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Sunuş

Roman, edebiyatın geç ortaya çıkmış türlerinden olmakla beraber çok ilgi görmüş ve hızla 
yaygınlaşmıştır. 

İnsanın hem şahsi macerası hem de toplu yaşayışından çıkarılan konular, romanları besliyor. 
Böyle olunca tarih ile romanın birlikteliği kaçınılmaz hale geliyor. 

Tarih, insanın vazgeçilmez tutkusu... Geçmişi bilmek düşüncesi, geleceği merak arzusu ka-
dar güçlü. Romanı besleyen tutkulardan biri de hiç şüphesiz budur. 

Roman türünün Türkiye’de de son yıllarda yükselişte olduğu kolaylıkla görülebiliyor. Her yıl 
daha fazla sayıda roman yayınlanıyor. Bir yılda bin veya daha fazla roman yayınlanması üze-
rinde düşünmek gerekiyor. 

“Tarihî Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu” bu sebeplerle bilhassa anlamlı ve önemli. 

İstanbul, insanlık tarihinin beşiği olan dünya şehirlerden biri belki de birincisi. İstanbul’suz 
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tarihi yazılamaz.

Romanın tarihi konu edinmesi, edebiyatımızda birçok romancının eserlerinde doğrudan 
veya dolaylı olarak İstanbul’u seçmesi sonucunu doğurmuştur. 

Diyebiliriz ki; Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış İstanbul romanları büyük bir kütüphane 
meydana getirebilir. 

Tarihî romanı İstanbul’da gündeme getirmek, İstanbul’un müstesna bir tarihi mekânı olan 
Dolmabahçe Sarayı’nda konuşmak ve tartışmak düşünülebilecek en güzel faaliyetlerden 
biri. 

Edebiyatın kaynağı İstanbul, tarihin kaynağı İstanbul. Tarihî romanın esas mevzularından 
biri İstanbul!..

Tarihî Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu’nu İstanbul için önemli etkinliklerdin biri 
olarak görüyoruz. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri, tebliğleri ile katkıda 
bulunan ilim ve fikir adamlarını tebrik ediyoruz. 

Tarihî Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu’nun bildirilerinin kitaplaşması toplantıda ele 
alınan konuların ilim ve edebiyat dünyamıza ulaştırılması bakımından büyük önem taşıyor. 
Sempozyum kitabının bu önemli alanın değerlendirilmesi yönünde ciddi faydalar sağlaya-
cağına inanıyoruz. 
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Açılış Konuşmaları

Tarihin Romanı, Romanın Tarihi!

D. Mehmet Doğan

TYB Şeref Başkanı

2. Milletlerarası tarihî roman ve romanda tarih sempozyumunu açıyoruz. Bu tarihi mekanda 
tarihten gelen bir ses var: Mehter. Aslına bakarsanız, 19. Yüzyıla ait bu mekânda Mehter’li 
açılış biraz anakronik oldu. Her halde Mızıka-yı Hümayun ve Mecidiye Marşı olmalıydı!

“Tarihî roman ve tarihte roman”, Türkiye Yazarlar Birliği için tarih olmuş bir faaliyet...

Bundan on yıl önce, 19 Eylül 2003 sabahı, Topkapı Sarayı’nın mutad ziyaretçileri, ikinci kapı, 
yani Bâbüsselâm’ın önünde alışılmadık bir manzara ile karşılaştı. Tarihî dekoru âdeta can-
landıran bir manzara... Yüzyıllar boyunca olduğu gibi, Topkapı Sarayı’nın kapısında mehter 
növbeti vuruluyor...Bu kapının çok âşina olduğu bir mûsıkî... 

Tarihin içinden geçip, Babüsselâm’ın sağ bölümüne yapılmış toplantı salonuna ulaştık. Kol-
tuklar, sandalyeler, masalar, kürsü, mikrofonlar, elektrik ışığı...Yüzlerce yıllık bir yürüyüş yap-
mış ve bir anda zamandan zamana geçmiştik âdeta. 

O günün üzerinden 10 sene geçti. Yine “Tarihî roman ve tarihte roman”ı konuşacağız. Bu 
sefer 19. Yüzyıl yapısı Dolmabahçe sarayında... 

On yıl içinde köprünün altından çok sular geçti. Daha doğrusu çok romanlar yazıldı! Bu söz-
de asla abartı yok: Son yıllarda Türkiye’de her sene beş yüzün üzerinde roman yayınlanıyor. 
Tarihî romanlar bu sayının küçümsenemeyecek bir nisbetini oluşturuyor. 

Sadece tarihî roman değil, tarihî romanlardan yapılan filmler ve diziler ve tarih dizileri...El-
bette bunlar on yıl önce de vardı, fakat bu nisbette değil. 

Tarihin ne şekilde olursa olsun bu ölçüde aktüelleşmesi elbette üzerinde durulması gereken 
bir husus. 

Sinema tarihimizin en yüksek hasılat yapan filmi Fatih’le ilgili. 

Televizyon tarihimizin içte ve dışta en çok ilgi gören dizilerinden biri Kanuni’yi konu alıyor.

Fetih ve Fatih nasıl anlatılıyor, Kanunî Süleyman ve devri nasıl tasvir ediliyor bunlar ayrı ko-
nular. 

Kısacası bu gün de konuşulacak çok şey var!
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Madem ki, mevzu sadece tarih değil, işin içinde edebiyat da var, neler konuşmaz ki? “Taşların 
dili olsa” denir ya hani. Taşların konuştuğu vakidir; şek ve şüphe yok. Nitekim, Orta Asya boz-
kırlarında yüzlerce yıl kendi halinde duran taşlar 19. Yüzyılın sonunda dile gelip konuşmaya 
başlamadı mı? Hem de türkçe! Orhun yazıtlarının okunması, tarihimizini yeniden yazılmasını 
gerektiren bir buluştu. Elbette sadece bunu kastetmiyorum taşların konuşmasından. Erbabı-
na taş da konuşur, demir de, toprak da; velhasıl canlı cansız herşey.

Yazının konuştuğu malzeme var bir de...Çanak çömlek, deri, ahşap. Esas olarak da muhte-
lif elyafdan yapılan kâğıt...Bir asırdır balmumları, bakalit ve plastik vb. malzemeden yapılan 
maddeler de konuşuyor. Yazılı devir, tabletle başladı, şimdi elektronik dönemdeyiz ve bir 
anlamda başa döndük; insanların elinde yine tablet var! 

Bunlar nasıl konuşmaları istenmişse öyle konuşuyorlar. Programlandıkları gibi. 

Tarihî roman, taşı ve kağıdı bulunulan zamanda konuşturma sanatı aslında. Tarih ilmi ile 
tarihî roman arasındaki sınırı muhayyilenin hürriyeti çiziyor. Tarihçinin taşa, kâğıda –her türlü 
vesikaya- tanıdığı hakları gerçek tarihî roman inkâr etmiyor hiçbir zaman. Fakat onları yeni-
den yazma hakkından da vazgeçmiyor. 

Tarih ne kadar hakikat? Tarihî romanın gerçekle ilişkisi ne ölçüde? İlim adamının bütün gay-
retlerine rağmen ulaşamadığı gerçeğe sanatçı sezgisi varmış olabilir mi? İşin içinden çıkmak 
gerçekten müşkil. 

Bazı sanatkârlar tarihi tarihçilerden daha sahici hâle getirebilir. İlle de doğru anlatırlar demi-
yorum elbette. 

Merhum romancımız Tarık Buğra Küçük Ağa’da Millî Mücadele’yi bütün inkılâp ve Cumhu-
riyet tarihi kitaplarından daha fazla ruhuna nüfuz ederek anlatabilir. 1930’ların Türkiye’sini 
Kemal Tahir’in Yol Ayrımı romanında bütün sahiciliği ile bulabiliriz. 

Tarihin konusu olan bir şahsiyete bir edebiyatçı. eserinin kahramanı olarak herkesçe kabul 
edilen bir güç kazandırabilir. 

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e öğütlerini, vasiyetini hiçbir tarihte Osmancık’daki kadar sa-
hici ve etkileyici bulamayabiliriz. Nitekim, bir edebî metin, bugün Osman Gazi’ye ve hatta 
Edebali’ye ait mekânlarda bile tarihten bir levha olarak asılmaktadır. 

Tarihî roman, bu iki asırlık, bir çok tarihî hadiseye şahitlik etmiş, tarihin bir parçası olmuş bu 
mekânda konuşuluyor. 

Tarihin ta kendisi olan bir mekânda -onun kıyısında da olsa, bu böyle- tarihî romanı konuşu-
yoruz. Dolmabahçe’nin Muayede salonunda bu toplantı yapılsaydı, atmosfere paralel olarak 
bizim konuşmamız da ona göre olurdu her halde! Daha parlak lâflar ederdik her hâlde!

Bir taraftan edebiyatçılar, diğer taraftan edebiyat tarihçileri ve tarihçiler...

Türkiye’den ve yurt dışından araştırmacılar, edebiyat eleştiricileri...



13

II. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih  Sempozyumu

Zaman zaman tereddüte düşeceğiz: Tarihi mi konuşuyoruz, romanı mı?

Roman edebiyatın geç bir türü olarak kabul ediliyor. İlk roman Donkişot/Don Kihote diyenler 
var. Öyleyse 1600’lerin başına gideceğiz. Yok öyle değil denirse, Robinson Kroze ile 1700’lerin 
başına. Asıl büyük romanlar ise 19. Yüzyılda ortaya çıkıyor. 

“Bizim romanımız mesneviler” dersek, Dedem Korkut’un kitabını ne yapacağız? Hikâye an-
latma geleneğimiz sadece manzum değil, nesir örneklerimiz de var. Bunları esas alan Mu-
hayellat 1796’da,  Müsameretname 1880’lerde yayınlanmış. İşe bakın, aynı yıllar “batı tarzı” 
romanların da başlangıcı. Romanımızın gelenekle batı arasında neşvü nema bulması yete-
rince incelenmemiş. 19. yüzylın sonunda ilk türkçe romanlar yazılırken, ilk örnekler arasında 
tarihî romanlar da var: Yeniçeriler 1871 tarihli ve Ahmed Midhat Efendi’nin Letaif-i rivayat’ı 
içinde. 100 sayfalık bu metin hikâye de sayılabilir. Ve Namık Kemal’in Cezmi’si 1880’de ya-
yınlanmış.  

Şöyle bir soru ile zihinlerimizi yormamalı mıyız: Hamzaname tarihî roman değil de ne? Ham-
zanameler, Battalnameler, cenk kitapları...

Hz. Peygamber’in amcası Hz. Hamza ismi etrafında örülmüş uçsuz bucaksız bir metin, yeni 
tabiriyle “anlatı” Hamzaname... Tarihî şahiyetler isim olarak var, tarihî zemin isim olarak mev-
cut. Anlatılanlar ise tamamen muhayyile eseri...

Hz. Ali çenkleri de öyle, Battalname de...Bu hikâyelerde tarihî gerçeklere uyma mecburiyeti 
yok. Anlatılmak istenen önemli, olay örgüsü bir zihin çelme, dikkat çekme oyunu...Bugünün 
romancıları için de aynı şey sözkonusu değil mi?

Bir tarihî roman var, bir de tarih olan romanlar...

Araba Sevdası, Sergüzeşt, Zehra, Karabibik...Bunlar ilk romanlarımız arasında sayılıyor. Şimdi 
bu kitapları sadece roman olarak mı okumalıyız, yoksa dönemlerini yansıtan tarihî materyal 
olarak mı görmeliyiz? 

Şimdi bilmem kaçıncı Çalıkuşu dizisi var televizyonların birinde. Reşat Nuri’nin Çalıkuşu eseri 
bir çok romanımız gibi tarih olmuş bir roman!

Feride’nin Musul’da geçen çocukluğu...Annesi vefat edince ona analık eden Arap kadını Fat-
ma! Feride ona o kadar alışmıştır ki, bu sütanneden ayrılmak onun ilk matemi olur. Döne 
dolaşa Kerbelâ’ya gidişleri..Dadının acısını Hüseyin adında Musullu bir süvari neferinin unut-
turması...

Feride’nin Babası binbaşı Nizamettin evlendiği sene Diyarbekir’e gönderilmiştir. Oradan 
Musul’a, Hanıkın’a, oradan Bağdat’a, Kerbela’ya geçmesi...Hasta annesiyle İstanbul’a döner-
ken annenin Beyrut’ta ölmesi...Feride’yi İstanbul’a o Arap neferin getirmesi....

Bu bir kaç satır, Çalıkuşu’nun tarihî vechesi üzerinde düşünmeye sevketmiyor mu bizi?

Volter şöyle söylemiş: “Tarih gerçekmiş gibi tasvir edilen hikâyelerden, fabl/hikâye ise muhay-
yile mahsulü imiş gibi anlatılan gerçeklerden ibarettir.” “Fabl”ın Kamus-ı Fransevi’de “hikâye, 
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mesel, kıssa” olarak karşılandığını burada belirtelim. 

Ortega y’Gasset: “İnsanın tabiatı yok, tarihi vardır” demiş. Bu şahsiyet ve hafıza bağlantısını 
zihnimize nakşeden bir söz.  

Zaman içinde cereyan eden ve teşekkül eden bir oluşu inceleme, anlatma; tarihin yaptığı bu. 
Bir zaman ilmi tarih. Zaman ilimlerinde ölçme değil, sezgi önemli. Sayma, ölçme, indüksiyon 
değil...Çünkü bu saha bütünüyle ölçülebilir, sayılabilir bir alan değil. 

Tarih tam mânasıyla bizim tecrübe alanımızda değil. Geçmişi bırakın, bugünün olaylarını 
bile tamamıyla görmemiz, müşahede etmemiz adeta imkânsız. Marmaray açıldığında biz 
Ankara’daydık. Haberlerden seyrettik. Bütün hadiseleri, olan bitenleri seyretmemiz de müm-
kün değil. Hoş seyretsek ne olacak? Seyretmek bir şeyin hakikatine vakıf olabileceğimiz 
anlamına gelebilir mi? Çünkü ne gösterilmek istendiyse onu görmüş olma ihtimalimiz çok 
kuvvetli. 

Tarihî roman bu durumda bir dışa bakıştır. Ne zaman ki, olaylara katılan kişilerin hissiyatı 
yansıtılır, o zaman içe bakış ve gerçek roman olur. 

İstanbul Fatihi’nin fetih sırasındaki hissiyatını tam mânasıyla bize bildiren bir metin var mıdır 
elimizde? Belki parça bölük bazı bilgiler var. Bu bilgileri bütünleyip bir Fatih karakteri oluş-
turmak tarihçilerin mi işi, romancıların mı?

Zaman zaman “büyük tarihçiler büyük romancılardır” diyesim geliyor! Muhayyilesiz tarihçi 
olur mu? Olursa nereye kadar olur? Muhayyilesini eldeki vesikalarla konuşturan tarihçi ger-
çek tarihçidir. Tarihçilerin de didaktiği, romantiği var. Roman heyecanıyla okuduğumuz tarih 
kitapları yok mudur?

Zıddını da söyleyebiliriz: Tarih ciddiyetiyle okuduğumuz romanlar yok mu?

“Tarihi roman ve tarihte roman” toplantısı Türkiye Yazarlar Birliği’nin 35. Yıl faaliyetleri ara-
sında yer alıyordu. Bir çok kurumla böyle bir toplantıya gerçekleştirmek için görüşmeleri-
miz oldu. Maalesef, bir sonuca vardıramadık. Sağ olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, değerli dostumuz Abdurrahman Şen ilgi gösterdi. Bu 
işlerin içinden geçip gelmiş tecrübeli bir yönetici olarak Tarihî Roman ve Romanda Tarih 
Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesi onu ilgisi sonucudur, tekrar teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Kendisi maalesef yurtdışında görevli, bu yüzden aramızda bulunamıyorlar. Bu toplan-
tının üç tarafı var. Üçüncüsü Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtma Başkanlığı. Değerli tarihçi 
Bülent Arı da, yurt dışında. Ona da teşekkür ediyoruz. 

Tabiî böylesine kapsamlı bir toplantının düzenlenmesi çok sayıda kişinin emeği ile oluyor. 
Düzenleme kurulunde, bilim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza ve bilhassa İcra heyetinde 
bulunan hocalarımıza, Salih Yılmaz ve Cengiz Karataş’a bilhassa teşekkür ediyorum. 

Asıl teşekkür bu konulara kafa yoran, bildirileri ile katılarak bir faaliyetin ete kemiğe bürün-
mesini sağlayan değerli yazarlarımıza, ilim adamlarımıza.
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Tarihî Roman’a Dair

Prof. Dr. İlber Ortaylı 
Galatasaray Üniversitesi

Çok değerli Yazarlar Birliği Başkanı, hanımlar ve beyler. Bu konuyu çok büyük bir tatla takip 
ediyoruz. Bu tür toplantılar sempozyum konusudur, törensel toplantıların konusu değildir. 
Mesela 1913’ü anacağız, bu anıtsal bir toplantı olur, Balkan Savaşı. Gelecek yıl 1.Cihan Harbi 
için anıtsal toplantılar yapılır. Fakat bu bir kapalı uzman yazar, meraklı konusudur. Bu gibi 
konuların daha sıcak ortamda daha kolay ortamda ve daha iç içe yapılması gerekir. En uy-
gunu da akademik kurumlardır. Yani her hangi bir okulun seminer odası, daha kalabalık kişi 
gelecekse toplantı odası falan uygundur bu iş için. Bir törenlik konu değildir. Ama tabi bunu 
yapmak iyi bir girişimdir. Yazarlar Birliği iyi bir konu seçmiştir. Bitecek gibi bir mevzu değildir. 

Roman, batı edebiyatının daha başından beri- batı edebiyatı Rönesans sonrası Avrupa ede-
biyatıdır- dünyanın diğer parçalarından ayrıldığı, kendini gösterdiği ve bir ölçüde kimliğini 
ispatladığı, ortaya koyduğu bir türdür. Bunun ayrımını sorarsanız, bendeniz batı ve doğu 
ayrımını -takip edenler bilir- çok kabul etmiyorum. Bu tür bir ayrımın çok gülünç ve gereksiz 
bir ideolojik yapılanmanın temeli olduğuna inanıyorum. Ve bunun geçerli olmadığı bir yana 
ilerde insanlara felâket getirecek ayrımlardan olduğu kanısındayım. Bu ayrım nedeniyle 
tahfife-hafifsemeye- mâruz kalan kesim zarara uğrayabilir ama er ya da geç bu gibi ayrımları 
yapanların da kendi medeniyetlerinin, kendi kişiliklerinin, kendi siyasî, içtimaî kültürel prob-
lemlerinin sekteye uğraması kaçınılmazdır. Bunun üzerinde ısrarla durmak isterim. 

