve farklılıklar 
söz konusudur. İbrahim Efendi konağında yaşayan kadınlar genellikle bilinçsiz, gösteriş 
meraklısı, etraflarında olan bitenle ilgilenme gereği duymayan kadınlardır. Ancak bu 
konağın bitişiğindeki Ayşe Kulin’in annesinin dedesine ait olan evde yaşayan kadınlar daha 
farklıdır. Ahmet Reşat Bey’in konağında da benzer şekilde birbirinden farklı kadın profilleriyle 
karşılaşırız.   

Mehmet Samsakçı, İbrahim Efendi Konağı üzerine kaleme aldığı bir yazısında, Ayverdi’nin 
kadını ele alışıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır29: 

“... müellif, kadını bazen evin, ev içi hayatın hâkimi; çocuğu yetiştiren ve hayata 
hazırlayan bir mürebbi olarak göstermiş; zaman zaman da devletin bir sadrazamına 
siyasi meselelerde yol gösterebilecek seviyede bir zekâ ve feraset timsali olarak işlemiştir. 
[İbrahim Efendi’nin kızları  ve konağın müdavimi olan diğer kadınlar] sanki batmaya 
hazırlanan güneşin son ışıkları, son renkleri gibiydiler. Amma ne çare ki bu kibar, bu asil, 
bu zarif kadınlar, ne mensup oldukları nizamın geçmişten bu yana tarihî seyrini biliyor, 
ne de geleceğe doğru şekillenir olan hazin ve acı ihtimalleri görebiliyorlardı. Görmek için 
düşünmek lazımdı. Düşünmek için de bilgi endazesi gerekiyordu. Halbuki ölçmeden, 
tartmadan, hesaba kitaba vurmadan, kurulu düzen bir cemiyet sathının üstünde rahat 
rahat yaşayıp gitmek varken düşünmek de neye idi?”

İbrahim Efendi konağında yaşayan kadınlar, dışarıdan habersiz bir şekilde, konağın içinde 
günlük hayatlarını idame ettiren; giyimle, süslenmeyle, dedikoduyla günlerini geçiren 

27  Kulin, a.g.e., s. 11

28  Kulin, a.g.y.

29  Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası, C.2, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul 2007, s. 312-313
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konak sakinleridir. Evin efendisinin de kendilerinden beklediği farklı bir şey yoktur zaten. 
“Zira onun için mühim olan, itibarı, debdebesi ve mevkii idi. Bunlardan birini bozmaya matuf 
hareketler ise cennetin hurileri için dahi olsa, budalalığın ta kendisi demekti. Zira efendi için 
kadın kadındı işte. Aralarında ne bir seçme yapmaya değer, ne romantik heyecanlara mevzu 
olabilir, ne de uğrunda feragatler, fedakârlıklar ihtiyar olunurdu. Kadın, şüphe yok ki ev için 
lüzumlu ve işe yarar bir nesneydi. Alınıp satılan eşyalar gibi ona, bir maddeden öte baha biçmek 
akılsızlık olurdu. Bu yüzden de en zarifini değil, en dayanıklısını aramak; en incesini değil, en 
rahatını bulmak; en pahalısına değil, en ehvenine gitmek lazımdı.”30 

Eserdeki bütün kadınlar, İbrahim Efendi konağındakiler gibi değildir. Samiha Ayverdi’nin 
büyük dedesinin konağı bunun tam tersidir. Oradaki kadınlar bilinçlidir. Eşleriyle konuşabilir, 
devrin olaylarını tartışabilir ve konaklarını en güzel şekilde çekip çevirirler. Hem bu konağın 
hanımı Halet Hanım hem de onun annesi Zekiye Hanımefendi, eserin olumlu kadınlarıdır. 
Halet Hanım’ın, özellikle İbrahim Efendi konağı üzerinde büyük etkisi vardır.  Hanımsız 
bu konağın idaresi, neredeyse onun ellerinde gibidir. Ayverdi’nin anneannesi Zekiye 
Hanımefendi ise yalı komşusu Sadrazam Hüsrev Paşa’ya devlet idaresi konusunda fikirleriyle 
yol gösteren, ona akıl verebilecek kadar zeki, dirayetli bir kadındır. Paşa, devlet idaresi 
konusunda karar vermekte zorlandığı zamanlarda ona haber gönderir, fikrini alır. Zekiye 
Hanımefendi, yeri geldiğinde sadrazama karşı çıkabilen güçlü bir kadındır da...

Sâmiha Ayverdi, kadının yeri ve görevi konusunda bu bilgiyi verdikten sonra özellikle II. 
Meşrutiyet sonrasında yaşananlarla kadının düştüğü kötü durumu irdeler31: “Henüz cemiyetin 
şuuruna yükselmemiş olmakla beraber, göze çarpan bir gerçek vardı: Kadın, tahtından inmiş 
ve sokaklara dökülmüştü. On üç, on dört yaşında kızlar, saatlerce gaz, tuz veya et vesikası 
almak için kalabalıkların ortasında bekliyor; ya da günlük ekmek istihkakı için gide gele tevzi 
odalarının kapısını aşındırıyorlardı. Pek tabii ki bu arada, evinin içinde duymadığı sözleri işitiyor, 
yabancısı olduğu muamelelere maruz kalıyor; icap ederse mücadele eyliyor, itişiyor, döğüşüyor, 
hatta fırsat bulunca sevişiyordu da. Kadın artık sokağa çıkmıştı. Bu, onun lehine miydi? Aleyhine 
mi? Henüz bilen yoktu. Fakat evinden çıkmıştı ve bir daha da giremeyecekti.”

Veda’daki kadınlara gelince, onlar da diğer konaktaki gibi iki farklı şekilde ele alınabilir. 
Bazı kadınlar bilinçliyken bazıları eski düşünceleri hâlâ devam ettirerek kadının görevinin 
sadece evdeki huzuru sağlamak ve korumak olduğuna inanmaktadır. Bunların başında da 
Behice’yle Saraylı Hanım gelir. Behice, küçük kızı Suat’ın el işleri yapmamasından, bir erkek 
çocuktan farklı olmamasından şikâyetçidir; hatta onun çok akıllı olmasına bile üzülür. Çünkü 
akıl, erkeklere ait bir özelliktir. Saraylıhanım için önemli olan ailedeki huzurdur. Dışarıda neler 
olup bittiği onu ilgilendirmez. “Ailenin kadınlarının gözünde, kendi evlerinin içindeki huzur ve 
afiyet her şeyin üztündeydi. Dayı ile yeğenin barışmış olmasından daha önemli ne olabilirdi 
ki Saraylıhanım için?”32 Dışarıda 16 Mart faciası yaşanıyor, İngilizler İstanbul’da hakimiyeti 
tamamen ele geçirmişler; ama bu konaktaki kadınlar için önemli olan, sadece evlerindeki 
huzur.

30  Ayverdi, a.g.e., s. 16-17

31  Ayverdi, a.g.e., s.352

32  Kulin, a.g.e., s. 128
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Azra, Behice ve Mehpare’yi kadınlar toplantısına götürür. Behice orada bayılır.  Dönüşte 
kendi kendisiyle yaptığı konuşma onun düşüncelerini de yansıtır33: “Neden uymuştu Azra’nın 
aklına da buralara gelmişti. Ona neydi hürriyet, adalet, müsavat meselelerinden. O daha evdeki 
düzenine sahip çıkamamışken, ona mı kalmıştı vatanı kurtarmak? Evinde oturup udunu çalmak, 
yününü örmek varken, işi neydi onlarca ukala kadının arasında.” 

Ahmet Reşat Bey’in teyzesi Saraylıhanım da Behice gibi, kadınların toplumdaki yeri hakkında 
eski düşüncelere sahiptir. Ona göre, Ahmet Reşat Bey’in küçük kızı Suat’ın evde ders almak 
yerine mahalle mektebine gönderilmesi yanlıştır. Üsküdar’daki Fevziye Mektebi Müdiresi 
Nakiye Hanım’ın Millî Mücadele için yaptıklarını duyunca erkeklerin vazifesinin kadınlar 
tarafından yapılmaya başlanmasını hoşgörmez. Yeğeniyle aralarında geçen bir konuşmada 
da siyasetin erkek işi olduğunu ve bu mevzuya kadınların dahil olmasını doğru bulmadığını 
ifade eder.

Romanın mücadeleci kadınlarından Azra ise Behice’den ve Saraylıhanım’dan çok farklı 
düşünmektedir34: “Kadınların evlerine kapatıldığı günler geride kaldı. Harpler ailelerin çoğunu 
erkeksiz bırakttı Mehpare, kadınlar zaruretten çalışmaya başladılar. Kozasından çıktı mıydı tırtıl, 
kozaya geri giremez artık. Osmanlı kadınları da bundan böyle Avrupalı hemcinsleri gibi, her 
mevzuda erkeğinin yanında yer almak zorundadır.” 

Ahmet Reşat Bey’in, devletin idaresinde olduğu gibi kadınlar konusunda da İbrahim 
Efendi’den farklı düşünceleri vardır. O, Osmanlı kadınının artık bilinçlenmesi gerektiği 
kanısındadır35. “Osmanlı kadını çok uzun bir zaman üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi sessiz ve 
şahsiyetsiz kalmıştı. Allah’tan son yıllarda art arda açılan mekteplerde kızlar daha iyi yetişme 
imkânı elde ediyorlardı. Hele şu son mektep, beş altı yıl önce açılan İnas Darü’l-Fünûnu kızlara 
yüksek tahsil fırsatı dahi tanıyordu.” 

Ahmet Reşat Bey’in kadınlar hakkındaki düşüncelerinin değişmesinde, yeğeni Kemal’le 
yaptığı tartışmaların da rolü vardır. Kemal’in gözünden, değişen Türk kadını şöyle anlatılır36: 
“Kadınlar artık çalışmaya başladı bu şehirde. Naciye Sultan himayesinde kurulan teşkilat 
tarafından, çalışmaya teşvik ediliyorlar. Yani sizin muhafazakâr Saray mensuplarınız dahi 
artık kadınların evlerde hapis kalmalarından yana değiller. İstanbul Belediyesi, kocaları 
muharebelerde ölen kadınları, evlerine ekmek götürebilsinler diye işe almaya başlamış. Biz 
burada yedi göbekten tahsilli bir ailenin fertleri olarak neyi tartışıyoruz, kuzum? Mehpare neden 
tek başıan sokakta yürümüş! Bunu mu tartışıyoruz?”

Kadınların sokağa çıkması, çalışmaya başlaması konusunda Ayşe Kulin’le Sâmiha Ayverdi’nin 
görüşleri arasında bir farklılık göze çarpmaktadır. Sâmiha Ayverdi, dışarıya çıkan genç kızın 
veya kadının artık eve giremeyeceğini söylerken bu konuda eleştirici bir tavır takınmıştır. 
Kulin ise Türk kadınını kozasından çıkan bir tırtıla benzetir.

Sâmiha Ayverdi, Millî Mücadele’de kadının önemli rolünden bahsetmemiştir. Sadece ekmek 

33  Kulin, a.g.e., s. 149

34  Kulin, a.g.e., s. 201

35  Kulin, a.g.e., s. 140

36  Kulin, a.g.e., s. 63
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parası için dilenen, yeri geldiğinde istismara uğrayan, çocuk yaştaki genç kızlardan kısaca 
ve eleştirel bir gözle bahsetmekle yetinmiştir. Ayşe Kulin’in romanında kadın, etkin rolüyle 
karşımıza çıkar. 

Ayşe Kulin, bir yerde de Osmanlı kadınının kaderi hâline gelmiş trajedisinden kısaca 
bahseder37: “Kader hep tekrar ederdi kendini Osmanlı ailelerinde. Kadınlar, kanamalar 
durdurulamadığı, iltihaplanmaların önüne geçilemediği için doğumda, erkekler cephede 
ölürdü. Doğan çocukları teyzeler, dayılar, amcalar, halalar büyütürdü. Kemal’in babası, bebeğini 
göremeden Türk-Yunan muharebesinde şehit düşmüştü.” 

İki yazar da eserlerinin sonunu karamsarlıkla bitirirler; ancak Sâmiha Ayverdi’nin karamsarlığı 
daha büyüktür, İbrahim Efendi konağıyla ülke arasındaki nihaî benzerliği, ikisinin de 
sonlarının aynı olduğu düşüncesiyle şu cümlelerde dile getirir: “Böylece de İbrahim Efendi 
konağının dramını sahne sahne, tablo tablo oynayarak rollerini bitiren âlim cahil, fakir zengin, 
zalim mazlum, ahlaklı ahlaksız, türlü boyda türlü huyda çeşit çeşit insanın birer birer çekilip 
gitmesinden sonra, nihayet Şevkiye Hanımefendi’nin ölümüyle, İstanbul medeniyetinin bir 
daha sahneye koyamayacağı bu oyun da bitmiş oldu. Amma mühim olan, oyun bitip perde 
kapanırken, bu şartları, bu imkânları, bu hayatı, bu dekoru hazırlayan cemiyet nizamlarının da 
top yekûn çökmüş, dağılmış, tükenmiş bulunmasıydı. .. Halbuki mühim olduğu kadar hazin de 
olan, konağın ölüm tarihiyle kolosal (çok büyük) bir medeniyetin ölüm tarihinin de aynı zamana 
tesadüf etmiş olmasıydı. Evet, İbrahim Efendi konağında rengiyle, şekliyle, kokusuyla o sayısız, o 
hesapsız çiçeklerinden bir çiçek açmış olan İstanbul medeniyeti de bu arada son nefesini vermiş 
ve tarihin hafızasına malolmuştu. İşte asıl zeval bulan, asıl inkıraz eden buydu. Eğer temeller 
kaymamış, kökler kurumamış olsaydı, gene aynı topraklarda daha nice İekonakları yeşerir, boy 
atar, çiçeklenir ve içinde doğup büyüdüğü medeniyet dünyasının rengini, kokusunu, ihtişamını 
salmakta devam ederdi.” 

Veda, Esir Şehirde Bir Konak romanında ise Ahmet Reşat Bey, büyük bir üzüntü içinde çok 
sevdiği vatanını terk etmek zorunda kalır38. “Çok kısa bir zaman önce bir İngiliz muhribine 
binerek kaçan Sultan’ı ayıpladığını, içi burkularak düşündü. Yirmili yaşlarından itibaren bütün 
ömrünü devlet hizmetine sunmuş, namuslu, dirayetli, çalışkan bir vatan evladı, şimdi sanki 
bir hainmişçesine, bir suçluymuşçasına, yurdunu yabancılardan aldığı bir pasaportla terk 
ediyordu. Ucu çok sivri bir hançer yüreğine saplanıyor ve sağa sola çevriliyordu göğüs kafesinde. 
Yüreğindeki acı, utanç ve isyan dayanılır gibi değildi.”

 

Sonuç

Sâmiha Ayverdi’nin eseri İbrahim Efendi Konağı’nda son dönem Osmanlı yaşantısı, bir konak 
çevresinde ele alınmış; aynı zamanda bu konak yaşantısıyla İmparatorluk arasında benzer 
noktalara dikkat çekilmiştir. Yazar, geçmişe, geçmiş zamanların hükümranlığına duyduğu 
özlemi dile getirme fırsatı bulduğu satırlarında, gözümüzün önünden geçen bir film şeridi 
yaratmayı başarmıştır. Bir anlamda otobiyografik roman sayabileceğimiz bu eser, yazarın 

37  Kulin, a.g.e., s. 23

38  Kulin, a.g.e., s. 382-383
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otobiyografik eser tanımına da bir örnek teşkil eder39: “Otobiyografi cihetine gelince, 
hiçbir eser, hakiki hayata ayna tutmadıkça aldatıcı sanat olmaktan kurtulamaz; fakat şu da 
muhakkak ki yaşanmış sahneler ve hakiki hayat çizgileri değirmen taşının altına buğday 
olarak girip un olarak çıkan tanecikler gibi, hayli değişme ve başkalaşmalardan sonra 
meydana gelir.” 

Yazarın değirmen taşını dünyaya bakış, eskiyi algılayış, alınan eğitim, yetişme şartları ve 
kültür ortamı olarak düşündüğümüzde, yaşanan tarihi olayların iki farklı yazar tarafından 
niçin farklı algılandığı ve anlatıldığı daha kolay anlaşılacaktır. 

Sâmiha Ayverdi, son devir Osmanlı hayatını yaşamış, Ahmet Kabaklı’nın ifadesiyle o 
zümrenin değerlerini de zihniyet olarak benimsemiştir; o hayata mensup ve tutkundur, hep 
o günleri özler40. 

Ayverdi, eskiye bağlı, eskinin güzelliği içinde, kültür, tarih, millî medeniyet ve hatıraları ile 
yoğrulmuş İstanbul iklimini özler. Ayşe Kulin’de ise böyle bir düşünce yok. O, geçmişte yaşamak 
yerine değişen, gelişen, farklılaşan bir düzende yaşamayı yeğliyor. Ama istediği, özlediği bir 
düzende yaşadığını söylemek de zor. Çünkü bu romanın devamı olan Umut-Hayat Akan Bir 
Sudur’da yaşanan zorluklardan ve pek çok şeyin istendiği gibi gerçekleştirilemediğinden 
bahsedecek ve hayal kırıklığını anlatacaktır. 

39  Kabaklı, a.g.e., s. 46

40  Kabaklı, a.g.e., s. 49
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Refik Halid Karay’ın “Yezidin Kızı” 
Romanında Yezidîlik ve Yezidîler

Muammer Ulutürk

Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Türk edebiyatının üretken yazarlarından biri olan Refik Halid Karay, kendilerine “yüzellilikler” 
adı verilen ve Milli Mücadele sırasında işgal kuvvetleriyle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle 
28 Mayıs 1927’de kabul edilen bir yasa ile vatandaşlıktan çıkarılan dönemin ünlü 
gazetecilerinden biridir. 

Refik Halid Karay’ın bir sürgünlük romanı olan Yezidin Kızı’nda, 1933 yılının sonbaharında 
Marsilya’dan Beyrut’a doğru yola çıkan Mariette Pacha adlı bir gemide tanışan Senorita 
Zeli(ha) della Yezdi ile Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar savaşlarına katılmış bir Türk olan 
Hikmet Ali’nin ilk bakışta bir aşk öyküsüne benzeyen seyahat maceraları üzerinden, yazılı 
kaynaklar bakımından zayıf kalmaları sebebiyle günümüzde de haklarında tartışmaların 
devam ettiği Yezidîlik ve Yezidîler anlatılmaktadır. 

Bu bildiride, romanın İstanbul’da Semih Lütfi Kitabevi tarafından 1939 yılında yayımlanan 
ikinci baskısı kullanılmış olup senkretik ve millî karakter taşıyan Yezidîliğin söz konusu 
edildiği bahisler üzerinde durulmuş ve tespitler yapılmıştır.

Refik Halid Karay

15 Mart 1888 günü, İstanbul’un Beylerbeyi semtinde doğdu. İlköğrenimini Vezneciler’deki 
Şemsü’l-maarif Mektebi’nde ve Göztepe’deki Taş Mektep’te yaptı. On iki yaşında Galatasaray 
Lisesi yatılı kısmına verildi. Bu okulu on sekiz yaşında terk etti. Hukuk Mektebi giriş sınavını 
kazanınca Galatasaray’ı bırakıp üniversiteye başladı. Hukuk’a devam ederken o zamanlar 
birçok öğrencinin yaptığı gibi, dışarıda bir iş buldu. Bu iş, Maliye Nezareti Devâir-i Merkeziye 
kaleminde kâtiplik idi. Hukuk Mektebi’nin ikinci sınıfındayken Meşrutiyet ilân edilince 
öğrenciliği bırakıp Servet-i Fünûn dergisinde gazeteciliğe başladı. Burada para almadan 
tercüman olarak çalıştı. Sonra Tercümân-ı Hakikat gazetesine aylıkla tercüman ve yazar 
olarak girdi. Henüz yirmi bir yaşında, bu gazetede makale ve başmakaleleri yayımlandı. 
Gazetedeki faaliyetlerinden aldığı cesaretle Son Havadis adlı bir akşam gazetesi çıkarmaya 
başladı. On beş sayı çıkan bu gazeteyi zarar edince kapattı. Refik Halid’in basın hayatında 
tanınmasını ve şöhret bulmasını mizahî yazıları sağlamıştır.1

1  Bkz. Şerif Aktaş, Refik Halid Karay, Akçağ Yay., Ankara, 2004, s. 17-21; Ayr. bkz. M. Orhan Okay, “Refik Halit Karay”, DİA., 
İstanbul, 2001, c. 24, s. 480.
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Sadrazam Şevket Paşa’nın öldürülmesi ve İttihat ve Terakki’nin darbeyle iktidara gelmesinden 
sonra, bu parti aleyhinde başta mizahî karakterler olmak üzere yazı ve faaliyetleri yüzünden 
İstanbul dışına sürgün edildi. 1913 yılında, Sinop’a sürgüne gönderildi. Burada, babasının 
yardımıyla rahat günler geçirdi. Memleket hikâyeleri yazarı, bir süre sürgünde kaldığı 
Çorum’dan Ankara’ya naklini istedi ve isteğine olumlu cevap verildi. Ankara’da bulunduğu 
aylarda büyük bir yangın şehri kül hâline getirince buradan Bilecik’e naklini istedi. Çok az 
süre ile kaldığı Ankara’dan ayrıldı. İzinli geldiği İstanbul’da, araya Ziya Gökalp’in girmesiyle 
İstanbul’da yaşamasına müsaade edildi. İstanbul’da Robert Koleji’nde Türkçe öğretmeni 
olarak çalıştı. Damat Ferit Paşa Hükûmeti zamanında, Sabah gazetesi başmuharrirliğine; 
ardından, 14 Nisan 1919 tarihinde Posta Nezareti Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ferit 
Paşa aleyhinde konuştuğu için azledilince gazeteciliğe geri döndü. Bir süre Sabah’ta çalıştı; 
sonra da geçim sıkıntısını gidermek için Aydede gazetesini çıkardı.2

Refik Halid’in birinci defa “Yüzellilikler Listesi”ne dâhil edilip yurt dışına sürülmesi, Posta 
Umum Müdürü iken “Anadolu Hareket-i Milliyesi” karşısında yer alması sebebiyledir. 1922 
yılında Beyrut’a sürgün edildi. İlk eşi Nazıma Hanım ve oğlu Ender’i yanına alan Karay, 
1927 sonlarına kadar kalacağı Beyrut’a yakın bir köy olan Cünye’de yaşamaya karar verdi. 
1928 yılında sürgün hayatının ikinci devresi başladı. Atatürk inkılapları lehinde yazdığı 
yazılar sebebiyle Ankara’dan önemli maddî yardımlar gördü. Lübnan ve Suriye’de gezip 
dolaşmadığı yer kalmadı. Gittiği yerlerde fotoğraflar çekti. Burada kaldığı süre içindeki 
faaliyetleri ve yazıları, Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edenlerin hoşuna gitti. Affı kararlaştırılsa 
da Yüzellilikler’in yurda dönüşü Lozan Anlaşması hükümlerine bağlı bulunduğundan bu 
gerçekleşmedi. Anlaşma Montrö’de değişikliğe uğrayınca af problemi tekrar gündeme 
geldi. Karay Halep’teyken, TBMM’de kabul edilen bir kararla Yüzellilikler’le birlikte affedildi. 
Ömrünün sonuna kadar yaşayacağı İstanbul’a geri döndü. 18 Temmuz 1965 tarihinde, 
hastanede geçirdiği bir ameliyat sırasında hayata gözlerini yumdu.3 

Roman Hakkında 

Romanın ilk baskısı Halep’te (1937), yazarın İstanbul’a dönüşünden hemen sonra tefrika 
hâlinde Tan gazetesinde (1938) ve İstanbul’da kitap olarak (1939) yayımlanmıştır. Romanda 
anlatılan olayların tarihleri 1933 yılını kapsadığına göre, romanın bu tarihte yazılmaya 
başladığını düşünebilir; Halep’teki ilk baskısına bakarak da romanın 1937 yılından önce 
burada tamamlandığı söyleyebiliriz. 

Karay, 1922-1938 yılları arasında, Yezidîlerin dağınık hâlde yaşadığı Beyrut, Halep ve 
Cünye’de 16 yıl boyunca sürgünde kalmıştır. Onun, sürgün dönüşünden bir yıl sonra 1939 
yılında kaleme aldığı Yezidin Kızı romanı, Türk edebiyatında Yezidîlerin din, inanç, gelenek ve 
yaşamlarını konu alması bakımından nadir ve özel bir yere sahiptir. Romanın kahramanları 
Kürt kökenli Arjantin vatandaşı Zeli(ha) ile Sakarya ve Dumlupınar savaşlarına katılmış, savaş 
sonrasında da vekil olarak görev yapmış Hikmet Ali üzerinden Yezidîlik ve Yezidîler hakkında 
bilgi veren yazar, bu senkretik toplum hakkında yanlış bilinen veya hiç bilinmeyen hususları 
söz konusu etmektedir.   

2  Bkz. Aktaş, a.g.e., s. 38-49

3  Bkz. Aktaş, a.g.e., s. 51-56
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Romanın kahramanı Hikmet Ali, gemi yolculuğunda, sonradan Yezidî olduğunu öğrendiği 
Matmazel Zeli (Zeliha) della Yezdi ile tanışır. Zeli, Arjantin’in Mendoza şehrinde 1910 yılında 
doğmuş, arazi sahibi genç bir kadındır. Önce Beyrut’a, oradan da çöldeki harabeleri gezerek 
Bağdat’a gidecektir. Zeli, mükemmel derecede Fransızca bilir. Kendisi gibi Fransızca bilen 
Hikmet Ali ile yol boyunca Fransızca konuşurlar. Arjantin’in bir şehrinde doğup Asya’ya ayak 
basmamış genç bir kadının Kürtçe biliyor olması Hikmet Ali’yi şaşırtır. Hikmet Ali, Lübnan 
ve Suriye’den binlerce göçmenin Arjantin’e yerleştiğini bazılarının orada zengin olduklarını 
bilmektedir. Romanın gidişatında hem bu husus hem de dinî mensubiyetini açıklayan Zeli 
vasıtası ile Yezidîliğe ait inançlar, ibadetler ve gelenekler açıklığa kavuşacaktır. 

Romanın ilk kısmı, “Denizde”; “Kürtçe konuşan Arjantinli kız”, “Doğan güneşe rükû ediyor”, 
“Güvertede lasso kullanıyor”, “Çölün ortasında randevu veriyor”, “Tedmür’de bekleyenin 
ismi”, ikinci kısmı, “Çölde”; “Serablar arkasındaki Zeliha’ya doğru”, “Yılbaşı gecesi bir 
metanpsikoz bahsi”, “Gökte oturanın dünya yüzündeki sülâlesi”, “Cehennemi söndüren 
gözyaşı”, “Çöl zebanilerinin meclisinde”, “Fırat’ın öte yüzü”, “sahrada baş başa kalan bir çift”, 
üçüncü kısmı “Dağda”; “Sincar hisarının misafiri”, “Bir at gezisinde”, “Mukaddes emanetler 
önünde”, “Hakikate daha çok benzeyen hayâl”, “Şeytana yaranmaya çalışanlar arasında”, 
“Batan güneşin kızıllığında duyduğum sözler”, “Cehennemi alevlendiren gözyaşı”, “Şemun’un 
görünen gözleri” başlıklarını taşımaktadır. 

Her kısım, 5-10 sayfa süren bölümlerden ibarettir. Yezidin Kızı’nda tarihî harabeler hakkında 
bilgi veren yazar, müteakip eserlerde de bu mevzuu üzerinde duracaktır. Refik Halid’in birinci 
sürgünü, onun İstanbul’un sosyetik muhitinden ayrılıp Anadolu’yu tanımasını sağlamıştır. 
İkinci sürgünü ise mevcut olan tarih zevkini tahrik ederek harabeler üzerinde düşünmeye 
sevk etmiştir. Bu durumu, yazarın tarihe sığınması şeklinde izah etmek mümkündür.4

Karay, romanın bütün safhaları boyunca kahramanlarını sürekli olarak karşılıklı 
konuşturmakta ve bir aşk öyküsü içerisinde Yezidîliği anlatmaktadır.

Romanda Yezidîlik ve Yezidîler 

Hikmet Ali, son derece esrarengiz bulduğu Zeli’yi yolculuğun ilk gecesi sona erip de sabaha 
kavuşurken tesadüf eseri olarak ibadette görür. Genç kadın, ayakları çıplak vaziyette doğan 
güneşe karşı dizlerini bükmüş, hürmet ve vecd içerisinde üç kere eğilmiş ve bir türbeden 
çıkar gibi geri geri çekilmiştir (YK, s. 19). Yezidîler, sabah güneşin doğuşunda ve akşam 
güneşin batışında güneşe yönelerek üç defa rükû etmek ve secdeye kapanmak suretiyle 
günlük ibadetlerini yaparlar. Bu ibadette Kürtçe bir dua okurlar. Yezidîler, ibadet esnasında 
kendilerini başka dine mensup kimselerin görmesini sakıncalı bulurlar. Şayet yanlarında 
başka dine mensup birini fark etmişlerse avuç içini güneşe doğru tutarak, ellerini gizlice 
ağızlarına götürüp öperler ve böylece ibadetlerini yapmış sayılırlar.   

Hikmet Ali’nin kendisine yönelttiği hangi ırktan olduğu sorusuna Zeli, “Kütleleri birbirinden 
ayıracak ilmî esasların bulunmadığını, bunun nafile işler olduğu” (YK, s. 24) cevabını verirken, 
“Latin Amerika’ya gelen istilacıların yerli nüfusu yok ettiğini”; böyle bir yok olma tehlikesine 

4  Aktaş, a.g.e., s. 137-138
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karşı “kendi idelinin de Ortadoğu’da tükenmekte olan halkını kurtarmak olduğunu” (YK, s. 24-
25) söyler. Hikmet Ali, bunun imkânsızlığına zımnen işaretle, “sayıca az milletlerin devamının 
büyük felaketler yaşamamak adına çokluğa uyarak yok olmayacakları” (YK, s. 21) ifadesiyle 
karşılık verir. Günümüzde Yezidîler, Türkiye’de çok az bir nüfusla Batman’ın Beşiri ilçesinde, 
Ermenistan’da, Almanya’da ve çoğunlukla Irak’ın Şengal bölgesinde yaşamakta ve inançları 
gereği dışarıdan katılımlara kapalı durmaktadırlar.

Zeli’nin 1930’ların Ortadoğu’sundaki siyasal karışıklıklar devam ederken mensubu olduğu 
ve dağınık hâlde yaşayan Yezidî toplumunu bir araya getireceği bir yurt araması, romanın 
en ilginç hususlarından birini oluşturmaktadır. Bu durum, romanın yazılmasından on beş 
yıl sonra kurulan İsrail devletinin kuruluş sürecini akla getirmektedir. Zeli, romanın ilerleyen 
kısımlarında, yeryüzündeki bütün Yezidîleri bir araya getirecek projesinin detaylarından söz 
edecektir. 

Kahramanlarımız, Zeli’nin memleketi Tedmür’de buluşurlar. Burası, Palmir’e yakın bir 
yerdedir. Zeli ile Hikmet Ali arasında ruhun ölümsüzlüğü ve tenasüh üzerine bir bahis 
açılır. Konuşmanın bir yerinde Zeli, metanpsikoza iman ettiğini, kendi dininin temelinde 
de tenasühün bulunduğunu ve artık dinini gizlemesinin bir anlamı olmadığını (YK, s. 53) 
belirtir. Romanın bu kısmında yazar, Zeli’nin ağzından Yezidîlik hakkında detaylara girer, 
Yezidîler hakkında başkalarının yanlış bildikleri hususları şöyle sıralar: “Mesela” der, “şeytanı 
Allah tanımak, tavus kuşuna tapmak, kadın erkek yüzlerce kişi bir arada ışıkları söndürüp 
fuhşa dalmak.. bunlara benzer şeyler işitiriz. Hâlbuki biz, Müslümanlar, Hıristiyanlar, 
Museviler gibi yerin ve göğün yaratıcısı bir rabbülâlemin tanırız.” (YK, s. 55) “Yezidî, tek bir 
tanrıya inanmaktadır. Bunun altında ikinci bir tanrı daha vardır. O da teslistir. Bu teslisi, 
Tavus, Şeyh Adi ve Yezid teşkil eder. Yezid, tavusun oğludur. İnsandır ve İsa gibi insanların 
içinde yaşamıştır. Yezid, dünya yüzünde bir oğul bırakmıştır” (YK, s. 59-60) Yezidîlik 
senkretik özellikler gösteren bir dindir. Bu senkretik yansımalardan biri de kökenlerini Hint 
coğrafyasında aramamız gereken tenasüh inancıdır. Bu inanç, uzun bir tarihi seyir içinde 
Yezidîlerce kabul görmüş olmalıdır. Esasen tanrısı Yezdan adıyla bilinen bu tek tanrıcı din, 
başka din ve inançlardan giren bir takım inanç ve ritüellerin etkisi altında kalmıştır. Asıl 
büyük Yaradan olan “Yezdan, yalnız iyidir, iyiliğin züptesi, lübbül lübbüdür; kemal, cemal 
sahibidir; intikamcı ve ceza verici değildir. Bütün fenalıkların kaynağı olan Tavus, ne kadar 
şer varsa üzerine almıştır. İşte bundan dolayıdır ki Yezidî, şeytandan ürker, ürktüğü için de 
onun hoşuna gitmeğe çabalar, çabalanmanın şeklini tapmak derecesine vardırır.” (YK, s. 123) 
Bunun dışında Zeli, Yezidîler hakkında söylenen diğer hususları reddetmekte ve ciddiye 
almamaktadır. Hikmet Ali, Zeli ile aralarında geçen teatiler sonunda Tavus Melek hakkında 
şu kanaate varır: “Tavus Melek dedikleri ilâh, bizim şeytanımızdan başkası değildir. Bizim 
şeytanımız ve eski İran dininin Ehrimen’i. Fakat aralarında şu fark var: Yezidî Ehrimen’i, hem iyilik 
hem de fenalık yapabilir. İyiliği sağ elinde, fenalığı sol elinde tutar ve bunları istediğine, dilediği 
gibi dağıtır. Şerrinden korunmak için bu tehlikeli mabuda yaranmak lâzımdır. Yezidîler, kendi 
dinlerinden olmayanların bile şeytana saygı göstermesini isterler. Dillerinde şeytan telâffuzunu 
andıran ne varsa onunla başları hoş değildir.” (YK, s. 123) “Yezidîler kıyamet gününe, Araf a, 
Mehdi’ye ve sonsuz hayata inanırlar.” (YK, s. 124) Bu durum, Yezidîliğin İslâm dininden çok 
sayıda inancı içine aldığını göstermektedir.
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Pratikler bakımından Yezidîler, “maruldan, lâhanadan, domuz etinden kaçınırlar. Yere 
tükürmezler. Belki Tavus, o sırada yerdedir. Mavi renkte kumaş giymezler; zira beyaz maviye 
boyanabilir, lâkin mavi, tekrar beyaz olmaz. Bunun manası şudur: Yabancı dinden bir adam, 
Yezidî imanıyla doğmamışsa mavi sayılır; o bir daha beyaz olamaz; hâlbuki Yezidî, aslında 
aktır; dinini değiştirmiş de olsa, yani mavileşse de yine Yezidî itibar olunur.” (YK, s. 123)

Yezidîler, Hıristiyanlara fazla yakınlıkduyarlar. İçlerinde kiliselere giren ve girerken eşiğini 
öpenler çoktur. Kadınları, Hıristiyan’dan örtünmez, evine misafir eder, kızları hizmetine koşar. 
Bütün bunların sebebi, Yezidîlerin Hıristiyanlarla komşu olmamaları cihetiyle onlardan zarar 
görmemiş olmasındandır. İsa’nın erenlerine, kendi azizleri derecesinde hürmet göstermeleri 
de bu sebepledir (YK, s. 124). Karay, Yezidîliği, bir din olarak değil, bir mezhep olarak görür ve 
“İslamiyet çerçevesine giren yüzlerce şubelerden biri ve bunların en acayibi” (YK, s. 124) olarak 
takdim eder. “Onlar, hac için Mekke’ye değil, Musul’a Şeyh Adi’nin türbesine giderler; zengin 
evkafı olan bu türbenin mütevellileri Yezidî emirlerinden seçilir.” (YK, s. 125)

Karay, romanın son kısımlarına doğru, yeni tanıştığı Mösyö Rondel adında birinin notları 
üzerinden Yezidîlik hakkında bilgi vermeye devam eder. Bu notlarla düğün gelenekleri 
(YK, s. 129), cenaze törenleri (YK, s. 130) anlatılır. Mesela bunlardan cenaze tekfin ve teçhiz 
işlemleri, tıpkı Müslümanlarınki gibidir. 

Zeli, Hikmet Ali’ye, neden burada doğup büyümediğini ve Arjantin’de niçin yaşadığını şöyle 
anlatır: “1892 senesi, bizim için kan ve ateş yılıdır. 18. asırda 250 bini bulan nüfusumuz, Kürt ve 
Türk akınları önünde mütemadiyen eriyordu. 1638’de Melek Ahmet Paşa’nın Yezidî seferi, tarihte 
kızıl izini bırakmıştır. Osmanlı Devleti’ne karşı bir Kürt isyanı çıkaran Ravandızlı Mehmet de arı 
ırktan olduğumuza bakmayarak Sincar’a yürüdü ve ahalisini zalimce ezdi. O zaman Babıali, 
Yezidîlerin tarafını tutmuş ve 1835’te ordu yollayarak sergerdeyi başımızdan def etmişti. 1843 ve 
1847 tarihlerinde de yine Kürt kıyamları olmuş; Nasturilerle beraber cemaatim, tekrar Kürtlerin 
hücumlarına uğramıştı. Buna son amansız darbeyi Ömer Paşa vurdu. Yezidîleri büsbütün 
ortadan kaldırmak istemişti. Ömer Paşa’nın kan ve pıhtı kokan çeteleri, o dediğim şeametli 
senede sayımızı 50 bine indirdi. 15 binimiz, görünüşte Müslüman olduk, büyük bir kısmımız da 
Hıristiyanlığa geçti. İşte babam Emir Ali de bu son kısım içinde, daha doğrusu başındadır. Emir 
Ali yalnız Hıristiyanlığa geçmedi, denizleri de aştı, bir muhacir akınına karışarak Arjantin’e geçti. 
O zaman 22 yaşındaydı. Talih onu tam yerine, asıl dininin yasak etmediği sanatların revaçta 
olduğu geniş bir sahaya göndermişti. Babam ölçüye vurulmaz bir gayretle çalıştı ve muvaffak 
oldu. Senor Alfonso della Yezidî, üç sene evvel öldüğü zaman Arjantin senatosunun en itibarlı 
azasındandı. Alfonso, servetine bir tek mirasçı bırakmıştı. Fakülteye devam eden bir kız. Dili bir 
türlü İspanyolcaya yatmayan anasından ve Sincarlı uşaklarından Kürtçeyi de öğrenmişti.” (YK, 
s. 55-569) Karay, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya göç eden Yezidîlerin göç sebeplerini ve 
buralardaki tutunma hikâyelerini romanının kahramanı vasıtasıyla böylece anlatırken, “ulus 
devlet”, “ulusalcılık”, “ırkçılık” ve “sınır” kavramlarını sorgulamakta; o dönemin Türkiye’sinde 
söylenmesi cesaret isteyen konuları tartışmaya açar görünmektedir. 

Karay’ın hayatı boyunca hiç gitmediği Arjantin ve Sincar havalisi hakkında verdiği 
bilgiler, Yezidî nüfusunun türlü sebeplerle azalmasına dair tarihi vakıalara girmesi, roman 
kahramanlarını gezdirdiği rotalar, Yezidî inanç ve ritüellerinin özelliklerini detaylarıyla 
vermesi, sürgünde bir yazarın hem bilgi birikimini hem de evrensel boyutlarda düşündüğünü 
ortaya koyan ilginç hususlardır. 
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Yezidî kızının ideali, mensup olduğu cemaati kurtarmak (YK, s. 55) ve Türkiye’de bir Yezidî 
yerleşimi kurmaktır (YK, s. 71). Yani Zeli, Arjantin’den Ortadoğu’ya büyük bir ideal uğruna 
gelmiştir. Bu yurt için en güvenli ve uygun yer Türkiye’nin doğusu olacaktır (YK, s. 71). Zira, 
“Türkiye’nin doğu vilayetleri nüfusa muhtaçtır ve orada bir muhaceret ve bir mübadele siyaseti 
yapılmaktadır. Seçilecek bir yerde ilk Yezidî mamuresi kurulacak; bu iyi netice verince, aynı 
cemaati bir noktada toplu bulundurmak belki mahzur görüleceği için Anadolu’nun herhangi 
bir tarafında ikinci, üçüncü yuvalar vücuda getirilecektir.” Bu işin ilk basamağı da ilk koloninin 
kurulmasıdır (YK, s. 71). Irak ve Suriye’yi güvensiz bulan Zeli’nin Türkiye tercihinin sebebi, 
Türkiye’nin “medenî kanunlarla idare edilen bir memleket” olmasıdır (YK, s. 69).

Zeli, aslen nasıl Yezidî olduğunu seyahatinden iki yıl önce Beled-i Sincar’dan Arjantin’e 
gelen bir Kürt vesilesiyle öğrenmiştir. Bu adam Zeli’ye, “Yezidîler hakkında yazılmış bütün 
kitapların (Layard, Bore, Şehristani, Timur Paşa gibi) lüzumsuz tafsilatlar aktardığını; Yezidîliği 
haricî kavgalarına yaklaştıranların, Yezid’i Muaviye’nin oğlu zannettirenlerin, Müslümanlığın 
ve Hıristiyanlığın şeytanını Yezidî ilahı mertebesine çıkaranların yanlış bilgiler verdiklerini” 
anlatmıştır. Zeli, bu Kürt’ten, “Yezidîliğin esasında Eski İran dininde, bunu ıslah eden 
Zerdüştlükte ve Zend Avesta’da aranması gerektiğini” öğrenmiştir. Yezidîliğin kutsal kitabı 
Mushaf-ı Reş’in kökünün Zend Avesta olduğunu, farklı dinlerle aynı coğrafyayı paylaşan 
itikatların birbiriyle kaynaştığını, Mushaf-ı Reş’in ilk defa Aramî harfleriyle yazıldığını, şimdi 
ise Farisi bozması bir Kürtçe olduğunu da (YK, s. 59).

Yezidîliğe Hıristiyanlıktan geçen ritüllerden biri “eucharistie”dir. Zeli, bu ritüeli  
Hıristiyanlığın evharistiyasına benzetir. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanmayan ve ona 
büyük peygamberlerden biri olmakla hürmet eden Yezidîler, şarap içmeyi mübah saymakla 
kalmazlar; bunu ibadet olarak yerine getirirler. Ayrıca vaftiz de önemli uygulamalardan 
biridir (YK, s. 73). Yezidîlikte çocuk sünneti de yapılmaktadır. Yezid, sünnetin hamisidir. 
Sünnet edilen çocuk veya sağdıcı ameliyata başlarken, “Ben nurlu Yezid’in kurbanıyım.” der. 
Teslise dahil Şeyh Adi de vaftizi himaye eder. Bunların dışında Hıristiyanlıktaki “asli suç” ve 
“kefaret” anlayışı küçük farklarla Yezidîlikte kabul görmektedir: Âdem, yasak meyve sebebiyle 
cezalandırılıp cennetten kovulmuş; cezalandırılması için cehennem kurulmuş; fakat onun 
gözyaşlarını topraktan yaptığı bir testinin içine doldurması ve bunu üstüne dökmesi ile 
cehennem ateşi sönmüş; böylece hem kendini hem de gelecek nesilleri sonsuz azaptan 
kurtarmıştır (YK, s. 73).

Zeli ve Hikmet Ali, Tedmür’de bir süre kaldıktan sonra Deyrizor, Musul ve Hasiçe üzerinden 
bir ay boyunca birlikte yaşayacakları Irak’ın Sincar bölgesine giderler. Sincar Hisarı’nda, 
Yezidî kutsal emanetleri bulunmaktadır. Bunların hizmetinde çalışan “kuçekler”, mukaddes 
emanetlerin bulunduğu odaları temizleyen, mumlarını yakan, gaybdan haber veren, rüya 
tabirleri yapan imtiyazlı dini zümrelerden biridir (YK, s. 112). Yezidîlikteki kast sistemi sırasıyla; 
mir, pesmir, pir, kuçek, kaval, mürid ve fıkara sınıflarından oluşmaktadır. Zeli, Yezidîlerdeki 
“irfan ve servet azlığı”nın kastları karmaşık hâle getirdiğini ve bundan şikâyetçi olduğunu 
(YK, s. 113) belirtmektedir. Çıkışını Hinduizm’de bulduğumuz kast sisteminin Yezidîlikte de 
var oluşu, Hint inançlarının bu bölgelere kadar taşındığını göstermektedir.

Zeli’ye göre Yezidîler yalan söylemezler, yalana müsait olduğundan ticaret yapmak 
istemezler. Değilse tavusun gazabını üzerlerine çekeceklerdir (YK, s. 117). Zeli, muhatabına 
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şöyle der: “Yezidîye hakikati söyletmek için etrafına hayali bir daire çiziniz, bu Yezid’in 
halkasıdır, ondan çıkmamak için Yezidî yalan söyleyemez (YK, s. 118).

Birlikteliğin sonunda Hikmet Ali, Hindistan ve Çin üzerinden Japonya’ya gidecek olan 
Zeli’yi bir akşamüzeri Beyrut limanından vapura bindirir; sevdiği kadından ayrılıyor olmanın 
sıkıntılarını yaşar. 

Sonuç

Refik Halid Karay, Yezidin Kızı romanında dini, sosyal ve kültürel farklılıkları ile azınlıkta 
kalmaları sebebiyle Ortadoğu’daki yerleşim alanlarında dışlanan Yezidîleri anlatan bir kurgu 
ortaya koymuştur. İlk bakışta bir aşk öyküsüne benzeyen roman, hem Türkiye dışındaki ülke 
ve şehirleri anlatması hem de Yezidî inanç ve ritüellerini sıkça söz konusu etmesi bakımından 
hayli ilginçtir. Karay’ın böylesi bir durumu romanında işlemesi ile kendi sürgün yıllarında 
yaşadığı yalnızlık, dışlanmışlık ve memleket hasreti arasında bir bağ kurma imkânına 
sahibiz. Romanın yazıldığı zamana değin haklarında dedikodular ve söylentiler bulunan 
Yezidîleri birtakım kanaatlerle değil de oldukları gibi anlatması, bu senkretik toplum 
hakkında okuyucuya sağlıklı bilgiler sunmakta ve eseri kaynak sayabileceğimiz bir konuma 
getirmektedir. Bununla birlikte, romanın yazıldığı tarih itibarıyla o dönemin Ortadoğu’suna 
dair siyasî hareketliliğe vurgular yapması, romanın kadın kahramanı Zeli’nin yok olmaya 
yüz tutmuş toplumu için Türkiye’de bir yurt araması planı, Karay’ın ulus ve sınır kavramlarını 
sorguladığını ortaya koymaktadır.
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Romanlarımda 13.Yüzyıl Konya’sı ve 
Hz. Mevlâna

Melâhat Ürkmez
Yazar

III.Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni’nin ilk ikisi İstanbul’da 
gerçekleştirildikten sonra üçüncüsünün Konya’da gerçekleştirilmesi hakikaten çok 
mânidar... Dünyanın ilk yerleşim yerine sahip; pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmanın 
yanında, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapmış; Osmanlı’nın nüvesini 
oluşturmuş; kuruluşunda etkin rol oynamış… Daha da ötesi Yunuslayın Yaratan’dan ötürü 
yaratılanı sevgiyle kucaklamış, düşünceleri ile dünyayı kuşatmış ve kuşatmaya devam 
eden Hz. Mevlâna’yı bağrında yeşertmiş olan mânâ şehrimizde, Milletlerarası Tarihi Roman 
ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni’nin üçüncüsünü gerçekleştirdiğiniz için Konya’mız ve şahsım 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Büyük milletler tarihleriyle, kültürleriyle, medeniyetleriyle, inançlarıyla… Büyük millet 
olmuşlardır. Büyük edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyişiyle, “Bir şehir, en büyük 
zenginliğini mazisinden alır. Onu nesiller önünde yaşattıkça zengindir.” Şanlı tarihimizden 
günümüze dek süzülüp gelmiş olan kültürümüzün en mutena ve müstesna halkalarından 
bir halka olan Anadolu Selçuklu Devleti ve devletin başkenti Konya, gerek tarih olarak; gerek 
kültür ve medeniyet olarak, istikametimize altın bir halka olarak eklenmiş; bugün ulaştığımız 
kültür ve düşünce dünyamızın ana arterlerinden birisini oluşturmuştur. Tam da burada 
hiç mütevazı olmadan söylemek gerekirse, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Başkenti olan 
Konya’mız, Türk tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin özünü oluşturması hasebiyle geçmiş 
ve gelecekteki kültür dünyamızın nabzını tutmaktadır. Kültür, bir milletin yüzyıllar boyunca 
nesilden nesle aktarılarak süregelen ortak yaşayış tarzından ortaya çıkan maddi ve mânevî 
değerlerinden, birikimlerinden beslenerek süzülüp gelen özünün millete verdiği dinamizm, 
gelişme gücü, ortak ruh ve heyecan bütünüdür. Bu ortak ruhun ve heyecanının süreğen 
olarak toprak altına kök salması, filizlenmesi ve göndere doğru çınarlaşmasını sürdürmesiyle 
birlik ve bütünlüğümüz korunur, geliştirilir ve yaşatılır. Kök salmasında, gelişmesinde, 
çınarlaşmasında edebiyatın, özellikle tarihi romanların yeri oldukça önemlidir.

Tarihî geçmişi M.Ö. 7000’li yıllara dayanan Konya, İlk Çağ’dan, başkentlik yaptığı Anadolu 
Selçukluları dönemine kadar; Anadolu Selçukluları döneminden, günümüze kadar, 
insanlık tarihi açısından adeta şehir müzesi diyebileceğimiz istisna bir yerleşim yerine 
sahip olarak; kültür, ilim ve sanat merkezi olma özelliğini tarih boyunca sürdürmüştür. İşte 
bu özellikleri ihtiva eden pek çok önemli bilginin unutulup gitmemesi için; bizden sonraki 
kuşaklara aktarılarak Selçuklu ve Konya hafızamızı diri tutmada sorumluluk görevinin bir 
hâdimi olabilmek ve birey olarak üzerime düşen görevi yerine getirebilmek için; 13.yüzyıl 
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Konya’sını ve o yüzyıla damgasını vuran Hz.Mevlâna ve çevresindeki tarihi şahsiyetleri 
romanlarımda işledim. Zira tarihi romanın bugün ve gelecek için gerçekten mihenk taşı 
olduğu düşüncesindeyim.

Konuşmama, tarih ve tarih bilinci, diyerek bir girizgâhla devam etmek istiyorum.