Tabii batı ve doğu gibi ayrımları bugün yapmamız mümkündür. Bunun kıstasları nedir? Kıs-
taslardan bir tanesi; çoğunun kitaplardan bildiği gibi, Helen Hıristiyan uygarlığı, şimdi buna 
bir de “judaik” ilave ettiler. 2. Harpteki holokost’tan sonra canı yanan yahudileri kendilerine 
kazanmak için. O zaman çok daha abes bir şey oluyor bu tabiî. Judaik helenistik bir Hristiyan 
uygarlık ne oluyor? Ve meselâ ortadoğulu müslümanlar niye bunun dışında kalıyor. Çün-
kü herkes bunu çok iyi bilir ki, müslüman dünyası çok daha fazla judaiktir. Çok daha fazla 
Yahudi’dir. Gelen vahyin üniversalize edilmesi ve temel kurumların benimsenmesi, gelişti-
rilmesi açısından hakikaten âhir zaman dinidir. Ve tabii bu birçok sosyolojik anlamda hem 
böyle kelamcı açısından baktığınızda abes bir laftır. 

Fakat batı medeniyetinin bugün dünyanın öbür taraflarından ayrılan bazı dalları vardır. Bu 
müziktir. Bu polifonik müzik çok önemli bir ayrımdır ve İtalya’dan başlayarak batıyı diğer 
dünya parçalarından ayıran bir yapımdır. Bilhassa müzisyenlerin batı doğu ayrımına dün-
yanın her tarafında, hatta doğu ülkelerinde bile, yani Mısır, İran, Türkiye, Azerbaycan’ın bir 
düşünce krizine düşmelerinin nedeni budur. İkincisi; edebiyattaki türlerdir. O da drama ve 
romandır. Hiç kimse bana batı şiirinin doğudan daha üstün olduğunu ileri süremez. Yani 
herhangi birisi Fransız edebiyatının üstünlüğünden falan söz ediyorsa ben buna gülerim. 
Bu bir cehalettir. Ama eğer bunu söyleyen doğulu biriyse Türkler gibi falan, o artık zavallılığa 
girer. Ama batı medeniyetinin kendine özgün iki dalı vardır. Tiyatro-drama ve romandır. Bu 
romanı beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz -bunu samimi olarak söylüyorum- yani roman 
okumanın sabah akşam Allah’ın adını zikretmek gibi büyük bir gerek ve vecibe olduğu ka-
nısında değilim. İnsanların roman okumayan ve sevmeyeni de olabilir. Mesela çok büyük 
adamlarımızdan biri, İsmail Hami Danışment şiiri çok sever ve bilirdi, hatta nam-ı müstearla 
çok güzel şiirler yazmıştı. Musikiyi hiç sevmediğini ve dinlemediğini -ne garp ne şark- çok 
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yakınları söylerler. Böyle insan türleri olabilir. Bu roman için daha yaygındır. Böyle bir türden 
tat almayan adam da olabilir, ama şunun biliniz ki, roman kendine özgü bir türdür ve batı 
medeniyetinin türüdür. 

Bir yazar da değindi, efendim Hamzaname nedir? Şehname nedir? Hamzaname Hamza-
namedir; Şehname Şehnamedir, Ramayana Ramayanadır. Bunun üzerinde durulması ge-
rekir. Bu ayrı bir şeydir. Binaaleneyh eğer her elbiseyi her gövdenin üzerine oturtmamız, 
böyle tahlil etmemizin gereği yoktur. Hiç birini kendine göre tahfif edemezsiniz. Dünyada 
Firdevsi’ninki gibi bir epope kaynağı derleyip, toplayıp ortaya koyan ve bir âbide yaratan 
başka bir adam yoktur. Bu çok önemli bir şeydir. Bu bazı ahvalde romandan daha derin bir 
görevi yerine getirebilir. Anlattığı, dağda bayırda çobanın, şehirde esnafın vs. anlattığı epo-
peler. Ve hiç şüphesiz ki, artık 10. Asr-ı miladide kaybolmaya başlayan Fars dili Sasanilerden 
Ahamanislerden kalma dilin kalıntıları ve onları derleyip toplayıp şehnameyi yaratması... 
Daha evvel de böyle denemeler vardı. Akim kaldılar. Bu en iyisi olarak çıktı. İçinde çok az 
Arapça var, içinde müthiş bir anti-arap yaklaşım var. İçinde eski İran’ı diriltmek var. İnsanla-
rın Fars olmasalar bile duygularını dirilten bir şey vardır. Çünkü bu milliyetçilik haklı sağlam 
ise başkalarını da etkiler. Meselâ, bu kültürden en çok etkilenen Seyyid-i Ahmed Kevseri, 
Azerbaycan’ın çok büyük münevverlerinden, o kadar etkilenmişti ki, her hafta İslâm devri 
sonrası bir eseri yakıyordu. Sonunda da mollalar adamı katlettiler biliyorsunuz. Mezarını bile 
kazıp çıkarıyorlardı hatta betonla gömüldü falan. Çok da önemli biri, Humeyni’nin devrin-
de bile yazdığı Tarihî Meşruta-yı İran, ki İran modern anayasa, siyaset ve fikir tarihi için çok 
önemli bir kaynak. Sahibinin hayat akışına rağmen, ölümüne rağmen... Bu büyük bir eserdir. 
Eşi yoktur. Ama roman değildir. Bunun üzerinde durmak lâzım.
 
Roman nedir? Roman bir kere çevre ile insanı bir arada ele alan bir anlatımdır. Bu çevre ile 
insanı bir arada ele alan, diyaloga sokan anlatımın tarihî bir malzeme ile ele alınmasına biz 
tarihî roman diyoruz. Dramanın da aynı şekilde -ki daha müsaittir- tarihî bir drama ortaya 
çıkar. Burada bazı şartlar söz konusudur. Tarihî drama yazarı ve roman yazarının tarihçi ol-
ması, tarihçinin metoduyla çalışmasıyla, ifadesiyle birebir örtüşmesi söz konusu değildir. 
Tarihçinin yapamayacağı şeyleri yapar, insanları öldürebilir, insanları evlendirebilir. İnsan-
ları dost yapabilir düşman oldukları halde, düşman yapabilir dost oldukları halde. Ortaya 
bazı olay ve kişileri vurgulayarak öne sürebilir. Ve bir yorumu vardır. O yüzden hiç bir zaman 
tarihî dramanın ve tarihî roman yazarının bir tarihçinin aynı yöntemi ve sınırlamaları ile bağlı 
kaldığını düşünemezsiniz. Hatta bu klasik edebiyat çerçevesinde de böyledir. Zamanımızın 
Azerbaycan yazarlarından Cengiz Hüseynov, Fetali Fethi adlı romanı kadar -maalesef o çev-
rilmedi ve basılmadı, çünkü çok rafine bilgili, alegorili şeyleri bizim okuyucu henüz sevmi-
yor. Kendimizi çok methetmeyelim bazı şeylerde çok sınırlıyız.- Kafkasya’nın 19. Asrının onun 
20. Asra bağlantısını bunun kadar güzel ele alan bir eser yoktur. Bu esere baktığın zaman 
Aristoteles’in koyduğu 3 birlik prensibi bahis konusu değil. Nedir o: Zaman birliği ve mekân 
birliği. Hiç alâkası yok. Ama o roman Kafkasya’nın 19. Yüzyılını çok iyi tanıyan tarihî malze-
meyi tarihçilerden daha ehil olarak kullanan bir yazarın romanı bunu size örnek olarak veri-
yorum. Demek ki, romancı birebir bir tarihçi değildir. Fakat romancı dediğiniz zaman birebir 
siyasetçi de olamaz. Çünkü büyük tarihî romancılar ve drama yazarlarının kendileri bir siyasî 
harekete bağlı olsalar bile her zaman ona çok sadık olduklarını söylemek mümkün değildir. 
Aksi takdirde yazamazlar, bu çok açıktır. Siyasî bir harekete bağlı kalan adamın, günlük bir 
makbul görüşe bağlı kalan adamın veya bir slogan tarzındaki bir didaktik tarzı belirleyen 
adamın başarılı bir eser ortaya koyması mümkün değildir. Çünkü maalesef drama ve roman 
laf kalabalığı kaldırmaz, slogan denen şey hiç oturmaz. Bunun misallerinin sonu yoktur. Tarık 
Buğra yazarımızın -değerli bir yazardır- Osmanlı Tarihi üzerinde yazdıklarının kalıcı edebiyat 
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eserleri olduğu kanısında değilim. Beni bağışlayın, bu mümkün değil. Bu üslupla bir şey 
yapılamaz. Gençken çok bayıldığım, üzerinde o zaman bir ankette kavga edercesine yazı 
yazdığım Kemal Tahir’în Devlet Ana’sı da böyledir. Bir romanda kürsü vaizliği yapılamaz.  Yani 
Yediçınar Yaylası’nda hamamdaki ya da kahvedeki köylülere Abdülhamit Han efendimizin 
politikasını uzun uzun anlattıramazsınız. Böyle bir şey olmaz. Çünkü roman dediğimiz şey, 
her şeyi küçük hareketlerle, küçük diyaloglarla götüren ve okuyucuyu aslında muğlak tartış-
malı yorumlara sürükleyen, etkileyen bir türdür. Bu drama için de böyledir. Goethe’nin ne ol-
duğunu biliyoruz. Aydınlanma dönemimin büyük bir âlimi olduğunu biliyoruz. Goethe’nin 
çizdiği Egmont’un, tarihî Egmont’la alâkası yoktur. 

Tataristan Cumhuriyeti’nin, yani Kazan’ın çok akıllı bir kültür bakanı var. Bana Topkapı 
Sarayı’na geldiği zaman dedi ki, “Tolstoy romancı değil.... Asıl roman yazan ve beşeriyeti ko-
nuşturan Dostoyevski’dir” dedi. Ve hayretle baktım, doğru. Dostoyevski Türk düşmalığı yapı-
yor ortodoksi yapıyor, ama hakikaten o insanlığın romancısı. Diğeri Rus cemiyetinin hayranı 
oradan kurtulmadı. Kurtulması da gerekmiyor. O da bir görüş. 

Lenin sinemanın geleceğin propaganda aracı olacağını ve insanları etkileyeceğini çok güzel 
söylemiştir. Bir mütefekkirin, bir sanatçının âdeta bir iş adamnının yaklaşımıyla ki bu doğ-
rudur. Ve bu sinemayla Sovyet Rusya tarihçiliği değişti. Ama Korkunç İvan’ın hiç bir şekilde 
onun çizdiği tiple alâkası yok. Rusya’da feodaliteyi çözmüş, merkezi devleti götürmüş, tarihi 
ileriye doğru götürmüş, Rus vatanını çizmiş, o partinin yaklaşımı... Yapılanlar tarihî anlayışı 
değiştirebiliyor. Edebiyatın tarihi bu şekilde kullanması maalesef çok tehlikeli sonuçlar da 
yaratabilir. Bu tehlikeli sonuçların arkasında tabiatıyla bir ustalık varsa -bir yazar ve bilgi us-
talığı- sonuçlar çok hazin olur. 

Allaha şükür ki, Türk romanında böyle bir kudret henüz görülmüyor. Ve Türk sineması da... 
Ve yanlışlıklar bir müddet sonra gülünecek, tahfif edilecek ve unutulacak eserler meydana 
getiriyor. Yalnız bir şey başlamıştır. Türk sinemasında ve tiyatrosunda yazarın, senaristin ve 
rejisörün değil ama oyuncunun üstünlüğü ortaya çıkmaya başladı. Yani Cumhuriyet’in kur-
duğu konservatuarlar ürün vermeye başladı. Sahnede durmayı bilen konuşmayı bilen, dans 
etmeyi bilen, müzik öğrenmiş, hepsini bir araya getiren aktör ya da aktrist hakikaten güzel 
insanlar ve üstüne de Türk tekstil sanayiinin verimli ürünleri ile insanı hakikaten etkileyen 
şeyler... Meselâ küçük gördüğüm bir dizi, Muhteşem Yüzyıl’ın oyuncularını gördüm. Padişahı 
görmüş gibi oldum meselâ ya da yeniçerilerin kıyafetleri vs. duruşları her şey ilginç. Türk 
sineması teferruat üzerinde durur olmuş. 

Ananeyi çöpe atan bir toplumun fazla bir yere gidebilmesi mümkün değil. Demin mehterle 
toplantı açıldı. Mehteri II. Mahmud Han kaldırdı biliyorsunuz. II. Mahmud Han cahil değildi. 
Hattan da çok iyi anlar, resim de bilir. Çok iyi de bir müzisyendir. Bununla bu asır da muha-
rebe edilemez. Doğrudur. Yani 19. Asır ordularının mehterle muharebe düzenine girmesi 
mümkün değil. Çünkü mehter muharebe alanında asıl etkisini gösteriyor. Bu artık mümkün 
değil dedi. Doğrudur. Çünkü müzikten anlıyor. Ama siz bunu kaldırıp atarsanız böyle bir ce-
miyette bunun bütün etkileri kaybolur. Günün birinde çuvallarsınız. Türkün tipik tavrı ortaya 
çıkar. Adam İngiltere’ye gider, orada İskoç alayını görür, Prusya’ya gider, o şaşkınlıkla gelir 
moral eğitim için mehteri kurmaya kalkarsın. Kurmaya kalktığın zaman -Allahtan Arifi Paşa 
gibi insanlar vardır. Bunların zamanında portrelerini, tablolarını, resimlerini çizmişlerdir- on-
lara bakarak kılık kıyafeti yaparsın. Kumaşları da bulursun, endüstri onları tahrip etmemiştir. 
Mehter takımı kuruldu. Peki, bunlar ne çalacak. Meşk usulüyle bir kaç tanesi devam etti. 
Meşk usulüyle tabii. Nota yok ortada. 
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Berlin’de müttefik kuvvetler resmigeçit yapıyordu. Fransızlar geçtiği zaman herkes gülüyor-
du. Komikti çünkü. İngilizler geçince Almanlar su koymaya kalkıştılar. Bir müddet sonra al-
kışladılar. Sanki ben de İngiliz babamın oğluymuş gibi iftihar ettim. Çünkü üstün insanlara 
hepimiz alkış tutarız. Önlerinde bir kasap gidiyor. Kasap ve cellad aynı adamdır. Önlüğü-
nü giymiş gidiyor. İngilterede idam kalktı, orduda falan, ama adam yürüyor. Arkadan İskoç 
alyı geliyor. Tabii insanlar bunu görünce mehter aradılar. Ve gele gele buraya kadar geldik. 
Edebiyatta maalesef anane önemli bir şeydir. Maddî ananelerin kaybolduğu bir cemiyette 
tarihî roman ve tarihî tiyatroyu diriltmek, zamanın en etili aracı sinemaya bunu sokuşturmak 
oldukça zordur. Türkiye bugün çok enteresan bir dönemein içindedir. Bunu nasıl atlatır bi-
lemiyorum. 

Şunun üzerinde açıkça durmamız gerekir. Raşat Nuri Güntekin el’an büyük romancıdır. Hiç 
kimse bunun aksini söylemesin. Beğenin ya da beğenmeyin, isteyin ya da istemeyin, daha 
iyisini yapamadık. İnşallah yaparız. Fakat tabii Reşat Nuri’nin bildiği Musul yeterli bir Mu-
sul değildir. İddialı da değildir. Ama Reşat Nuri’nin Çanakkalesi, ama Reşat Nuri’nin Anadolu 
kasabaları odur. 1900’leri bugün tarihî roman olarak yazılmayan bu eserlerden öğrenmek 
zorundayız. Tarihî bir drama örneği olarak vermemiştir: Yaprak Dökümü’nden-romandır as-
lında- 1930’ların Türkiyesini öğrenmek zorundayız. Aslında çok tarihî bir devir değildi. Elimiz-
deki tarihî roman örneğinin en iyisi Mithat Cemal Bey’in “Üç İstanbul”udur. Beğenin ya da 
beğenmeyin. İşte orada 20. Yüzyıl başındaki Osmanlı insanının çevresiyle olan didişmesini 
görürsünüz. Tarihî romanın maalesef önümüzdeki örnekleri budur. Batı cemiyeti filoloji ve 
musikiyle iç içe olmuştur. Maalesef filolojiyi hayatımızın içine sokamadığımız için akademik 
bünyeyi bırakın edebî çevrelere dahi alamadığımız için başka türlü bakıyoruz. Biz bahsetti-
ğimiz Şehnameyi, bahsettiğimiz Hamzanameyi, bahsettiğmiz Leyla ve Mecnun’u hâlâ kayıtlı 
monografilerle geniş ölçülerde tahlil edip veremiyoruz. Bunları veremediğmiz takdirde ede-
biyatı beslememiz mümkün değildir. 

Flaubert Salomeo’yi yazdığı zaman (konu Kartaca’da geçiyor. Salomeo rahibe, paralı asker-
ler ayaklanır. Ve paralı askerlerin başındaki ile gönül ilişkisine girer. Onun etrafında Kartaca 
tahlil edilir.) Henüz arkeoloji ve filolojinin yeni açtığı bir dünyadır Kartaca- Fenike. Flaubert 
“Salomeo’nun makyaj ve kıyafeti için 300 ton kitap karıştırdım” diyor. Osman Hamdi’nin kazı 
raporları Flaubert’den sonradır. 

Bazı şeyleri yazmak zordur, takip etmek de zordur. Tarihî romanın, tarihî tiyatronun, tarihî 
filmin izleyicisi olmak da fevkalâde güç bir iştir. Bir yetişme, bir eğitim ister.  Türk orta eğiti-
minin en zayıf en zavallı tarafı tarih ve edebiyat eğitimidir. Bizim nesiller hiç değilse edebiyat 
eğitimini ustaların elinden alabildiler. Ama bugün o da mümün değildir. Bir Lanson’un ede-
biyat tarihi metodu Farnsa’da en düşük seviyedeki bir öğretmen tarafından izlenir ve verilir. 
Türkiyedeki öğretmenlerin sloganı bellidir. “Divan edebiyatı okunmuyor, okunmayan edebi-
yatla neden uğraşalım ve öğretelim.” Kendisine sorduğunuz zaman acaba kaç tane aruz kalı-
bından haberi vardır. Hiçtir. Ama benim zamanımda solcu hocalar bile öğretirdi. Okuduğum 
Atatürk lisesinde Fevziye Abdullah Tansel aruzu öğretmek konusunda şeditdi, gibi diğer ho-
calarımız da öyleydi. Bunların öğrencileri içinde aruzla şiir yazanlar vardı benim naslimden. 
Bir Enise Hanım vardı Öz Türkçeci ve sol eğilimliydi, ama bir divan edebiyatı gecesi yapmıştı. 
Munis Faik (Ozansoy) falan dilini yutmuştu, Sanatseverler Derneği’nde. Bu ortam yok. Bu 
ortamın olmadığı bir yerde yaratmak ve takip etmek çok zordur.  