Tarih ve tarih bilinci, bir toplumu millet yapan en önemli özelliktir. Türkiye’de ve dünyada 
tarih eğitimcilerini ve tarih felsefecilerini en çok meşgul eden soru, ”Tarih nedir? Tarih ne 
işe yarar? Neden tarih öğretilmelidir?” olmuştur. Zira iktidarlar, muhalifler; bunlar için 
uğraşanlar, muhafazakârlar, milliyetçiler, milliyetçi karşıtları, siyasiler, cemaatler, dernekler, 
ideolojiler… Tarihi etkilemek ve yönlendirmek için büyük uğraş vermişler; uğraş vermeye 
devam etmekte ve edeceklerdir de. Kendi görüşlerini empoze ve dikte ettirmek; meşruiyete 
büründürmek için; kendilerini desteklemesi açısından, tarihi, bir silah deposu, bir cephanelik 
olarak görmüş ve kullanmışlardır. Tarih Adolf Hitler, Fransisco Franco, Joseph Stalin gibi 
diktatörlerin ellerinde, yanlış ve kasıtlı kullanılmış; diğer yandan en büyük zaferler tarihin 
doğru ellerde, doğru kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. Buradan tarihin ne denli önemli 
olduğu bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 

Tarih öneminin bilincinde olalım ya da olmayalım; bütün duygu, düşünce ve davranışlarımız, 
geçmişimizden doğarak şekillenir. Bugünü yaşayıp geleceğimizi kurarken çıkış noktamız, 
rehberimiz geçmişten aldığımız ışıktır. Dil, din, sanat, düşünce, edebiyat, sağlık, ekonomi, 
politika, spor hatta beslenmeye kadar her şey geçmiş bağlamlarıyla kavranıp anlamlandırılır 
ve şekillendirilir. John Tosh, “Tarihi umursamadığını iddia eden insanlar bile, attıkları her 
adımda tarihe dayalı varsayımlar geliştirmek zorunda kalırlar”1(Tosh, 1997, 3-4) der. Teknoloji 
ne kadar gelişirse gelişsin, sosyal medya istediği kadar baskın güç olsun yine Tosh’un dediği 
gibi “Çağımızda değişimin bu kadar hızlı olması, geçmişe ilgiyi gereksiz kılmaz; sadece 
geçmişin etkisini tartıp ondan çıkarılacak dersleri yorumlarken yararlandığımız perspektifte 
değişiklikler yaratır”2(Tosh, 1997:4). Tarih, insan hayatını geniş bir yelpazeyle sarar, kuşatır, 
kültür mirasının, değer ve öneminin kavranmasını sağlar. Milli şuur, kimlik ve yurttaşlık 
duygusunun, zihinsel kapasitenin gelişimine katkıda bulunur; insâni ve ahlâki değer 
yargılarını temellendirir. 

Tarihine vâkıf olmayan; tarih hafızasını sürekli tazeleyemeyenler yaşama, gelişme ve 
geleceğe uzanma güçlerini kaybetmeye, buhranlara kapılmaya, güdülmeye, parçalanmaya, 
yutulmaya, silinip yok olmaya, mahkûmdurlar. “Geçmişini bilmeyen; geleceğini de bilemez” 
derler ya tarihini bilmeyen karanlıkta el yordamıyla önünü bulmaya çalışır. Tıpkı Mesnevî-i 
Mânevî’deki fil hikâyesi gibi… Tarih hatıra defteridir, tutulmuş bir günlüktür. Ecdadın 
bıraktığı her iz; geçmişi, bugünü ve geleceği ışıtan, yol, tecrübe; bir deniz feneri, kutup 
yıldızıdır. Ancak iyi okunan ve yorumlanan tarih; yanlış tekerrüre yanıltmacalara, iftiralara, 
sözde soykırımlara, diasporalara karşı bir belge, bir dalgakıran, bir buzkıran gemisidir. 
Tarihine ve mukaddesatına önem veren; nadide eserler vücuda getiren milletler ebede 
doğru uzanırlar, yıkılmazlar. Yıkılsalar bile tıpkı Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından 
sonra Osmanlı Devleti’nin daha güçlü olarak doğduğu ve asılarca dünyaya nam saldığı gibi 
küllerinden yeniden yeniden doğarlar.

Büyük düşünürlere baktığımız, incelediğimiz zaman asıl kalıcı olanların tarihe eğilmiş, tarih 

1  Tosh, John, TarihinPeşinde , çev. Özden Arıkan, İstanbul 1997

2  A.g.e. 
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bilgisinin önem ve değerini kavramış, ondan sonra felsefi doktrin ve sistemlerini kurmuş 
olduklarını görüyoruz. Düşünce dünyasında devrim yapan düşünürler, tarih farkındalığını 
keşfeden filozof ve düşünürler olmuşlardır. 

Milli kimliğin oluşumunda, edebiyatta, edebiyat psikolojisinde başat öge tarihtir. Misâlen 
Yahya Kemal, Fransa’da tahsildeyken tarihçi Albert Sorel’in etkisi altında kalır. Albert Sorel’in 
Fransız milletini, Fransız tarihinden süzülüp gelen ruh, anlayış ve fikir sistemiyle açıklaması 
Yahya Kemal’i etkiler. Türkiye’ye döndükten sonra Türk tarihinin önemini özellikle yeni bir 
ruh ve sistemle ele alır. Bunu şiirlerine de yansıtarak, Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde yer 
alan ve bir şaheser olan Selimnâme’yi, Yavuz Sultan Selim’in iki büyük Türk seferini terennüm 
eden bir hikâye, bir destan olarak şiirleştirir. Milli mâzimizle bugün arasında harika bir 
köprü kurar. Bizi tarihimizin muhteşemliği ile övündüren bir mûsikî, bir tarih bilgisi, bir 
iman aşkıyla, mazideki şerefli zaferimize alıp götüren; şanlı mazimizi de alıp bize getiren bir 
şiir yazar. Sadece bu misâl bile tarihin; geçmiş, bugün ve gelecek için nasıl bir anlam ifade 
ettiğini anlatmaya yetiyor. Tarihimizi ve zaferlerimizi Selimnâme gibi şaheserlerden, tarihi 
romanlardan kendi ruh sesleriyle okumak ve dinlemek hangimizi coşturmaz ki… Tarih, bir 
insanın fikir ve inanç dünyasının temel taşı olduğu gibi tarihsizlik de fikirsizlik, şuursuzluk, 
köksüzlüktür; bir insanda genler ne ise toplumda da tarih odur.  Bunun başka bir bağlamda 
izdüşümü, yine Yahya Kemal’den misâlen, “Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden / Ve 
ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden” dizelerinde gizlidir… 

Mithat Cemal Kuntay’ın Tarih Hocası’na başlıklı şiirindeki, “Anlat bana bir parçacık ecdâdımı 
anlat / Muhtacım o efsaneye tarihe masal kat” dizeleri de tarih bilgisine şiirlerde, romanlarda 
masal katmanın yani kurgunun ne denli önemli olduğu dillendiriliyor. Kendimiz de dâhil 
çevremize baktığımız zaman milli şuurumuzun, ideallerimizin, ecdada vefanın, ortak 
vasıflarda birleşmenin temellerinin tarih bilgilerinden ziyade tarihi roman, hikâye ve şiirlerle 
atıldığını biliyoruz. Ve yine görüyoruz ki bu temellerden yoksun olanların ihanet bedbahtlığı 
içinde serseri bir mayın gibi yalpalayıp; canlı bomba gibi patlayarak hem kendilerini hem de 
patladığı mekândaki masum insanları nasıl katlettiğini biliyoruz.

Hangi açıdan bakarsak bakalım tarih ve tarihi roman, geçmişten kaynaklanan varlığımızın 
temeli, milletimizin ve bunun mekânı olan coğrafyanın yani coğrafyadan vatana olan sürecin 
doğrudan doğruya sesi, nefesi, vazgeçilmezidir… 

Romancılık tarihimiz her ne kadar yeni kabul edilse de; Tarık Buğra’nın, Küçük Ağa-
Osmancık; Kemal Tahir’in, Devlet Ana-Yorgun Savaşçı; Namık Kemal’in, Cezmi; Y. Kadri 
Karaosmanoğlu’nun Yaban gibi romanlarıyla taçlanmış olsa da; temelleri bin küsur yıl 
öncesinde hatta daha da eskilerde atılmıştır. Orta Asya bozkırlarına, Orhun Yazıtları’na, Dede 
Korkut Hikâyeleri’ne, Kutadgu Bilig’e… kadar uzanan emsalsiz hazinelerimizle zenginleşmiş 
nadide temel taşlarıyla kıymetlenmiş bir altyapıya sahiptir. Misâlen Kaşgarlı Mahmut’un 
Türk boylarını gezerek derlediği, Divanû Lügati’t Türk’ü, bir sözlükten öte Türk sosyolojisi, 
psikolojisi, nesir parçaları, şiirleri, atasözleri, gelenek görenek ve olaylarıyla, Türk edebiyatının 
en eski yıllarına tanıklık/kaynaklık eden muhteşem bir altyapıyla, tarihi romancılığımızın, 
edebiyat psikolojimizin temel taşlarından sadece birisidir. 

Eskimeyen, biricik yeni olan tarihi roman, romancılığımız için hem günceldir hem mazidir; 
en büyük ilhamını, hızını, zenginliğini maziden alan, “Kökü mazideki âti”dir. Tarihi romanı 
canlı kılan yüklü bir heyecan, yaşayan bir hatıra vardır, etkisi büyüktür. Öyle ki konjonktüre 
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göre kitleleri etkileyecek, sürükleyecek motivasyondur da. İdeolojileri kitlelere mal edenler, 
bunların teorisyenliğini yapanlar bilim, fikir adamlarından ve kuramcılardan ziyade bu 
fikirleri eserlerinde işleyen şairler ve romancılar olmuştur. Hatta teorisyenleri gölgede 
bırakmışlardır. Bu da sanatın, romanın bir başka gücüdür. 

Görüldüğü gibi tarih, tarih bilinci, bilgisi büyük önem arz etmektedir. Tarihi romanda 
bilgisiz bir ilham ve kurgu düşünülemez. Kurgusuz ve ilhamsız da bir tarihi roman 
düşünülemez elbette… Tarihi romanda bilgi ve ilham o kadar iç içe geçmiştir ki hidrojenle 
oksijenin tepkimeye girerek suyu oluşturması gibi; hidrojen mi öncelikli yoksa oksijen mi 
öncelikli şeklinde bir tartışmanın yersizliği gibi… Bununla birlikte nasıl ki ortamda oksijen 
bulunmazsa yanma olayı gerçekleşemeyip suyu oluşturamayacağı gibi; ilham olmadan 
da roman yazılamaz. Romanda ilham ve bilgi sürekli birbirini besleyerek etkileşim içinde 
olmuştur. Akışa göre bazen bilgi, ilhamın önüne geçer; bazen ilham bilginin önüne geçer. 
Bilgi romanı sürükler götürür, ete kemiğe büründürür, vücut verip eser haline getirir. Ancak 
eser, ilhamla doğar.

Yazar olmanın idrak ve mesuliyetinde, donanım esastır. Zaten yazar romana başladıktan 
sonra akışı içinde uçurumları tarar. Kültür ve bilimle mücehhez bir yazarın, bir ilham 
kıvılcımında, tüm frekanslara açık olduğu farklı dalgakıranlarla ufuklardan ufuklara koşacağı 
tartışmasızdır. Tarih ile sanat karşı karşıya gelmeyeceği gibi biri diğerinde erimeyecek, kendi 
gerçekliklerini koruyarak harikulade bir uyum içinde romana dönüşecektir. Burada tarih 
sanki sanatın süzgecinden geçmiş fakat dimdik ayakta; sanat ise bilimden bir damar alarak, 
beslenerek sanatın büyüsünü güç ve değerini esere bir rüzgâr olarak katacaktır. “Romanı ya 
da sanatı yazarken bilim sanatı bozuyor mu; bilimi yazarken sanat bilime gölge düşürüyor 
mu?” diye düşünecek olursak, buna en güzel cevabı, bilgiyi ve bilgeliği romana dönüştüren 
ve “Ben felsefeciyim, yalnızca hafta sonları roman yazıyorum. Felsefeci olarak hakikatle 
ilgileniyorum” diyen Prof.Dr.Umberto Eco’yu verebiliriz. Umberto Eco, Orta Çağ konusunda 
derin ve dolaysız bilgiye sahip; çok yönlü bir bilim adamı olmasaydı, Orta Çağ Hıristiyan 
dünyasını o denli irdeleyerek büyük bir ustalıkla tarihi romanı Gülün Adı’nı yazabilir miydi?..

Tarihi romanda vurgulanması gereken asıl nokta, yazar gerçeklerden kasıtlı olarak 
sapmamalı; tarihi bilgi ve kurgu birbirini nakzetmemelidir. Biri diğerini bozmadan ya da 
gerçekleri çarpıtmadan romana başlamak ve bitirmek yazarı yazar yapan asıl ve en temel 
kuraldır. Romanın doğal akışı içinde elbette çok ince nüanslar, çok hassas dengeler vardır. 
Yazar kurgudan ne zaman elini çekeceği anları iyi hesaplamalıdır. 

Bu düşüncelerim çerçevesinde tarihi romanlarımı yazdım. Peyami Safa’nın, “Bir milletin uzvu 
olmazsak hayvanlaşacağımızı biliyoruz; bir milletin uzvu olmamanın mümkün olmadığını 
biliyoruz; ferdî hayatımızın millî hayatımızla kaim olduğunu biliyoruz; millî hayatımızın devam 
edebilmesi için ferdî hayatımızı onun emrine vermek lâzım olduğunu biliyoruz”3 sözlerini şiar 
edinerek yazarken, farkındalıkları dile getireyim, bu farkındalıklar kitabımda vücut bulsun 
istedim. Ancak sadece tarihin ya da yalnızca fikir ve kültürün tek bir damar olarak yapıtta 
atması veya sırf roman yazmak değildi maksadım; sanata zarar vermeden; tarihe ve tarihi 
gerçeklere de zeval vermeden bu akışı sürdürmekti… Romanlarımda 13. Yüzyıl Konya’sını 
yazmaktaki bir diğer amacım ise Hz. Mevlâna ve Hz. Şems-i Tebrizî gibi tarihi şahsiyetlere 
küçücük de olsa bir hizmette bulunmak; özellikle son yıllarda bazı yanlış ve yersiz 

3  Safa, Peyami, Çınaraltı Dergisi, S.48, s.5, 22 Ağustos 1942
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polemiklere, iftiralara cevap vererek, gerçekleri roman akıcılığında, roman tadını kaçırmadan 
vurgulamaya/kurgulamaya çalışmaktı.

Romanlarımdaki tarihi şahsiyetler Hz. Mevlâna, Hz. Şems-i Tebrizî ve çevrelerindeki 
karakterler ağırlıklı olduğu için hassasiyet, özel bir özen, dikkat, ihtimam gerektiriyor. Burada 
asıl olan gerçektir ve gerçeğe bir gölgenin, bir karartmanın ve bir saptırmacanın düşmemesi 
gerekir. Hz. Mevlâna, “Ben Kur’an’ın kulu kölesi; Hz. Muhammed’in ayağının tozuyum. Kim 
bundan farklı bir söz söylerse o sözden de söyleyenden de bizârım” demiştir. Bu sözünden 
sonra sanıyorum diyecek söz kalmıyor. Son yıllarda Hz. Şems-i Tebrizî, Hz. Mevlâna hakkında 
pek çok roman yazıldı. Ve birçoğu, birçok yanlış, aslından sapmış bilgilerle dolu. 

Bazılarından örnekler verecek olursak; çok bilinen bir romanda Mesnevî-i Mânevî’yi 
Selâhaddin Zerkûbi’nin yazmaya başladığı, o vefât edince de Çelebi Hüsâmeddin’in yazmaya 
devam ettiği kurgulanmış; oysa Selâhaddin Zerkûbi’nin ümmi olduğu, okuma yazmasının 
olmadığı sahih kabul edilen birçok eserde geçmektedir. Yine bir romanda, Hz. Mevlâna 7-8 
yaşlarında Konya’ya getiriliyor; oysa kaynaklardan öğrendiğimize göre Hz. Mevlâna Konya’ya 
geldiği zaman 20 yaşının üzerinde iki çocuk babasıydı. Şems-i Tebrizi’yi anlatan başka ve 
fantastik bir romanda, Hz.Şems bir adalet celladı gibi kurgulanmış… İranlı bir yazarın bir 
romanına baktığımız zaman baştan sona yanlı yazıldığı; Hz. Şems, Hz.Mevlâna, Sultan Veled 
hakkında hakaretlere varan kurgularla dolu olduğunu görüyoruz. Bir başka yabancı bir 
yazarın Kimyâ Hatun’u dolayısıyla Şems-i Tebrizî’yi anlattığı roman kurgusunda, Konya’nın 
bir köyünde yaşayan Kimyâ Hatun’un ailesi masada yemek yiyor; 13.yüzyılı incelediğimiz 
zaman, kültürümüzde masada yemek yenildiği hiç görülmemiştir. Yine çok bilinen bir 
romanda 13.yüzyıl Konya’sında “kağıt mendil” sözü geçmektedir. Bunlar küçük ayrıntılar bile 
olsa bir kusurdur. Örnekleri çoğaltabiliriz. Belki bir romanı, yazarı istediği gibi kurgulama 
salâhiyetine sahip olabilir. Okuyan kurgu olduğunu peşinen kabul etmiştir, denilebilir. Ancak 
böyle olmaması gerektiğini düşündürecek olaylara kaç kere hayretle şahit olmuşumdur. 
Şöyle ki bir öğretmen arkadaşım, “Kimyâ Hatun” adlı romanı okumuş ve bana söylediği 
aynen şuydu, “Sizinle sohbetlerimizde Şems-i Tebrizî’yi anlattığın zamanlar Şems’e hayran 
olmuştum, bu kitabı okuduktan sonra Şems-i Tebrizî’den nefret ettim.” Bir öğretmen bile 
kurguya teslim oluyor ve kurgu olduğunu unutup gerçek olarak alıp kabul ediyorsa, işin 
vebal ve ciddiyetinin daha çok idrakinde olmak gerektiğini düşünüyorum. 

Kurgu elbette üretilir, bire bir gerçekliği temsil etmek zorunda değildir ama tarih ve tarihi 
şahsiyetler haddinden fazla eğilip bükülür, gerçeğinden saptırılırsa, o roman bir ideolojiye 
hizmet ediyor, düşüncesi doğar. Romanları gerçeğe uygun kurgulamak gerekli değil şarttır, 
kanaatindeyim.

Eğer tarihi şahsiyetlerin, mutasavvıfların romanını yazacaksak, mümkün olduğunca hem 
ahlâk etiği olarak; hem vebal olarak; hem de daha da önemlisi Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. 
Muhammed’in sünnet-i seniyyesinin dışına çıkmadan yazmaya dikkat etmek sorumluluğunda 
olmalı; bu âlemde ve ebedî âlemde hesap verileceği göz önünde bulundurularak kurgulanıp 
yazmalı, diye düşünüyorum.

Bir diğer taraftan tarihi romanda, özellikle tarihi mutasavvıfları anlatırken, kurgularken, 
vebal endişesinin ciddi bir sınırlama getirdiği de muhakkak... Yazar adeta bir gayya kuyusuna 
düşmüştür. Bu nedenle yazarlık öncesi ve sonrası, her bağlamda büyük bir sorumluluk içine 
girmiş; baskı altına almıştır, kalemini... Kendi manevra alanını gönüllü olarak daraltmıştır. 
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Romanın kendisine tanıdığı uçsuz bucaksız muhayyile salâhiyetine rağmen kendi kendisinin 
muhayyilesini kısıtlamış, kullanamamaktadır. Ancak buna sıkmayan, hoş bir muhayyile 
sınırı da diyebiliriz. O dar muhayyile alanının; o katrede ummanı yaşamanın verdiği mânevî 
hazzın hazzı diğer romanların uçsuz bucaksız muhayyile alanlarında asla yoktur… Şöyle 
ki daracık bir çilehânede, kâinatın dışına kanatlanarak o müstesna duyguları yaşayan bir 
dervişin, vecd muhteşemliğini yaşamak gibi… Her ne kadar sözcükler sadırdan satıra 
tam olarak dökülemese de; yeryüzü sözcükleri anları anlatmaya kifayet edemese de farklı 
duygular yaşatır romancıya… Bu yaşadığı duygular belki de romancının kendi kendisinin 
manevra alanını kısıtlamasına karşılık; yazıya dökme konusundaki sınırlamasıyla gelen bir 
dengeleşim, bir mükâfattır, diye de düşündüğüm olmuştur. Zaten dikkatli bir okuyucu o 
sadırdan satıra dökülemeyen duyguları satır aralarında hisseder, anlar çoğu zaman…

Bununla birlikte roman ve roman dokusuyla gelen bir durum söz konusu… Sanat, tüm 
incelikleri, nüansları ve rüzgârıyla eserin kendisi olacaktır. Bu iç içelikte adeta, elektron 
mikroskobuyla bir hücreyi inceler gibi mesafeler ve dozlar akışı tayin ve tespit edecektir.

Romanlarımda mümkün mertebe muhayyile sınırlarına ve gerçekliğe dikkat ettim. Bir 
romanım hariç diğer romanlarımda 13.yüzyıl Konya’sı ve 13.yüzyıl Konya’sında başta 
Hz. Mevlâna, Hz.Şems-i Tebrizî olmak üzere Çelebi Hüsâmeddin, Selahaddin-î Zerkubî, 
Sultan Veled, Alâeddin Çelebi, Kimyâ Hatun, Kerra Hatun, Seyyid Burhaneddin, Sipehsalar, 
Sadreddin-i Konevi gibi şahsiyetler romanlarımın öne çıkan karakterleri oldu. Karakterlerin 
yanı sıra o devrin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel… yapısı da romanlarımın elbette çatısını 
oluşturdu. O devrin yemeklerinden, kıyafetlerine, çarşısına, pazarına kadar monolitik bir yapı 
gibi… Tek bir tuğlasını çekip alsanız sanki yapı çökecek gibi... Hepsi birbirine bağlantılı…  
Ancak ana karakterim her zaman Hz. Mevlâna olmuştur. 

Hz. Mevlâna’nın günümüzde ve günümüze kadar geçen süreçte olduğu gibi 13.yüzyıl 
Konya’sında da yeri, önemi ve değeri tartışmasızdı. O yıllarda bir taraftan I. Alâeddin 
Keykûbât gibi güçlü, dirayetli bir sultandan sonra yerine geçen II. Gıyasüddün Keyhüsrev 
gibi zayıf bir sultanla güçsüzleşen devlet idaresi; muhteris bir kişi olan Emir Sadeddin 
Köpek’in, Sultanı tesiri altına alması; Bir taraftan Moğollardan kurtularak Anadolu’ya gelen 
Türkmenlerin çıkardıkları isyanlar; isyanların devamında devlet idaresinin güç kaybedişini 
fırsat bilen Moğolların istilası, tahribatı Anadolu’yu vergiye bağlamaları; vergi ile yetinmeyip 
tekrar Anadolu’ya akın etmeleri… Böylesi isyanlarla, harplerle, entrikalarla, idari boşluklar, 
saltanat çıkmazları… 

Anadolu insanının canından bezdiği böylesine karışık bir devirde Hz.Mevlâna gibi bir 
mutasavvıf, perişan olmuş, ümitsiz insanlara vaazlarıyla, sözleriyle mânevi güç vermiştir. Bu 
tarihlerde geçen olayları romanlarımda işledim. Tarihi roman iğne ile kuyu kazmaya; kuyumcu 
titizliğinde altın varakları ya da bir mücevheri işlemeye benzer düşüncesiyle, romanlarımı 
yazarken önce uzunca bir araştırma yapıyorum; araştırmalarımı kitaplaştırıyorum, sonra o 
konuda romanımı yazmaya başlıyorum. 

Şunu da hemen belirtmek isterim ki romanlarımı ya da diğer kitaplarımı yazmadan 
önce kendime şöyle sorarım, “Acizane bir hizmet olabilir mi bu çalışmam?” Ondan sonra 
kendimce bir hizmet olarak görmüşsem, o tarihi kişileri anlatabileceksem, onlara atılan 
iftira denilebilecek atıfların gerçek dışı olduğuna açıklık getirebileceksem, o tarih dilimini 
tarayarak araştırarak, duyarak, yaşayarak yazmaya başlarım. 
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Tarihi bir roman yazarı, yazdığı dönemi kurgulamadan önce iyi araştırmalı, bilmeli, iyi analiz 
etmeli ondan sonra estetize ederek sanatın diline çevirmelidir. Dönemi iyi bilmeyen yazar o 
dönemin insanlarının hâlet-i ruhiyelerini, duygularını, düşünce yapısını, hayata bakışını ifade 
etmekte, empati yapmakta yanlışa düşebilir. Her insanı yaşadığı dönemin anlayışı, şartları, 
olayları, imkânları, atmosferi kuşatır; yoğurur ve kişiliğini oluşturur. Romancı dolayısıyla 
anlattığı dönemi ve o dönemin insanlarının her yönünü yeteri kadar kavrayamamışsa 
ortaya koyduğu davranışlar, olaylar, karakterler yapmacık olur; o karakterlere dikip giydirdiği 
elbiseler eğreti durur. Tarihi şahsiyetlere büyük ya da küçük, ya da uygunsuz elbiseler dikmek, 
giydirmek, farklı sözler isnat etmek, söyletmek okuyucu ile arasında imzaladığı yazısız 
anlaşmaya gölge düşürerek güven kaybı yaşattırır. Okuyucunun okuma şevkini kırar…

Yazarlık sürecimde, “Hz.Mevlâna, aşk sırrına nasıl ermiştir?” konusu çok ilgimi çekiyor ama 
yazmaya cesaret edemiyordum. Yerli ve yabancı yazarların kitaplarını tarıyor, psikanalizleri 
okuyor, gönül dünyamda hemhal olmaya çalışıyordum. O aşka insan olarak olabildiğince 
vâkıf olabilmek için elimden geldiğince çaba gösterdim ve neticesinde, “Mevlâna’da Aşk 
Sırrı ve Nihai Bütünleşme” adlı araştırma kitabımı yazdım. Ondan sonra romanlarımda o aşkı 
yazmaya bir nebze de olsa cesaret edebildim.

“Diyâr-ı Aşk / İlahî Ulak Şems-i Tebrizî” adlı romanımı yazmadan önce araştırma yaparken 
gördüm ki Hz.Şems-i Tebrizî hakkında bir araştırma eseri yok. Hatta üniversitelerin yüksek 
lisans, doktora tezlerini araştırdım, sempozyumları, panelleri, kongreleri, konferansları, 
hakemli dergileri taradım, yeterli, derli toplu bilgi bulamadım. Hz. Mevlâna’nın hayatında 
en önemli isim olan bu tarihi kişilik hakkıyla anılmıyor, ihtifallerde bile yeterince gündeme 
getirilmiyordu. Hem bilgi toplamaya çalışıyor hem de basın toplantılarında o yıllardaki 
Konya valimize, belediye başkanımıza, “Hz. Mevlâna’yı, Mevlâna yapan Şems-i Tebrizî 
neden gündeme getirilmiyor?” sözleriyle şifaen ve köşe yazılarımda dile getiriyordum. Ve 
inanıyordum ki denize atılan bir taşın etrafında büyüyen daireler gibi çabam dikkate alınarak 
büyüyecek. Hani Hz. Mevlâna, Divân-ı Kebîr’indeki bir gazelinde, “Hangi tohum yere ekildi de 
çıkmadı? / Niçin insan tohumu hakkında ‘bitmeyecek’ diye yanlış bir zanna düşersin? / Hangi 
kova kuyuya sarkıtıldı da dolu çıkmadı?” diyor ya, benim de acizane kuyuya sarkıttığım kova 
dolu dolu çıkmaya başladı. Zira “Şems-i Tebrizî” adlı araştırma-inceleme kitabım T.C. Konya 
Valiliği İl Kültür Müdürlüğü tarafından 5-6 yıl boyunca tekrar tekrar yayımlandı, sonra farklı 
yayınevleri tarafından çok sayıda baskı yaptıktan sonra ne sevindiricidir ki, Şems-i Tebrizî 
Hazretleri hakkında çok sayıda romanlar yazılmaya, konferanslar, paneller, sempozyumlar 
düzenlenmeye; kitabım da kaynakçasında yer almaya başladı. “Şems-i Tebrizî” adlı araştırma-
inceleme kitabım yayımlandıktan sonra Şems-i Tebrizî’yi dolayısıyla Hz. Mevlâna’yı konu 
alan, Diyâr-ı Aşk / İlahî Ulak Şems-i Tebrizî adlı romanımı yazdım. Bu romanım dikkat çekti. 
Büyük bir proje hazırlandı filme çekilecekti ancak yapımcıdan kaynaklanan mali nedenlerle 
çekimi kısmet olmadı.

Diyâr-ı Aşk / İlahî Ulak Şems-i Tebrizî adlı romanımda, Şems-i Tebrizî’nin Konya’ya gelmiş 
olduğu 1244 yılından, kaybolmuş ya da Hakk’a yürümüş olduğu 1247 yılına kadar geçen 
zaman dilimini anlattım. 1247 yılından sonra Hz. Mevlâna’nın kaybettiği Şems’i aramak için 
gittiği Şam seyahatlerini, sermest bir halde arayışlarını ve bu 5-6 yıllık zaman diliminde o 
yılların sosyal, siyasal ve kültürel yapısını da aslına olabildiğince uygun olarak kurguladım. 
Konuşmalar, düşünce yapısı, vaazlar, semalar, yemekler, kıyafetler, dükkânlar, esnaflar, 
pazarlar, evlerin mimari yapısı, medreseler, yollar, ulaşım; Yunus Emre ve o yıllardaki Selçuklu 
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sultanları, oturdukları saray, sarayın döşemeleri, hanlar hamamlar, saray kadınları, Kimya 
Hatun, Kerra Hatun gibi hanımlar, günlük hayatın akışı… Geçen olayları roman kurgusu 
içinde sahih eserlerdeki gerçeklerden sapmamaya özen göstererek anlattım. Romanımdaki 
Samira karakteri de bir menkıbeden yola çıkarak kurguladığım bir kadındır. Hz. Mevlâna’nın 
beyit ve rubâilerini kervanlar aracılığıyla Şiraz’da ele geçirip okumuş; Hz. Mevlâna’yı 
görmeden âşık olmuş; gelirken yolda Şems-i Tebrizî ile karşılaşmış, hayran olmuş; bir kalpte 
iki aşk birden yeşermeye başlamış; bu iki aşk ilâhi aşk yolunda bir merdivenin basamakları 
olmuş sadece…

 “Aşkın Kâtibi / Çelebi Hüsâmeddin” adlı romanımı yazmadan önce Çelebi Hüsâmeddin’in 
atalarının memleketi olan İran/Urumiye’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Urumiye 
Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği I.Uluslararası Çelebi Hüsâmeddîn Sempozyumu’nda 
sunacağım, “Mesnevî’de Çelebi Hüsameddin” başlıklı tebliğimi hazırlamak için epeyce bir 
araştırma yapmıştım. Urumiye’deki sempozyumda sunulan tebliğleri dinlerken ve tebliğimi 
sunduktan sonra Mesnevî-i Mânevî’nin yazılma süreci ve Çelebi Hüsâmeddîn hakkında 
yazılmış bir roman olmadığını düşünerek, “Aşkın bir kâtibi olmuşsa; bir de kâtibinin yazarı 
olmalı. Yahya Kemâl’in deyişiyle, Viyana kapılarına kadar Mesnevî okuyarak giden, Mesnevî 
medeniyetine sahip bir milletin ferdi olarak ve Mesnevî-i Mânevî’nin yazılışı konulu bir roman 
olmamasından doğan boşluğu da göz önüne alarak, genç yazarlara bir çığır açmalıyım” diye 
aklımdan geçirmiştim ve acizane aşkın kâtibinin yazarı olmaya tâlip olmuştum kafamda. 
Ve Türkiye’ye döndükten sonra “Aşkın Kâtibi / Çelebi Hüsâmeddin” adlı romanımı yazmaya 
başladım. Ve bitirmeyi Rabbi Teâlâ kısmet etti…

Mesnevî-i Mânevî’nin yazılma sürecini anlatan ilk ve tek olan bu romanda; Şems-i Tebrizi’nin 
kaybolması ya da Hakk’a yürümesinden sonra Selâhaddin-i Zerkûbi’yi kendisine halife seçen 
Hz.Mevlâna, onun da Hakk’a yürümesinden sonra Çelebi Hüsâmeddin’i kendisine halife 
seçer. Mesnevî gibi bir şaheseri Hz.Mevlâna söyler; Çelebi Hüsâmeddin kâtipliğini yapar. 
Mesnevî yaklaşık 10 yılda tamamlanır. Hz.Mevlâna’nın Hakk’a yürümesinden 10 yıl sonra da 
Çelebi Hüsâmeddin Hakk’a yürür. Roman bu zaman aralığını yani 1258-1284 yılları arasını 
resmeder. Aynı yüzyılı yazmış olsam da diğer romanlarımla tekrara düşmemeye çalışarak o 
yıllarda Konya’nın sosyal ve siyasal yapısıyla birlikte, dönemin ilim adamlarını da anlattım. 
Konuşmalar, düşünce yapısı, vaazlar, semalar, yemekler, kıyafetler, dükkânlar, esnaflar, 
pazarlar, medreseler, yollar, ulaşım, hanlar hamamlar, Âhiler, âhi kültürü, Moğollar, saray 
kadınları, entrikalar gibi günlük hayatın akışını sahih kaynaklara dayanan araştırmalarım 
sonucu o devrin sosyolojik realitelerine sadık kalarak kurguladım, anlattım.

“Gönül Bahçesinde Mevlâna” adlı romanımı yazmaktaki amacım; insanlardan sürekli, 
“Mesnevî’yi okuyoruz ama anlamıyoruz” serzenişleri duyuyordum. Hz. Mevlâna’nın hayatını, 
düşüncelerini ve yaşadığı yılların sosyal, siyasal yapısını bilmeden anlayamadıklarını 
düşünerek “Gönül Bahçesinde Mevlâna” adlı romanımı yazdım. Bu romanım Japonca’ya 
çevrildi. Aynı zamanda Japonca’ya çevrilen Hz. Mevlâna konulu ilk romandır. Japon 
Büyükelçisi tarafından şahsıma teşekkür mektubu gönderildi. Bu romanım, Hollanda 
UETD tarafından basılıp yayımlandı. Romanımın konusu; Tadadoşi Takahashi, dünyanın 
elli büyük şirketinden birisi olan Electrics Company’nin genel müdürüdür. Şirketin şubeler 
zincirine bir halka daha eklemek üzere ekibiyle birlikte İstanbul’a gelir. Şubenin açılış ve 
ürün tanıtımı sonunda Türk yetkililer, Japon ekibe bir gezi düzenlerler. Gezi, aralık ayı olması 
münasebetiyle Konya’da mutad olarak yapılagelen Hz. Mevlâna’yı Anma Törenleri’ne ve Hz. 
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Mevlâna Türbesi’ne düzenlenmiştir. Konya’ya gelen Japon ekip uzman bir rehber tarafından 
gezdirilmeye başlanır. Adım adım tarih kokan, dünyanın ilk yerleşim yerine sahip olan 
şehirdeki Karatay Medresesi, İnce Minare Medresesi, Arkeoloji Müzesi, Koyunoğlu Müzesi, 
Alâeddin Camisi gezilir, anlatılır.

Tur otobüsü Mevlâna Türbesi’nin önünde durur ve ekip türbeye girer. Tadadoşi, türbeye 
adım atar atmaz, yayılan ney musikisi ve mistik atmosferden fevkalâde etkilenir. Bu akustik 
atmosferdeki inleyen ney namelerine, mistik havaya rehberin anlattıkları da eklenince her 
dem, gönül tellerine birer mızrap gibi inmeye başlar, daha önce hiç bilmediği bir dünyanın 
kapısı aralanır sanki. Sanki yıllardır böyle bir hâlet-i ruhiyede yaşamayı arzulamış ve bulmuş 
gibidir. Aynı günün akşamı semâ âyinine katılırlar. Huzur-u Pîr’de yaşadıklarından sonra 
katıldığı âyin Tadadoşi’yi âdeta sarhoş etmiştir. Japonya’ya döndükten sonra Hz. Mevlâna 
hakkında yazılan kitapları okur. Doğu felsefesi, mistisizm, Selçuklular dönemi gibi konularda 
geniş araştırmalar yapar. Araştırırken aynı zamanda 13.yüzyıl Konya’sını ve Hz. Mevlâna’yı 
adım adım duyumsamaya, yaşamaya başlar. Bir gün Tokyo Camisi’ne gider. Camide Hz. 
Mevlâna âşığı Mısırlı Yahya Şerif ile tanışır. Ondan mânevî bilgiler alır. Gönlünde Tokyo ile 
Konya arasında asma köprüler kurulmuştur. Ne yaparsa yapsın Japonya’da mutlu ve huzurlu 
değildir, gönlü Konya’da ve Hz. Mevlâna’da kalmıştır. Daha fazla dayanamaz ve Türkiye’ye 
uçar, Hz. Mevlâna’nın yeşerdiği ıtır ıtır kokan topraklara gelir. Hasret ve aşkın vaslını yaşar. 
Saatlerce kalır huzurda. Tüy kadar hafiflediğini hisseder. Kalan ömrü Tokyo ile Konya arasında, 
Konya’nın kalbi olan türbede ilmek ilmek aşk dokunarak geçer. 

“Sözcüklerin Nefesinde/Ateizmden Allah’a” adlı romanım, 1959-1980 yılları arasında Konya’daki 
sosyal,  siyasal ve kültürel yapı ve özellikle 12 Eylül öncesi Türkiye’yi anlatan romanda Marksist 
akımın rüzgârına kapılarak ideal proleterya iktidarı hayallerine endekslenen binlerce 
genç… Öz kardeşin öz kardeşi vurduğu kan gölüne dönen vahşet limanı bir ülke… Ve uç 
bir fraksiyonda ideallerine baş koyan ateist bir gencin örgüt içi ikiyüzlü burjuva yaşantısına 
şahit olunca sarsılan idealleri… Diğer tarafta düşüncelerinde çalkalanan korku med cezirleri 
ve cevap bulamadığı mahkûm sorular… Hz. Mevlâna Türbesi’nde yaşadığı etkileşim 
sonrası araştırmaları ve hücrelerden gökyüzüne; gökyüzünden sonsuzluğa uzanan sırlar 
ve tahayyülesini aşan büyük gerçek… Bu romanımı “Ben” diliyle anlattım. O yılları birebir 
yaşadığım için olaylar ve kurgular gerçek yaşantılar oldu.  

Konuşmama son verirken bu sempozyumu gerçekleştiren Türkiye Yazarlar Birliği’ne, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Medeniyet okuluna tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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Şehrin Işıkları

Hasan Bayraktar
Romancı     

Bizlere ilim ve imkân vererek bu günlere ulaştıran Rabbimize hamd olsun.

Kıymetli konuklar, sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz.

Tarih ve edebiyatı bir arada buluşturan tarihi roman misali, yazar ile okuyucuyu ya da ilgilileri 
bir amaç etrafında toplayabilen, çalışmalarıyla şehrimizin kültür hayatına renk katan, canlılık 
kazandıran; kadim başkente yakışan bu güçlü organizasyonu tertip eden Türkiye Yazarlar 
Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.  

Basılmamış bir doktora tezinde tarihi roman kavramı şöyle tanımlanıyor: “… temelleri maziye 
dayanan,  yani başlangıcı ve sonucu geçmiş zaman içinde gerçekleşmiş olan hadiselerin, 
devirlerin ve bu devirler içinde yaşamış kahramanların hayat hikayelerinin edebi ölçüler 
içerisinde yeniden inşa edilmesidir.” 1

Bir başka kaynakta şöyle ifade ediyor: “Yazıldığı zamanla ilişkili olarak, tarihi olan bir zaman 
kesiti içerisine yerleştirilmiş, romanlara verilen addır.”2

Kıymetli dinleyiciler sadece bu iki tanımdan hareketle ilk romanım olan Çanakkale’de Açan 
Vatan Çiçekleri onun ardından Kılıçarslan’ın Rüyası/Gizemli Kılıç, yayınlanma sırasına göre 
Sultan I. Kılıç Arslan ve Sultan II. Kılıç Arslan/Anadolu’nun Sahipleri adlı çalışmalarımı sizlere 
birer tarihi roman olarak takdim edebilirim.   

Farklı görüşler muhtemelse de çeşitli kaynaklarda, tarihi romanın amacının sadece geçmişte 
yaşanmış herhangi bir olayı ya da tarihi dönemi konu seçerek bunu insan kulağına hoş gelen 
hatta zaman zaman insanı büyüleyen kelime, cümle ya da paragraflarla süsleyip okuyucuya 
sunmak olmadığı, geçmişte yaşanmış romana konu olan olaylar arasında sebep sonuç 
ilişkisi kurarak mesajlar vermek olduğu belirtilmekte. Romanın amacı mesaj vermek ise 
eyer -ki ben de buna inananlardanım- yukarıda isimlerini zikrettiğim çalışmalarım, doğrusu 
tamamen bu düşünceyle kaleme alınmıştır. Evet ben de çalışmalarımda, edebi türler içinde 
tarihi romanı bu amaca uygun olması nedeniyle tercih ettiğimi söyleyebilirim.

Bana göre bir tarihi roman yazarının toplum içinde yüklendiği, sağlam değerlere dayalı 
bir misyonu olmalıdır. Okuyucusuna milli tarih şuuru vermek, geçmişte yaşanan olayları 
daha iyi anlayabilmeyi sağlamak, tarihi kuru bilgiler yumağı olmaktan çıkarıp sıkıcılıktan 

1  Hülya Argunşah, Türk Edebiyatında Tarihi Roman, Marmara Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1990, s.7. 
Emrah Kayımkaya, Tarihi Romancılık ve Ragıp Şevki Yeşim, Konya, 2014  

2  Hasan Boynukara, Modern Eleştiri Terimleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van, 1993, s.228. Emrah Kayımkaya, Tarihi 
Romancılık ve Ragıp Şevki Yeşim, Konya, 2014  
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kurtararak zevkle öğrenilebilir hale getirmek, tarihe mal olmuş önemli şahsiyetleri daha iyi 
anlayabilmemizi sağlamak gibi görevleri yerine getirmelidir tarihi romancı.

Tarihi roman elbette bir tarih kitabı değildir. Yazarının kurgularıyla örülü edebiyat eseridir. 
Bu açıdan tarihi roman her ne kadar bilgi içerse de yazarının hayal dünyasından esintilerle 
yüklü olduğundan onu en güzel ifade edebilen sözcükler yine tırnak içinde, “tarihi roman” 
kavramıdır.

Romanda en önemli ögelerden birisi de yerdir. Hele hele bu bir tarihi romansa o zaman çok 
daha fazla önem kazanır. Ülkeler, çok geniş coğrafyalar, şehirler, kasabalar, köyler, mahalleler, 
sokaklar ve evler, işte akla gelebilecek her yer.

Şehir demişken dostlar bu hele hele Konya gibi, içinden neredeyse bin yıldır sönmeyen 
rengârenk ışıklar çıkaran bir belde ise, o zaman daha başka bir önem arz eder. Şimdi gelin 
beraberce zamana doğru bir yolculuk yapalım ve bu kadim başkenti ve insanını dünden bu 
güne değerlendirelim.

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelen Süleyman Şah, Konya’yı Bizans 
kumandanı Martavkusta’dan, şehrin batısında yer alan çevresine hakim mustahkem bir 
kale olan  Gavele’yi de General Romanus Makri’den aldı. Sultan I.Kılıç Arslan romanımın 
bir bölümünde şehrin fethedilmesi ile ilgili olarak sığır postuna bürünerek kaleye giren ve 
şehrin kapılarını Selçuklu askerlerine açan “Ali” adında gözü kara bir yiğidin hikâyesine de 
gönderme vardır. 

Herhalde o günlerin bir gecesinde Gavele’den şehre bakan Süleyman Şah’ın yüzüne doğru 
esen sert rüzgâr kulaklarında uğultular oluştururken, kilometrelerce öteden kendisine göz 
kırpan şehrin ışıklarını görüyordu. 

Süleyman Şah’ın oğlu Kılıç Arslan bu coğrafya da belki de tarihin gördüğü en acı olaylardan 
birine yani Haçlı seferlerine tanık oldu. Dönemin kaynaklarının sayılarını ifade etmekte 
zorlandığından “… denizdeki kumlardan fazla…” diye söyleyebildiği yüzbinlerce haçlı insanı 
Anadolu’da gereken dersi almış, çok azı Kudüs’e ulaşabilmişti.  Sultan I. Kılıç Arslan romanımın 
çok önemli bir bölümünü bu olaylar oluşturuyor. Aslına bakarsanız, “Bir başkent daima 
başkenttir.” diyerek biraz da övgü ile bahsettiğimiz ama bunu bize kimin kazandırdığını pek 
de önemsemediğimiz insandır o koca yürekli Sultan. 

1096 yılında İznik’in kaybedilmesinin ardından, Anadolu’nun ortasında doğudan göç 
eden Türkmenlerin de toplandığı bu yeri, daha güvenli olması nedeniyle Konya’yı başkent 
yapmıştı. Romanımda bu bölüm bahsedildiği şekliyle vurgulanmakta.

Şehrin ortasında yer alan Alâaddin Tepesi’nin tarihi çok eskidir. Selçuklular döneminde de bu 
bölge iç kale içinde yer aldığına göre muhtemelen Kılıç Arslan da buradan faydalanmıştır. Bu 
düşünceyle romanın içinde devlet merkezi olarak buradan bahsetmeyi uygun bulduğumu 
söyleyebilirim. Bu çalışmamın bir bölümünde “… Loras Dağı’nın zirvelerindeki kuytularından 
sökülüp getirilen, kıştan kalan kar buzlarıyla serinletilmiş enfes içecek…” ifadeleri aslında 
rahmetli babamın çocukluğumda bana anlattığı, bölgeden gelen kar satıcıları hikâyesine 
dayanır. 
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Kitabın bir başka bölümünde Meryem adını sonradan alıp Müslüman olan, romanın yardımcı 
karakterlerinden bir haçlı kızının, Konya ile ilgili bir resim çizdiği ve bu resimde bir cami az 
ilerisinde kilise olduğunu belirtiyorum. Anadolu Selçuklu başkenti Konya’da hoşgörünün en 
saf en temiz halini gözler önüne seriyorum. Binlerce yıl geçmesine rağmen tek bir cemaati 
bile kalmamış kiliselerin yıkılmamasını İslam’daki hoşgörüye değil de neye bağlayabilirsiniz! 

Tarihi kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla sefer zamanında Selçuklu orduları Alaaddin 
Tepesi ile Gavele Kalesi istikametinde kalan geniş düzlükte toplanıyordu. Romanın bir 
bölümünde kullandığım bu bilginin yanında Sultan’ın burada toplanan orduya bakarken 
derin düşünceleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. “… İşte bu düşünce bu toprakları vatan 
yapıyor.” diye biten cümleyle okuyucuyu Selçukluların fedakârlıklarını düşünmeye çağırdım. 

Anadolu’ya giren Müslüman Türklerin Bizans tarafından şehit edildikten sonra toplu 
olarak gömüldüğü ilk yer olan, bir anlamda ilk şehitliğimiz Musalla Mezarlığı içinde, halkın 
“Cennet Çukuru” diye ifade ettiği, dedemin ve onun babasının da metfun olduğu alandan 
bahsetmeden olmazdı. Romanın ana kahramanlarından Alpkara berzah âleminin kıyısı 
olan bu alana geliyor ve vefa borcunu ödemek adına şehitlerin ruhuna Fatihalar okuyor. 
Ne dersiniz dostlar biz bu toprakları vatan olarak bırakanlara vefa borcumuzu ödeyebiliyor 
muyuz? Yoksa bir Fatiha’yı bile çok mu görüyoruz?      

Konuşmamın bir bölümünde Konya’daki ışıklardan bahsetmiştim size. Çok şükür fetihten 
bu yana dokuz yüz sene sonra bile Takkeli Dağ’dan şehre doğru baktığımızda, ama bu sefer 
daha gür şavkla alır ışıklar gözümüzü. Gelin yeniden geçmişe gidip, 13. Yüzyılına bir bakalım. 
Bin ikiyüzlü yıllara geldiğimizde ışığın revnaklı yansıması gönüllere uzanır. Bu kutlu şehir 
içinden asırlar geçse de hiç sönmeyecek, Merec el-Bahreynler yaşatacak, bu topraklara karış 
karış sevgi tohumları ekecek ışıklar çıkardı. Mevlana Celaleddin-i Rumi, ŞemsiTebriz-i, Şeyh 
Sadreddin Konevi… Daha kimler? 

Moğol baskısı nedeniyle Anadolu’ya göç eden bir obanın yaşadığı ya da yaşayabileceği 
olayları konu edindiğim Kılıçarslan’ın Rüyası/Gizemli Kılıç adlı eserimin sonunda kahramanlar 
Konya’ya geldi ve yerleştiler.  “Hoca Ahmed Yesevi’nin erenlerinin bu topraklara ektiği, sevgi, 
dostluk ve kardeşlik tohumları o gün bu gündür bu diyarlarda meyvesini vermeye devam 
etti.” cümlesi ile bu romanı tamamlıyorum.

Kıymetli konuklar konuşmamın belli bölümlerinde “Şehrin ışıkları” ifadelerimi hem gerçek 
hem de mecazi anlamda kullandığımı anlıyorsunuz. Şehrin çok önemli değerlerinden ya da 
ışıklarından birisi de Bizans ile yaptığı 1176 Miryokefalon Savaşı’nı kazanarak Anadolu’nun 
tapusunu alan Sultan II. Kılıç Arslan’dır. Evet evet kabri Alaaddin Tepesi’nde bulunan 
ama ne yazık ki birçok insanımızın bilmediği, tanımadığı, kendisinden bu gün bile çok 
şey öğrenebileceğimiz siyaset dehası koca Sultan. Sakarya Savaşı tarihimizde ne kadar 
önemliyse, 1071 Malazgirt Savaşı ne kadar önemliyse işte o kadar önemli olan Miryokefalon 
Savaşı’nın muzaffer kumandanı. Bir vefa duygusu ile kaleme aldığım Sultan II. Kılıç Arslan/ 
Anadolu’nun Sahipleri adlı romanımın başkahramanı. 

Bu kitabıma Konya’nın, eskilerin ifadesiyle kara kışından bahsederek başlıyorum. İklim 
şartlarının insanları nasıl etkilediğini gözler önüne sermeye çalışıyorum. Bir diğer bölümde 
Gavele Kalesi üzerinde Konya tarafına bakan Sultan’ın duygularını ifade etmeye çalışıyorum. 
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Bedestenlerin Türk-İslam devletlerinde ne kadar önemli bir alış-veriş merkezleri olduklarını 
biliyoruz. Çocukluğumda hatırladığım çarşıyı eserime şöyle taşıyorum: “O gün de daha 
önceki günlerde olduğu gibi bedesten çarşısındaki dükkânlar erkenden açılıyor, kapı önleri 
toz kalkmasın diye önce ibriklerle sulanıyor daha sonra süpürülüyor ve iş yerleri müşterilere 
hazır hale getiriliyordu. Bir esnaf siftah yaptıktan sonra ikinci ürünü almak isteyen müşterisini 
komşu esnafa yönlendiriyor, “Siftah senden, bereket Allah’tan.” deyip kanaatini ortaya 
koyuyordu. Bir dükkânın açılması gecikti mi diğer esnaflar, küçük çıraklardan birini ya da bir 
kaçını bu dükkânın sahibinin evine bir koşu gönderiyor, hasta mı sağ mı öğreniyor, uyuya 
kaldıysa bu yolla onunda uyandırılıp geç kalmasını önlüyorlardı.” 

Dostlar aradığımız esnaf ahlakını tarihin derinliklerinde kaybettiğimizi düşünenlerden 
misiniz? Yoksa, “ Ne o esnaflar ne de o müşteriler…” diye uzayıp giden sonu gelmez kısır 
tartışmalara katılanlardan mı?  Ben her şeye rağmen geçmişin güzelliklerini bu günlere 
taşıyacak en önemli ögelerden birinin tarihi romanlar olduğunu düşünüyorum.

Bilirsiniz, ova üzerine kurulu bir şehir olan Konya. Buranın rüzgârı pek eksik olmaz. Özellikle 
bahar aylarında esen rüzgârlar uçurtma severler için fırsatlar sunar. Romanımın bir 
bölümünde yine bu iklim olayına ve çocukların eğlencesine değindim.