19

II. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih  Sempozyumu                                                         

II. Milletlerarası Tarihî Roman ve 
Romanda Tarih  Sempozyumu

Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TBMM Milli Saraylar, Müzecilik ve 
Tanıtım Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenledikleri sempozyum 7-8-9 Kasım 2013 tarihlerinde 
yurt içinden ve yurt dışından değerli ilim ve fikir adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. II. 
Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu’na Türkiye dışında Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Türkmenistan ve İrlanda’dan yazar ve edebi-
yat eleştirmenleri katıldı. 

Sempozyum boyunca “Romancı, tarih malzemesini yeniden üretim sürecine tabi tutarken 
nelere dikkat etmelidir?”, “Tarihî malzeme üzerinde sınırsız bir müdahale hakkına sahip mi-
dir?”, “Tarihe edebiyat aracılığıyla yeni bir bakış açısı ve derinlik getirmenin ne gibi olumlu 
ve olumsuz yönleri vardır?”, “Tarihî malzemenin edebi malzemeye veya senaryoya dönüş-
türülmesinde ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır?”, “Tarih eğitiminde tarihî romanın rolü 
var mıdır?”, “Tarih bilinci ve milli ruhun oluşturulmasında tarih bilgisinin edebiyat ve sanat 
vasıtasıyla verilmesinin önemi ve yöntemleri nelerdir?” gibi sorulara cevap arandı. 

Sempozyumun açılışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verdi. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, açış konuşmasında, 10 yıl önce ilki 
gerçekleştirilen sempozyum hakkında bilgi verdi. Tarih ve roman üstüne düşüncelerini dile 
getiren Doğan, “Tarih bizim tecrübe alanımız değil. Geçmişi bırakın, bugünün olaylarını bile 
tamamıyla görmemiz, müşahede etmemiz adeta imkânsız. Tarihî roman bir dışa bakıştır. Ne 
zaman ki, olaylara atılan kişilerin hissiyatı yansıtılır, o zaman içe bakış ve gerçek roman olur” 
dedi. 

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise açış konuşmasında romanın batı medeniyetinin bir ürünü olduğunu 
söyledi. “Şunu biliniz ki, roman kendine özgü bir türdür ve batı medeniyetinin ürünüdür. 
Şehname Şehnamedir, Hamzaname Hamzanamedir, Ramayana Ramayanadır” diyerek her 
elbiseyi her gövdenin üzerine oturtamayacağımızı ifâde etti. 

İlber Ortaylı’nın oturum başkanlığı yaptığı birinci oturumda Doç. Dr. Özlem Kumrular, Prof. 
Dr. Kubilay Aktulum, Doç. Dr. Mehmet Önal, Nuriye Akman ve Burçak Evren bildirilerini sun-
dular. Kumrular, öğrencilerine bazı roman tavsiyelerinde bulunduğundan söz etti ve bunun-
la ilgili bir anısını anlattı: Bir öğrencisinin dersten sonra yanına gelip “Madame Bovary’nin 
hangi romanını okuyacaktım?” dediğini söyleyince salonda gülüşmeler yaşandı. Bunun üze-
rine araya giren Ortaylı, “Goethe mi Faust’u, Faust mu Goethe’yi yazmıştı, hep karıştırıyorum” 
sözünü duyduğunu anlattı. 

Prof. Dr. Yakup Çelik’in oturum başkanı olduğu ikinci oturumda, Sevinç Çokum, Sadık Yalsı-
zuçanlar, Murat Koçak ve yurtdışından Annaguli Nurmehmet ile John Mc Donagh bildirile-
rini sundular. Doç. Dr. Salih Yılmaz’ın oturum başkanlığı yaptığı üçüncü oturumda ise, yurt 
dışından katılan Prof. Dr. Roin Kareashvili, Ismayilova Xalid Xalid Qızı, Yrd. Doç. Dr. Ulanberk 
Alimov, Nuray Güneş ve Hatira Kamalova bildirilerini sundular. Birinci günün akşamında Üs-
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tad Munib Utandı ve kızı Merve Utandı birlikte sundukları Konserde dinleyenlere güzel bir 
İstanbul akşamı yaşattılar. Cumhuriyet öncesi dönemde yaşamış bestekârlarımızdan Abdul-
kadir Meraği, Itri, Sadullah Ağa, Dede Efendi, Hafız Post, Şevki Bey, Lemi Atlı’nın bestelerini 
seslendirdiler. Sözleri Yahya Kemal Beyatlı’ya, bestesi Münir Nurettin Selçuk’a ait olan “Sana 
dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul” şarkısı dinleyicilerin katılımı ile seslendirildi. Konser, 
Hacı Arif Bey’in “Vücut ikliminin sultanısın sen” bestesinin seslendirilmesinin ardından Yunus 
Emre’nin “Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu” ilahisi ile son buldu. 

İkinci gün, oturum Başkanlığını Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç’ın yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. 
Mehmet İpçioğlu, Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, Prof. Dr. 
Mehmet Narlı, Prof. Dr. Ahmet Kankal; Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Kubilay Aktulum’un 
yaptığı ikinci oturumda, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Hakan Poyraz, 
Doç. Dr. Zeki Taştan, Dilşoda Mubarakova , Doç. Dr. A. Tayfur Erdoğdu; Oturum Başkanlığını 
Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu’nun yaptığı üçüncü oturumda Prof. Dr. Osman Gündüz, Dr. 
Gülseren Özdemir, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Doç. Dr. Cüneyt Issı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif 
Fidan ve oturum başkanlığını Doç. Dr. Metin Arıkan’ın yaptığı son oturumda, Doç. Dr. Özlem 
Fedai, Doç. Dr. Salih Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karataş, Doç. Dr. Ahmet Şimşek, Yrd. Doç. Dr. 
Bahtiyar Aslan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özcan bildirilerini sundular.

Üç gün süren sempozyumun ilk iki gününde 30’un üzerinde bildiri sunulduktan sonra 3. gün 
kapanış oturumu D. Mehmet Doğan’ın başkanlığında başladı. Kapanış oturumunda Prof. Dr. 
Yakup Çelik, Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Doç. Dr. Salih Yılmaz, Doç. Dr. Metin Arıkan toplantıyla 
ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaştılar.

Kapanış oturumunda şu hususlar dile getirildi: 

- “Tarihî Roman ve Romanda Tarih” konulu sempozyumun 3’er senelik aralıklarla tek-
rar” lanması,

- Gelecek sempozyumlarda daha fazla ayrıntıya inilebilmesi açısından, “tema” belirlen-
mesi, felsefi ve yapısal konulara da öncelik verilmesi,

- Başlangıçtan günümüze tarihi romanların kronolojik ve tematik bir dökümünün ya-
pılması,

- Tarihî romanlarla ilgili kapsamlı ve görsel bir slaytın yapılması ve sempozyum süre-
sinde hazırlanan görsel sununun dönmesi,

- Tartışma ve müzakere kısmının uzun tutulması,

- Disiplinler arası geçişlerin artırılması açısından daha geniş yelpazeli olması.

Katılımcılara ve dinleyicilere  teklif ve soruları için söz verildi. Daha sonra, oturum başkanı 
Mehmet Doğan, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Beşir Ayvazoğlu ve Nuriye Akman başta olmak üze-
re sempozyuma katılan herkese teşekkür etti. Programın düzenlenmesinde emeği geçen 
Doç. Dr. Salih Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karataş’a da hususi olarak teşekkür ettikten son-
ra ev sahibi olan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TBMM Milli Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım 
Başkanlığı’na da katkılarından ve nezaketlerinden dolayı müteşekkiriz” dedi.
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Program

Birinci Gün (7 Kasım 2013 Perşembe)

1. Açılış  saat: 10.00
Tarihî Tablolar Sergisi Açılışı

AÇILIŞ KONUŞMALARI : 
D. Mehmet DOĞAN, TYB Şeref Başkanı
Bülent ARI, (Doç. Dr. ) Milli Saraylar Daire Başkanı
Kadir TOPBAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
İlber ORTAYLI, (Prof. Dr.) Öğretim Üyesi
Beşir ATALAY, (Prof. Dr.) Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı (Teşrifleri halinde)

BİRİNCİ OTURUM
(Saat 11:30-13:00)
Oturum Başkanı: İlber ORTAYLI, (Prof. Dr.) Galatasaray Üniversitesi

Konuşmacılar:
Kubilay AKTULUM (Prof. Dr.): Romanesk Söylemin Tarihselleştirilmesi ya da Tarihi Yeniden 
Yazmak
Nuriye AKMAN: “Geceden Doğan” Adlı Romanım Üzerine
Özlem KUMRULAR (Doç. Dr. ): Don Quijote’de Türkler, Moriskolar  ve Mağribiler
Zafer KARATAY: Tarihî Romanların Türk Sinemasına Yansıması

Öğle Yemeği Arası: Saat 13:00-14:00

İKİNCİ OTURUM
(Saat 14:00-15:30)
Oturum Başkanı: Yakup ÇELİK, (Prof. Dr.) Yıldız Teknik Üniversitesi

Konuşmacılar:
Sevinç ÇOKUM: Tarihî Romanda Yaşanmışlık
Sadık YALSIZUÇANLAR: Roman ve Tarihin Gerilimli İlişkileri Üzerine Notlar
Murat KOÇAK: Tarih Romanda Tekerrür Eder mi?
Annaguli NURMEHMET: Büyük Göç-Oğuz Yurdu Romanlarında Tarih ve Edebi Unsurlar
John McDONAGH: A Portrait of a City in James Joyce’s  Dubliners 

Oturum Arası: Saat 15:30 -15: 45
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
(Saat 15:45-17:45)
Oturum Başkanı: Salih YILMAZ, (Doç. Dr. ) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Konuşmacılar:
Roin KAVRELİŞVİLİ (Prof. Dr.): Tarihî Kaynak Olarak Eski Gürcü Edebiyatı (V-IX. YY. Kısa Bir 
Değerlendirme)
Xalide Halid (İSMAYILOVA) : Mehdi Hüseyin’in Eserlerinde Tarih (“Seher” Romanı Temelinde)
Ulanbek ALİMOV (Yrd. Doç. Dr. ): Efsaneye Dönüşen Bazı Tarihî Olayların “Köçmöndör 
Kagılışı” Tarihi Romanında Yer Alması?
Nuray GÜNEŞ: Saken Seyfullin “Ternistıy put, Dikenli yol” Romanında Kazakların Milliyetçilik 
ve Sosyalizm Süreçlerine Dair
Hatira KAMALOVA (Dr. ): Karakalpak Yazar Gülayşe Esemuratova’nın Romanlarında Sovyet 
Devri Tarihinin İzleri

Akşam Yemeği: Saat 18:00-19:00
Konser: Münip UTANDI  (Saat 19:30)

İkinci Gün (8 Kasım 2013 Cuma)

DÖRDÜNCÜ OTURUM
(Saat 09:30-11:30)
Oturum Başkanı: Hicabi KIRLANGIÇ (Prof. Dr.), Ankara Üniversitesi

Konuşmacılar:
Mehmet İPÇİOĞLU (Prof. Dr.): Hayal ve Gerçek: Tarihî Romanların Toplumsal Hafızaya Katkısı
Kamil Veli NERİMANOĞLU (Prof. Dr.): Tarihî Romanın Dili Nasıl Olmalıdır?
Ahmet KANKAL (Prof. Dr.): Ermeni Romanlarında Oluşturulan Tarih Bilinci (Türkçe Yayınlara 
Göre)
Mehmet NARLI (Prof. Dr.): Modern Gerçekliğin Yitimi / Tarihsel Gerçekliğin Çöküşü
Bahtiyar ASLAN (Yrd. Doç. Dr. ): Ateş Denizi’ni Tarihi Bir Roman Olarak Okumanın İmkânları

Öğle Arası: Saat 12:00 - 13:00)

BEŞİNCİ OTURUM
(Saat 13:30-15:00)
Oturum Başkanı: Kubilay AKTULUM (Prof. Dr.), Hacettepe Üniversitesi

Konuşmacılar:
Beşir AYVAZOĞLU: Tarih ve Roman İlişkisine Dair Düşünceler
Kurtuluş KAYALI (Prof. Dr.): Türkiye Tarihini Romandan Hareketle Anlamanın İmkânları 
Üzerine Bazı Düşünceler
Zeki TAŞTAN (Prof. Dr.): Tarihi Gerçekler ve  Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihi Roman
Dilşoda Mubarakova: Bağımsızlık Dönemi Özbek Romancılığında Tarih
A. Tayfur ERDOĞDU (Doç. Dr. ) : Tarihi ve Tarihsel Romanların Tarih İnşasında Kullanım 
Değeri
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Oturum Arası: Saat 15:00-15:30

ALTINCI OTURUM
(Saat 15:30-17:00)
Oturum Başkanı: Kamil Veli NERİMANOĞLU (Prof. Dr.), Aydın Üniversitesi

Konuşmacılar:
Osman GÜNDÜZ (Prof. Dr.): İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Tarih Algısı
Gülseren ÖZDEMİR (Dr. ) : İhsan Oktay Anar Romanlarında Kurmaca ve Tarih İlişkisi
Alaattin KARACA (Prof. Dr.): Osmanlıyı İtibarsızlaştırma Örneği: Sadri Ertem’in Bir Varmış Bir 
Yokmuş’u
Ahmet Cüneyt ISSI (Doç. Dr. ) : Nu’man’ın İçinde N/e Var?’, Nazan Bekiroğlu’nun “İsimle Ateş 
Arasında” Romanında ‘Ateş/ten Geçenler: Yeniçeriler ve Nu’man-Nihâde Aşkı’ 
Mehmet Akif FİDAN (Yrd. Doç. Dr. ): Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Son Döneminde 
Romanlara Dair

Oturum Arası: Saat 17:00-17:30

YEDİNCİ OTURUM
(Saat 17:30-19:00)
Oturum Başkanı: Metin ARIKAN (Doç. Dr. ) , Ege Üniversitesi

Konuşmacılar:
Özlem FEDAİ (Doç. Dr. ) : Kemal Tahir’in ve Tarık Buğra’nın Osmanlı’nın Kuruluşu ve Kurtuluş 
Savaşı’nı İşleyen Romanlarında “Yeniden Doğuş” Teması 
Salih YILMAZ (Doç. Dr. )  - Cengiz KARATAŞ (Yrd. Doç. Dr. ): Osmanlı Devletinin Kuruluşuyla 
İlgili Görüşler ve Türk Romanından Hareketle Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Tematik Bir 
Yaklaşım
Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK: Maalouf’un ‘Yüzüncü Ad’ından Pala’nın ‘Babilde Ölüm İstanbul’da 
Aşk’ına Tarihsel Kurgunun İki Yüzü
Ahmet Özcan (Yrd. Doç. Dr. ): Destandan Romana Battal Gazi

Üçüncü Gün (9 Kasım 2013 Cumartesi)

KAPANIŞ OTURUMU ve DEĞERLENDİRME
(Saat 09:00-10:45) 
Oturum Başkanı: D. Mehmet DOĞAN

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup ÇELİK, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kubilay AKTULUM, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU, Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Salih YILMAZ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Metin ARIKAN, Ege Üniversitesi

Gezi Programı : 11:00
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KATILIMCILAR
AKMAN, Nuriye Yazar-İstanbul
AKTULUM, Kubilay (Prof. Dr.): Ankara Hacettepe Üniversitesi
ALİMOV, Ulanbek (Yrd. Doç. Dr.): Kırgızistan Manas Üniversitesi
ARI, Bülent (Doç. Dr.): Milli Saraylar Daire Başkanı
ARIKAN,  Metin (Doç. Dr.): İzmir Ege Üniversitesi
ASLAN, Bahtiyar  (Yrd. Doç. Dr.): İstanbul Kültür Üniversitesi
ATALAY, Beşir (Prof. Dr.):  Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı
AYVAZOĞLU, Beşir: Yazar-İstanbul
ÇELİK, Yakup (Prof. Dr.): İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi
ÇOKUM, Sevinç: Yazar-İstanbul
DOĞAN; D. Mehmet: TYB Şeref Başkanı
ERDOĞDU, A. Tayfur (Doç. Dr.): Yıldız Teknik Üniversitesi
FEDAİ, Özlem (Doç. Dr.): İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
FİDAN, Mehmet Akif  (Yrd. Doç. Dr.): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
GÜNDÜZ, Osman (Prof. Dr.): Erzurum Atatürk Üniversitesi
GÜNEŞ, Nuray: Kazakistan Yunus Emre Enstitüsü
ISMAYİLOVA,  Xalid Xalid: Azerbaycan Bilimler Akademisi
ISSI, Cüneyt (Doç. Dr.): İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İPÇİOĞLU, Mehmet (Prof. Dr.): Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
KAMALOVA, Hatira (Doç. Dr.): Özbekistan-Karakalpakistan Bilimler Akademisi
KANKAL,  Ahmet (Prof. Dr.): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
KARACA, Alaattin(Prof. Dr.): Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
KARATAŞ,  Cengiz  (Yrd. Doç. Dr.), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
KARATAY, Zafer: Yönetmen-Yapımcı
KAVRELİŞVİLİ, Roin (Prof. Dr.): Ardahan Üniversitesi
KAYALI, Kurtuluş (Prof. Dr.): Ankara Üniversitesi
KOÇAK, Murat: Yazar-Konya
KUMRULAR, Özlem (Doç. Dr.): İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi
McDONAGH, John: Yazar-İrlanda
MUBARAKOVA, Dilşoda (Ege Üniversitesi)
NARLI, Mehmet (Prof. Dr.): Balıkesir Üniversitesi
NERİMANOĞLU, Kamil Veli (Prof. Dr.): İstanbul Aydın Üniversitesi, Azerbaycan Eski Başbakan 
Yardımcısı
NURMEHMET, Annaguli: Yazar-Emekli Türkmenistan Ankara Büyükelçisi
ORTAYLI, İlber (Prof. Dr.): İstanbul Galatasaray Üniversitesi
ÖZCAN, Ahmet  (Yrd. Doç. Dr.): Çankırı Karatekin Üniversitesi
ÖZDEMİR, Gülseren (Dr.), İzmir Ege Üniversitesi
ŞİMŞEK, Ahmet (Doç. Dr.), Sakarya Üniversitesi
TAŞTAN, Zeki (Prof. Dr.): Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
TOPBAŞ, Kadir: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
YALSIZUÇANLAR, Sadık: Yazar-Ankara
YILMAZ,  Salih (Doç. Dr.), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi



Oturum Başkanı 
İlber Ortaylı (Prof Dr.)

Kubilay Aktulum (Prof. Dr.) 
Romanesk Söylemin Tarihselleştirilmesi ya da 
Tarihi Yeniden Yazmak

Nuriye Akman 
“Geceden Doğan” Adlı Romanım Üzerine

Özlem Kumrular (Doç. Dr.) 
Don Quijote’de Türkler, Moriskolar  ve Mağribiler

Zafer Karatay
Tarihî Romanların Türk Sinemasına Yansıması

1. BÖLÜM
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Kubilay  Aktulum                                                

Romanesk Söylemin Tarihselleştirilmesi 
ya da Tarih’i Yeniden Yazmak 

Kubilay Aktulum
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, TDE Öğretim üyesi

“Ve Swann, Bellini’nin yaptığı portreden tanıdığı II. 
Mehmet’i kendine çok yakın hissediyordu. İstanbul fâtihi, 
Venedikli biyografının anlattıklarına bakılırsa, tutkuyla 
sevdiği bir cariyenin saplantısından kurtulabilmek için 
onu kendi elleriyle hançerlemiş, böylece kafa esenliğine 
kavuşabilmişti.”