Hayalimdeki Konya’yı bir ara şöyle tasvir ettim: “Selçuklu başkenti Konya’da, mayıs ayı yavaş 
yavaş ısınan havayı müjdeleyen yeni bir güne doğuyordu. Bu tatlı sabahta baharın yemyeşil 
güzellikleri şehrin boynuna asılan bir gerdanlık gibi caddeleri, sokakları süslüyordu. İnsanın 
yüzünü okşayan yumuşacık sabah rüzgârının taşıdığı sümbül kokuları etrafa yayılırken, 
Meram bağlarından gelen bülbül nağmeleri sevgililere maziyi hatırlatırken kulaklarda 
insana musiki tadı bırakıyordu. Bu sesleri duyan kim bilir kaç sevgili gülün bülbüle olan 
aşkını bahane edip sevdiğine tatlı sözler söylemişti. O sabah dış kalenin hemen önündeki 
Gök Meydanı da denilen yemyeşil çimenlik alan geçen hafta yapılan hıdrellez şenliklerinin 
ardından yeni bir kalabalığa ev sahipliği yapıyordu. Ama bu kez toplanan kalabalığın amacı 
eğlence değildi. Selçuklunun kalp ve gönül şehri Konya, defalardır olduğu gibi yine içinde 
değerli bir inci gibi sakladığı devletin varlık sebebi olarak gördüğü Sultan’ını uğurlayacaktı.”

Eserimin bir başka bölümde şehri çevreleyen kale hakkında şöyle bir cümle kullanıyorum: 
“Konya Kalesi’nin etrafını saran hendekleri aştıktan sonra kafilenin en önüne doğru sürdü 
atını.” 

Romanın bazı bölümlerinde Sultan Köşkü’nün de bulunduğu Selçuklu Kalesi’ni iç dünyamda 
oluşturduğum kurguyla okuyucunun hayalinde canlandırmaya çalışıyorum. Burada daha 
fazla zamanınızı almak istemediğimden bana ayrılan süre de sınırlı olduğundan bu bölümleri 
vermiyorum.

Dostlar sizlere sunacağım son çalışmam aslında ilk romanım olan Çanakkale’de Açan Vatan 
Çiçekleri olacak. Tarihsel-kronolojik sıralamaya uygun olması için onu sona bıraktım. Bu 
eserimde geleneksel Türk aile yapısına sahip, bu kültürle yetişmiş Konyalı bir öğretmenin bir 
dua ile başlayan sonu esrarengiz gelişmelere gebe Çanakkale gezisi hakkında bilgi vermeye 
çalışıyorum. 

Romanın ilk bölümünde kahramanın Konya Garajı’ndan uğurlanması var. Burada pek çok 
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yerde göremeyeceğimiz, özeni, tertip ve düzeni, otobüslerin kalkış saatlerine olan riayeti 
vurgulamaya çalıştım.  

Biliyorsunuz Konya,  Osmanlı-Rus, Osmanlı-Yunan, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya 
ve İstiklal Harbi’nde en çok şehit veren ilk üç ilimizden biridir. Milli Savunma Bakanlığı 
arşivlerine göre Konya’nın şehit sayısına Karaman, Aksaray gibi Konya’dan sonradan ayrılan 
illerin sayılarını da ilave edecek olursak ilk sıraya oturmaktadır.3   

Eserin ikinci bölümünde, kahramanımız gözlerini yaşanan bazı olayların ardından, 1915 
yılında Çanakkale Cephesi’nde açıyor. Burada cepheye gönüllü giden Mevlevi Alayı’nın talim 
çalışmasına tanık oluyor. Konyalı Mehmetçiklerle tanışıp onların aile, memleket özlemlerine 
tanık oluyor. Her türlü olumsuzluğa rağmen askerlerin namus, din, vatan uğruna seve 
seve canını verebileceğini görüyor. Konya Merkez nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Agahoğlu 
Mehmet adlı gerçek kişi ile tanışıyor ve savaşın en şiddetli anında onun şahadetine tanık 
oluyor, “Vatan millet sevdalısıyız biz.” sözlerini mesaj olarak günümüze ulaştırıyor. 

Kıymetli dinleyiciler bana ayrılan sürenin, konuşmamın sonuna gelmişken özetle söylemek 
gerekirse, bu şehir dün olduğu gibi bu gün de, akıp giden uzun tarih dilimi boyunca maddi 
ve manevi alanda vatan ve millet, din ve diyanet sevdalısı bireyler yetiştirerek pek çok alanda 
ışıklar yaymaya devam ediyor. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum, sağ olun var 
olun.

3  Fahrettin Alişar, Çanakkale’de Şehit Olan Konyalılar, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya, 
2007, s.11
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13. Yüzyıl Konya’sından Günümüze 
Huzur Nefesleri

Hüzeyme Yeşim Koçak
Romancı

Bu şehirde düzenlenen “Sadreddin Konevî Okumaları”, yeni romanım Nefha’nın tohumlarını 
attı diyebilirim. Beni ilim ve kültür hayatının, tasavvufî dünyasının zenginliğiyle dikkat çeken 
13. Yy Konya’sına yoğunlaştırdı;  özellikle Şeyh Sadreddin Konevî Camii ve Türbesi’nde 
yapılan toplantılar, mekânla birleşip mevcut manevî tesiri güçlendirdi.

Gün oldu, kalbimi “birilerinin” avucunda hissettim. Gün geldi bambaşka çağlarda avare 
gezindim.

Bir gönül medeniyetinin sultanlarından, bilge nefeslerinden ve kelimelerinden her birimizin 
anlayacağı, devşireceği pek çok mana olacaktır bildim.

Onlar menkıbelerle konuşurlardı, değişik sözlerle, şiirlerle ilham verirler, eserleriyle yeni 
gözler pencereler açarlar, hayat hikâyeleriyle göz doldururlardı. Aşkın veçheleri, İlâhî Aşkın 
gözeleriyle bizi beslerler, renklendirir seslendirir ve nefeslendirirlerdi.

Kire, kötülüğe, envaî çeşit perdeye mahkûm olmayabileceğimizi, seçeneklerimizi, saadet 
asırlarını ve nihaî hedeflerimizi hatırlatırlardı.

Kiminde görüşlerini fikriyatını yeterince anlayamazdık ama bir hazineye yaklaşmak, bakmak, 
tanımak da lâzımdı. Çünkü bizimdi onlar; bir münasebet alışveriş mutlaka olmalı,  safımızı 
belli edip, kutsal bir borcu yerine getirmeli, gönül zevklerini geliştirmeliydi. 

Romanım Nefha’yı, bu niyetle kaleme aldım. Nefha’da Sadreddin Konevî Hz.ve çevresini 
anlatmaya çalıştım. Temel sorunum, onların dinî şahsiyetlerine halel getirmeden, 
salt fikirleriyle mevzuuyu kurulaştırmadan günümüze getirmek, okur nezdinde 
yabancılaştırmaktan kaçınmak, mevcut algıya zarar vermemek ve ruhanî bir atmosferi 
bozmadan somutlaştırmaktı. 

Konuyla ilgili menkıbelerden oldukça yararlandım. Çünkü açık uçluydu ve değişik yorumlarla 
farklı açılar yakalatıyordu. Hayatları etrafındaki, ana düşüncelerini besleyen bu küçük 
hikâyeler bize ipuçları da veriyor; Kâmil insanın özelliklerini ifşa ediyordu. Neticede gönül 
yolculuklarında, aradaki maddî manevî mesafeler azalıyordu.

Bilhassa “Taş Hikâyesi’nden” çok hoşlandım. Belki her şey baştan değil “taştan” başladı. 
Taş hikâyesi, beni konuma yaklaştırdı. Duygu geçişini, aidiyet hissiyle ısınmayı, kazıyı 
derinleştirmemi sağladı. 
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Taşlar; sabrı, iradeyi, metaneti,  ancak aşk cehdi ve nefesiyle parçalar bütünleşirse bir 
güzelliğin, kemalin ortaya çıkacağını belirliyordu. Âşıkların sembolüydü. 

Hem hocalarının hem de talebelerinin seyrini gösteriyordu. Ve canlıya da cansıza da yayılan, 
teshir eden aşk hissi, büyük hikâye muhteşemdi. O yüzden romanımın merkezine aldım.  

Şeyh Musa es-Sadrî’nin, Sadreddin Konevî Hz. menkıbelerini ihtiva eden Regâyibü’l- 
Menâkıb kitabında geçen “Taş hikâyesine”1 kısaca değinelim:

“Sadreddin Konevî ve ailesi Mekke’den Konya’ya doğru yola çıkmışlardı. Kervanları, çölde 
mavi bir taşın olduğu yerde konakladı.  

Şeyh Sadreddin şaka yollu “Bugün bu mavi taşın konuğu olalım” dedi. Eşyalarını oraya aldı.

Gece ibadet ederken, taş ayağına süründü: “Dün gece, bu değersiz de misafirdiniz. Bu gece 
de, bendeniz uygunsa Cenâb-ı Hazretinize misafir olayım” dedi. 

O gece Tanrı’ya dair, maneviyat ve marifet sırlarından keyifli konuşmalar yaptılar.   Akşam 
başka bir yerde konakladıklarında baktılar ki taş, seccade gibi kıble tarafında gene duruyor. 

Sadreddin Konevî’nin emirleriyle taşı, bir deveye koyup, Şam’da Ümeyye Camii yakınlarında 
bıraktılar. Sadreddin Konevî bütün mallarını Şam’daki yoksullara dağıtıp, sonra bir fakir gibi 
Şam’dan göçüp, nihayet Konya’da Çeşme Başı’nda durdu. 

Fakat Şeyhü’l-kebîr’in Şam’dan göçmesinden tam yirmi üç sene sonra, mezkûr mavi taş, artık 
sarı bir renk almış, Konya’da Şeyh’in yanına çıkageldi. 

Selâm verip dedi ki: “Cenâbınız ile birlikte defnolup, birlikte haşrolalım.”

Ve Yüce Allah’a yalvardı ki: “Onun mevcudiyetiyle gölgeleneyim. Bedenimin her zerresine, 
Onun sevgisi yayılsın. Ölüydüm, dirileyim.

Taş bağrım parçalansın! Bütün yönler, dilli dilsiz cihetler, çizilmemiş hedefler “Aşk Yolu’na” 
çıksın!

Davud’un ellerindeki; Hıra Dağ’ındaki, Tur-i Sina’daki talihli taşlarla bir olsun. Örümcekli, 
güvercinli bir mağaranın serinliğinde gönensin. Bedirlerle küffarı yensin. Değdiğim yerde 
Kem İblisler devrilsin!” � 

Sonra dedi ki: “Kerem edin, ayakucunuzda dinleneyim.”

Hazreti Şeyh buyurdular ki:

“Taşı buraya koyun. Ta kıyamete değin seccade ola!”

Nihayet, Sadreddin Konevî’nin kabrinin başucuna yerleştirildi taş. Artık ebediyete 
kadar ayrılmayacaklardı. Aşkı bir taş gibi dikilmişti. 

1 Şeyh Musa Es-Sadrî, Regâyibü’l Menâkıb, Haz: Dr. M. Emin Agar, İstanbul: Anka Yayınları, 2002,sf. 61-62
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Yaptığım okumalarda.. yeni kişilerle tanıştım, açıldım. Şeyh Sadreddin’in ders halkasına 
devam edenler, seçkin öğrenciler, âşık taşlar ve yolculukları. 

Mesela Sadreddin Konevî Hz.nin büyük bağlılarından biriydi Fahreddîn-i Irâkî. Hicaz’a 
gitmişti.  Fakat bir dertten mustaripti. Sevdalı taşların konuşmasıysa elzemdi.

Fahreddîn-i Irâkî’nin, “ayrılıklardan dem vuran, Konya’da bulunamamanın özrünü belirten, 
Sadreddin Konevî’ye beslediği yüksek saygı ve sevgiyi ifade eden” sıcak mektubu, ne kadar 
sahiciydi.2 

‘Seni bu cihânda göreceğim’ demek müyesser olabilecek mi?

Ve yine seninle bir an mutlu bir şekilde oturabilecek miyim?

Gönül kulağı ile senin ferahlatan sözünü işitebilecek miyim?

An gözüyle senin teselli edici yüzünü görebilecek miyim?

Sana layık değilim ama beni kabul et

İyi ya da kötü beni al, ben başka ne yapabilirim? Ben buyum

Bir kez de bu yoldan geç -zira çok müştâkım

Hâlime bir nazar kıl ki çok miskinim

Bu âlemde varlığım bir iz bırakmak için değildir

Eğer vuslat ümidi olmasaydı hiçbir vakit teskin olmazdım

Ve yine anlayabilirdik, Sadreddin  Konevî’nin “Ben iki anneden süt emdim; İbnü’l-Arabî 
ve Türkmen Cenapları Evhadüddîn Kirmânî.” dediği; seccadesinin tabutunun üzerine 
konulmasını istediği Evhadüddîn Kirmânî ile ilgili şu güzel menkıbenin özünü.

“Soğuk bir kış günüydü.  Evhadüddin Kirmânî’nin arkadaşlarından bazıları halvetteydi. 
Şiddeti soğuklar, mühim bir meseleyi, ortaya çıkarmıştı, tuvalet tıkanmıştı. Abdest suyu yolu 
buz tutmuş, akmıyordu. Hizmetçilere tembih ettiği halde, zorlu işi savsaklıyor, suyolunu 
açmıyorlardı.

Baktı olmayacak. Kendisi bir balta aldı geldi ve sorunlu yeri yapmaya başladı. Her balta 
darbesiyle pis sular, buz parçaları üstüne başına sıçrıyor, hatta yüzüne geliyordu. Pislikten 
tiksinmiyor, bilâkis işi bitirmek için acele ediyordu.

Tarikatın önde gelen isimlerinden halifesi Zeyneddin Sadaka (R.A.) tesadüfen eve geldi. O 
kadar kişi dururken, Mürşidin işi kendi üstlenmesi rahatsız etti, incitti. Bir taraftan da kızmıştı. 
Yüzünü buruşturarak, baltayı kaptı.

Ancak her baltayı buza vurdukça,  necasetten tiksiniyor; pisliğin bulaşmasından çekinip, 
giysilerini bedenini korumaya çalışıyor; bir mânâda kalbi vazifeden kaçıyordu.

2  Fahreddîn-i Irâkî, Lemaat,Aşk Metafiziği, İstanbul: hayykitap, 2012, sf. 39-39
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Onun itici bir duyguyla, tiksinti içindeki halini görünce; Evhadüddîn Kirmânî baltayı tekrar 
eline aldı. Şeyh Sadaka’ya: 

‘Bu iş senin işin değildir.  Nefretle iş yapıyorsun. Gördüğün su Allahü Teâlâ ile sohbet halinde 
olanların suyudur. Onların abdest suyundan ve artıklarından nasıl tiksinilir’ diye buyurdu. 
İşine devam etti.”3

Kalplerdeki lâğım patlağını temizliyordu onlar. İnsan ve ötesini görüyordu, göklerin tatlı, 
taçlı meyvesini; âlemlerin zübdesini. 

 Aşk damlaları, bütün necaseti, çeri çöpü, kazuratı süpürüyordu, yıkayıp götürüyordu.

Böyle bir temizlenme, bakış açısı, insan sevgisi kuşkusuz etkileyiciydi. 

Zaman ve mekânın, tarihin üstüne çıkmaları, şartların boyunduruğundan kurtulmalarıysa 
ilgi çekiciydi.

Sadreddin Konevi’nin diğer hocası Muhyiddin Arabî; “Fıtratı aşkla yoğrulmuşlardandı”.  
Sadreddin Konevî, onun hırkasıyla elbiseleriyle birlikte gömülmeyi istemişti. 

Şeyh-i Ekber’in sözleri, herhalde bütün fikriyatı özetleyen şiiri kanat çırpıyordu şimdi, geçmiş 
ve gelecekte:

“Ne zaman ansam ben onun anılarını

Ne zaman ansam evini, yurdunu ve geride bıraktıklarını

“Hu” dediysem “Ya” dediysem, ya da “Hüve” dediysem ya da

       bunların çoğulu

“Ha” dediysem “Ya” dediysem “Ela” dediysem “Emma”

  Dediysem

Ne geldiyse dilime hepsinde onu söyledim onu

Ve gene “Hiye” dediysem, ya da “Hüve” dediysem ya da

       bunların çoğulu

“Hüm” dediysem, “Hünne” ya da “Hüma” dediysem,

       kastettim hep onu

Ve gene kader yardım etti şiirimizde dediysem

Ya da tam tersi kader itham etti bizi dediysem;

Ve gene bulutlar ağladı dediğim zaman

3  Prof. Dr. Mikail Bayram, Şeyh Evhadüddin Hamid el-Kirmani ve Menakıb-namesi, Konya: Kardelen Yayınları, 1993,sf. 146-147
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Ve gene çiçekler gülümsedi dediğim zaman

Ya da ünlediğim zaman: ey yolcular

Banet-el hacir’e yönelin ya da Vurka’ı-Hıma’ya.”

Ya da güneşler ve küme küme yıldızlar kayboldu

Şimşekler çaktı, gök gürültüleri duyuldu, esti rüzgârı

Ya da kuzey rüzgârları, güney rüzgârları,

     koptu şimal fırtınaları

Yollardan, akik taşlarından (söz ettiysem) tertemiz

Ya da dağlardan, hayallerden, yankılardan ya da

      kumlardan 

Ya da samimi dostlardan, göçlerden, sazlıklardan,

      geçitlerden

Ya da verimli topraklardan ve yüklerden

Ökçeleri üstünde kıvrak kıvrak yürüyen zarif kadınlardan

Ay gibi doğan, güneş gibi parlayan alyanaklı kızlardan

Her ne zaman onun adının geçtiği yerleri andıysam

Ya da benzer şeyler andıysam hep o söz konusudur eğer

       anlarsan

Nice sırlar var bunda nice nurlar var pırıl pırıl parlayan

Ne yüce sırlardır bunlar Gök kervanlarınca ona taşınan

Benim gönlüm için ya da gönlü olanlar için

Tıpkı benimki gibi bilginlik ve bilgelik şartlarına sahip 

olanlar için

Bu bir sıfattır; öyle kudsi ve öyle ulvi ki

Sıdk’ımdan dolayı gösteriyor derecemi

Öyleyse ey okuyucu, zahirine bakıp da sakın aldanma

Zorla kendini; çalış çok, batını ara, sırları yakala” (İbn Arabî, Arzuların 
Tercümanı)4 

4   Ömer Lekesiz, Sevgilinin Evi, İstanbul: Selis Kitaplar, 2006, sf. 225-226
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İbn Arabî’nin “Kitaplarını devamlı okuyanların, üzerinde tefekkür edip, mânâlarını 
düşünenlerin, güçlükleri çözmekte gönülleri açılıyordu. Bu, onun eserlerinin 
özelliklerindendir.” demişti tefsir, fıkıh, lügat âlimi Mecduddin Firûzâbâdî.5

Bu yorum, aslında diğer sufilerin eserleri içinde geçerliydi. Bu muazzam bir bütündü, manevî 
bir doğanın çeşitli dillerden tezahürüydü. Hikmet hikmeti tamamlıyordu. Onların eserlerini 
okuyanlar, adım adım yaklaşanlardan bazıları, kiminde devasa problemlerini hallediyordu. 
Günümüzden bir örnek verelim: 

Hakikat arayıcılarından biri, Türk Sinema Dünyasının etkili kişilerindendi Ayşe Şasa. 
Unutulmaz senaryolar yazmıştı. Fakat dünyası karmakarışıktı. Koyu bir inançsızdı.

Hayatını anlattığı eseri “Delilik Ülkesinden Notlar’da, “şizofrenik nöbetler hâlinde yaşadığı 
hezeyanı” ifade etti “ tam bir cehennem hâliydi bu” ;

“İşte sıfırı tüketmiştim. Gidilecek bir yer kalmamış gibiydi. Bizatihi bu, ölümün manevi, sembolik 
bir türüydü.” dediği.

Ayşe Şasa’nın uyanışı, kurtuluşu, İbn Arabî’nin meşhur eseri Füsus’un İngilizce bir nüshasıyla 
karşılaşmasıyla oldu.

“Hazret-i Şeyh’in Füsus’ta tasvir ettiği âlemi gördüğüm zaman, bütün yaşamım boyunca 
hasretini çektiğim anlam dünyasının özünü, özetini gördüm. Yıldırım gibi beni çarpan, beni 
büyüleyen şey buydu.” 

“Senelerce hayatımı yalnız yaşamak zorunda kaldım. Bir yazımda, yaralı bir hayvan gibi bir 
mağara tabanında yattığımı anlattığım hal. Daha sonra o velinin tasarrufu başlayınca sanki 
mağaranın tavanı açıldı ve 18 bin âlemin ışığı doldu o mekâna.” 6

 “Fusûs… Hz. Muhyiddin İbn Arabi’nin, yediyüzelli yıllık ‘Fusûs’u… ‘Fusûsü’l-hikem’…

Fusûs-yüzüğün taşını çevreleyen çerçeve… Hikmet yüzüğünün çerçevesi… Söz konusu hikmet, 
yüzyirmidörtbin peygamberin ve milyonlarca evliyanın uğrunda baş koydukları semâvî değer, 
değerler manzumesi…

Mağaranın tabanını ışığa boğan, öylesine inanılmaz, öylesine latif bir ışık denizine garkeden 
ilâhî güç, kaynağını ezelden alıyor, iki âlemin aydınlığını içeriyor. Fusûs, mağaramın tabanına 
ilâhi sonsuzluk bilgisinin kutlu müjdesini indiriyor…” 

Çağdaş dervişe kendisiyle yapılan bir söyleşide üzerindeki manevî etkiyi şöyle açmıştı:

“Sadreddin Konevî Hazretleri, talebelerinden birine(Müeyyedüddin Cendi’ye) Füsus’u 
anlatıyormuş. O zat şöyle demiş: ‘Bu anlatmak filan değildi, sanki kalbimi açtılar, Füsus’un 
anlamını içine koydular.’ 

Bende Füsus’un yaptığı etki, biraz buna benziyor. Kafam yorgundu, karmakarışıktı. 
Böylesi bir zihinle, bu ruh haliyle, böyle bir kitabı anlayabilmemi, İlâhi, tasarrufla 
açıklayabiliyorum. Çünkü bu zihinsel bir çabayla varılabilecek bir idrak değil, ancak kalple, 

5   Ebu’l Hasen Alî b. İbrahim el- Kari, İbn Arabi’nin Menkıbeleri, ter: M. Rami Ayas, İstanbul: İz Yayıncılık, 2010, sf. 69

6   Ayşe Şasa, Delilik Ülkesinden Notlar, İstanbul: Gelenek Yayınları, 2003, sf. 144
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kalp ayağıyla ulaşılabilecek bir algı düzeyi. Müthiş teskin edici, müthiş ferahlatıcı bir etkisi var 
üzerimde. Şimdilerde adını her hatırlayışımda, Hazret-i Şeyh’in, bu ilk izlenimin etkisiyle, ilk 
müspet şokun etkisiyle o ışık denizini tekrar görüyorum. Bu bence bir tasarruf belirtisidir.”

“Yüzlerce yıl önce yaşamış birinin eserine, şöyle bir nazar etmenizle beraber bir 
devrim başlıyor hayatınızda. Bütün kavramlarınız, bütün bilgilerinizi değiştirme ihtiyacına 
kapılıyorsunuz, müthiş bir tutkuya. Bu tutku, aslında psikozdan mustarip olan size, yeni bir 
yaşama amacı veriyor. Yani sizi asıl tutkuya ulaştırıyor. Hayatınızın ciheti tümüyle değişiyor. Ve 
bu hikmetin kaynağı olan İslâm maneviyatının peşine takılıyorsunuz. Yollara düşüyorsunuz.”

Tasavvuf,  fikir ve hâl olarak Allah’a yaklaşmanın bilgisiydi. Hakikat erlerince konusu Hak, 
kaynağı sır olması dolayısıyla en şerefli ve imtiyazlı ilimdi.

Allah’ın ruhundan bir Nefha taşıyordu insan; O’nun ruhundan üflenmişti. Bütün varlık ise, 
Rahman’ın Nefes’inden doğmakta; iyiliği ve rahmeti taşıyan Nefes-i Rahman, ilâhi ilimde 
sabit olan hakikatler üzerine yayılarak, onlara varlık ve hüviyet kazandırmaktaydı. Buna 
sonsuz şükür, tâzim gerekti. 

Gönül ehli, kolayca maneviyat düzeylerine erişmemiş, kâmil insan olabilmek için çetin 
deneylerden geçmişlerdi. Çekilen sıkıntıların semeresi almışlar; nefis mücadelesinden, 
mücahededen Müşahedeye varmışlardı.

Bize eserlerinde; eşyanın ardını, gayretin, Tanrı’yla münasebetin, yoğun bir ibadetin, 
çalışmanın meyvelerini göstermişler, Bâtıni bir dünyayı dillendirmişlerdi. 

Yaşanmışlıklar, tanıklıkları hayret vericiydi. Mesela İbn Arabî ilginç bir ruhî tecrübeyi, bir namaz 
seferini, huzur iklimini şöyle dile getirmişti. Bu deneyiminde bazen, çok nadide, göksel bir 
dünyanın temaşası yapılıyor, Namazın hakikatine erişiliyordu, Peygamber Efendimiz’in(S.A.V.) 
ümmetin geneli için arzu ettiği ulvî bir mertebe ve makama kavuşuluyordu:

 “Namaz için temizlendin. Ve ayağa kalktın.. İhrâm tekbiri alarak ‘Allâhu ekber!’ dedin. 
Bu tekbir bâtın ve zâhir emrinle makamını mukaddes kılmandır. Sonra bu mertebenin diliyle 
Kur’ân’ın Fâtiha sûresini okursun. Bu nedenle sana yakın gök açılır. Böylelikle Allah’ın ona tevdi 
kıldığı sırları görürsün. Sonra rükû’a eğilirsin ve ikinci kat göğe yükselirsin. Böylece ondaki tuhaf 
şeyleri ve onda olanları görürsün”7 âlemin manevî hakikatlerine doğru yolculuk bu şekilde 
devam ediyordu.

“Gözler kör olmaz; ancak göğüslerindeki kalpler kör olur (Hac, 66)” buyuruyordu Allah Teâlâ.

Sadreddin Konevî; “Bazı vakitlerde bazı nefislerde, ilâhî ikram nefhaları coştuğunda 
bir takım haller hâsıl olur. Bu haller, onların Hakkın dışındaki şeylerden yüz çevirip, tam olarak 
temizlendikten sonra kalplerinin yüzleriyle göz açıp kapatmadan daha kısa bir zamanda Allah’a 
yönelmelerini gerektirir; böylece bu nefisler, Hakkın dilediği ilâhî ve yaratılışla ilgili sırları idrak 
ederler. Bazen bu mertebeleri ve tafsilatını öğrenirler” buyuruyordu.

Yine Sadreddin Konevî, En-Nefehât’ül- İlâhiyye “İlâhî Nefhalar” isimli eserinde çarpıcı semavî 
yolculuklardan bahsediyor, bize ilerlemenin boyutlarını gösteriyordu.

7  İbnü’l-Arabî; Abdülkerim Cilî, Seferler, İstanbul: Nefes Yayınları, 2009, sf. 86-87
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Allah’ı sevme yolundaydı. Hak da onu sevecek; tanıma, bilme, Onun tecellisine mazhar 
olmak gibi bir özellikle mutlu edip, nimetler içine gark edecekti. Hususî bir ilgiye nail olacak, 
derin bazı sırlara şahit kalacaktı. Teslimiyet ve rıza makamındaydı.

  “ 664 senesinin Recep ayının 27. Gecesinde (M. 5 Mayıs 1266), gerçekleşen bir keşif 
tecrübesini dile getiriyordu. Hakkın hitabını duymuştu:

“Ben kendimi O’nun önünde duruyor buldum. Bana hitabını işittirdi ve dedi ki:

“Seni öldürmek istiyorum. Öl ki, BİR olarak yaşayasın”

Dedim ki: “Bütün emir Sana aittir.” 

“O esnada düştüm, sırt üstü yattım, sağ elimi sol elimin üzerine koyarak ölümü bekledim.”

Ansızın sol taraftan bir şahıs gelerek şöyle dedi:

“Nasıl ölebilirsin, ölümü gerektirecek bir sebep yoktur.”

“O, ölmemi irâde ettiğinde,  ne zaman,  ister ansızın, ister yavaşça nasıl dilerse, öyle 
öldürür.”

Bunun üzerine şahıs hemen gitti. 

“Sonra perdelendim, halim, bir açıdan bundan daha üstün bir halle değişti.”8

Müeyyedüddin Cendi; Sadreddin Konevî’nin önemli talebelerinden ve halifelerindendi. O 
da bize Nefhatü’r-Ruh ve Tuhfetül-Fütuh(Vuslat Yolu) isimli eserinde, girdiği bir halvet sonrası 
ilginç izlenimlerini aktarıyordu:

 “Dil, kalp, batın ve zihin daima zikirle uğraşıyordu.  Tamamen battığı, gark olduğu 
bu âlemde; bütün varlığı, halvethanenin tümü de. 

İlk gördükleri, keşfiyle yetinmedi.  Ruhanî terakkinin sonu gelmezdi. Gerisi vardı; öteleri 
dilemek gerekti. Allah’ı anmayı sürdürdü ve şimdiki hallerinden kurtuldu. Geldiği merhalede 
artık her uzvun ayrı zikri bulunuyordu. Yetmedi.  

Bir takım ruhlar güzel suretlerde görünmeye başladı. Hiç itibar etmedi, gönül yüzünü 
Hakka tam çevirdi. Eşyanın genel görüntüsü, hakikati değildi. Gayp ilimleri, Allah tarafından 
doğrudan bir bilgiyle kalbe indiğinde, teşekkül eden bir nurla eşya gerçekte bulundukları hal 
üzere, âşikâr olarak bilinirdi.

  Toprağın ruhaniyeti meydana çıktı bu kez.  Nebatlar, nice çeşitleri ve cinsleriyle 
göründüler. Her nebat, bitki, Allahü Teâlâ’nın kendisine bahşetmiş olduğu hususiyeti dile gelip 
anlatıyordu. 

Zikre devam etti. Birden pür lekesiz, sonsuz bir feza gözüktü,  bulut gibi buharlarla 
dolu.  Yürüdü gitti, bir evvelki güzellikler görüşünü kapatmadı, orada kalıp kendini bağlamadı. 
Merhalenin sonunda, aydınlık peyda etti. 

8  Sadreddin Konevî, İlâhî Nefhalar (en-Nefehâtü’l-ilâhîye), tercüme: Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, sf. 215
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Bir dehlize varmıştı. Kapısında melekler ve ulvî ruhlar bulunuyordu. Onların seslerini işitti.

 Eğer ruhanileşme istidadınız varsa, manen deriniz soyulur ve giymiş olduğunuz elbise 
üzerinizden çıkarılırdı. Ruhlara lâyık bir hilat giydirilirdi.” 9

Pekiyi hep semavî yolculuklar yapan, göksel, üstün akıllı adamlar mıydı, topraktan gelen 
yönleri yok muydu?

Bizden ayrılan, sıra dışı halleri, üstün gayeleri, örnek hayatları olduğu gibi, yakın bulduğumuz 
tarafları da bulunuyordu kuşkusuz. Kolayca yetişmemişler, zorlu sınavlardan geçerek, 
bambaşka bir hayatın içinde er(i)mişlerdi.

Mesela Sadreddin Konevî, parlak yetenekli genç yaştaki bir oğlunu kaybetmişti. 10

Moğollar tarafından öldürüldüğü rivayeti de vardır. Yani evlat acısıyla da sınanmıştır. 

Vasiyetinde; “Kızım Sekine’ye de (Allah onu muvaffak kılsın) namaza ve diğer farzlara devam 
etmesini, sürekli istiğfarla, ilgilenmesini ve Allah’a karşı hüsnü zan beslemesini vasiyet 
ederim.”11 derken bir “baba” olarak ne kadar insanî ve “bizdendir”.

Özel hayatlarında problemleri olabilirdi belki, fakat her çeşit şiddetin tırmandığı, bilhassa 
kadına karşı, beşeriyete yakışmayan davranışların yayılışıyla dertlendiğimiz günümüzde; 
bize aile geçimi, insanî muamele hususunda güzel işaretler sunarlardı. Sabır, kemâlin en 
önemli hareket noktasıydı ve bazen az bulunur olgunluk örnekleri verilirdi:

Sadreddin Konevî’nin hocalarından Evhadüddin Kirmânî, Bakırcılar Çarşısındaydı. Bir tellal, 
sıra dışı bir cariyeyi satıyor, meziyetlerini(!) sıralıyordu: “Kötü huylu, bozuk tabiatlı, küfürbaz, 
yaramaz…”

Bedava verilse bile müşteri bulması imkânsızdı. Fakat Evhadüddin Kirmânî talip oldu. İyi bir 
fiyat da verdi… Üstelik onunla evlendi. Eve gelince cariye hemen kavgaya başladı, birini 
dövdü. Şikâyet ettiler. Daha beteri, katmerlisi hazırdı. Eziyetlerinin en büyüğünü Hz. Şeyhe 
yapıyordu.  İşin kötüsü, fena hareketlerinin sonu bir türlü gelmiyordu. 

Evhadüddin Kirmânî hiçbir ev işini yaptıramadı. Fakat tahammülü zorlasa da, nasihatini, 
ikazlarını, alâkasını esirgemedi. 

Gelen misafirlere, özellikle de büyüklerden biri teşrif ettiğinde, yüksek sesle, 
duyuracak şekilde hakaretâmiz konuşurdu:

“Şu sahtekârların hepsini öldürmek ya da yakmak gerek.”

Gelen iki mübarek misafire hizmet etmek istemediği için, kocasının yakasına yapışıp, 
ağır sözler ederek, eline geçirdiği bir sopayı başına vurdu. Kavga ve gürültüyü duyanlar yetiştiler,  
oradakilerden Şeyh Zeyneddin Sadaka sinirlendi:

“Bu mendeburu daha nereye kadar çekeceksin. Ya boşa, ya bir başkasına ver, kov, sat 

9  Müeyyedüddin Cendi, Nefhatü’r-Ruh ve Tuhfetül-Fütuh(Vuslat Yolu), ter: Hayrettin Yılmaz, İstanbul: İnsan Yayınları, 1996, 
sf. 164-165

10  Şeyh Musa Es-Sadrî, Regâyibü’l Menâkıb, Haz: Dr. M. Emin Agar, İstanbul: Anka Yayınları, 2002, sf. 75

11  Kâzım Öztürk, Sadreddin Konevî’nin Evrensel Mesajları, Konya: NKM Yayınları, 2013, sf. 184
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gitsin. Bunca azaba, belaya katlanmaya mecbur değilsin?”

Evhadüddin Kirmânî: “Ey arkadaşlar” dedi.

“ Ben onu bütün kusurlarıyla aldım kabul ettim. İrademle kabul ettikten sonra; bir şey, 
belâ ve azap ise başımdan defetmek, bir başkasının üstüne yıkmak yiğitlerin meşrebinde caiz 
değildir. Bilhassa da kötü huyları eskiye göre, yüz misli arttıktan sonra onu başkalarının üstüne 
atmak, topluma musallat etmek mürüvvete aykırıdır. En iyisi tahammül göstermemdir.”12

Gönül nakkaşları; genellikle toplum içindeydiler, dağ başlarında fildişi kulelerde 
sürdürmezlerdi hayatlarını. Söz gelişi İbn Arabî, sultanlarla yakın ilişkiler kurmuştur, 
yöneticilere nasihatler vermiştir: 

“Hükümdara yaraşan şey gerçek başkanlığın peşinde olmaktır. Söz konusu başkanlık ne 
baskıyla, ne soylulukla, ne de insanların kendisini öyle kabul etmesiyle elde edilemez. O 
halde hükümdarın bütün gücünü erdemleri kazanmaya ve güzellikleri edinmeye yöneltmesi 
gerekir. İyi huylarda son noktaya ulaşmaya çalışmalı, kazanmış olduğu en büyük erdemleri 
bile küçümsemelidir ki, hepsini kendinde toplamayı başarabilsin.”13 diyordu.

İbn Arabî, sık sık ondan görüşlerini soran,  Hıristiyanlara olan ilişkisinin nasıl olması 
gerektiğini merak eden Sultan İzzeddin Keykavus’a da, yazdığı cevabî mektubunda, bazı 
tavsiyelerde bulunmuştu. 

Mektubunda şeri hükümlere uyulmamasından ve şirkin hâkimiyetinin yükselmekte 
olduğundan söz etmişti. Ve özetle “Hıristiyanların kilise ve manastırlarda casusların 
barındırılmalarına, şirk gösterisinde bulunmalarına, Müslüman olmak isteyen Hıristiyanların 
İslâm’a girmelerini engellemelerine izin verilemez. Hıristiyanlar Müslümanlara saygı 
göstermek zorundadırlar” gibi ifadeler kullanıyordu. Haçlıların Endülüs’te ve Kudüs’ü 
işgallerinde Müslümanlara yaptıkları işkencelerin farkındaydı. 14

Zaman değişse, taraflar saflar birbirine karışıp bulansa, ortalık kirden, sisten, zulmet ve 
cehalet perdesinden gözükmese,  söylemler biçimler farklılaşsa da; hayır ile şerrin, ferdî ve 
toplumsal nefislerin savaşları bitmeyecekti. Dertli, ağlamaklı, kanamalı asırlar birbiri ardı 
sıra gelecekti. 

Büyük Bilge, Haçlıya karşı tavizkâr siyasetlere karşıydı. Bunlar zamanla ruhî bir ittifaka, 
küresel dayanışmayla manevî gerilemeye ve geçişe; İslâm’ın ve ümmetin topyekûn 
istikbaline tesir eden olumsuz bir gidişata yol açabilirdi. 

İslâm şahsiyetine, izzet ve hüviyetine sahip çıkmamızı istiyor, ikaz ediyordu.

Defalarca tekfirle suçlanmıştı. Sadreddîn Konevî, onun Konya’da karşılaştığı bir güçlükten 
söz ediyordu.15 Muhtemelen Hz. Mevlâna gibi, anlaşılma zorlukları olmuştu.

12   Prof. Dr. Mikail Bayram, Şeyh Evhadü’d-Din Hamid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, Konya: Kardelen Yayınları, 1993, sf. 
159-160

13  İbn Arabî, Allah Kimleri Sever, Çev: Ekrem Demirli, İstanbul: Hayykitap, 2006, sf.106

14  Prof. Dr. Süleyman Uludağ, İbn Uludağ, İbn Arabî, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995, sf. 47-49

15  Sadreddin Konevî, İlâhî Nefhalar (en-Nefehâtü’l-ilâhîye), tercüme: Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, sf. 259
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Eleştiriye, karşıt fikirlere tahammül konusunda; hoşgörüleriyle zamanımıza ışık tutardı 
erenler. 

Evhadüddin Kirmânî’ye muhalif bir gurup; hicviyeler yazarak, gözüne ilişip, asabı bozulsun 
diye dergâhın kapısına yapıştırmışlardı. Böyle bir şiir kapıya asılınca Türkmen Cenapları gider, 
mahsustan başını sallar, sinirlenmiş, üzülüyormuş gibi yapardı. Ki o kişiye haber versinler de 
gönlü hoş olsun, memnuniyet duysun diye.

Sebebini sorduklarında şu cevabı vermişti:

‘Bunu yapan şahsın maksadı beni üzmektir, o bundan zevk almaktadır. Benim de esas 
maksadım bir gönül kazanmak, bir gönle mutluluk tattırmaktır. Eğer üzüldüğümü sanmaları 
onları hoşnut ve mutlu ediyorsa maksadım hâsıl oluyor demektir.”16

Kâmil insanların hayatları üzerinde farklı okumalar yapılabilirdi. Rüya dilinden de dersler 
alınabilirdi.

Sadreddîn Konevî’nin bir rüyasında; Hazreti Peygamber kefenlenmiş bir hâlde tabuttaydı. 
Kendisinden dinleyelim:

“Bazı insanlar O’nun naşını bağlıyorlardı. Başı açıktı ve saçları neredeyse yere değecekti. 

“Onlara merakla: Ne yapıyorsunuz?” diye sordum.

“O öldü, kaldırmak ve defnetmek istiyoruz” diye cevap verdiler.

Kalbime, Peygamber Efendimiz’in(sav) ölmediği duygusu düştü. İçim elvermiyordu. 

“Ben Onun yüzünü, ölüye benzetemiyorum. Durum tahkike kavuşuncaya kadar sabredin” 
dedim. 

Yüzünde hüzünlü bir ifade vardı. Ağzına ve burnuna yaklaştım. Hafif bir nefes aldığını 
gördüm.

Bağırarak yapmaya çalıştıkları işten onları alıkoydum. 

Korku ve dehşet içinde uyandım.”17

“Rüyanın görüldüğü tarih, Bağdat’ın Moğollar tarafından işgal edildiği tarihtir.” 

Acaba bu rüya zamanımızda görülseydi, ne gibi yorumlar yapabilirdik. Bağdat kaç kere 
düşerdi, ya da kaç Bağdat düşerdi?

Yüce Peygamberimiz; bir kere mi Hakk’a yürürdü yoksa İslâm âleminin mevcut durumu, 
cehalet, yoksulluk ve tefrikayı düşündüğümüzde, viran şehirler ve harap gönülleri göz 
önüne getirdiğimizde, ölüp ölüp dirilir miydi?

16   Prof. Dr. Mikail Bayram, Şeyh Evhadü’d-Din Hamid el-Kirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, Konya: Kardelen Yayınları, 1993, 
sf.250-251

17   Sadreddin Konevî, Kırk Hadîs Şerhi ve Tercümesi, Tahkîk ve Tercüme: Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, Konya: MEBKAM(Meram 
Belediyesi Konevî Araştırma Merkezi), 2009, sf. 134

  Sabah Ülkesi kültür-sanat ve felsefe dergisi, Ekrem Demirli, Şehir ve Peygamber
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Hep O’nun soluğunu, İlâhi Mesajı dinlemeli, gözlemeli değil miydik? Kutlu bir mirasa ne 
kadar sahip çıktık ve geliştirdik?

İslâmi değerleri içselleştirme durumumuz, hayatımızın ne kadar merkezine aldığımıza dair 
bir okuma ve ikaz da gözükebilirdi Sadreddin Konevî’nin rüyasından.

Bu müstesna şahsiyetler, sevgi temelli cihanşümul mesajlarıyla; bizi bir tefekkür, muhasebe 
ve yüzleşmeye; şahsî tarihle hikâyemizi de özeleştiri ve arınmaya tâbi tutmaya; bir 
güzelleştirme eylemine de davet ediyordu şüphesiz. 

Mükemmele uzanan bir yaşama sanatına, bir dünya inşası ve yapılandırmaya, yeni bir tarih 
yazmaya…
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Neden Tarihî Roman ve 
Tarihî Romanda Neden Konya?

Fatma Şeref Polat
Yazar

Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz.

Ben romancı olarak neden tarihi roman yazmayı ve tarihi romanda neden Konya’yı tercih 
ettiğimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Bir düşünür: Tarih bilmiyorsanız bu gün doğmuş sayılırsınız diyor. Bir an için bu gün dünyaya 
geldiğinizi ve şu an bu halinizle ama geçmişe dair hiçbir bilginiz olmadan bu salona 
bulunduğunuz koltuğa ışınlandığınızı farz edin. Kulağınızı okuyacağım şarkı sözlerine 
vererek bu şarkıyı ilk kez duyuyor gibi dinlemenizi rica ediyorum. Dikkatle dinlemenizi rica 
edeceğim çünkü daha sonra hep birlikte üzerinde düşüneceğiz.

Yanım çok kalabalık sesin gelmiyor bağır

Müzik son ses bangır bangır

Ağzı bozuk şarkılar tuttum sana

Biraz ağır...

Yavrum kaldır kollarını

Teslim ol etrafın sarılı

Sabret af çıksın sana

Ben öptürcem bu evin yollarını

Yavrum kaldır kollarını

Teslim ol etrafın sarılı

Bunlar iyi günler sana ben

Öptürcem bu evin yollarını...

Albüm: Bangır Bangır söyleyen: Gülşen 2015

Tarihe kapıdan pencereden değil de bacadan girerek bir beyin fırtınası yapmak istersek 
günümüzden geçmek gerekir. Sizlere oldukça popüler bir müzik eserinin sözlerini okudum. 
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Oldukça tutkulu bir sevgi tezahürü var parçada, seven iddialı bir genç kız, aslında ne derse 
desin sevdiğini bekliyor aklı fikri onda ve sevdiğini kendi bildiği yollarla yanına getirecek 
tekrar. Anlıyoruz ki kısa veya uzun bir ayrılık durumu var şu anda ve uzaktaki bir sevgiliye 
yazılmış. Şimdilik son dizenin “Öptürcem bu evin yollarını...” dizesinin altını çizip geri dönmek 
üzere bir süre burada bırakalım.

Ve saat geri almaktan biraz alışık olduğumuz bir şeyi daha büyük kesitlerde deneyelim. 
Yılları geriye alalım. Fazla değil bir yüz yıl, 2015 den 1915 e gidiyoruz. Çanakkale savaşı yılları.

Yine sevda, yine ayrılık ve yine seven ve bekleyen yazdığı mektuplara bir türlü cevap 
alamayan bir genç kız ve onun gittikçe biten ümitleri, dönmeyen dönemeyen sevgili... Ve 
cepheye, orada şehit düşen sevgiliye sesleniş:

Çanakkale derler yeşil söğütlü,

Neçe molla getti eli divitli,

Bi mektup atayım üstü tahütlü,

Mektubum ordunu bulsa n’olurdu

Çanakkale derler yeşil gavaklı,

Mollaların mürekkebi boyaklı,

Neçe gelenler var ağaç ayaklı,

Ağaç ayağınan gelsen n’olurdu.

Söyleyen: İsimsiz 1915

Evet aynı duygunun iki farklı namesi... İki genç kızın belki tamamen aynı duygularda ama 
çok farklı şartlarda uzaktaki sevgililerine seslenişi.

Geçmiştekilerin bu günden haberi olma şansı yok ama bu gün “Sana ben öptürcem bu evin 
yollarını...”  şarkısını söyleyen bir genç kız “Tahta bacağınla gelsen ne olurdu” ağıdını yakan 
yaşıtından haberdar olabilir, olmalıdır. Ve işte o zaman sevdası da nidası da bambaşka bir 
anlam kazanır içinde. Artık aynı şarkıyı söylerken bile bir başka mana kazanacaktır kelimeleri.

Tıpkı “Hiç bilmeyenlerle, bilenler bir olur mu?” kutsal sorusunun bize düşündürdüğü gibi. 
Ve bu etkinliğin adına bilgi şöleni olarak isabetle yansıtılmış olduğunu düşündüğüm bir 
gerçektir tarihi bilmenin insanda büyük bir farkındalık, derinlik, uyanıklık yaratacağı...

Fakat biraz önceki şarkı karşılaştırması örneğinde olduğu gibi tarihi anlatmanın çeşitli yol 
ve üslupları var usulleri var. Bu karşılaştırmayı bilimsel bir makalede sunmak ya da ders 
kitaplarında ele almak ile canlı kahramanlara mesela 2015’ten Gizem ile 1915’ten Emine 
üzerine kurgulayıp roman içinde anlatmak arasında dağlar kadar fark var. İnsan psikolojisi 
üzerinde etkisi bakımından. Elbette iki yöntemin de yeri ayrı ve ikisi de gerekli ama biri 
olmadan diğeri eksik kalır diye düşünüyorum.
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Bilgi aynı bilgi ama sunum şekli farklı bu yüzden ben tarihi bilgileri yemekte kullandığımız 
temel malzemeler romanı ise mükellef hazırlanmış bir yemeğe benzetiyorum. İnsanların 
önüne bir kaşık tere yağ, bir bardak pirinç, bir çay kaşığı tuz, iki bardak su koyup yemesini 
bekleyemeyiz. Bu şekilde yemek için çok ciddi bir açlık aşamasında olması gerekir. Ama pilav 
yapıp koyarsak herkes en azından bir kaşık tadına bakmak isteyecektir.

Biz romancılar bu malzemeleri ne kadar çeşitli ve yerinde dozunda kullanırsak o kadar zengin 
bir menü sunabiliriz okurlarımıza.  Tarihi bir hikâye anlatacak olan yazar elbette sadece yazılı 
kaynaklarla da yetinemez.  Onlar temel malzeme ise tuzu biberi baharatı da olmalı elbette. 
İşte o zaman önümüze algı, duygu, sezgi ilham rüya gibi pek çok yardımcılar çıkıyor. Ve tarihi 
romanda tartışma oradan başlıyor esasında.

Ne kadar bilgi ne kadar sezgi gibi özetleyebileceğimiz bir denklem içinde bunu 
değerlendirmeye çalışabiliriz. Fakat ben sanatın bir kalıp ve tartıya vurulup kontrol 
edilebileceğine inanmayanlardanım. Eğer ortaya bir eser çıkacaksa sanatçının metot bilse 
bile tamamen ona uygun yapması mümkün değildir. Çünkü bu Mikalenjelo’nun Musa 
heykelini torna tezgâhında üretmeye benzer. Ölçüsü ne kadar milimi milimine girilse de 
bilgisayar programına hisseden bir heykeltıraş eli ile yapılana asla benzemez.

Az önceki yemek örneğine dönersek yemeği yeni öğrenenler ölçüyle yapar iyi kötü tutturur 
ama asıl ustalar annelerimiz göz kararı el kararı kullanır ki onların lezzetini kimse tutturamaz.

Bu yüzden her yazarın kendine has hatta her romana farklı yol ve yöntemleri olabilir. Ayrıca 
her eserin kendine has bir doğum şekli vardır. Ve romanların yazılış hikâyesi bile başka bir 
hikâye konusu olabilir. Dolayısı ise üstünde ilmi olarak ne kadar konuşursak konuşalım ya da 
yazım tekniklerinden birine göre romanı planlayıp kurgulayıp çalışmaya başlayalım hiçbir 
şey tasarladığımız gibi gitmeyebilir. Çünkü her eser tıpkı insanoğlu gibi kendi kaderi ile 
dünyaya geliyor adeta.

Bunlardan yola çıkarak Aşk Güneşe Benzer’i yazarken yaşadığım bazı deneyimleri olduğu 
gibi anlatıp bilgi ile sezgi sarmalını nasıl işlediğim konusunda kararı size bırakmak istiyorum.

Bu oturumda saatlerce beklediğinize göre veya bu yazı size ulaştığına göre gerçekten samimi 
bir kitapseversiniz ve herhangi bir doğuşla ilgili her şeyi anlayabilirsiniz diye inanıyorum. 
Bu yüzden burada ilk kez hiçbir yerde paylaşmadığım bir yönü ile anlatacağım Aşk Güneşe 
Benzer’in yazılış hikâyesini.

2004 yılı yaz aylarında güncel, 12 Eylül Öncesi ile sonrası kuşağın hikâyesini temel alan bir 
roman üzerinde çalışıyordum. Romanın taslağını hazırladıktan sonra sanırım bir üç dört ay 
yazdım.

Diğer yandan aktif ve yoğun olarak avukatlık yaptığım bir dönemdi. Konya’daki Eski 
Adliye’nin Ticaret Mahkemesi ek binasında duruşma bekliyordum.

Mesleki ve kişisel alanımda olumlu olumsuz birçok tecrübe biriktirmenin zihin yorgunlu 
bir yana önümde bulunan hukuki bir mesele ilgili iki seçenek arasında kararsızdım. Aşağı 
sakal-yukarı bıyık gibi durumlardan biriydi. Ve mesleki anlamda hangisi daha hakkaniyete 
uygun, karar vermek zor olduğu gibi bir de pek etik olmasa da kolay ve kestirme başka 
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bir yol vardı önümde. Ama bu çok ucuz bulduğum taktiği bir üstadıma bile danışıp akıl 
almaktan utanıyordum. Tüm bunları akılımdan geçirirken iki meslektaşımın arkamdan 
gelen sohbetine kulak misafiri oldum. Aynı davada karşı tarafları temsil etmişler ve büyük 
sanayicilerden olduğu anlaşılan müvekkillerinden epeyce gelir sağlamışlar. Ve dahası birinin 
kazanabileceği davayı kısmen kabul kısmen ret ile bitirip bir de yüksek yargıya taşımayı 
karlaştırmışlardı aralarında. Ve elbette “Aslında biz bu davayı tamamen kazanabilirdik” 
telkini ile müvekkili temyize ikna etmek zor olmayacaktı. Fakat o aşamada adil(!)   olarak 
anlaştılar temyiz için ikisi de müvekkillerinden aynı ücreti talep edecekler. Etik davrandıkları 
tek nokta buydu sanırım. Birbirlerine ne kadar güveniyorlarsa artık bilmek mümkün değildi 
böyle bir ilişkide.