Marcel Proust, Geçmiş Zamanın Peşinde.

Nedim Gürsel’in Boğazkesen, Fâtih’in Romanı alıntıladığımız tanımlıkla (Fr. épigraphe) baş-
lıyor. Söz konusu yapıtın açılış sayfasında yer verilen tanımlık postmodern tanımına uyan 
bir romanın, yazı pratiği bakımından göze çarpan kimi biçimsel özelliklerini hemen başın-
dan bir çırpıda özetliyor. Kısaca değinirsek; metinlerarası ilişkiler bağlamında, “bir metnin 
ilk bakışta aynı metnin dışında kalan, ikinci dereceden metinsel unsurlarla, yani başlıklar, alt-
başlıklar, ara-başlıklar, önsözler, son sözler, uyarılar, notlar, tanımlıklar, metinde yer verilen 
resimler, metnin kapağı ve metin-öncesi unsurlar (bir başka deyişle karalamalar, taslaklar) ile 
olan ilişkisi” biçiminde tanımlanan yan-metinsellik (Fr. paratextualité) özelliği tanımlık kul-
lanımıyla kendini belli ediyor; bu yolla romanın biçimi yanında içeriği göstergelerarasılık1 
olarak adlandırdığımız bir süreçle de ilintili olarak tarihsel içeriği hem özetliyor, hem de 
okuyacağımız metnin bir kurgu olduğunu bildiriyor. Yan-metinselliğin bir unsuru olan ve bir 
yapıtın ya da yapıttan bir bölümün başında yer alan bir alıntı olarak tanımlanan, alıntılayan 
yazarın sesi ile alıntılanan yazarın sesi, dilbilimdeki karşılıklarıyla söylersek, sözce ile sözce-
lem arasında hem bir uyuşum (benzeşiklik) hem de uyuşmazlık (ayrışıklık) belirten metinle-
rarası bir göndergeyi söz konusu eden “tanımlık” biçiminde Marcel Proust’un yapıtından bir 
kesite yer verilmesi, bununla kalmayıp öyküleme zamanında anlatıcı-yazarın anlatısını yine 
Proust’un Swann’ların Tarafı adlı romanından alıntıladığı bir tümce ile (“Uzun süre sabahları 
erken kalktım”)2 başlatması postmodern tanımlı yapıtlarda belirgin kimi özelliklerdir. Bunlar 
dışında, romanın başlığından başlayarak, bu kez “her özgün metnin bağlı olduğu, genel ya 
da aşkın ulamların – söylem tipleri, sözceleme biçimleri, yazınsal türler vb. – bütünü” olarak 
tanımlanan ve üst-metinsellik (Fr. architextualité) olarak adlandırılan kullanımla yapıt türsel 

1  Bu konuda bkz: Kubilay Aktulum, Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları, Ankara, 2011

2  “Uzun zaman, geceleri erkenden yattım.” M. Proust, Kayıp Zamanın İzinde, Swann’ların Tarafı, çev. R.Hakmen, YKY, 1999, s. 9
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olarak da konumlandırılıyor: “Fâtih’in Romanı”. Her iki kullanım roman ve tarih ilişkisi konu-
sunda başka bilgiler veriyor: örneğin yan-metinsellikle, yazılan romanın belgeler, elyazma-
larına ilişkin olarak anlatı içinde aktarılan kimi bilgiler iki ayrı uğraş alanının doğasına ilişkin 
olarak da bilgilendiriyor: tarih belgelere yaslanır, oysa romancı belgeleri dönüştürür; bu dö-
nüşümü biçimsel, dolayısıyla anlamsal ve bağlamsal bakımdan gerçekleştirir. Yeni tarihsel-
cilik olarak adlandırılan yaklaşımın en temel dayanağının bağlamsal dönüşümü göz önün-
de bulundurması olduğunu biliyoruz. Öyleyse Jean-Bellemin Noël’in oldukça önemsediği 
metin-öncesi3 sorgulamalar yan-metinsellik bağlamında romanın biçimsel ve anlamsal dö-
nüşümlerini kavramamıza yönelik kimi ipuçları verirken, kurgunun bağlamında eritilmesiyle 
yan-metinsellik çerçevesinde tarihsel olanı – belgeler ve olaylar – kurgulaştırmak için bir yol 
oluyorlar. Üst-metinsellik göstergesi olarak “roman” kimi eleştirmenler, araştırmacılarca be-
nimsenen türsel bir gösterge olarak kabul görmese de, yazarın seçimi bu (roman) olduğuna 
göre, kimi bakımlardan destan, kimi bakımlardan masalımsı özellikler kapsamasına karşın 
hepsinin de ortak buluşma noktasının kurgu olduğu, söz konusu kurgunun gerçek – yazar 
Nedim Gürsel – ve kurgusal – anlatıcı Fâtih Haznedar – yazarlarının olduğu; özyaşamöyküsel 
veriler aracılığıyla – örneğin kurgusal yazarın/anlatıcının Paris’te bir üniversitede öğretim 
üyesi olması – gerçek yazarla kurgusal yazarın özdeş olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
da tarihsel olan odak bir tarihi kişi üzerinden – II. Mehmet – yeni bir bağlamda güncele 
taşınarak yenidenyazılmıştır. Bu yapılırken kurgu alabildiğine tarihsel verilerle – bunu dilsel, 
içeriksel, biçimsel bakımlardan gerçekleştirir – donatılarak yan-öykünün – romanda yazarın 
yazı serüveni ve yazma güçlüğü – karma bir yapılanma içerisine girmesinin yolu açılıyor. 

Öyleyse çabucak özetlediğimiz bu türden kullanımlarla roman tarihselleşirken (genel bir 
anlatımla bunu tarihsel olanın verilerini yenidenyazarak gerçekleştirir) tarih de romanlaşır 
(tarihin kurgulaşması onun bir dönüşüm işleminden geçirilmesini zorunlu kılar). İki ayrı söy-
lem biçimi birleşerek, iç içe geçerek, yan yana gelerek yeni bir söylem biçiminin doğmasına 
neden olur: tarihsel roman.

Bilindiği gibi, postmodern özellikli her yapıt karma, dolayısıyla da çoksesli bir yapılanma bi-
çiminde kendini gösterir. Nedim Gürsel’in söz konusu romanı, romanlaşan tarihin, yazarın 
kendi güncelinde yazma etkinliğinin ne denli güçlüklerle dolu bir süreç olduğunu bildi-
rir. Bu kadarla kalmaz, yazar aynı zamanda geçmiş konusunda okuru kendi perspektifin-
den bilgilendirme yolunu seçer. Amaçlanan ne olursa olsun, postmodern yazarların yazıyı 
ve yazma etkinliğini sürekli olarak sorunlaştırmaları boşuna değildir. Söz konusu özellikler 
bir metinlerarasılık bağlamında kalınarak biraz daha derinlemesine irdelendiğinde roman 
(postmoderne roman) ve tarih ilişkisinin günümüz koşullarında doğasının ne olduğuna iliş-
kin pek çok ipucu verdiği görülebilecektir. Belirleyeceğimiz özellikler bizim için onca örnek 
arasından birisi olan Nedim Gürsel’in romanına neden tanımlık biçiminde bir alıntı ile baş-
ladığının gerekçelerini daha açıklıkla kavranamamıza olanak sağlaması yanında genel ola-
rak postmodern özellikli tarihsel bir romanın işleyişini de gözler önüne sermeye yöneliktir.4 
Öyleyse amacımız N. Gürsel’in romanını ayrıntılarıyla çözümlemek yerine onu bir tür “düşsel 
gönderge” olarak göz önünde bulundurup, genel olarak postmodern bir tarihsel romanın 

3  Bellemin-Noël, Jean, le Texte et l’avant-texte, Larousse, Paris, 1972

4  Paul Ricoeur de benzer bir yönelimle tarih ve kurmaca ilişkisini ele alır: “İmgesel olanın, ondaki “gerçekçi” hedefi 
zayıflatmadan “olmuş-olan” hedefine ne şekilde –ki türünde tektir- katıldığını göstermek.” Zaman ve Anlatı: Dört, Anlatılan 
(Öykülenen) Zaman, çev. Umut Öksüzan-Atakan Altınörs, YKY, İstanbul, 2013, s.307
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işleyişine ilişkin kimi saptamalar yapmaktır, bunu yaparken yaklaşımın bilgikuramsal kimi 
temellerini anımsatmaktan geri durmuyoruz.

İki ayrı söylem biçimi konusunda genel bir saptamayla başlarsak; ilişkileri açısından bakıldı-
ğında, “tarihsel/tarihi roman” kanımızca sözbilimde “zıtlaşma” (Fr. oxymore), bir başka deyiş-
le, “karşıt terimlerin yan yanalığı” biçiminde tanımlanabilecek bir kullanımı aklımıza getiriyor. 
Birisi (tarih) tümüyle “gerçek”, öteki (roman) “kurgu” (ya da gerçeğe benzerlik) arayışında olan 
iki ayrı uğraş alanının yan yanalığı tanımda (tarihsel roman nedir?) söz konusu zıtlaşma dü-
şüncesini doğuruyor. Ancak böyle bir zıtlaşma düşüncesi aynı zamanda iki ayrı uğraş alanı 
arasında bir dizi alışveriş bulunduğu düşüncesine de gönderme yapıyor. İki disiplin arasın-
daki alışveriş tarihte romanın/romansalın ya da tersine romanda tarihin kullanımı, postmo-
dern metin kuramcılarının diliyle söylersek, öncelikle bir yenidenyazma işlemine uygun 
düşmektedir (tarih ve kurmaca arasındaki ilişkiyi zaman kavramı üzerinden sorgulayan Paul 
Ricoeur “yeniden-biçimlendirme”’den söz eder);5 iki alan arasındaki alışverişler ister istemez 
açık ya da kapalı bir biçimde yenidenyazmanın süzgecinden geçirilirler. Gerçekten de, ge-
riye, asıl tarihsel zamana geri dönmek olası olmadığına göre, romanda tarih yalnızca temsil 
edilir. Dolayısıyla roman tarihin dolaylı bir yenidenyazımını sunabilir. Bu konuda uğraş veren 
araştırmacılar çoğunlukla iki disiplin arasındaki alışverişlerin doğasını, (özellikle bu ilişkileri 
zaman üzerinden giderek, bir hermenötik okuma ile irdeleyen Paul Ricoeur’ün Zaman ve 
Anlatı I, II, III, IV adlı çalışmasını önemle anmak gerekiyor) daha çok içerik üzerinden giderek, 
bir karşılaştırma mantığıyla belirlemeye uğraşırlar (bununla beraber her iki uğraş alanının 
aynı zamanda özel bir söylem biçimi olduğunu gözden uzak bulundurmamak gerekir). İki 
ayrı (özel) söylem biçimi arasındaki ilişki bir söylemlerarasılık düzleminde sorgulanabilir. Ger-
çekten de tarihsel sözcelerle romanesk sözcelerin iç içeliği belirgin bir söylemlerarasılık biçi-
midir. Mihail Baktin’in anlatımıyla, birbirleriyle söyleşen iki ayrı gösterim biçimi iki ayrı gön-
derge türünü kapsar. Tarih var olmuş olan bir gerçekliğe gönderme yaparken roman olabilir 
olana gönderme yapar. Olabilir olanı temsil eden bir romanda bir yazarın bildirisini tarihsel 
bir söylem aracılığıyla vermeye uğraşması metinlerarasılığın özel bir biçimi olan ve “anlatı 
içinde anlatı” ya da bir “iç anlatı” olarak tanımladığımız, yer aldığı “yapıtın konusunu yinelediği 
gibi onun anlamına daha da açıklık getiren” bir yönteme uygun düşmektedir. “Yansıtma işlevi 
gören bir sözce” olarak tarihsel kesitler “metnin içeriğini özetlediğinden ya da onu alıntıladı-
ğından” özet yoluyla asıl yapıtın anlamının açıklanmasına katkı sağlar, böylelikle bir ikinci 
gösterge biçimine bürünür: “Bir ikinci gösterge biçiminde işleyen anlatı içinde anlatı yöntemi, 
işlevsel olarak yalnızca ilk metnin (yani onu kapsayan metnin) anlamsal olarak vermek istediği 
bildiriye daha da açıklık getirir, ona anlamsal olarak daha zengin bir boyut katar.”6 Tarihsel ve-
rileri bir roman bağlamında özümleyerek dönüştüren böyle bir işleyiş hem Nedim Gürsel’in 
romanındaki yapıyı hem de postmodern bir tarihsel romanın genel yapısını özetlemektedir.

Özel bir söylem biçimi olarak alındığında tarihin kurgusal olanı ancak kendi gerçek zamanıy-
la ilişkisi içerisinde kullanması gerekirken, bir roman bağlamında – yazınsal türler içerisinde 
en çok da roman - tarihsel olanın her bakımdan – zamansal, uzamsal, kişi vb. – dönüştü-
rülerek, istenildiği kadar, istenildiği biçimde, değişik yöntem ve işlevlerle yenidenyazılması 
olasıdır. Gerçekten de romanın (ya da genel olarak kurgusalın) olanakları içerisinde tarihsel 

5  Paul Ricoeur, A.g.y., s. 305

6  Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki, İstanbul, 1999, s. 160-162
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olan üzerinde oynamak biçim, anlam, işlev bakımlarından sonsuz olasılıkların kapısını ara-
lamaktadır.  Daha çok postmodern olarak adlandırılan günümüz koşullarında, yazınsal bağ-
lamda her şeyi özel bir söylem biçimi olarak sorgulama nesnesi yapmak bildik bir tutumdur. 
Söylemi tarihselleştirmek, geçmişi şu ya da bu amaçla, şu ya da bu biçimde güncele taşımak, 
arka planda tümüyle postmodern söylemin, postmodern olarak adlandırılan romanların te-
mel bir kullanımı olan yenidenyazma, daha genelleyici bir adlandırma ile metinlerarasılık 
işlemiyle buluşur. Bununla birlikte postmodernist romancılardan başka geçmişi geleneksel 
yazma yöntemlerine göre (daha çok süredizinsel bir yapıya bağlı kalarak) yenidenyazan ya-
zar ve yapıt sayısının alabildiğine fazla olduğunu anımsatalım. Örneğin bizde hemen akla 
gelen Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler’i, Ahmet Altan’ın İsyan Günlerinde Aşk’ı ya da Batı-
da Walter Scott ve ondan esinlenen Honoré de Balzac, Victor Hugo, Stendhal, Louis Aragon, 
André Malraux, Claude Simon, Umberto Eco, Milan Kundera, Danilo Kis vd. onlarca yazar 
tarihi, tarihsel olayları şu ya da bu amaçla, klasik, modern ve/ya postmodern bir perspek-
tiften yenidenyazmışlardır. Kimi sinema uyarlamalarında ise daha çok eğlendirmek adına 
parodik dönüştürmelerle söz konusu yenidenyazma işlemi gerçekleştirilmiştir: Kahpe Bizans 
bizde hemen akla gelen bir örnektir. Metinlerarası kuram bağlamında kullanıldığı biçimiyle, 
ciddi düzende yenidenyazılan, uyarlanan yapıt sayısı gitgide artmaktadır, ayrıca televizyon 
dizileri tarihsel olanın yeni bir bağlamda yenidenyazılması bakımdan örnek teşkil ederler.

Öyleyse konumuzun başlığında yer alan, roman, söylem, tarih, tarihselleştirme, yenidenyaz-
ma sözcükleri ayrı olduğu kadar, birbirleriyle ilişkileri içerisinde sorgulanabilecek oldukça 
geniş bir perspektif sunmaktadır. Burada daha çok tarihi ve romanı özel birer söylem biçimi 
olarak ele alıp, göze çarpan en temel ilişkilerinin doğasını çabucak belirleme uğraşında olup 
tarih söylemiyle roman söyleminin – daha çok postmodern roman tarzı – (Nedim Gürsel’in 
romanını göz önünde bulunduruyoruz) bir yenidenyazma perspektifinde nasıl buluştukları-
na ilişkin kimi saptamalar yapmakla yetiniyoruz. 

Öncelikle söylemin tarihselleştirilmesinden neyi anlamak gerektiğini çabucak anımsatalım. 

Tarihselleştirmeden, anlatısal/kurgusal bir söylemde, tarihin belli (yeni) bir sözceleme sü-
recine bağlanmasını, bir başka anlatımla kurgunun alanına taşınan tarihsel söylemin çoğu 
zaman betiselliğin süzgecinden geçirilerek (sözbilimin verilerini kullanarak)7 başka bir söz-
celeme öznesince yeni bir kılığa sokulmasını anlamak gerekiyor. Anımsattığımız gibi, kurgu-
salın alanına aktarılan tarihin, tarihsel bir olayın yeni bir bağlamda, yeni bir ortamda, değişik 
bir yazar ya da yazarlarca yenidenyazılması işlemini de kapsadığını düşünüyoruz. Sözcele-
me belli bir söylemin belli bir özne (yazar) tarafından, belli bir zaman, belli bir uzam, belli 
bir alıcı için, kısacası yeni bir bağlamda yeniden üretilmesi sürecine karşılık geldiğine göre 
kurgusalın alanına aktarılarak tarihselleştirilen/tarihselleşen her söylem biçimi ister istemez 
bir yenidenyazma sürecine katılır.8 Tarih ve roman ilişkisinden doğan tarihsel romanı bildik 

7  Buna karşın tarihçi de yazınsalın verilerini aynı biçimde kullanmaktan geri durmaz. Paul Ricoeur Zaman ve Anlatı’da “Ta-
rih ile Kurmacanın Keşismesi”ni irdelerken şunları söyler: “(…) Tarihin yazınsal (edebi) gelenekten alınan olayörgüleştirme 
tiplerini, tarihin yazılmasında taklit ettiğini de aynı şekilde kabul etmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Örneğin Hayden 
White’ın Northrop Frye’dan trajik olan, komik olan, romansı olan, ironi vb. kategorileri ödünç aldığını ve bu yazınsal türleri 
retorik geleneğin mecazlarıyla eşleştirdiğini gördük.” s. 313

8  Doğan Günay, Söylem Çözümlemesi adlı kitabında söylemi “Toplumbilimsel Eleştirisi Araştırısı” olarak çözümleyen Er-
wing Goffman’ın önerdiği çözümleme aşamalarından ilkinin “metinlerarasılık ve söylemlerarasılık olgularının çözümlen-
mesi” olduğunu belirtir. S. 75
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yapısal değişmezlerinden başka bu açıdan da gözlemlemek ve işleyişini belirlemek her iki 
söylem biçiminin ilişkilerini daha iyi kavramaya olanak sağlayacaktır.

Özetlersek; tarihsel olanı yenidenyazma işlemi kanımızca iki temel edime bağlanıyor: Tarih-
sel unsurlar biçimsel ve anlamsal olarak belli/yeni bir bağlamda dönüştürülerek hem günce-
le taşınıyor, hem de biçimsel ve anlamsal bakımdan yenileniyorlar. Öyleyse yenidenyazılan 
tarihsel söylemin ister roman, ister tiyatro, ister şiir, ister sinema, ister resim, ister dizi film ya 
da ister çizgi roman vd. olsun değişik sanatsal biçimlerde her yeniden kullanımı biçimsel ve 
anlamsal dönüşümlerin neler olduklarının sorgulanmasını zorunlu kılar. 

Tarihsel olan, postmodern yazı estetiğinde öncelikle bir söylem, bir metinsellik sorunu ol-
madan önce, klasik anlamda çoğunlukla belli bir toplumun düşünyapısını/ideolojisini oluş-
turan bir dizi ulusal değer güncele taşınarak ortak kimliğin sürdürülmesi, canlı kılınması 
vb. işlevlerle yenidenyazılır – örneğin yine Şu Çılgın Türkler adlı roman öncelikle yöntemsel 
bakımdan, postmodern romancıların fazlasıyla önemsedikleri gibi, yazı düzleminde estetik 
bir seçim kaygısından çok somut belgeler üzerinden tarihsel bir olayı ulusal değerler, Milli 
Mücadele çerçevesinde yenidenyazarak romanlaşır. Tarihi bir roman bağlamında yeniden-
yazmanın klasik biçimi budur. Bununla birlikte ister klasik, ister postmodern bir tutumla ol-
sun, romanın tarihle olan ilişkisi bir yenidenyazma işleminden geçirilerek kurulduğunda, bu 
temel yönteme bağlı olarak aynı kavramsal alanda konumlandırılabilecek ortak kullanım-
larla: örneğin uyarlama, alıntılama, anıştırma, yalın gönderme, taklit, öykünme, çeviri, vb. 
biçimsel ve anlamsal dönüştürme yöntemleriyle ciddi bildiriler vermek, roman kurgusunu 
sorunsallaştırmak, tarihsel olanı yeni bir gözle algılatmak, hatta kimi zaman eğlendirmek 
(örneğin Kahpe Bizans, Vikinglerin sinema uyarlamaları)  vb. amaçlarla ve biraz önce değin-
diğimiz öteki işlevlere uygun olarak kullanıma sokulurlar. Dönüşüm tarihsel bir roman bağ-
lamında, sözceleme süreciyle, dolayısıyla tarihselleştirme pratiğiyle doğrudan ilintilidir. Hem 
tarih yazımı konusunda bildik yazma yöntemlerini, hem de tarihi metinleştiren postmodern 
romanların tarihselleşme sürecini etkiler.

Kısacası kendi bağlamımıza uygun olarak tarihselleştirmeyi, “tarih” olarak adlandırılan metin 
dışı bir gönderme; bir başka anlatımla bir roman bağlamında sözceleme durumuna bağlı, 
tarihsel olanın bir dizi biçimsel ve anlamsal bakımdan dönüşüme uğratıldığı estetik bir se-
çim biçiminde anlıyoruz. Postmodern tanımına uyan romanlarda bu tanımlama yeterince 
karşılık bulmaktadır.

Bilindiği gibi toplum bilimlerinde tarihselleştirme kabaca insana ilişkin tüm olguların tarih-
sel gelişim yasaları bulunduğu ya da tarihsellikle açıklanabileceği türünden bir anlayışa yas-
lanmaktadır. Oysa postmodern olarak adlandırılan günümüz koşullarında tarihsel olanın al-
gısı değişmiş, Jean-François Lyotard’ın tanımlamasına uygun olarak toplumsal olguları « üs-
tanlatılar » ya da « büyük anlatılar » (métarécits) olarak adlandırılan din, felsefe, siyaset, tarih  
gibi unsurlarla açıklamak düşüncesinden vazgeçilmiş (Paul Ricoeur’e bakılırsa günümüzde 
bu anlatılara yine de bir dönüş söz konusudur), bu yaklaşım yerine tarih metinleştirilmiş, 
özel bir söylem biçimi durumuna getirilmiştir.9 Postmodern kategorisinde konumlandırılan 

9  Bu konuda daha ayrıntılı tanımlamalar için bkz: Serpil Oppermann, Postmodern Tarih Kuramı, Tarih Yazımı, Roman ve Yeni 
Tarihselcilik, Ankara, Phoenix Yayınevi, 2006.
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romanlarda tarih, romanın kurgusuna katılan, özel bir söylem biçimi olarak kullanılmaktadır. 
Böyle bir yaklaşıma bağlı olarak artık tarih bir palempsest10 imgesiyle açıklanabilecek, ya-
zınsal metnin gerisinde izler bırakan, günümüzde metinsel bir etki olarak izlerini sürdüren, 
dolayısıyla kurguyu belirleyen, etkileyen bir unsur olarak algılanmaktadır. Tarihin yazınsal 
bir metinde bir palempsest imgesi ile belirtilmesinin nedeni budur. Tarih klasik anlamıyla bir 
toplumu belirleyen bir bilgi türüdür ancak postmodern bir bağlamda statüsü değişmiştir. 
Bilginin postmodern koşulu sanatta, yazında, kültürün değişik aşamalarında dönüşüm kav-
ramını doğurduğundan, söz konusu dönüşüm yazınsal ya da sanatsal olan yanında öteki 
disiplinlere bildik klasik bakışla birlikte hemen her şeyi etkilemiştir. Dolayısıyla romanesk 
söylemin bir yenidenyazma işlemiyle tarihselleşirken, tarihsel olanın da metinleşmesi (so-
nuçta her tarihsel unsur eninde sonunda metinleşerek güncele taşınır) yaygın bir kullanım 
durumuna gelmiştir. J.F.Lyotard’ın Postmodern Durum adlı çalışmasında ileri sürdüğü gibi, 
büyük anlatılar dönemi sona erdiğine göre, anlam dini, felsefi, siyasal ve tarihsel söylem-
ler yerine metnin kendisinden yola çıkılarak kavranmak istenmiştir. Roman bağlamında 
yeni bir estetik algı yaratan söylemin tarihselleşmesi olgusu öyleyse, arka planda, tarihsel 
olanın kurgusal bir düzleme aktarılarak yeni koşullarda değişik işlevlerle yenidenyazılması 
düşüncesine bağlanmaktadır. Böylelikle tarihsel gerçeklik, geçmişe yönelik olan durağan, 
kalıplaşmış bir bilgi türü olarak değil, bir roman bağlamında, yenidenyazma işlemiyle sürekli 
güncellenerek ve yeni, değişik anlamlarla, işlevlerle donatılarak devingenleştirilmekte, can-
lılığını bu yolla sürdürmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca postmodern anlatı türlerinde tarihsel bilgi, bilgikuramsal anlamda belirsizleştirilmiş 
(belirsizlik postmodern söylemin belirgin bir özelliğidir), bu yolla her alıcının ondan kendi 
anlamlarını çıkarmasına da olanak sağlanmıştır. Bir başka deyişle, klasik bir tutumla, anlamın 
dayatılması yerine, belli bir sözceleme öznesince yeniden üretilmesi anlayışına geçilmiştir. 
Tarihsel olanın devingenliğini ve canlılığını sürdürmesi yeni koşullarda bu biçimde olası kı-
lınmıştır. Televizyonlarda diziler aracılığıyla gündeme getirilen tarihsel olaylar, belli bir dö-
nem, tarihi bir kişilik, bir figür vb. biraz da böyle bir amaca hizmet etmektedir.

Anımsattığımız gibi, anlatısal olanın tarihle olanla alışverişi ister istemez bir dönüşüm ilişkisi 
üzerinden sorgulanmaya açık duruma getirildiğinden, postmodern anlatılarda tarihsel ola-
nı bir yazarın kendi bakış açısıyla algılaması olağan bir durumdur ; tarihsel olanın yalnızca 
kendi koşulları içerisinde algılanmasıyla yetinilmesi kimi bakımlardan ilerleme düşüncesine 
bir engel olacağına göre, öyleyse onu yeni koşullarda yeniden üretmek gerekecektir (böyle 
bir üretim sürecine okurun da katılması beklenir). Tarihsel söylem kurgunun alanında bu 
amaçla sürekli bir sorgulama nesnesi yapılmaktadır. Tarihsel unsurlar yeni koşullarda yeni-
denyazılırken ve tarihsel roman kategorisinde sınıflandırılan kimi yapıtlarda postmodern 
roman türünün bildik biçimsel özellikleri yinelenirken tarih yazarlarca artık bir yazı esteti-
ği bağlamında sorunlaştırılmaktadır. Bu nedenle özellikle Batı ülkelerinde kuramcılar ya da 
araştırmacılarca tarihsel olanın kendi asıl bağlamından çıkarılarak yeni bir bağlama taşın-
masıyla kendi başına tarihsel söylem yanında, tarih ve kurgusal anlatılar arasındaki ilişkilerin 

10  Bu konuda bkz. Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, s. 216
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doğasının sorgulanması sıradan bir tutum durumuna gelmiştir. Örneğin Roland Barthes, ta-
rihsel olan ile kurgusal olanın birbirleriyle ne denli karşıtlık içerisinde olabileceklerini, tarih-
sel anlatının kurgusal anlatıdan hangi bakımlardan ayrılabileceğini sorgularken aynı zaman-
da « büyük anlatı » tanımlamasına uyan tarihin anlamı belirleme konusundaki temel işlevini 
postmodern bir bağlamda gündeme getirmektedir. Onun bakış açısına göre, Fransızca’da 
büyük harfle yazılı olan Tarih (Histoire) kurgusalın alanında, yazınsal bir söylemin içerisin-
de bir dönüştürme işleminden geçirilerek yenidenyazılırken küçük harfle yazılan öykünün 
(histoire) bir parçası durumuna getirilir, böylelikle tarih görünürde ayrışık bir söylem biçimi 
olarak anlama katkı sağlarken kurgunun içerisinde eriyerek benzeşikleşir (bilindiği gibi, me-
tinlerarası ilişkiler kuramına göre, ayrışık unsurların yeni bir bağlamda yenidenyazılması ayrı-
şık olanı benzeşik kılar).  Buna göre tarihsel roman türü içerisinde konumlanan postmodern 
yazarlar, Lyotard’ın «  büyük anlatı  » olarak nitelendirdiği, evrensel algının dışında, yorum-
da temel bir durak olmaktan çıkarılan tarihi metin bağlamında yenidenyazarak/kullanarak 
metnin anlatısallığını (Roman Jacobson’un deyişiyle « yazınsallığını »)11 « eski olandan yeni 
bir şeyler yapma » düşüncesine yaslandırırlar. Postmodern roman yazarları tarihin yeniden-
yazmaya, eski bilgilerin güncele taşınmasına fazlasıyla olanak sağladığının ayrımındadırlar. 
Paul Veyne,12 Michel de Certeau,13 Hayden White14 gibi tarihçiler yanında Linda Hutcheon,15 
Aron Kibédi-Varga,16 Janet Paterson17 gibi yazın araştırmacıları da postmodern yazı/yazma 
koşullarının söylemin bütünlüğünü sarmaya yönelik yöntemlerini gündeme taşırlarken ta-
rihin bütünlükçü statüsünü, doğrulayıcı, bilimsel ve itiraz edilemez koşulunu da tartışmaya 
açarlar. Onlara göre modern tarih yazımı saltlık (arı gerçeklik arayışı) özelliğiyle belirlenmez, 
çünkü tarihin nesnelliğine sürekli olarak bir öznellik boyutu katılır. Büyük harfle yazılan tarih 
böylelikle çoğullaşır. Bir başka deyişle tarih söylemi kimi bakımlardan (postmodern) roman 
söyleminin kimi yönelimleriyle örtüşmektedir. Bu nedenle Janet Paterson tarihsel anlatının 
hem sınırlı hem de öznel olduğundan, çünkü tarihçinin bir olayı tüm bakış açılarından ak-
tarmasının olası olmadığından söz eder. Öyleyse tarihçinin olaylar arasından yaptığı seçim 
öznel bir seçimdir. Aktarılan olaylar seçilmiş, yalınlaştırılıp yeniden düzenlenmiş, bir başka 
deyişle yenidenyazılmışlardır. Bir roman yazarı için de aynı süreç geçerlidir. Tarihçi ile roman-
cının birleştiği bir başka nokta daha bulunmaktadır: Söz konusu bir olayı değişik açılardan 
sunmak için en etkili aracı unsur kurgunun alanıdır, bu nedenle Janet Paterson, yeniden-
yazma işinin en sık görüldüğü yazınsal türün tarihsel roman olduğunu söyler. Paterson’dan 
başka Aron Kibédi-Varga da yenidenyazmanın en fazla gündeme geldiği yazınsal türün  ta-
rihsel roman olduğunu ileri sürer: « Postmodern yenidenyazmanın en fazla gerçekleştirildiği 
alan son zamanlarda tarihsel roman alanıdır. »� Çünkü A.Kibédi-Varga’ya göre postmodern 
söylem ideolojileştirilmiş bir tarih anlayışına karşı çıkarak tarihin olabildiğince değişik açı-
lardan anlatımını savunur. Bu bakımdan amaçlanan tarihi ortadan kaldırmak değil, onu 

11  Bkz. Tzvetan Todorov, Yazın Kuramı, çeviren Mehmet Rifat, YKY, İstanbul, 1995

12  Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Ed. du Seuil, Paris, 1978

13  Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris, 1975

14  Hayden White, Metahistory, The historical imagination in Nineteenth Century Europe, Baltimore, London,  John Hopskin  
University Press, 1973

15  Linda Hutcheon,  A poetic of postmodernism. History, Theory, Fiction, New York, Routledge, 1988

16  Aron Kibédi-Varga, “Le récit postmoderne”, Littérature, no 77, 1990

17  Janet Paterson, Moments postmodernes dans le roman québécois, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1993
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yeni koşullarda, yeni bir perspektifte yenidenyazmaktır. Böylelikle geleneksel biçimde du-
rağanlaşmış bir tarih anlayışı yerine devingen bir tarih anlayışı çıkarmak ister. Postmodern 
romanın tarihsel olanı yenidenyazması bu görüngüde değerlendirilmelidir. Özne (yazar) ve 
nesne (tarih) arasındaki ilişki özdüşümsel bir görüngüde yeniden kullanıma sokulurken, kla-
sik anlamda olduğu gibi gösterme yerine kendi gözüyle gösterme yolunu  seçer. Tarihsel 
olanı « kapatmaz » onunla « oyun » oynar. Tarih böylelikle kurgunun alanında binbir çeşit 
okumaya, yorumlanmaya elverişli bir duruma getirilir, çoksesli ve çokbiçimli bir söylem olup 
çıkar. Postmodern romancılar tarihsel olanın yenidenyazılmasının sınırsız anlam olasılığının 
önünü araladığını; tarihsel olanın ise kimi yöntemlerle yeniden güncele taşınabileceklerini 
kabul ederler. Yenidenyazma söz konusu yöntemlerin başında gelmektedir, buna yukarıda 
andığımız diğer yöntemler eklenir. Dolayısıyla, daha önce belirttiğimiz gibi, yenidenyazma 
her bakımdan romancılar için tarihsel olanın – motivasyon, düşünce, yorum – doğasında bir 
dizi değişikliğin önünü aralar.

Sonuç olarak; tarihi dönüştürerek yenidenyazan postmodern bir tarihsel romanın özü ne-
dir öyleyse? Söylediklerimizin kısa bir bilançosunu şu biçimde çıkarabiliriz: Diğer türlerde 
olduğu gibi tarihsel romanda da postmodern bakış olaydan çok olayın gösterim biçimini 
sorgulama nesnesi yapmaktadır, dolayısıyla tarihsel bir olaydan çok olayın sunum biçimi 
öne alınmaktadır. Postmodern tarihsel roman özgül yapılar yaratmaya uğraşırken tarihsel 
verileri bu amaca yönelik olarak dönüştürüp yeni bir bağlamda yenidenyazar. Yenidenyaz-
ma bu roman türünün temel bir yöntemi olarak benimsenir. Postmodern bir yazar için ta-
rihsel veriler, kısacası tarih, bir söylem biçimi olarak romanın işleyişine katkı sağlar. Tarihsel 
olan yenidenyazılırken imgeselin, sözbilimin süzgecinden geçirilir, yeni unsurlar eklenerek 
yeni bir kılıkta sunulur. Bunun sonucunda da romansı özellikte bir yapıtta tarihin yeniden-
yazılmasıyla anlatılan olayın/olayların biçimi olduğu kadar anlamı ve işlevi de değiştirilir. 
A. Kibédi-Varga’nın söylediği gibi, “postmodern yenidenyazma olaylar arasına katılan şeyin 
doğasını kökten değiştirir.”18 Öyleyse postmodern bir tarihsel roman yazarına göre tarih ön-
celikle yenidenyazılmış, yenidenkurgulanmış, değişik sözbilimsel kullanımlarla öznelliğin 
süzgecinden geçirilmiş “yeni” bir anlatıdır.

Yenidenyazma kullanımını bilgikuramsal bakımdan konumlandırdığımızda,  postmoderniz-
min kuramsal düzlemde “büyük anlatıları” sorgularken, onları yeniden kurgulamanın kapısı-
nı metinlerarası bir bakış önerisiyle araladığını belirtmeliyiz. Böyle bir bakış açısıyla söylemin 
çizgiselliği parçalanır ancak söylem tümüyle ters yüz edilmeden yeni bir yapıda yeni işlevler-
le yeniden sunulur. Postmodern bir romanda gönderge olarak alınan “bütünleyici” söylemi 
parçalayıp karşısına “çoksesli” bir yapılanma çıkarmak istenir. Amaçlanan şey, demokratik 
bir tutumla ve tüm yorumların birbirine eşit olduğu varsayımıyla,19 aynı gerçekliği – burada 
tarih - öznelliğin süzgecinden geçirerek yeniden algılamak/algılatmaktır.