Kendi içimde çözemediğim bir problem varken dışarıdan gelen bu yeni bilgi düşüncelerimi 
büsbütün alt üst etti. Orada ulu orta konuşulan benden başka on-onbeş kişinin bulunduğu 
bir salonda marifet gibi zekâ göstergesi gibi övünülürcesine yapılan iş hiç kimse tarafından 
da bir tepki ile en azından bir ters bakış bir surat buruşturma ile karşılaşmayınca büsbütün 
şaşırdım. Üstelik de böyle bir konun adalet sembolü olması gereken bir yerde, adliye 
koridorunda konuşuluyor olması vahameti büsbütün artırıyordu. Demek işler böyle yürüyor 
herkes böyle yapıyor. Benim takıldığım konu devede kulak bile değil bunların yanında diye 
düşünmeye başladım. Ben bu akılla devam edersem işlerimi yürütmem mümkün değil 
herhalde dedim içimden.

Herkes trafikte aynı hızda giderken frene basıp kazaya sebep olmak gibi bir duruş sergilemek 
mi düşüyordu bana ve benim gibi düşünen insanlara bu akış içinde? Kafam karma karışık 
işlerimi bitirip çıktım. Binanın önünde az ileride Karatay Medresesi’nin sağına düşen büfede 
bir şey almak üzere durdum. İçeride çalışan iki genç ve gazete okuyan yaşlı bir adam vardı. 
Delikanlılar ayakta olduğu halde “ben bakayım” diye kalkan adam pencereden istediğimi 
uzatırken:

“Adliyede mi çalışıyorsun kızım?” diye sordu. Mesleğimin adını bile anmak istemiyordum o 
ruh hali ile konuşmayı uzatmakta. Gönülsüzce “Öyle sayılır” dedim. Baştan beri yüzündeki 
tebessüm mü hiç eksik etmeyen adam aynı şefkatle “Anlıyorum, orada işler nasıl yürürse 
yürüsün, herkes ne yaparsa yapsın sen sakın öyle yapma, başarısız olacak olsan da kendi 
bildiğini yap” dedi.  Bir an ben bir şey mi söyledim yoksa farkında olmadan sayıkladım mı 
diye düşündüm. Sonra bu amca yıllardır burada ise kim bilir benim durumumda kaç insan 
gördü herkese aynı şeyi söylüyordur belki diye karar verdim.

Ama gerçekten bir danışmana bana tarafsız ve şu anki gidişatın etkisinde kalmadan cevap 
verecek bir insana ne kadar ihtiyacım olduğunu fark ettim.

Şemsi Tebrizi türbesine çevirdim adımlarımı... Sanırım Aralık ayıydı, soğuktu etrafta pek 
kimse yoktu.  Parkın bir ucunda banka oturmuş bembeyaz sakallı bir ihtiyar kendi âlemine 
dalmış gözüküyordu. Okunmak üzere olan ikindi ezanını bekliyor gibiydi. Büyük ihtimalle 
namazı Şems Camii’nde kılacaklardan biriydi. Tam cemaat gelirken cami içindeki türbeyi 
rahatça ziyaret etmek mümkün olmaz diye sandukanın başına bakan dışarıdaki pencereye 
yaklaştım.
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O ana kadar tasavvuf ekollerini şirke batmış gören katı şeriat kurallarını savunan 
kaynaklardan beslendiğim için hiç bir edep, usul, erkân bilmiyor oldukça materyalist bir 
bakış açısı ile düşünüyordum. Yapacağım bir Fatiha üç ihlas hediye etmek şeklinde klasik bir 
kabir ziyaretiydi.

Şems’i Mevlana’nın şiirlerinden tanıyor tasavvufa Yunus’un anlattığı gibi ise saygı duyuyor 
bir de Necip Fazıl’ın anılarından biliyordum. Ama o pencerenin demirlerinden tutum içeri 
baktığımda beyni bırakmış kalbimle düşünüyordum. Burada olsa da konuşabilsek ihtiyacı 
ile Şems’i özlüyordum. Bu duygu ile başımı cama dayayıp sandukanın başındaki yeşil sarığa 
daldım gittim. İçerideki avizenin ışığında oldukça net gözüküyordu. Öyle ne kadar kaldım 
bilmiyorum ama artık bir dua okuyayım diye elimi demirden çekip açacağım anda içerden 
yüzüme doğru bir boşluk çarptı sanki. Anlam veremediğim bir görüntü geldi gitti; Soğuk 
mermer bir kuyu görüntüsü, su yok en dipte karemsi bir taş ya da levha ... Ve aynı anda “ben 
burada değilim, beni ara ...” diye bir mana doğdu içime. Ses var mıydı, sessiz miydi hiçbir bir 
zaman bilemeyeceğim ama tam anlam buydu.

O kadar netti ki daha “ben burada değilim” ikazını duyar duymaz duaya kaldırdığım ellerimi 
indirdim. Yere bıraktığım iş çantamı aldım. Hızla oradan uzaklaştım. Olaydan epeyce sonra 
ileride bankta oturan yaşlı adamın benim hareketlerime şaşkınlıkla baktığını oradan 
ayrılırken avlunun taş zemininde çizmemin topuklarının çıkardığı sesin yankılandığını 
hatırladım. Dışarıdan bakınca durumun ne kadar garip olduğunu adamın bana seslenmek 
ile bir şey yapmamak arasında bir tereddüt yaşadığını bunu gördüğüm halde o anda dışa ne 
kadar kapalı olup hiç anlamlandırmadığı fark ettim. Sonunda kendime kızıp Şems’i o kadar 
görmek istedim ki beynim bana böyle bir oyun oynadı kararına vardım. Ve Şems olsa bana 
ne diyecekti sanki “doğru da eğri de gün gibi açık elbette doğru olanı yap, yakın menfaat 
için hakikati satmak sadece ahmakların işidir” falan derdi mutlaka diye düşündüm. İşlerime 
kaldığım yerden devam ettim ve bu olayı unuttum.

Beş altı ay sonra sanırım Konya Ticaret Odasının yayınlarından biri büroma gelmiş, göz 
atıyordum. Birden bire donup kaldım. Şemsi Tebrizi türbesi ile ilgili bir araştırma ve eski 
bir fotoğraf! Mahzene girildiğinde çekilmiş o boş kuyu, o dipteki kare taş... Ruhumdaki 
dalgalanış, kalbimde zirveyi zorlayan atış, ve ona yetişemeyen nefesimle gözümü kapatıp 
kapatıp tekrar açtım. O gün odaya ilk giren her kimse ona gösterip resmi tarif ettirdim üstelik 
gördüğüm doğru mu diye.

Sonra ancak delilikle tarif edilecek bir merakla okumaya başladım. Şems’in Makalat’ı 
Mevlana’nın tüm eserleri, Arabi’nin Füsus’u, Konevi’nin Fatiha Tefsiri, dönemin tüm kaynakları 
ve daha gerisi daha ilerisi...

Yaşadığım büyük şaşkınlıklar oldu. Biz Hegel’i Kant’ı ve sair ünlü ismi boşa okumuşuz onlar 
da kim ya hu, dedirten fikirler, tartışmalar, eserler.

9. yüzyılda, dikkatiniz çekerim tek dokuz, on dokuz değil. 9. yüzyılda bir Müslüman bilginin 
evrim teorisinden bahseden risalesine bu okumalarım esnasında rastladım.

11. yüzyılda, sezaryen ameliyatını, aletlerini ve hasta üzerinde uygulanmasını bütün 
ayrıntıları ile gösteren Diyarbakır’daki tıp risalesinden haberdar oldum.
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Mevlana’nın mesnevide atomun parçalanmasından ve bu durumda çıkacak enerjiden söz 
etmesi üstelik bu sırrın vakti gelmedi çok erken diye konuyu kapatması çok dikkat çekiydi.

Şemsin cansız madde olmayışını izahı, maddenin çekirdeğinden ve orada dönen parçalardan 
söz etmesinden etkilenmemek mümkün mü?

2005 yılında ilk araştırmamda Muhyiddin Arabi hakkında 24 bin İngilizce site ve dünyada ünlü 
üniversitelerde açılmış hayranlık kulüpleri varken Türkçe bir kaç ciddi site bile bulamadım.

Karatay medresesinin, Oxford üniversitesine örnek oluşturduğunu çok sonraları öğrendim. 
Buna benzer örnekleri uzatmak mümkün ama sadece merakımdan okuyordum ve tarihi bir 
roman yazma niyetim ya da cesaretim yoktu. Görmediğim, dokumadığım, konuşmadığım 
insanları roman kahramanı olarak canlandırıp yaşatmayı hayal bile edemezdim. Ama 
okudukça onlara o kadar yakın oldum ki artık neye nasıl tepki vereceklerini hissedebiliyordum. 
İçimde bir roman hikâyesi kendiliğinden akmaya başlamıştı bile. Yine de buna zemin olarak 
Konya’yı seçmek istemiyordum. Sonra fark ettim ki bunun sebebi Konya’nın bu gün oldukça 
gölgede kalmış olması. Hâlbuki geçmişe gidildiğinde hangi ünlü simayı yazarsanız yazın 
yolunuz Konya’ya, Selçuklu’ya düşüyordu.

Çünkü Konya Orta Asya’dan gelen Türk kültürü ve Hicaz ile Endülüs’ten gelen İslam 
kültürünün toplandığı karılıp yoğrulup, eşsiz bir bileşim oluşturulduğu bir kâse. Bu öyle 
sihirli bir karışım ki Anadolu’daki kırk parçalı tüm gruplarını bir binanın harcı gibi tutturdu. 
Ayrı özelliklerini korusalar bile muhteşem bir abidenin en uygun yerinde en uyumlu parçası 
olarak varlıklarına anlam kattı.

Ayrıca bu karışım çok özel bir kandil yağı gibiydi İstanbul’da bir meşale yakacaksanız da 
Konya’daki Selçuklu kâsesinden bu iksiri almalısınız Ankara’da bir meşale yakacaksanız da... 
Tarihe bu gözle bakarsanız öyle yapıldığını açıkça görürsünüz.

Başta söylediğim gibi her yazarın farklı kişisel ve kendinden başka kimseyi bağlamayacak, 
hatta başka kimse için hiçbir anlamı olmayan sezgisel deneyimleri, bunlarla karışık içsel 
dünyası vardır. Zaten sanatçı sıradan bir olayda herkesten farklı bir şey göremediyse onu 
yazmasının ya da paylaşmasının bir anlamı yoktur. Çünkü sanat arama iz sürme keşfetme 
ve bulduklarını kendi alanında sergileyerek, insanlığın perspektifini genişletme bakış açısını 
çeşitlendirmeye bir katkıda bulunma çabalarından yollarından biridir.

Söz dinleyenin, mana kavrayanındır... Burada olduğunuz için teşekkür ederim.
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Tarihi roman ödülü alanlarla konuşmalar... 

Beyazıt Akman ile...

Tarihi roman için yüz küsur yıllık romancılığımızın vazgeçilmezi diyebilir miyiz?

Elbette denilebilir. Bizimkisi gibi köklü, derin ve zengin bir tarihi bulunan milletler için 
edebiyat içinde tarihi roman kaçınılmazdır. Bu romanların niteliği, anlatım tarzı, kurguları 
ve üslupları zamana göre değişmiştir ama tarihimizi anlatan hikâyeler her zaman olmuştur.

Tarihi roman yazmadan önce okuduğunuz, beğendiğiniz tarihi romanlarımız hangileridir? 

Ben Batı edebiyatları eğitimi aldığım için genelde beslendiğim kaynaklar da doğal olarak 
bunlar olmuştur. Sir Walter Scott, Christian Jacq, Valerio Manfredi, Ken Follet gibi tarihi 
romanın büyük ustaları bu isimler arasında ilk aklıma gelenler... Türk edebiyatı’ndaki isimler 
daha sınırlı, ama Attila İlhan’ı, Feridun Fazıl Tülbentçi’yi ve Halikarnas Balıkçısı’nı burada 
zikredebiliriz.

Roman yazarlığında bilginin mi yoksa ilhamın mı daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Roman tam bir ağır taş işçiliğidir, hele hele tarihi roman için uzun süreli araştırmalar 
gerektiğinden bilgininin ve emeğin rolü daha da ön plana çıkar. İlham yazarın sürükleyici 
kurgular oluşturması ve tarihi bilgilerdeki boşlukları tamamlaması için gereklidir. Ama ilham 
ancak araştırmadan sonra ortaya çıkabilir.

Tarihin gerçekleri romanın gerçekleri ile ne ölçüde telif edilebilir? 

Bu gerçeklik konusuna ben şu şekilde bakıyorum. En başında şunu ifade etmek gerekir: tarihi 
roman, adı üstünde tarihe, bilgiye ve belgeye dayanır ve tarihi roman yazarının ben roman 
yazıyorum diyerek bu tarihi kafasına göre eğip bükmeye hakkı yoktur. Milli bir sorumluluk 
bilinci gerekir. Kurgu, tarihsel gerçekliğin üzerine inşa edilmelidir. Ama burada şu ayrımı da 
yapmak gerekir; bir gazeteci gerçeklik vardır ki bu basit, ham gerçekliktir. Şu şunu öldürdü, 
o bunu yaraladı, o şununla evlendi gerçekliğidir bu. Ama bir de edebi bir üst gerçeklik vardır 
ki, buna biz hakikat diyebiliriz. Bu, evrensel, zamanlar üstü bir gerçekliktir. Tarihi romanın 
da bence asıl sadık olması gereken şey bu hakikattir. Aksi taktirde tarihi romanı, tarihi 
belgelerden ve dönemin gazetelerinden ayıran hiçbir şey kalmaz.

Tarih sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Eserlerinizi kaleme almadan dönemini araştırmak, 
havasına girmek gibi bir temayülünüz var mıdır?

Elbette dönemi araştırıp havasına gireceksiniz, başka türlü yazılamaz ki. Romanı yazarken 
yeri gelince yeniçeri olup savaş meydanlarında çarpışacaksınız, yeri gelince bir esir gibi 
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zindanlara atılacaksınız. Yazdığınız her bir karakter gibi hissetmeyip dertlenmedikçe sağlam 
hikâyeler ortaya çıkamaz. Araştırma konusu ise bu işin vazgeçilmezidir. Ben özellikle aynı 
zamanda bir akademisyen olduğum için yıllarca araştırmadan yazmaya koyulamam. 
Piyasada ne yazık ki üç-beş ayda bir sultanın romanını yazan sözde tarihi romancılar var. 
İşi ayağa düşürüyorlar. En son romanımı ben dört yılda yazdım. Bu, yüzlerce belge ve arşiv 
demek. Benim altım ayım sadece karakterlerin gardırobuna gider.

Sırf roman yazmak için mi eserlerinizi kaleme alıyorsunuz? Yahut da tarih anlatmak maksadıyla 
mı tarihi roman alanını seçtiniz?

Ne sırf roman yazmak için, ne de tarihi öğretmek için tarihi roman yazılır. Aslolan güzel 
edebiyattır ama tarihi roman yazdığınız için tarihin size yüklediği bir sorumluluk bilinci vardır. 
Osmanlı tarihini anlatan popüler romanlar iki ana hataya düşüyorlar. Bunlar ya tamamen 
kendi tarihimizi olumsuz ve harem kavgalarına hapseden oryantalist romanlar oluyor ya da 
“vatan, millet, Sakarya!” belagatiyle yazılan, hamasi söylemler içeren, araştırmadan ve edebi 
değerlerden yoksun çalışmalar. Burada önemli olan hem hakkaniyetli, kendi tarihimizi tüm 
zenginlikleriyle gözler önüne seren ama bunu yaparken de romana ve edebiyata hakkını 
veren eserler üretmeye çalışmaktır.

Hangi ortamlarda daha rahat yazarsınız?

Disiplinli bir çalışma tarzım vardır. Hem araştırma hem de yazma sürecini titizlikle ve düzenle 
sürdürürüm. Genelde evdeki ve üniversitedeki ofis ortamımı tercih ederim. Çoğu zaman 
kahve içmeden yazamam.

Romanda gerçeğe mi yoksa kurguya daha çok önem verirsiniz?

Tarihi romanda bu ikisi arasında çok ince bir çizgi vardır. Kurgu, tarihi gerçekliği tamamlayacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Ama bunu yapacağım diye tarih ders kitabı gibi sevimsiz bir şey de 
çıkmamalıdır ortaya. Hikâye, sırf kurgusuyla ve hikâyesinin güzelliğiyle her şeyden önce 
okuru cezbetmeli ama bu tarihi araştırmanın üzerine inşa edilmelidir. 

“Bir roman yazayım ama tarihi olmasın” diye düşündüğünüz oldu mu?

Araştırmacı akademisyen kimliğimden midir, bilemiyorum, ben hep tarihi ve romanı iç içe 
düşündüm. 

İlk romanınızda İstanbul’un fethini ve Fatih’i anlattınız. Böyle bir başlangıç yapmanızın özel bir 
sebebi var mı?

Batı’daki Türk-İslam algısı konulu doktora araştırmalarında yabancı metinlerde hep 
İstanbul’un fethinin bir başlangıç olduğunu gördüm ben ve çıkış noktamın da bu olması 
gerektiğine karar verdim. Bu olay Batı kolektif hafızasında öyle önemli bir yere sahipti ki 
Osmanlı klasik tarihini anlatmaya girişeceksem ilk önce bu konuyu tüm zenginliğiyle yeni 
nesillere aktarmak istedim. 29 Mayıs 1453’te İstanbul fethedildiği zaman Batılı bir seyyah, 
“Bugün dünyanın son günü, medeniyet namına bildiğimiz güzel her ne varsa bitti, güneş 



368

III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

battı, Barbar Türkler şehrimizi istila etti,” diyor. Ben de beş yıllık bir çalışmanın ardından o 
tarihin neden “Dünyanın İlk Günü” olduğunu, aslında insanlık adına yepyeni bir altın çağın 
miladı oluşunun hikâyesini anlatmaya çalıştım. Ben o romanı 2000’li yıllarda araştırmaya 
koyulduğumda sektörde tek bir fetih romanı ya da filmi dahi yoktu. 

İlk romanınız fetihle ilgiliydi, ikinci romanınız Endülüs’le, Müslümanların kovulduğu bir coğrafya 
ile ilgili… Kronolojik sebeplerle mi iki romanı peş peşe yayınladınız?

Ben Osmanlı klasik çağını anlatayım istedim ama bunu yaparken de klişelerden uzak, özgün, 
pek bilinmeyen hikâyeler anlatayım dedim. Adını aldığım sultan II. Bayezid’in tarihteki 
başarıları bizde hep sönük anlatılmış, geçiştirilmiştir. Hâlbuki ben orada zengin, özellikle 
zamanımıza hitap eden bir hikâye yakaladığıma inanıyorum. Özellikle kronolojik olsun diye 
düşünmedim. Doğu-Batı ikilemi ya da hesaplaşması dediğimiz şey önemli benim için.

Bundan sonraki eserlerinizde Osmanlı tarihinin zaman sırasına uyacak mısınız?

Hayır, böyle bir kaygım yok. Kronolojik sıraya göre benim Yavuz’u anlatmam gerekir ama 
ben son yıllarda Yavuz olsun, Kanuni olsun bu konuların artık iyice işlendiğini, her kesimin 
taşlarını döktüğüne inanıyorum. Söyleyecek yeni pek bir şey yok. “Bu konu şimdi çok iyi 
satıyor,” gibi bir düşünceyle asla hareket etmem. Tam tersine, yazılmayanı yazmak isterim. 
O dönemin biraz dinlenmesi gerekiyor. Edebiyatın özgün olması, yeni hikâyeler anlatması 
gerekir. Bu yüzden dört yıldır kuruluş üzerine çalışıyorum. Yeni roman (Osman: Aşk ve Savaş, 
iki cilt) Türk ve dünya edebiyatında hiç olmadığı kadar geniş çaplı bir araştırmayla Osman 
Bey’i anlatacak. Yeni Türkiye’nin inşasına giriştiğimiz bu günlerde yeni bir imparatorluğun 
kuruluşundan öğrenecek çok şeyimiz var diye düşünüyorum. 

Merve Aksakal
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Melahat Ürkmez ile...

Tarihi roman için yüz küsur yıllık romancılığımızın vazgeçilmezi diyebilir miyiz?

Elbette… Hangi açıdan bakarsak bakalım tarihi roman; tarihten kaynaklanan varlığımızın, 
romancılığımızın temeli, milletimizin ve bunun mekânı olan coğrafyanın yani coğrafyadan 
vatana olan sürecin doğrudan doğruya sesi, nefesi, vazgeçilmezidir… 

Aslında “Yüz küsur yıllık” demek yerine, “Bin küsur yıllık” demek geçiyor gönlümden. 
Romancılık tarihimiz, her ne kadar yeni olarak kabul edilse de Orta Asya bozkırlarına, 
Orhun Yazıtları’na, Dede Korkut Hikâyeleri’ne, Kutadgu Bilig’e… kadar uzanan emsalsiz 
hazinelerimizle zenginleşmiş, temelleri atılmıştır. Misâlen Kaşgarlı Mahmut’un Türk boylarını 
gezerek derlediği, Divanû Lügati’t Türk’ü, bir sözlükten öte Türk sosyolojisi, psikolojisi, 
nesir parçaları, şiirleri, atasözleri, gelenek görenek ve olaylarıyla, Türk edebiyatının en eski 
yıllarına tanıklık/kaynaklık eden muhteşem bir altyapıyla, tarihi romancılığımızın temel 
taşları olduğu düşüncesindeyim. 

Eskimeyen, biricik yeni olan tarihi roman, romancılığımız için hem günceldir hem mazidir; 
en büyük ilhamını, hızını, zenginliğini maziden alan, “Kökü mazideki âti”dir. Tarihi romanı 
canlı kılan yüklü bir heyecan, yaşayan bir hatıra vardır, etkisi büyüktür. Öyle ki konjonktüre 
göre kitleleri etkileyecek, sürükleyecek motivasyondur da. İdeolojileri kitlelere mal edenler, 
bunların teorisyenliğini yapanlar bilim, fikir adamlarından ve kuramcılardan ziyade bu 
fikirleri eserlerinde işleyen şairler ve romancılar olmuştur. Hatta teorisyenleri gölgede 
bırakmışlardır. Bu da sanatın, romanın bir başka gücüdür. 

Tarihi roman yazmadan önce okuduğunuz, beğendiğiniz tarihi romanlarımız hangileridir? 

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa-Osmancık / Kemal Tahir’in Devlet Ana- Yorgun Savaşçı / Namık 
Kemal’in Cezmi / Y. Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban / Tolstoy’un Savaş ve Barış… Daha çok 
beğendiklerim ise Tarık Buğra’nın romanlarıdır. Tarihi roman diyemesek de yazıldığı devrin 
tarihini, sosyal yapısını yansıtan Çalıkuşu, Sinekli Bakkal gibi romanların da hemen hemen 
hepsini ortaokul, lise yıllarında okumuştum.

Roman yazarlığında bilginin mi yoksa ilhamın mı daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Roman yazarlığında bilgi ve ilham o kadar iç içe geçmiştir ki hidrojenle oksijenin tepkimeye 
girerek suyu oluşturması gibi; hidrojen mi öncelikli yoksa oksijen mi öncelikli şeklinde bir 
tartışmanın yersizliği gibi… Bununla birlikte nasıl ki ortamda oksijen bulunmazsa yanma 
olayı gerçekleşemez; ilham olmadan roman yazılmaz. Romanda ilham ve bilgi sürekli 
birbirini besleyerek etkileşim içinde olmuştur. Akışa göre bazen bilgi, ilhamın önüne geçer; 
bazen ilham bilginin önüne geçer. Bilgi romanı sürükler götürür, ete kemiğe büründürür, 
vücut verip eser haline getirir. Ancak eser, ilhamla doğar.
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Tarihin gerçekleri romanın gerçekleri ile ne ölçüde telif edilebilir?

Biri diğerini bozmadan ya da gerçekleri çarpıtmadan romana başlamak ve bitirmek zaten 
yazarı yazar yapan asıl ve en temel kuraldır, diye düşünüyorum. Romanın doğal akışı içinde 
elbette çok ince nüanslar, çok hassas dengeler vardır. Zaten yazar romana başladıktan sonra 
akışı içinde uçurumları tarar. Yazar olmanın idrak ve mesuliyetinde, donanım esastır. Kültür 
ve bilimle mücehhez bir yazarın, bir ilham kıvılcımında, tüm frekanslara açık olduğu farklı 
dalgakıranlarla ufuklardan ufuklara koşacağı tartışmasızdır.

Tarih ile sanat karşı karşıya gelmeyeceği gibi biri diğerinde erimeyecek, kendi gerçekliklerini 
koruyarak harikulade bir uyum içinde romana dönüşecektir. Burada tarih sanki sanatın 
süzgecinden geçmiş fakat dimdik ayakta; sanat ise bilimden bir damar alarak, beslenerek 
sanatın büyüsünü güç ve değerini esere bir rüzgâr olarak katacaktır.

Tarih sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Eserlerinizi kaleme almadan dönemini araştırmak, 
havasına girmek gibi bir temayülünüz var mıdır?