18  “Le Récit postmoderne”, s. 18

19  Pauline Marie Rosenau, Postmodernizm ve Toplum Bilimleri adlı çalışmasında “en aşırı durumda bile tüm yorumların 
birbirine denk olduğundan” söz eder.
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Aslında postmodern kuramcı ve yazarların tutumuna benzer biçimde tarihçi de geçmişin ge-
reçlerinden yola çıkarak onları yeniden belli bir düzen içerisine oturtup tarihsel olanı kendin-
ce yorumlama yoluna gider. Roland Barthes’ın “Tarih Söylemi” adlı çalışmasında vurguladığı 
gibi, tarihin kendisi de sürekli bir yeniden gözden geçirme, yenidenyazma işlemini gerektirir. 
Ayrıca tarih bir sözceleme öznesince yeniden kurgulandığı için anlatıyla iç içeliği kaçınılmaz-
dır. Gérard Genette şunları söyler: “Gerçek pratiklere bakıldığında, ne arı bir kurgu ne de her 
türden “kurgulamadan” ve her türden romanesk yöntemden yoksun bir Tarih vardır.” Tarih insa-
nın/yazarın elinden çıkan ikinci bir yaratımdır. Jean d’Ormesson tarihçi ve yazarın işbirliğini 
şu biçimde tanımlar: “Tanrı yalnızca geleceğin efendisidir: geçmiş onun elinde değildir. Ancak 
o zaman tarihçi sahneye çıkar, Tanrı’nın yerini alır. Tarih ikinci bir Yaratımdır, insanın eseridir. 
Çünkü yalnızca insan hala geçmişle oyun oynayabilir, yeniden gözlerimizde canlandırabilir, onu 
sanatın aracılığıyla yaşama dönderebilir.” Kuşkusuz tarihçi bir kurgu yazarı değildir, ancak R. 
Barthes’ın tanımlamasına uygun olarak söylersek, dili kendine hiçte sorun etmeyen yalın bir 
yazan (écrivant) da değildir. Söylemini doğru bildiriler aktarmak adına sorunlaştırdığı, bi-
çimsel ve biçemsel kaygılar taşıdığı sürece bir “yazar” (écrivain) kategorisinde konumlanır.20 
Böylelikle tarihsel olan yenidenbiçimlendirilmiş bir anlatı tanımına uygun duruma gelir. Paul 
Ricoeur, Hayden White, Michel de Certeau’nun tüm göndergeleriyle anlatısallaşan, sözbi-
limin verilerini kullanmaktan geri durmayan, işlevleri açısından, her ikisi de gerçeklik ko-
nusunda bilgilendiren, Ricoeur’ün anlatımıyla gerçekliği  “olayörgüleştiren”21 tarihin yeni-
denyazılmış bir anlatı olmasını savlamaları onu romanla buluşturur. Postmodern yönelimli 
tarihçiler arasında da böyle bir yazma biçimi kimi taraftarlar bulmuştur. Gerçekten de yeni 
tarih yazım biçimi benimseyen kimi tarihçiler yazınsal göndergeleri kullanarak çoksesli bir 
yapılanmayı yeğlemişlerdir. Örneğin, Alain Boureau Histoire d’un Historien, Kantorowicz, (Pa-
ris Gallimard 1990)’da tarihçi Kantorowicz’in yaşamöyküsünü irdelerken yazınsalın verilerini 
bolca kullanır, sürekli yazınsalın alanına göndermeler yapar, onunla Musil, Leo Perutz, Ste-
fan George, Hofmannsthal gibi yazarların yaşamöyküleri arasında koşutluklar kurar. Arlette 
Farge Le cours ordinaire des choses. Dans la cité du XVIII siècle (Paris Éd. Seuil, 1994)’de baştan 
sona yazınsalın ve resimselin alanından göndermelere yer verir: Diderot, Greuze, Chardin, 
Jérôme Bosch, Pascal Quignard gönderme yaptığı yazar ve sanatçıdan birkaçıdır. Yazınsal bir 
biçemde tarihi yazmak temel arayışıdır. XVIII. yüzyıl Fransa’sını sıradan bir gerçeklik yerine bir 
dizi simge üzerinden sunmaya, gerçeklikten çok gerçekliğin duyurduğu etkileri yakalamak 
adına geçmişi “yenidenanımsamaya” uğraşır (Roland Barthes’ın öngörüsüne uygun olarak, 
postmodern anlatı tanımlamalarında değişik metinsel düzenleyimlerle değişik etkiler yarat-
manın temel bir arayış olduğunu, daha önce değindiğimiz “oyun” metaforunun bu bağlam-
da kullanıldığını anımsatalım).22 Régine Robin ise yapısal dilbilimin verilerinin neredeyse her 
alanda kullanıldığı bir dönemde yazdığı Le Cheval blanc de Lénine ou l’histoire autre (Bruxel-
les, Complexe, 1979)’da yapıtını yazınsal bir perspektif üzerinden kurgular; postmodernist 
eğilimler onun tarihsel olanı yenidenyazma biçiminde de açıkça kendini duyurur: “Sonra, ya-
zıda şu “tür-dışı” bir uygulamaya geçtim. On beş yıldır, anlatıcının konumu, ya da ikiz anlatıcıya 

20  Paul Ricoeur’ün 5. dipnotta anımsattığımız yaklaşımı burada yeniden geçerlilik kazanır. Bkz. 5. dipnot

21  Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı: bir Zaman, Olayörgüsü üçlü mimesis, çev. M.Rifat – S. Rifat, YKY, 2005 s. 71

22  Régine Robin, “L’Histoire saisie, dessaisie par la littérature?” In: Espaces Temps, 59-61, 1995. Le temps réfléchi. L’histoire au 
risque des historiens s. 65.
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başvurma, anlatıda çok sayıda ses duyurma, edebi bir yazma biçimindeki çoksesliliğin olanak 
sağladığı her şeyi kullanma (…) bu yolla sözceleme konumlarını çeşitlendirme olasılığı yaratma, 
(…) kendi sesinden başka başka söylemleri duyurma, böylelikle kendi söyleminin öteki söylemler 
karşısında nerede konumlandığını anlamak istiyordum.”23 Tüm bu örneklerin gösterdiği gibi, 
romanesk söylemin tarihselleşmesi karşısına aynı zamanda tarihsel söylemin romanlaşması 
eğilimi çıkarılır, amaç “gerçekliği” yeni bir gözle kavratmaktır, demiştik. Böyle bir karma yapı 
ya da ayrışıklık özelliği postmodern söylemin benimsediği “çoksesli” yapılanmaya uygundur.

En başa dönersek; Nedim Gürsel’in Boğazkesen, Fâtih’in Romanı’nda gerçek bir yazar ola-
bilme kaygısı (bu bakımdan bir kez daha M. Proust ile birleşir) bir yan-izlek olarak odağa 
alınır; sözünü ettiğimiz yazma güçlüğü tarihsel olanın yeni koşullarda romanlaştırılarak 
yenidenyazılmasının yarattığı dramatik bir arayışa bağlanmıştır: bir yandan tarihi romanla 
buluşturma güçlüğü, öte yandan böyle bir buluşturmayı güncel bağlama doğru yerleştire-
bilme arayışı (buna kuşkusuz başka anlamlar eklenir). Tarihi yenidenyazarak dönüştürmenin 
dramatik yüzü romanda kendini böylelikle belli eder. Bir başka deyişle, yazarın tarihsel bir 
figür üzerinden giderek yazıyla dramatik savaşımı postmodern tanımına uyan bir roman için 
oldukça geçerli bir konudur. Postmodern tarihsel roman konusunda şimdiye kadar sözünü 
ettiğimiz yapısal işleyiş bu tanıma fazlasıyla geçerlilik kazandırmaktadır diye düşünüyoruz.

23  A.g.y. s. 65
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The Historicisation of Romanesque Discourse or Rewriting the History 

Abstract 

The concep of historical novel can be said to be an “oxymoron” in itself when thought within the borders of 
classical rhetoric. The nature of both disciplines, at one hand “history” that is completely real; at the other 
“novel” that is based on “fiction” reminds this rhetorical figüre and seems to create an oxymoron. Neverthe-
less such a combined term as “historical novel” also makes reference to the fact there are exchanges between 
domains of history and novel. The presence of the history within the novel and novel within history is such 
kind of an exhange and it can be seen as a postmodern situation which is realized by the practice of rewrit-
ing. Several researchers tried to determine the nature of these exchanges between the history and the novel. 
It is completely possible to rewrite, in particular within the framework of a novel, the historical events by 
making several transformations in time, space, character  and etc., if we consider the history as a form of 
specific speech. Indeed, playing whit the historical content in terms of form, semantics and function that are 
offered by the novel opens the way for a wider fictional space.  In contemporary postmodern conditions, it 
is possible to make a text an object of study. To historicize the text, to transpose the past onto present with 
certain purpose and and certain forms by the the practice of rewriting are the processes the postmodern 
novel uses. In this study, Nedim Gürsel’s novel which is entitled Boğazkesen will be analyzed in terms of see-
ing how a postmodern novel uses rewriting as a dominant method of writing and how textually functions 
in a historical novel. 

Keywords: Romanesque Discourse, Polemic, Historical Novel, Postmodern Novel, Nedim Gursel, Rewriting 
the History

Romanesk Söylemin Tarihselleştirilmesi Ya Da Tarihi Yeniden Yazmak

Özet

“Tarihsel/tarihi roman” sözbilimde “zıtlaşma” (oxymore) olarak adlandırılan bir kullanımı akla getirmektedir. 
Birisi (tarih) tümüyle “gerçek”, öteki (roman) “kurgu” (ya da gerçeğe benzerlik) arayışında olan iki ayrı uğraş 
konusunun yan yanalığı söz konusu zıtlaşma düşüncesini hemen başından doğurmaktadır. Böyle bir zıtlaşma 
düşüncesi aynı zamanda iki ayrı uğraş alanı arasında bir dizi alışveriş bulunduğu düşüncesine de gönderme 
yapmaktadır. İki disiplin arasındaki alışveriş tarihte romanın/romansalın ya da tersine romanda tarihin kul-
lanımı, postmodern metin kuramcılarının diliyle söylersek, bir yenidenyazma işlemine karşılık gelmektedir. 
Özel bir söylem biçimi olarak alındığında tarihin kurgusal olanı ancak kendi gerçek zamanıyla ilişkisi içeri-
sinde kullanması gerekir; bunun yanında daha çok bir roman bağlamında – yazınsal türler içerisinde - en 
çok da roman - tarihsel olanın her bakımdan - zamansal, uzamsal, kişi vb. - dönüştürülerek, istenildiği kadar, 
istenildiği biçimde, değişik işlevlerle yenidenyazılması olasıdır. Gerçekten de romanın (ya da genel olarak 
kurgusalın) olanakları içerisinde tarihsel olan üzerinde oynamak biçim, anlam, işlev bakımlarından sonsuz 
olasılıkların kapısını aralamaktadır.  Özellikle postmodern olarak adlandırılan günümüz koşullarında, yazınsal 
bağlamda her şeyi özel bir söylem biçimi olarak sorgulama nesnesi yapmak bildik bir tutumdur. Söylemi 
tarihselleştirmek, geçmişi şu ya da bu amaçla, şu ya da bu biçimde güncele taşımak, arka planda tümüyle 
postmodern söylemin, postmodern olarak adlandırılan romanların temel bir kullanımı olan yenidenyazma, 
daha genelleyici bir adlandırma ile metinlerarasılık işlemiyle buluşmaktadır. Bu çalışmada gönderge metin 
olarak Nedim Gürsel’in Boğazkesen, Fatih’in Romanı’ndan yararlanarak postmodern özellikli tarihsel bir ya-
pıtın yenidenyazmayı yazı estetiğinin belirgin bir özelliği durumuna getirdiğinde nasıl bir işleyişi olduğuna 
ilişkin kuramsal bir dizi saptama yapılacaktır.

Anahtar kelimeler: Romanesk Söylem, Zıtlaşma, Tarihi Roman, Postmodern Roman, Nedim Gürsel, Tarihi 
Yeniden Yazmak



38

Nuriye Akman                                               

“Geceden Doğan” Adlı Romanım Üzerine 

Nuriye Akman 
Gazeteci- yazar

Tarihe mal olmuş gerçek kişileri anlatan romanlarla, tarihî gerçekleri kullanarak tamamen 
hayalî kişileri anlatan romanları aynı kategoride değerlendirmemek lazım. 

Birinci grupta yer alan kitaplara rahatlıkla tarihî roman diyebiliriz ama ikinci gruptakileri ille 
de etiketleyeceksek, anlattığı hikâyenin niteliğine bakılmasından yanayım. Bu açıdan, şimdi 
sizinle yazım sürecini paylaşacağım “Geceden Doğan” adlı kitabımın arka planında tarih ol-
masına rağmen bir tasavvuf romanı olduğuna inanıyorum. 

Tabii tarih ile tasavvufun sınırlarını kesin hatlarla ayırmak da kolay değil. Fakat kahraman-
larım, tarihe mal olmamış, tarihin akışını şu ya da bu biçimde değiştirmemiş, gerçekte hiç 
yaşamamış kişiler olmalarına rağmen, yazdığı hikâyeye inanan her yazar gibi ben de onların 
gerçekliğinden hiç kuşku duymuyorum. Romanın geçtiği tarihlerde yaşayan insanlar arasın-
da kuvvetle muhtemeldir ki benim kahramanlarım gibileri de yaşadılar. Sıradan insanların 
hayatları tarih kitaplarına girmiyorsa, bu tarihçilerin ayıbıdır, ben ve benim gibi yazarlar bu 
dramatik eksikliği kendi hayal gücümüzle gidermeye çalışıyoruz. Bu açıdan bizim yaptığımız, 
gerçek tarihî şahsiyetleri yazan romancılardan hiç de farklı değil. Onlar da kesin bilinenlere 
yaslanarak bilinmeyen, az bilinen olay ve kişilerin hayatlarındaki boşlukları hayal güçleriyle 
dolduruyorlar. Yorumluyorlar, spekülasyon yapıyorlar. Böyle hissetmiş olabileceğini, böyle 
konuşup böyle davranmış olabileceğini tamamen uyduruyorlar... Bunu yaparken tarihî ger-
çeklere bilerek ya da bilmeyerek ihanet edenler ya da gerekli titizliği göstermeyenler de var, 
tam tersine kılı kırk yarıp anakronizme düşmeyenler de... Okurlar da yazarlar kadar bilgili ol-
madığı sürece, ki çoğu zaman maalesef böyle oluyor, yazarın yanlışları üzerinde durulmuyor.

Ben şimdi kendi romanım üzerinden tarihten nasıl yararlandığımı anlatacağım:

Her şeyden evvel şunu belirtmeliyim ki, roman yazma sürecinin başlangıcında sadece iki 
insan bir mekân ismi vardı. Bunlar romanın iki kahramanı Ali ve Antonio ile Datça idi. Hiçbir 
mantıki gerekçeleri de yoktu. Durup dururken hayal formatında gelip karşıma dikildiler. Ali 
daha genç, Antonio daha yaşlıydı. Ne aralarındaki ilişkiyi, ne de Datça’ya dair bir şey biliyor-
dum. Onları Tanrı misafiri olarak kabul edip, beynimde ve kalbimde dinlendirmeye başla-
dım. Yavaş yavaş etraflarındaki diğer insanlar da sis perdesinin içinden dışarı çıkıp adlarıyla 
kendilerini bana tanıttılar. 

Ali, Anatonio’nun kızı Rosa ile evliydi. Ali’nin babası Süleyman ile Antonio arkadaştılar. As-
lında Datçalı değil İzmirliydiler, Karşıyaka’da yan yana iki konakta oturuyorlardı. Zengindiler. 
Antonio İtalyan asıllı bir levantendi. Doğum tarihinin 1880 olduğunu söyledi bana. Hiçbir 
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şey bilmeden ve düşünmeden hikâyenin devamı gelsin diye bekledim. Datça’ya ne vesile ile 
gittikleri çok sonra ortaya çıktı. Adı “Gece” olan siyah bir attı bu. Ali’nin, İzmir’de bindiği tek-
nesi, fırtınaya yakalanıp Datça’ya sığınmak zorunda kaldı ve orada bir atın doğumuna tanık 
oldu. Gece adını verdiği bu ata âşık oldu ve bu uğurda Datça’da bir çiftlik satın aldı. Çiftlikte 
Gönül adlı hiç konuşmayan bir kız çocuğu ile dayısı Sefer adlı bir seyis de bulunuyordu. Bü-
tün bunların mantıkla açıklanabilir bir yanı yoktu. Gözü açık rüya görüyordum sanki. Fakat 
hala hiçbirşeyin anlamını bilmiyordum. Öğrenebilmek için biraz da çalışmam lazımdı. Boş 
boş bekleyemezdim. Aradaki boşlukları doldurmak ve onları bir hikâyenin etrafında örgüt-
leyebilmek için bana yardım edecek tek şey tarihti. 

Daha önce de söylediğim gibi ne İzmir’e, ne Datça’ya, ne levantenlere, ne de atlara dair bir 
bilgim vardı. Mecburen kolları sıvadım ve yaklaşık bir buçuk iki yıl süren bir yoğun okumalar 
süreci yaşadım. Bu konularda yazılan onlarca kitabı, onlarca makaleyi okumakla kalmadım, 
bazı insanlarla yüz yüze görüşmeler ve seyahatlar yaptım. Bu süreçte yeni kahramanlar da 
ortaya çıktı. Bunlar Rosa-Ali çiftinin oğlu Ender Enrico ile Ender-Gönül çiftinin kızı Sevda ve 
onun çocukları Keriman ile Galip’ti. Bu durumda olaylar 2010’a kadar uzanıyor demekti. 

Neler biriktirdiğimi bir görmeli, onların dökümünü yapmalıydım. Öncelikle romanın en yaşlı 
kişisi Antonio’nun doğum tarihi olan 1880’den başlamak üzere 2010’a kadar geçen 130 yıllık 
sürede Türkiye’de ve dünyada olan önemli olayların bir kronolojisini çıkardım. Bunu onar 
yıllık çizelgeler halinde hazırladım. 1880’ler, 1890’lar, 1900’ler, 1910’lar, 1920’ler gibi... Sa-
dece siyasî değil, magazin, spor haberleri de dahildi bu çizelgelere. Hatta 1880’de İzmir’de 
doğan bir insanın ailesini de düşünmek zorunda olduğumdan, bu tarihten gerilere doğru 
da uzanmak hiç değilse Antonio’nun ailesinin İzmir’e nasıl gelmiş olabileceğini belirlemek 
açısından önemliydi. Bu bana esas olayların ağırlıklı olarak 1920’le 1950’ler arasında geçme-
si gerektiğini gösterdi. 

İkinci liste, Datça tarihi üzerineydi. Başta siyasî olaylar olmak üzere, geçirdiği ekonomik ve 
sosyal evreler, sokaklar, evler, ilişkiler, ağalık sistemi, ağaların merkezi hükümetle bağları, 
adetler, gelenekler, çocuk oyunları, zaman algısı, ürünler, lokanta var mı, radyo kaç evde var, 
telefonu olan ev var mı, gazete ne sıklıkta geliyor, çevre il ve ilçelerle karadan ve denizden 
ulaşım imkânları, vapur seferleri, limanın durumu, koylar, semtler, köyler, efsaneler ve ben-
zeri durumlar, mümkün olabilen en detaylı şekilde. Datça’yı çalıştıkça milli mücadele ve yeni 
cumhuriyetin ilk yıllarına ağırlık vermem gerektiğini gördüm.