Millet, tarih bilincidir. Şu anda Yahya Kemal aklıma geliverdi. Fransa’da tahsildeyken tarihçi 
Albert Sorel’in etkisi altında kalması, Sorel’in Fransız milletini, Fransız tarihinden süzülüp 
gelen ruh, anlayış ve fikir sistemiyle açıklaması ve bundan etkilenen Yahya Kemal’in 
Türkiye’ye döndükten sonra Türk tarihinin önemini özellikle yeni bir ruh ve sistemle ele 
alması… Şiirlerine de yansıtarak, Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde yer alan ve bir şaheser 
olan Selimnâme’yi, Yavuz Sultan Selim’in iki büyük Türk seferini terennüm eden bir hikâye, 
bir destan olarak şiirleştirmesi… Milli mâzimizle bugün arasında altın bir halka, bir köprü 
kurması… Bizi tarihimizin muhteşemliği ile övündüren bir mûsikî, bir tarih bilgisi, bir 
iman aşkıyla, mazideki şerefli zaferimize alıp götüren; şanlı mazimizi de alıp bize getiren 
bir şiir yazması… Tarihin nasıl bir anlam ifade ettiğini anlatmaya yetiyor. Tarihimizi ve 
zaferlerimizi Selimnâme gibi şaheserlerden, tarihi romanlardan kendi ruh sesleriyle okumak 
ve dinlemek hangimizi coşturmaz ki… Tarih, bir insanın fikir ve inanç dünyasının temel 
taşıdır. Tarihsizlik köksüzlüktür, bir insanda genler ne ise toplumda da odur.  Bunun başka bir 
bağlamda izdüşümü, yine Yahya Kemal’den misâl alacak olursak, “Çok insan anlayamaz eski 
mûsıkîmizden / Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden” dizelerinde gizlidir… 

Tarihine vâkıf olmayan; tarih hafızasını sürekli tazeleyemeyenler yaşama, gelişme ve 
geleceğe uzanma güçlerini kaybetmeye, buhranlara kapılmaya, güdülmeye, parçalanmaya, 
yutulmaya, silinip yok olmaya, mahkûmdurlar “Geçmişini bilmeyen; geleceğini de bilemez” 
derler ya tarihini bilmeyen karanlıkta el yordamıyla önünü bulmaya çalışır. Tıpkı Mesnevî-i 
Mânevî’deki fil hikâyesi gibi… Tarih hatıra defteridir, tutulmuş bir günlüktür. Ecdadın 
bıraktığı her iz; geçmişi, bugünü ve geleceği ışıtan, yol, tecrübe; bir deniz feneri, kutup 
yıldızıdır. Ancak iyi okunan ve yorumlanan tarih; yanlış tekerrüre yanıltmacalara, iftiralara, 
sözde soykırımlara, diasporalara karşı bir dalgakırandır. Tarihine ve mukaddesatına önem 
veren; nadide eserler vücuda getiren milletler ebede doğru çınarlaşırlar, yıkılmazlar. Kökleri 
yerin arzına; dalları arşa uzanır. Yıkılsalar bile tıpkı Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra 
Osmanlı Devleti’nin daha güçlü olarak doğduğu ve asılarca dünyaya hâkim olduğu gibi 
küllerinden yeniden doğarlar.

Büyük düşünürlere baktığımız, incelediğimiz zaman, asıl kalıcı olanların, tarihe eğilmiş, tarih 
bilgisinin önem ve değerini kavramış ondan sonra felsefi doktrin ve sistemlerini kurmuş 
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olduklarını görüyoruz. Düşünce dünyasında devrim yapan düşünürler, tarih farkındalığını 
keşfeden filozof ve düşünürler olmuştur. 

Eserlerimi kaleme almadan önce hangi dönemi yazacaksam önce uzunca bir araştırma 
yapar; araştırmalarımı kitaplaştırmaya, sonra o konuda romanımı yazmaya gayret ederim. 
Diyâr-ı Aşk / İlahî Ulak Şems-i Tebrizî adlı romanımı yazmadan önce Şems-i Tebrizî hakkında 
bir araştırma eserin olmadığını gördüm; araştırma-inceleme kitabım yayımlandı ondan 
sonra Diyâr-ı Aşk / İlahî Ulak Şems-i Tebrizî adlı romanımı yazdım. Yazarlık sürecimde, 
Hz.Mevlâna’nın aşk sırrına nasıl erdiği oldukça ilgimi çekiyor, yazmaya cesaret edemiyordum. 
Araştırma olarak, “Mevlâna’da Aşk Sırrı ve Nihai Bütünleşme” adıyla yayınlandı, ondan sonra 
romanlarımda o aşkı yazmaya bir nebze de olsa cesaret edebildim. “Aşkın Kâtibi / Çelebi 
Hüsâmeddin” adlı romanımı yazmadan önce İran/Urumiye’de Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
ve Urumiye Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği I.Uluslararası Çelebi Hüsâmeddîn 
Sempozyumu’nda “Mesnevî’de Çelebi Hüsameddin” başlıklı tebliğimi hazırlamak için epeyce 
araştırma yaptım. Mesnevi-i Manevi’nin yazılma süreciyle ilgili bir roman olmadığını da 
görerek,  1258-1284 yılları arasını resmeden romanımı yazdım. “Gönül Bahçesinde Mevlâna” 
adlı romanımı, Hz.Mevlâna’nın hayatını, eserlerini roman akıcılığında roman kahramanım, 
Tadadoşi Takahashi’ye rehber tarafından anlattırarak öğrenmek isteyenlere bir hizmet 
olsun amacıyla yazdım. “Sözcüklerin Nefesinde/ Ateizmden Allah’a” adlı romanımda, 1959-
1980 yılları arasında Konya’daki sosyal,  siyasal ve kültürel yapı ve özellikle 12 Eylül öncesi 
Türkiye’yi anlatan romanda Marksist akımın rüzgârına kapılarak ideal proletarya iktidarı 
hayallerine endekslenen binlerce gençten birisini ve bu gencin Hz.Mevlâna Türbesi’nde 
yaşadığı ilginç bir olayla hayatının nasıl değiştiğini anlattım. O yılları birebir yaşadığım için 
çok fazla araştırma ihtiyacım olmadı. 

Sırf roman yazmak için mi eserlerinizi kaleme alıyorsunuz? Yahut da tarih anlatmak maksadıyla 
mı tarihi roman alanını seçtiniz?

Tarihi çok seviyor olsam da tarihi anlatmak tarihçilerin görevi. Ayrıca edebiyatın sadece 
roman türünde değil her dalında yazdım. Yayınlanmış hikâye, araştırma-inceleme kitaplarım 
var; makale, gezi, deneme, röportaj, iki bine yakın köşe yazım yayınlandı. Elbette tarihi 
farkındalıkları dile getireyim, bu farkındalıklar kitabımda vücut bulsun istedim. Ancak 
sadece tarihin ya da yalnızca fikir ve kültürün tek bir damar olarak yapıtta atması veya sırf 
roman yazmak değil amacım. Sanata zarar vermeden; tarihe ve tarihi gerçeklere de zeval 
vermeden bu akışı sürdürmek istiyorum. Romanlarımda 13. yüzyılı yazmaktaki asıl amacım 
Hz. Mevlana ve Hz. Şems-i Tebrizî gibi tarihi şahsiyetlere küçücük de olsa bir hizmette 
bulunmak; yanlış ve yersiz polemiklere cevap vererek, gerçekleri roman akıcılığında 
vurgulamaya/kurgulamaya çalışmaktır.

Hangi ortamlarda daha rahat yazarsınız?

Başladığım roman bir mıknatıs gibi beni çeker. Bütün diğer işlerimin yoğunluğuna rağmen 
zihnim sürekli o romanla meşgul olur, adeta onun peşinden sürüklenirim. Sanki başladığım 
roman benim kontrolümden çıkar; ben romanın kontrolüne girerim. Yazmak için yeteri 
kadar uygun ortam ve zaman bulma şansım olmamasına rağmen motivasyonumu pek 
kaybetmem, zihnimin bir yanı sürekli o romanla hemderttir/hemhâldır zaten. Dolayısıyla 
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yazmak için boş bulduğum her zamanı/zemini/ortamı değerlendiririm; otobüste, tramvayda, 
uçakta… Televizyon çekimi, sonra da montajını yapıyorum, o kısacık kısacık aralarda; 
işyerimde işimi bitirdiğim zaman; evimde ocağa yemek koyduğum ve pişmesini beklediğim 
sürede… En çok da bütün günün koşuşturmacası sona erip gecenin bir yarısına ulaştıktan 
sonra yazarım. Başka çalışma zorunluluklarım olmasaydı ve sadece işim yazmak olsaydı çok 
harika ve keyifli olurdu benim için. O zaman dikkatimi dağıtacak hiçbir şeyin olmadığı sessiz, 
kimsesiz, bir başıma, istediğim her kaynağa elimi attığım zaman ulaşabileceğim, kocaman 
bir kütüphanede; huzur içinde, bıkmadan, usanmadan, günlerce, aylarca kapanarak yazmak 
isterdim. Maalesef bu ulaşamayacağım bir anka…

Romanda gerçeğe mi yoksa kurguya mı daha çok önem verirsiniz?

Her ikisi de önem olarak at başı gider.

“Bir roman yazayım ama tarihi olmasın” diye düşündüğünüz oldu mu?

Elbette oldu, oluyor… Ama boşluklar vardı, kendimce o boşlukları doldurarak hizmet etmek, 
gençlere âcizane bir çığır açmak istedim. “Kırmızı Kazak” adlı uzun bir hikâyem var. “Ödlek 
Musa” adlı hikâye kitabımda yer alıyor. O hikâyemi okuyanlar, defalarca okuduklarını ve her 
seferinde ağladıklarını, o tür hikâyelere ve romanlara ağırlık vermem gerektiğini söylüyorlar. 
Ömrüm elverirse temasını, taslağını hazırladığım, tarihi malzemeleri toplamaya/araştırmaya/
okumaya devam ettiğim iki tane daha tarihi roman yazma plânım var. Sonra tarihi olmayan, 
(tema/taslak ve planını yaptığım) bir roman yazmayı düşünüyorum. 

Mevlana’yı, Şems’i yazmak hassasiyet gerektiriyor. Bu roman dokusunu etkileyen bir durum 
değil mi?

Elbette hassasiyet, özel bir özen, dikkat, ihtimam gerektiriyor. Burada asıl olan gerçektir ve 
gerçeğe bir gölgenin bir karartmanın ve bir saptırmacanın düşmemesi gerekir. Hz. Mevlana, 
“Ben Kur’an’ın kulu kölesi; Hz. Muhammed’in ayağının tozuyum. Kim bundan farklı bir söz 
söylerse o sözden de söyleyenden de bizârım” demiştir. Hem ahlâk etiği olarak; hem vebal 
olarak hem de daha da önemlisi Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Muhammed’in sünnet-i seniyyesinin 
dışına çıkmadan yazmaya dikkat etmek sorumluluğunda olarak; bu âlemi ve ebedî âlemi 
düşünerek yazmak gerekiyor. Vebal endişesi de ciddi bir sınırlama getiriyor. Ama sıkmayan, 
hoş bir muhayyile sınırı… Roman ve roman dokusuyla gelen bir durum söz konusu… Sanat, 
tüm incelikleri, nüansları ve rüzgârıyla eserin kendisi olacaktır. Bu iç içelikte adeta, elektron 
mikroskobuyla bir hücreyi inceler gibi mesafeler ve dozlar akışı tayin ve tespit edecektir. Yazar 
adeta bir gayya kuyusuna düşmüştür. Bu nedenle yazarlık öncesi, sonrası, her bağlamda 
sorumluluktur. Tarihi roman ve tarihi şahsiyetleri yazan romancı kendi manevra alanını 
gönüllü olarak daraltır; romanın kendisine tanıdığı uçsuz bucaksız muhayyile salâhiyetini 
kısıtlar. Ama o dar alanın; o katrede ummanı yaşamanın verdiği manevi hazzın hazzı diğer 
romanların uçsuz bucaksız alanlarında asla yoktur… Daracık bir çilehânede kâinatın dışını 
yaşayan bir dervişin vecd muhteşemliğini yaşamak gibi…
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Bütün eserleriniz Mevlana, Şems ve Konya ile ilgili. Yazacağınız eserler de bu çerçevede mi 
kalacak?

Hayır. Bu çerçevede kalmayacak. Yazmak istediğim o kadar çok tema var ki… İnşallah Rabbi 
Teâlâ sağlıklı, hayırlı, yeteri kadar ömür nasip eder; izn-i keremi olur; ben de yazarım.

Konya ve Mevlana konulu romanlardan en beğendiğiniz hangisidir? (sizin dışınızda)

Emek verilmiş bir romanı beğenmemek haddim değil. Ancak gerçeklerden sapmışsa o 
romanı okuma şevkim kırılır. Bazı yanlışlıklar ve haddi aşmalar o kadar çok ki; hadîs-i şerifleri, 
âyet-i kerime olarak göstermek, hakikat ile mecazı karıştırmak; Mesnevî-i Mânevî’yi ümmi 
olan Selahaddin Zerkubi’ye yazdırıp sonra Çelebi Hüsâmeddin’e devam ettirmek; Konya’ya 
geldiği zaman gerçekte iki çocuk babası olan Hz. Mevlâna’yı küçük bir çocuk olarak Konya’ya 
getirmek; istediği sözü Hz.Pîr’e ve Hz.Şems’e söyletmek; Hz.Şems-i, her kızdığını öldüren bir 
adalet celladı yapmak; Kimya Hatun’u duvarlara çarpa çarpa öldürdüğünü kurgulamak; 
Kimya Hatun’u Beyşehir’de masada yemek yiyen bir ailenin kızı olarak kurgulamak; “kağıt 
mendil gibi kirletip atmak” cümlesini kullanarak 13.yy.a kağıt mendil götürmek… şimdi 
aklıma geliverenler bunlar. Bilgi eksikliğinden ya da ciddiyetsizlikten kaynaklanan değişik 
değişik yanlışlıklar o romanı beğenmeyi engelliyor. Şimdi “En çok hangi romanı beğendim?” 
diye kendi kendime sorunca uzun zaman önce okuduğum Cihan Okuyucu’nun, “İçimizdeki 
Mevlâna” adlı romanını hatırladım.

Bu röportajı yaparak kendimi anlatma imkânı verdikleri için Türkiye Yazarlar Birliği Onursal 
Başkanı D. Mehmet Doğan Beyefendi’ye, Genel Başkan Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Beyefendi’ye 
ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  

Merve Aksakal
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İsmail Bilgin ile...

Tarihi roman için yüz küsur yıllık romancılığımızın vazgeçilmezi diyebilir miyiz?

Romanın edebiyatımızda kısa sayılabilecek bir geçmişi var. Yüzyıllık bir süreç olsa da bu kısa 
sayılabilir. Batı’da çok daha önce başlamıştır. Ancak tarihi roman da bu kısa geçmiş içerisinde 
son on beş-yirmi yılda büyük bir ilgi toplamış; bu konuda gerek yazar ve gerekse de okuyucu 
nezdinde revaç görmüş bir tür durumundadır. 

Son dönemlerde özellikle çok okunan ve ilgi gören roman türlerinin tarih olduğuna şahit 
olmaktayız.  Vazgeçilmezi çok iddialı olur ama Türk Romancılığının önemli bir merhalesini 
tarihi roman oluşturuyor diyebiliriz…

Tarihi roman yazmadan önce okuduğunuz, beğendiğiniz tarihi romanlarımız hangileridir? 

En başta elbette merhum Mustafa Mecati Sepetçioğlu’nun kitaplarını sayabilirim;  Kapı, 
Kilit, Konak,  Ve Çanakkale; Geldiler, Gördüler, Döndüler… Bekir Büyükarkın’ın Gün Batarken 
(İlk Çanakkale romanı sayılabilir),  Mehmed Niyazi’nin Çanakkale Mahşeri’ni de eklemek 
mümkün… Çocuk iken Ömer Seyfettin’in Hikâyelerini de sayabiliriz. Tarihe yönelmemde 
Ömer Seyfettin’in bilinçaltıma kazınan bir etkisi vardır.  

Roman yazarlığında bilginin mi yoksa ilhamın mı daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Her ne kadar roman yazıyorsak da tarihimizdeki olayları ve kişileri yazıyoruz. Tarihi roman 
alanında bilginin ilhamdan önde olduğuna inanlardanım. Bunu çok da ciddiye alırım. Hangi 
olayı yazacak isem literatür bilgimin yeterli olması için çalışma yaparım. Daha sonra yan 
karaketerlerle konuyu süslerim. Ama gerçek olayın ve kişilerin doğru ve objektif anlatılmasına 
dikkat ederim. Elbette hayali bir kahraman ve olay yazılıyorsa ilham ön plana çıkabilir. 

Tarihin gerçekleri romanın gerçekleri ile ne ölçüde telif edilebilir? 

Roman türü yazara uçsuz bucaksız bir alan açmaktadır. Ben tarihi gerçeklerin roman gerçeği 
ile de gayet iyi bir şekilde, alabildiğine geniş anlatılacağını/anlatılabileceğini düşünüyorum. 
Zaten kitaplarım hep bu amaçla yazılmıştır. Olayları ya da kişileri anlatırken o dönemin 
özellikleri/durumu irdelenir. Hatta bazı noktalarda önemli olayların okuyucu nezdinde 
vurgulanması için belgelere/alıntılara dahi yer verdiğim vakidir.  Örneğin Fahrettin Paşa 
Medine Müdafaası’nı anlatırken çekirgenin nasıl yenileceğini dair geniş bir malumatını 
okuyucuya alıntılarım. Çünkü “çekirge yediler” dediğinizde siz yazar olarak okuyucu karşısında 
inandırıcı bulunmayabiliyorsunuz. Okur bunun gerçek olmadığını da düşünebiliyor…

Tarihi roman bana göre okuyucuyu dolaylı da olsa bilgilendirme görevini üstlenmelidir. 
Bazen okur bu özelliğimi de eleştirir, Arşivde yazılmış bir kitap gibi ya da roman gibi de der…  
Ancak şunu da göz ardı etmemelidir yazar, tarihsel olaylar ve kişiler hakkında yazdığı her 
şeyden iki cihanda da sorumludur…  
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Tarih sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Eserlerinizi kaleme almadan dönemini araştırmak, 
havasına girmek gibi bir temayülünüz var mıdır?

Tarihimizin yaklaşık 2000-3000 yıllık geçmişi var. Bu geçmişte milletimizi millet yapan 
pek çok özellik pek çok olay ve kişiler var. Günümüzde bunların bilinmesi gereklidir diye 
düşünüyorum. Geçmiş bilmek geleceği doğru planlamaktan geçer. Bu beylik bir söz olsa 
da haklılık payı çok fazladır. Bu yüzden her bireyin kendi tarihini iyi bilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bunun için de tarihi roman türünü bulunmaz bir fırsat ve imkân olarak 
örüyorum… Zira tarih hep bilinenden ötedir.

Yazacağım konu hakkında geniş bir literatür taraması yapar, konu ile ilgili tefurratlı bilgi 
edinirim. Bu bilgilerden roman için konu olabilecek ya da romanda kullanılabilecek olayları 
dönem sırasına veya tarih sırasına göre de inceler yan karakterlerle zenginleştiririm. 
Araştırmadan, hele yaşanmış olaylar hakkında sadece hayal gücüne dayalı yazım (bu benim 
elbette şahsi görüşüm)temelsiz kalıyor…  O zaman pek çok eleştiri alıyorsunuz.   

Sırf roman yazmak için mi eserlerinizi kaleme alıyorsunuz? Yahut da tarih anlatmak maksadıyla 
mı tarihi roman alanını seçtiniz?

Bu sorunun cevabını bir önceki soruda dolaylı da olsa verdim… Ben tarihi olayları az 
bilinenleri/bilinmeyeleri gerçeğe yakın bir şekilde okuyucuya anlatarak, onu dolaylı bir 
şekilde haberdar etmeyi amaçlıyorum. Bir tür tarih bilinci oluşturma gayreti ya da katkısı 
diyebilirim. Gerçek bilgilerin romansı özellikleri ile harmalandığı bir tür benimkisi…  Bu 
benim liseden beri olan hayalimdi. O dönemde tarihin o yavan ve insanı sarmayan, 
cezbetmeyen şekilde okullarda anlatışına karşı ben de “Şöyle şöyle yazsam ilgi uyandırır mı?” 
diye düşünmüştüm… 

Örneğin ilmi bir makale (akademik camiada ilgi görür) çok önemli de olsa okuyucu nezdinde 
sıkıcı olabilir. Ama bunu roman tarzında anlatırsanız, okuyucu sürükleyici bir şekilde 
okuyabilir… Onun ilgisini çekebilirsiniz…

Hangi ortamlarda daha rahat yazarsınız?

Sessiz sakin ortamları tercih ederim. Ancak konu beni çok cezbetmiş ise adeta bugünkü 
hayattan soyutlanır o dönemi bir pencere arkasından seyretmiş gibi olurum. O zaman 
ortam da fark etmiyor. Her ortamda yazabilirim. Pek çok kitabımı geceleri bazen sabaha dek 
yazarak tamamladım. Sessizliği ve yalnızlığı severim…

Romanda gerçeğe mi yoksa kurguya daha çok önem verirsiniz?

Tarih yazılacaksa ben gerçeğe çok daha önem veririm. Açıkçası kurgu ikinci planda kalır. 
Ama hem gerçekçi hem de çok iyi kurgulanmış kitaplar piyasada var. Elbette en ideali; 
sürükleyici/heyecanlı bir kurgu ile gerçek olayların anlatılmasıdır… Satırlarda ve diğer 
sayfalarda okuyucunun merakını sürüklemek önemlidir.

“Bir roman yazayım ama tarihi olmasın” diye düşündüğünüz oldu mu?

Evet, böyle bir şeyi düşündüm. Ama bu kez de ben çok zorlanıyorum. Belki ileride konusu 
tarih olmayan kitap yazmak, en azından birkaç tane olsun yazmak isterim… Sıradaki 
dosyalar bittikten sonra neden olmasın…
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Sizin için Çanakkale’yi yazmak bir tutku mu? 

Çanakkale Cephesi’nde yaşananları, olayları, kişileri doğru objektif şekilde anlatmayı ilke 
edindim. Elbette bunu ne kadar yapabiliyorum bu okuyucunun takdiridir. Burada hakem 
okuyucudur… Ben her kitabımı daha iyi yazmak için gayret içerisindeyim. Evet, gerçekten 
benim için Çanakkale’yi yazmak bir tutku. Bazen keşke sadece Çanakkale yazsam dediğim 
zamanlar da olmuştur…

Gelibolu olmanızın Çanakkale ile ilgili roman ve araştırma eserleri yazmanızda rolü ne ölçüdedir?

Baş sebeplerden birisidir… Çünkü çocukluğunuzdan beri o topraklarda yaşananları, 
anlatılanları dinlemek, yarımadayı gezmek, o ulvi atmosferi solumak mutlaka yazmamda 
etkili olmuştur. Bu bakımdan kendimi şanslı sayarım. Buna şükrederim… Hem de Gelibolulu 
olmayı bir nimet bilirim. 

Yazacağınız başka Çanakkale romanı, kitabı var mı?

İleride iki tane daha romanda, ele alınmamış konuları/kişileri anlatmayı istiyorum… 
Rabbim sağlık ve ömür verirse, Çanakkale hususunda iki kitap daha yazmayı, kısmetse 
düşünüyorum... Bir de ciltlerce hacminde “Çanakkale Günlüğü” yazmak isterdim ama ona 
ömrüm vefa etmez. Çünkü bu tür bir çalışma ekip işi. Bir kişinin altından kalkacağı iş değil… 

Her şey için; bu röportaj için bana tevdi edilen roman ödülü için, Yazarlar Birliği yönetimine 
ve ilgililerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım… 

Merve Aksakal

III. Milletlerarası 
Tarihî Roman ve
Romanda Tarih

Bilgi Şöleni

(FOTOĞRAFLAR)
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Selamlama konuşması: Mehmet Ali Köseoğlu

Açılış Konuşması: Hicabi Kırlangıç 
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Açılış Konuşması: D. Mehmet Doğan

Açılış Konuşması: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekrteter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen 
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Açılışta salondan bir görüntü

Fatma Şeref Polat, Hüseyin Muşmal, Melahat Ürkmez, Hasan Bayraktar, Mehmet Ali Köseoğlu, Hümeyze Yeşim Koçak 



381

                                               III. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni

Değerlendirme oturumu: Abdullah Harmancı, D. Mehmet Doğan, Hicabi Kırlangıç, Fazıl Gökçek, Nazım Elmas 

Melih Erzen, İbrahim Tüzer, Nazım Elmas, Fazıl Gökçek, Mitat Durmuş 
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Mehmet İpçioğlu katılım beratını Hicabi Kırlangıç’tan alırken 

M.Ali Köseoğlu’nun katılım beratını Hicabi Kırlangıç verdi
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M. Akif Fidan katılım beratını Abdullah Harmancı’dan aldı. 

Abdullah Harmancı beratını Osman Bozdemir’den alırken 
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D. Mehmet Doğan’ın Köksal Alver’e katılım beratı takdimi 

Ferhat Koç’un Özlem Nemutlu’ya katılım beratı takdimi 
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İbrahim Ulvi Yavuz’un Cafer Şen’e katılım beratı takdimi 

Bekir Sıddık Soysal Fatih Özkafa’ya katılım beratını takdim ederken 
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Kerime Yıldız katılım beratını Salih Yılmaz’dan aldı

Necla Dağ, Mehmet İpçioğlu, Mübarra Bağcı, Salih Yılmaz, Mustafa Dere 
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Tarihi Roman ödülünü, Beyazıt Akman Hicabi Kırlangıç’tan aldı. 

Salondan bir görüntü 
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Cafer Gariper, Ahmet Kazım Ürün, Yakup Çelik, Yakup Kaya, Esra Yalazı

Açılışta mehter növbeti 
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İsmail Bilgin’e Tarihi Roman Ödülünü Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Muhammed Sami Küçüktığlı veriyor. 

Melaha Ürkmez’e Tarihi Roman ödülünü Konya Milletvekili Ahmet Sorgun verdi.
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Fatma Şeref Polat’a katılım beratını Fatih Gökdağ verdi.

 Nazım Elmas’ın katılım beratını Ferhat Koç verdi. 
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Merve Aksakal, Fatih Gökdağ, İbrahim Ulvi Yavuz, Hicabi Kırlangıç, D. Mehmet Doğan, Ferhat Koç 

Mehmet Ali Köseoğlu, Beyazıt Akman, D. Mehmet Doğan, Melahat Ürkmez, İsmail Bilgin, 
Hicabi Kırlangıç, Mücahit Sami Küçüktığlı 
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Mevlâna Dergâhı Önünde: Ramazan Melih Erzen, Bilgin Güngör, Murat Kacıroğlu, İbrahim Tüzer, Yusuf Özdemir, 
Fatih Gökdağ, İbrahim Ulvi Yavuz, Salih Yılmaz, Ferhat Koç, D. Mehmet Doğan, Hicabi Kırlangıç, M. Ali Köseoğlu, 

Ömer Bardakçı, Mehmet Güneş, Mustafa Dere 

Toplantı sonrası toplu fotoğraf 