Üçüncü liste İzmir’in tarihi ve özellikle milli mücadele dönemi ve hemen sonrasında şehirde 
neler yaşandı, sosyal ilişkiler, sinemalar, gazeteler, kulüpler, günlük yaşama pratikleri, hatta 
porselen markaları. Özellikle Karşıyaka’da durum neydi... Ali ve babası Süleyman ile Antonio 
ve kızı Rosa’nın hangi vesileyle tanıştıklarına karar verebilmem için İzmir’i ve Karşıyaka’yı iyi 
tanımam lazımdı.

Dördüncü liste, Levantenlerin İzmir’deki geçmişi ve 1920-1950 arasındaki durumuydu. Bu 
bilgiler bana Süleyman ile Antonio’nun dostluğunun temeline dair bir şeyler fısıldadı. İzmir 
yangını romanım için vazgeçilmez olduğunu anladım. Dostluğun temelini bu felaket oluş-
turacaktı.

Beşinci liste milli mücadelede italyanlar ile daha sonra Mussolini döneminde İtalya’nın du-
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rumu oluşturdu. Bunları çalışırken Antonio’nun eşi ile bir oğlunun İzmir yangınında öldüğü, 
diğer oğlunun ise Mussoli’nin askeri olmak için İtalya’ya gitmiş olabileceğini ve gerçek bir 
Osmanlı olan Antonio’nun bundan mustarip olduğunu hissettim...

Altıncı dosyamı atlar oluşturdu. Anatomik yapılarından, çiftleşmelerine, doğum ve ölüm sü-
reçlerine, türlerine ve hastalıklarına kadar genel bilgilerin yanı sıra o tarihlerde nasıl bakılır, 
ne yedirilir, ne içirilir, nasıl eğitilirlerdi, hastalandıklarında nasıl tedavi edilirdi, nasıl yürürler, 
nasıl koşarlar, at binen biri ne hisseder, atla nasıl dost olunur, ata âşık olmak ne demek, at-
larla nasıl ilişki kurulur bütün bunları öğrendikçe, siyah olan Gece adlı atımın beyaz bir at 
doğurduğu hayali geldi ve bu teknik olarak mümkün mü bunu araştırdım. Ve Gece’nin evladı 
Geceden ile tanıştım.

Bu liste ve dosyaları hazırladıktan sonra her karakter için ayrı bir zaman çizelgesi çıkardım. 
Yaşadıkları süre boyunca yıl yıl neler oldu hayatlarında. Hangi yıl hangi yaştalar, neredeler 
ve hangi problemle uğraşıyorlar. Ülkede ve dünyada meydana gelen olayların hangisine ne 
tepki veriyorlar. Bunu yaparken Ali’nin yaşadığı tarihte ölmüş olan bir ulakla, daha doğrusu 
onun ruhuyla mistik bir ilişkiye girmiş olduğunu hissettim. Bu da beni ulakları çalışmaya itti. 
Ulakların postacılık görevlerini atlarla yaptıkları bilgisinin dışında hiçbir şey bilmiyordum ve 
o kişiyi canlandırabilmek için epey bir şeyler daha okumam gerekti. Bütün hayatı at sırtında 
geçen biri, bir ata âşık olan Ali’ye bu tutkunun ötesini dervişane bir şekilde gösterebilirdi. 

Tabii öğrendiğiniz her gerçek bilgiyi romanda kullanmıyorsunuz. Bu bilgiler size bir sınır çi-
ziyor, anakronizme düşmenizi ve savrulup uçmanızı önlüyor. Kullanmayı gerekli gördüğüm 
bilgilerin bir kısmını tarihe meraklı Seyis Sefer karakteri ile verdim. Diğerlerini olaylara ve di-
yaloglara yedirdim. Sonuç olarak şunu söylemeliyim ki, bu kitabı bana tarih yazdırdı dersem 
abartmış olmam. Yine de kitabımın tarihi bir roman değil, tarihi bir zeminde tasavvufi bir 
roman olduğunu düşünüyorum. Bu eksen, ulak karakterinin ortaya çıkışıyla birlikte kesinleş-
ti ve o andan itibaren de Ali’nin metafizik yolculuğunu anlatabilmek için seyrü sülukun mer-
tebeleri ve kavramlarını çalışmam gerekti. İşin ilginç yanı bu metafizik yolculuğa bir hristiyan 
olan Antonio’nun da dâhil olmasıydı. Normal şartlarda aralarındaki damat-kayınpeder ilişkisi 
bir noktadan sonra damadın mürşit, kayınpederin mürit olmasına evrildi. 

Yaklaşık iki yıl süren okumalar ve dosya çıkarmaların ardından 30 günde tamamlanan yazma 
sürecine geçtiğimde Gönül karakterinin varlık nedeni ortaya çıktı. Gönül’ün, kendisinden 
başka kimsenin göremediği bir güzel hayal kahramanı vardı. Her insanın hayatının sonunda 
bir kez gördüğü bu kahramanı nasıl canlandırabileceğimi bilmiyordum. O çalışılabilecek, ön-
ceden sınırları belirlenilecek bir karakter değildi, mecburen herşeyi akışa bıraktım ve tahmin 
ettiğim gibi oldu, Hayatî adını verdiğim o kahraman kendini bana dikte ettirdi. Öyle ki, kitap 
bittikten sonra başkahramanın aslında Hayatî olduğunu hissettim. Ali karakterinin torunun 
çocukları Keriman ve Galip’in neden en başta zuhur ettiğini de anlamıştım. Mistik yolcu-
luklar, eskilerde kalan menkıbelerden ibaret değildi, günümüze kadar kesintisiz sürüyordu. 
Hayat bazılarına Keriman gibi sadece olayların dış yüzünü kaydetme görevi yüklüyor ve ba-
zılarına da Galip gibi onların içyüzlerini anlatma fırsatı tanıyordu. 

Tarihî zemin alan tüm romanlarda bir diğer önemli mesele, dildir. Hele de benim kitabımdaki 
gibi kahramanların yaş farkları çoksa ve zaman 130 yıla yayılmışsa buna çok dikkat etmem 
gerekti. Hem Osmanlıdan Cumhuriyete geçişle birlikte değişen konuşma dilini, hem kahra-
manların kendilerine has dünyasını doğru yansıtabilmek için kullandığım her kelimeyi titiz-
likle seçtim. 
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Don Quijote’de Türkler, Moriskolar  ve 
Mağribiler

Özlem Kumrular

Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Bundan yaklaşık 1000 yıl önce dünyanın tam anlamıyla diğer ucunda, Japonya’da dünyanın 
bilinen ilk romanını yazan kadın Murasaki Shikibu, geride sosyal tarih için paha biçilmez bir 
eser bıraktığının bilincinde miydi acaba? Avrupa’nın ilk modern romanı sayılan Don Quijo-
te ve onun büyükbabaları pikaresk romanlar olmasaydı İspanyol Altınçağı sosyal hayatının 
portresini eksiksiz bir şekilde ortaya nasıl çıkarırdık? Guareschi, kalemini Don Camillo için 
sivriltmeseydi savaş sonrası İtalya’da kilise ve komünistler arasındaki sürtüşmenin sosyal 
hayata ait detaylarını kimden öğrenirdik? Romanın var olmadığı bir dünyada sosyal tarih 
çalışmanın zorluğunun ve yükünün ikiye katlandığını iddia etmek hiç de abartılı olmasa ge-
rek. Roman Osmanlı’ya Avrupa’dan 400, Japonya’dan da 800 yıl sonra gelerek sosyal tarih ça-
lışmalarının “romandan yoksun” geçen yüzyıllarının açığını kapatıp sosyal tarihçilerin görev 
yükünü hafifletti. Doğu toplumlarında romanın bu denli gecikmesinin nedenlerini başka bir 
çalışmaya bırakmak gerecektir. 

Don Quijote’yi Avrupa’nın ilk romanı kabul eden teoriyi çökerten edebiyat tarihçilerinin 
atladığı bir eser vardır: Hırvat Rönesansı’nın fiyakalı ismi Petar Zoranić’in Planine (Dağlar) 
adlı pastoral, alegorik romanı. İçinde Osmanlı saldırılarına karşı yükselen millî duyguların da 
sıkça yer aldığı eseri de ayrıntılı müstakbel bir analize saklayarak İspanya’ya geri dönelim. 
Yine modern romanın selefleri arasında, İspanya’da Müslüman portresinin çıkarılmasında 
yardımcı olan eserlerin büyük önem arz edenlerinden olan Novela Morisca’yı (Morisko roma-
nı) hatırlayalım. Geçmişin Müslümanlarını kahramanlaştıran bir edebi tür olarak karşımıza 
çıkan bu janr, XVI. yüzyılda gelişmiş ve Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin de 
idealize edildiği, ortak yaşamlarındaki başarı ve cömertliğin ön plana çıkarıldığı romantik bir 
tür olarak kalmıştır. Morisko romanları için de diğer türlerin de esintisi sezilir. El Abencerraje’yi 
örnek verebileceğimiz sınır romanları, Granada romanları ve pek tabii esaret anlatıları. Aşkın 
en yüce duygu olarak kendine hakikatli bir yer edindiği bir edebi türde Ortaçağ’ın şövalye 
romanslarında gördüğümüz aşk erdemleri yeniden canlanmış olur. Genel olarak kısa roman-
lardır. Retorik olarak klasizmini korurken kahramanları daha ziyade gerçek ve gerçeğe yakın 
kişilerdir. Müslümanlar İspanyol Altınçağı’nda da edebiyatta “moda” olup dramatis personae 
olmaya devam ederler. Jorge Montemayor, Mateo Alemán,  Vicente Espinel ve daha pek çok 
yazar içerden olmasına rağmen hala “egzotik” sayılan Müslümanlara yer verirler.
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Biz dünyanın İncil’den sonra ek çok tercüme edilen, basılan ve satılan eseri Don Quijote’ye 
dönelim. Şaheserinin ilk cildinde belirttiği gibi “más versado en dedichas que en verso”,  
-Cervantes’in secisini çevirmek mümkün değil- yani “talihi şiirden çok, bahtsızlıktan yana 
açık” olan Cervantes İnebahtı’da savaştıktan sonra Sol kadırgasıyla İspanya’ya geri dönerken 
esir düşüp Cezayir’e götürüldüğünde romanının içine serpiştirtireceği Müslüman karakter-
leri tanımak için acı bir fırsat bulmuş olur. El Trato de Argel  (Cezayir Muamelesi) ve Los baños 
de Argel (Cezayir’in Zindanları), La Galatea başta olmak üzere Persiles y Sigismunda,  Novelas 
Ejemplares (Örnek alınacak hikâyeler)  adlı eserlerinde de Müslümanlara yer verir. Müslüman 
tasvirlerinde hayli mutedil olan Cervantes’in genel olarak üç farklı Müslüman figürü vardır: 
Moro (Müslüman, genel olarak Arap Müslüman), Turco (Türk) ve Morisco (1502 kanunuyla 
Hıristiyan olmaya zorlanmış Müslüman).

Don Quijote’nin en ön sırada duran Müslüman figürü bittabi eserin kurgusal yazarı Cide Ha-
mete Benengeli’dir. Benengeli, yazarın kafasındaki Müslümanlara dair tüm karmaşık düşün-
celeri bu karakterde yansıtır. “Yazarı Arap olduğu için hikâyenin doğruluğundan kuşkulanıla-
bilir, bu ırktan gelenlerin doğuştan yalancı olduğunu ileri sürülebilir. Ama Araplar düşmanı-
mız oldukları için hikâyeyi kaleme alanın ona bir şeyler katmaktan çok, çıkarmış olabileceği 
düşünülebilir”, der.1 İber Yarımadası’nda özellikle Reconquista’dan sonra daha da belirginle-
şen Müslüman düşmanlığının tüm ince noktalarını içerir adeta bu iki satır: Kuşku, yalancılık, 
ırk, düşman kelimeleri yeterlidir. Pekçok İspanyolun kendi içinde tutarsız hislerine tercüman 
olduğu satırda ise: “Mağripli, Arap yazar Cide Hamete Benengeli bu ciddi, görkemli, ustaca, 
titiz ve ince hikâyesine şöyle devam ediyor” der. 2 Bu sefer genel dokuya yayılan, Arapların 
pek çok alanda uzmanlıklarına saygı gösteren bir Hristiyan profilidir konuşan. “Ama yazarı-
nın, Cide sözünden de anlaşılacağı üzere, Mağripli oluşu midesini bulandırıyordu: Mağripli-
lerden doğru laf çıkmazdı, çünkü bu adamların hepsi yalancı, düzmeci, hayali geniş insanlar 
değil miydiler?”3

Biraz daha ileri giderek “Eğer eksik bir yan varsa, bu, konunun değil, şu köpek yazarın su-
çudur”, dediğinde ise XVI. Yüzyıl yazarlarının bir geleneğini tekrarlarmış olur.4 Hristiyanlık 
dünyasında, Müslüman dünyada olduğu gibi “öteki” için hayvan benzetmeleri kullanma 
geleneği özellikle XVI ve XVII. yüzyıllarda doruğa ulaşmıştır. Pek tabii bu benzetmeler hiç 
de dostane benzetmeler değillerdir. Diego de Haedo, Cezayir’i tasvir ederken “Kurt ve kö-
pek ulumaları”ndan bahseder. Fray Pedro de Alcalá, 1570 Granada savaşında ve daha sonra 
1609’daki ayaklanmada Müslümanlardan “ehlileştirilmemiş hayvanlar” diye söz eder. Sonra-
ları “Morisko” ehlileştirilmiş bir hayvan olarak anılacaktır. Cervantes, Moriskoları İspanya’nın 
karnında bedeninin içini tırmıklayan bir yılan olan anneye benzetir. Don Quijote’nin unutul-
maz yazarı ayrıca köpekleri en alt sınıfa koyar ve Moriskoların toplumun en alt tabakasını 
oluşturduğuna değinir. Bu animalizasyon kapsamı içinde Moriskolar ayrıca tavşan, arı ve 
fareye benzetilirler. 5 “Kadınları tavşan gibi doğuruyor, evleri karınca yuvası gibi çoluk çocuk 

1  Don Quijote,  Miguel de Cervantes Saavedra,  çev. Bertan Onaran,  Sosyal yayınlar, İstanbul, 1992. Cilt I, s. 80.

2  Age, cilt I, s. 190.

3 Age, cilt II,  s. 31.

4  Age cilt II, s. 80.

5  José María Perceval, “Animalitos del Señor: Aproximación a una teoría de las animalizaciones propias y del otro, sea 
enemigo o siervo, en la España imperial (1550-1650)”,  Áreas, Universidad de Murcia, 14, 1992, s. 173-184.
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çığrışlarıyla dolup taşıyordu”.6 “ Zararlı otlar gibi çoğalıyorlar”, deniyordu.  Eski Hristiyanların 
kaygılarından biri de buydu. Moriskolar “tavşanlar gibi” çoğalırken, onların nüfusu azalıyor 
ve bu da ciddi bir kaygıya sebebiyet veriyordu.  Gerçekten nüfus kayıtları da bunu onaylıyor-
du. Moriskolar, eski Hristiyanlardan % 35 daha çok ürüyorlardı. Cervantes şaşkınlıkla şöyle 
der: “Onları ne savaşlar tüketir, ne onları çok meşgul eden ordular..”

Arı benzetmesi ise doğrudan Moriskoların çalışkanlıklarını tanımlar. Çalışıp çoğaldıkları, azla 
yetindikleri, üstelik yaşamayı da bilmedikleri Cervantes’in dönemin diğer yazarları ile hem-
fikir olduğu konulardır. Çocuklarını daha küçükten meslek sahibi yaparlar. Aralarında ne-
redeyse hiç dilenci bulunmayan bir millettirler. 7 Lakin bu nisbi olarak tembel sayılabilecek 
Hristiyan İspanyollar için iş alanlarında büyük bir rekabet yaratır.

Moriskoların ucuz iş gücüyle eş anlamlı olduğunu Don Quijote’de içindeki Arap çevirmenle 
de dile getirir Cervantes. Küçük bir ücret karşılığında iyi iş demektir. “Benim Kuzey Afrikalı’yı 
da yanıma alarak kilisenin bir hücresine kapandım; adamdan, bu defterlerde Don Quijote’yle 
ilgili ne varsa, en küçük bir şey eklemeden, tek bir satırını atlamadan bana çevirmesini rica 
ettim. Dilediği ücreti vereceğimi söyledim; o elli okka kürü üzümle iki ölçek buğdaya razı 
oldu ve kitabı bana olduğu gibi, hem de kısa zamanda çevirmeye söz verdi”8, der. 

Araplar kovulduklarında bile 1609’a kadar Aragón topraklarında, Valencia sahilindeki tarı-
mın can damarı oldukları için senyörleri tarafından kollanmaktaydılar.9 Çalışkan, aza kanaat 
eden, uysal işçiler olarak her zaman tercih sebebiydiler ve efendileri de onlar için savaşmaya 
kararlıydı. Küçük işlere bakan kötü beslenen, az para harcayan, şarap içmeyen -bu da en 
büyük avantajları olarak gösteriliyordu- bir halk olarak biliniyorlardı. Engizisyonla yapılan 
müzakerelerde bu Müslümanları din değiştirme zorunluluğundan kurtaramasalar da en 
azından onlar için bazı avantajlar sağlamışlardı.10

Moriskoların çalışkanlığı ve az ücret talep etmesi Eski Hristiyanları iş dünyasında rekabete 
itmişti. Kendileri için yaşanılmaz sayılacak şartlarda yaşamaları, kabul edilmeyecek şartları 
kabul etmeleri onları çileden çıkarıyordu. Diğer bir taraftan Aragón’daki toprak sahiplerinin 
başı derde girmeye başlamıştı. Müslüman işçilerini kanatları altına almak ve onlara Engizis-
yon tarafından yasaklanan pek çok özgürlüğü sunmakla suçlu duruma düşmüşlerdi. 1568 
yılında Aragon Krallığı’nın amirali Don Sancho de Cardona emrinde çalışan Moriskoların bir 
cami açmasına ve Ramazan ayında oruç tutmasına izin verdiği için yargılanmıştı. Kendisine 
yemin ederek vazgeçmenin yanı sıra 2000 duka da para cezası verilmişti.11

Biz romanımızın kurgusal yazarı Benengeli’ye dönelim. Cervantes asıl adı Afuqqay Al-Hayari 
olan Benengeli’yi tanıyor olmalıydı. Cervantistler hala Benengeli adının içindeki gizemi çöz-
meye çalışmaktadırlar. Bazıları ismin “benelayli”, (geyiğin oğlu), bazıları da ciddi hakarete 

6  Age, s. 173. 

7  Mercedes Garcia-Arenal, Inquisición y moriscos. Los procesos del Tribunal de Cuenca, Madrid, 1978, s. 54.

8  Don Quijote,  Miguel de Cervantes Saavedra,  op. cit., cilt I, s. 79.

9  Pedro Longás, La vida religiosa de los Moriscos, Granada, 1998, s. LIV.

10  Rafael Carrasco, Deportados en nombre de Dios: La expulsión de los moriscos: cuarto centenario de una ignominia, op. 
cit., s. 64.

11  Don Quijote,  Miguel de Cervantes Saavedra,  op. cit, cilt II,  s. 72.
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varabilecek “ben-enegeli”den (annesi bilinmeyen) gelmiş olabileğini iddia ederler.12 Lakin 
pekçokları kelimenin Toleda’da çok sık karşılaşılan Berenjena (Patlıcan) soyadına gönderme 
olduğunu düşünmektedir. Cervantes, Sancho’ya Arapların patlıcana meraklı olduklarını söy-
lerken belki de yaptığı göndermeyi açıklamış olur. Ne de olsa patlıcanı da ıspanak, kolokas, 
mango, muz, şeker gibi Avrupa’ya getiren Araplardır. 

Diğer bir taraftan Cervantes’in kendi ülkelerinden kovulan Müslümanlara duyduğu o acıma 
hissi kendini gösterir. Don Quijote’deki Müslüman Ricote bunun en güzel örneğidir. “Ma-
jestelerinin emriyle ülkesinin bahtsız insanlarının tehdit edilmesi” cümlesi bile yeterlidir.13 
Cervantes Moriskoları korumakta mıdır? Ricote adı nereden gelir? 

Ricote adı doğrudan Moriskoların son ana kadar korundukları Ricote Vadisi’ne göndermedir. 
Valle de Ricote’de (Ricote Vadisi) yaşayan Murcialı Moriskolar için kovulmak hepsinden acı 
olmuştu. Zaten en son gerçekleşen kovulma da buranın halkına dair yapılandı. Ne de olsa 
son ana kadar iyi Hristiyanlar olduklarını göstermişlerdi ve İspanya’dan kâfir sıfatıyla kovul-
mak istemiyorlardı.14 

Mağripli/Müslüman Ricote diye çevirebileceğimiz kahraman Sancho’nun doğdu köyden 
komşusudur. Bir dönme (converso) olmasına, Katolik inancına geçmesine rağmen kovulmuş-
tur. Yine de III. Felipe’nin aslında haklı olabileceğinden dem vurur. İşte tam bu sırada ikiye 
bölünen bir Morisko sesi duyarız: Gerçek bir Katolik olan anlatıcımız bu azınlığı “bahtsız”, 
Mağribi’yi de Majesteleri’nin kararına saygı duyan bir Yeni Hristiyan olarak tanımlar. Roller 
değişir. Ricote’nin ailesi trajik bir şekilde Berberistan’a (Kuzey Afrika) sürülür. Anlatıcımızın 
şefkatli sesi duyulmayacak gibi değildir. Ricote ne tehditkâr ne de isyankârdır. Dert bile yan-
maz. 

İslâm ve Hıristiyanlık çatışması yaratan gastronomik öğelerin sıkça kullanıldığı romanda 
Ricote’nin domuz etini ve şarabı pek seven bir dönme olarak gösterilmesi çok farklı şekiller-
de yorumlanabilir. Hristiyanlığa döndükleri halde içlerinde kendi inançlarını yaşayan Müslü-
man ve Yahudilerin çoğunluğu teşkil ettiği İspanya’da samimi converso’ların (mürted) da ol-
duğunu göstermek ister gibidir yazarımız. Ricote vaftiz edilmiş bir Müslüman olmasına rağ-
men kendisini İslam’dan çok Hristiyanlığa yakın görür. Bu da başka bir mesaj olabilir bittabi. 

Hristiyanlığa dönen Müslümanlar ve Eski Hristiyanlar arasındaki en keskin çatışmalardan 
biri olan din kaynaklı mutfak çatışmasını en başarılı anlatan kaynaklar romanlardır. Arşiv 
kaynaklarının, kroniklerin vermediği tüm detaylar romanlarda gizlidir. Söz gelimi, Katolik 
İspanyolların milli yemeği sayılan ve nohut, domuz eti ve sebze bazlı yapılan bir tencere 
yemeği olan olla da Müslüman ve Hristiyanları ayıran bir yiyecek haline gelmişti. Takıntılı eski 
Hristiyanlar Morisko komşularının olla’larına sadece soğan ve zeytinyağı kattıklarını görüp 
şüpheye düşüyorlardı. Quevedo, Bir dolandırıcının hayatı adlı pikaresk romanında bu konuya 
da hicivle yaklaşmaktan alamaz kendisini. Kahramanımız Pablos kaldığı pansiyonun sahibini 
anlatırken, gizli Müslümanların domuza gösterdikleri reaksiyonları ele alır: “Ev sahibi tanrıya 

12  Ismail El-Outmani, “El morisco Cide Hamete Bejarano, autor del Quijote” Université Mohamed V, Rabat, Maroc, https://
pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero30/cidiham.html. 

13  Age, cilt II, s. 817.

14  Antonio Domínguez Ortiz, Moriscos: La mirada de un historiador, op. cit., s. 91.
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gerçekten değil de gösteriş olsun diye inananlardandı. Bu insanlara yarı-Müslüman derler. 
Bu cins insanlar, ya da koca burunlarıyla domuz eti koklayan insanlar hiç de az değildir.”15 
Yoksa Quevedo “buruna yapışmış bir adam olarak” şiirlerinde tanımladığı en büyük rakibi 
Góngora’nın o hicvetmekten bıkmadığı koca burnuna gönderme olsun diye mi koymuştur 
bu son cümleyi? Bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey var. O da şarkılarda ve şiirlerde dile getirilen “ol-
las de tocino grueso toriznos a medioasar” (yağlı domuz eti güveci, yarı pişmiş domuz yağı)  
“ayine gitmek ve dua etmek”le (Oír misa y rezar) güzel bir kafiye oluşturduğu ve domuzu bu 
kafiyeyle kutsadığı �

Don Quijote genel olarak İspanyolların Engizisyon’la birlikte iyice sivrilen Hristiyan-Müslüman 
çatışmalarına da örnekler getirir. Dönemin Hristiyanının Müslüman algısına ışık tutar. Elle-
rinde yaşadığı esir hayatına rağmen asla Müslümanlara karşı hakaretamiz sözler kullanma-
yan Cervantes bile romanda Müslümanların ilim, özellikle de ilahiyat konusunda ne denli 
katı olduklarının sürekli altını çizer. Dickens’ın Büyük Umutlar’ında “square heads” (kare kafa, 
sofu) olarak tanımladığı inatçılık, katılıktır bu.“Türkler öğrenmeye meraklıdırlar ama bildik-
lerine karşı çıkanların uzun boylu kanıtlar ileri sürmelerine izin vermezler”, der. Cervantes 
Cezayir’deki esareti boyunca Türk, Arap, Berberi ayrımını çok iyi öğrenmiştir, dolayısıyla tur-
co dediği zaman gerçekten Türk demek istediğini biliriz. Diğer bir kahraman Lotario’nun ağ-
zından da genel olarak Müslümanlara yönelik eleştiriyi dinleyelim:“Onlara elle tutulur, kolay, 
tanıtlayıcı, çürütülmez örnekler vermek, örneğin “iki toplam birbirine eşitse, bunlardan eşit 
parçalar çıkardığım zaman, geri kalanlar da eşit olur” demek gerekir. Eğer yine anlamazlarsa 
-ki çoğu kez anlamazlar- o zaman, elle göstermek, gözlerinin önüne sermek gerekir.”16

Bittabi Türkler de sıkça yer alırlar Don Quijote’de. Cervantes’in Cezayir’de yaşadığı beş yıllık 
esaret Don Quijote’nin birinci cildinde, “Şimdi en güzel masalları bile yaya bırakacak güzel-
likte bir hikâye dinleyeceksiniz,” diye başladığı “Esir’in Hikâyesi” adını verdiği bölümde ölüm-
süzlüğe kavuşur. Bugün elimizde Triniter papazlar tarafından fidyesi ödenerek kurtarıldığın-
da Frer Juan Gil tarafından kaleme alınan bir belge bulunmaktadır: Onun bu esaret hayatını 
ana hatlarıyla özetler ve Don Quijote’nin kurguyla gerçek bağını gösterir. 

Yeniçağ’ın gerçek anlamda ilk best-seller’ı Don Quijote’nin, ince, parıltılı bir espri anlayışının 
en büyük jonglörü, kelâmın ve kalemin ustası Miguel Cervantes de Saavedra Avrupa roma-
nının ilk temellerini atarken titiz anlatımıyla devrinin portresini de mükemmelen çizen bir 
kaynak bırakmıştır geriye. Yaşadığı çevrenin sosyal, siyasi, dini, ekonomik, ahlaki, gastrono-
mik, coğrafi, felsefi ve edebi resmini çizerken hayattan istemsizce aldığı tüm dersleri içine 
koyar. İşte bu yüzden Cervantistler, okurla kavuşmasından dört asır sonra bile eserde hala 
yepyeni noktalar keşfetmeye devam ederler. 

Yolunuz İspanya’nın en eski üniversite şehirlerinden Alcalá de Henares’e düşerse, doğduğu 
eve uğrayıp onu selamlamayı ihmal etmeyin…

15  Francisco de Quevedo, La Vida del Buscón, Madrid, 1999, s. 56.

16  Don Quijote,  Miguel de Cervantes Saavedra,  op. cit, cilt I, s. 325.
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Tarihî Romanların Türk Sinemasına 
Yansıması

Zafer Karatay
Yapımcı-Yönetmen

Ben, Türk romanının, Türk eserlerinin sinemaya yansımasını kısaca anlatacağım. Daha çok da 
TRT’de yaptığımız tarih belgesellerindeki canlandırmalar ve bunlardaki tecrübelerden bah-
sedeceğim. Biliyorsunuz Türk sinemasında ne yazık ki çok nitelikli uyarlamalar çok fazla de-
ğil. Elbette çok uyarlama yapıldı. Bunların başarılı olmamasının sebeplerinden bir tanesi de 
özgün sinema dili oluşturma gayretinden ziyade romanların filme çekilmesinin amaçlanmış 
olmasıdır. Bunlar da pek iyi sonuçlar vermemiş. Sinemaya uyarlanan edebiyat eserleri met-
ne tamamen sadık birebir uyarlamadan bu eserlerden esinlenmeye kadar uzanan çok geniş 
bir yelpaze içerisinde yer alır. Her bir uyarlama usta bir yönetmenin, iyi bir senaristin elinde 
her zaman için yeni ve özgün bir üründür, eserdir. Sinema ve roman bildiğiniz gibi anlatım 
imkânlarının farklılığı, biçim konusunda her ikisinin de bizlere sunduğu çeşitlilikle birbirin-
den tamamen ayrılır. Kimi zaman meselâ bir eserde bir yazarın sayfalar dolusu anlattığı bir 
ruh halini yönetmen sinemada otuz saniyede, bir dakikada başarıyla verebilir ve izleyicisini 
etkileyebilir. Elbette bütün bunlara Türkiye’de baktığımızda romanlarda benim aklıma ge-
len ilk eser Feridun Fazıl Tülbentçi’den 1953 yapımı “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor” adlı film 
uyarlamasıdır. Senaryosunda Feridun Fazıl Tülbentçi’yle Sami Ayanoğlu birlikte çalışmış. Bu 
Sadri Alışık, Belgin Doruk gibi oyuncuların ilk sinema filmlerindendir. Gerçekten döneminin 
iyi filmlerindendir. O zamandan bugüne tarihî filmleri, tarihi konu alan uyarlamaları hepimiz 
seyrediyoruz. Son yıllarda da İlber Hocamızın açılış konuşmasında değindiği Muhteşem Yüz-
yıl bunlardan biridir. 

Yine burada İlber Hocamızın da çokça dikkat çektiği, benim de çok önemsediğim belgesel 
yaparken Neşe Hanımla birlikte, ayrıntılardır.  Bizimle aynı dönem de başlayan örneğin Taht 
Oyunları-Games of Thrones- başladı. Onun eserleri de kitapçılarda satılıyor. Onunla Muhte-
şem Yüzyıl arasındaki fark, ayrıntılardır. Bilmiyorum, tarihçiler daha iyi bilirler, ama 1400’ler-
de Topkapı Sarayının aydınlatması herhalde projeksiyon ışıklarından farklıdır. Aynı yıllarda 
Games of Thrones’de çok etkili, dramatik ışıklar kullanılmıştır. Bizimkinde her yer aynı, sonra 
biraz daha ilerledikçe daha iyi bir yere getirdiler. 

Üçüncüsü oyuncular açısından; özellikle figüranlar açısından meselâ. Ben TRT’ye 1985 yılın-
da açılan sınavlarla prodüktör olarak girdim. O zaman Tunca Toskay Bey, genel müdür ve jüri 
başkanıydı. İşte orada bizlere TRT’de en son izlediğimiz dizi-film ve onunla ilgili eleştirileri-
miz soruldu. Ben de “Kartallar Yüksekten Uçar” adlı diziyi seyretmiştim. “Nasıl buldun?” dedi. 
Ben de seslendirmesi çok kötüydü dedim. Öyle deyince filme de katkıda bulunan bir yöneti-
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ci arkadaş itiraz etti. Ya dedi “TRT bu kadar masraf yaptı, sen seslendirmesine mi taktın!” Ben 
dedim ki “insanın güzel fikirleri olabilir, ama siz bunu bir kekemeye anlattıramazsınız. Orda 
hatırlarsanız bir Alman kız vardı, onun bir babası vardı. Onu seslendiren Toron Karacaoğ-
lu, meşhur tarih dedemizdi. Bütün Türk filmlerinde bakarsanız hep iyi, sevecen karakterleri 
seslendirmiş bir insandı. Orda ki Alman baba son derece zalim, katı kuralları olan birisiydi.  
Seyirci bilinçaltından hemen öteki iyi karakterleri hatırlıyordu. O karakteri seyirciye yansıta-
madılar.” Meselâ son yıllarda yine eleştirdiğim ayrıntılardan biri bizim TRT’ de “Kınalı Kuzular” 
diye Çanakkale’yi anlatan bir dizi vardı. Orada ben meselâ oyuncu seçimini çok şiddetli bi-
çimde eleştirdim, figüranların seçimi konusunda. Ona tekrar dikkatlice bakarsanız; oradaki 
delikanlıların hepsi Nişantaşı’ndan çıkmış, al yanaklı gürbüz delikanlılardı. Çanakkale’deki 
fotoğraflara falan bakın benziyor mu! O dramı, gerilimi verecek gariban, Anadolu köylüsü 
burada verilmiyordu. Seyirciye ulaşabilme açısından bu küçük ayrıntılar son derece önem-
lidir. 

Biz belgeselde dramatik ögeleri kullanmaya ilk defa 1993 senesinde Kırım belgeselini çeker-
ken başlamıştık. O belgeselde sağolsunlar İlber Hocamız, Halil İnalcık Hocamız yorumlarıyla 
katkıda bulunmuşlardı. Biz meselâ orda, 18 Mayıs 1944 sürgününün sahnelerini çektik. Son 
yayınlanan “Kırımoğlu” belgeselinde de kullandık. Ve biz Turan Yazgan hocamızın davet etti-
ği 40 tane Kırımlı öğretmenimiz vardı, onları Çatalca’da tren garına götürüp çektik. Bizi genel 
müdürümüz, genel müdür yardımcımız arayıp tebrik etti, “siz nasıl arşivlerden bu görüntüle-
ri elde ettiniz” diye. Hâlbuki biz sadece biraz siyah-beyaz da olarak o sürgünü yaşayan insan-
larla sadece bir çekim yaptık. Onları zaten hayvan vagonunun kapısını kapattığımızda ben 
onlara ağlayın desem de ağlamazlardı, gülün desem de gülmezlerdi. O ruh halini yeniden 
yaşadılar, biz de yüzlerinde gördük. 

Elbette bu tür tarihî filmlerin, belgesellerin yapımında başka bazı zorluklar olabilir. Yönet-
menin, yapımcının ticarî kaygıları, bütçe imkânları, çünkü günümüz filmini çekmek daha 
az maliyetli, dönem filmi çekmek daha fazla maliyetlidir. Örneğin Türkiye’de tarihi mekânlar 
şiddetle tahrif edildiği için, Avrupa’da bu yapı daha fazla korunmuştur. Birçok sokak, cadde 
bulursunuz. Biz meselâ Halil İnalcık Hocamızın danışmanlığında 2003 yılında “Fatih Fetih”i 
çekerken çok zorlandık. Tinerciler, mekân şartları, süre darlığından dolayı çok zorlandık. 
Üçüncüsü bu tarihi filmleri çekecek bütçeniz, imkânınız, zamanınız sınırlı olduğunda o film-
leri oynayacak kaliteli oyuncunun olması lazım. Dublöründen, figüranına kadar başrol oyun-
cusu ihtiyacınız oluyor. Biz Halil İnalcık Hocamızla, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. Yılı 
vesilesiyle 1998 yılında hocamızın isteğiyle belgesel yapmaya karar verdik. O belgeseli iki 
türlü tasarladık: Bir Halil İnalcık Hocamızla sözlü tarih bölümü, hocamız oturup geniş geniş 
anlatacak Osmanlı’nın kuruluş yıllarını, ikincisi de biz onu özetleyerek canlandırmalarla daha 
genel televizyon seyircisine hitap edecek bir yapım yapmaya çalıştık. Tabi burada edebî 
eserle sinema yapımı arasında dil farklılığı çatışması ortaya çıktı. Hocamız burada aman dedi 
fiction olmasın. Tamam dedim hocam bir fiction olmayan sizin istediğiniz gibi, bir de bizim-
kinden çekelim. Belli bir süre çekimleri devam ettirdik. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yerlerin-
de hocamızla iki sene dolaştık çekimler yaptık. Halil İnalcık’ la Sözlü Tarih 52 bölüm olarak 
yayınlandı TRT’de. Canlandırma çalışmalarına başladığımızda kıyafet, haritalar konusunda 
büyük bir eksik vardı. Bilgi eksikliği oluyor. Hazırlıkları yaptık, Erzurum’da Dadaşlar’da çekim 
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yapmak için Cirit dernekleriyle anlaşma yaptık. Neşe Hanım çekimlere başladı, megafonda 
yapılacakları söylüyor, arkadaşlara bir şey söyleyince bakmıyorlar, meğerse kadından emir 
alma konusunda sıkıntı varmış. 

Sonra büyük bir canlandırma sahnesi çekeceğiz, bütün yerel basına da haber verdik. Tam kı-
yafetler giyildi, köylüler toplandılar. Kıyafet dağıtan arkadaşlara birisi diyor ki “günlük kıyafet 
verince bana asker kıyafeti ver, miğfer falan.” Kalmamış tabi arkadaşta. O da gaziyan-ı rum, 
baciyan-ı rum falan deyince bunu duyunca Cirit’ciler işkillendi. “Biz rum kıyafeti giymeyiz” 
dediler, muhabir duydu tabi. Köylüler dedi ki “biz rum kıyafeti giymeyiz bize gâvur tohumu 
derler, öbür köylüler giysin.” O zaman dedik, herkes Osmanlı kıyafeti giysin o gün yürüyüş 
sahnelerini çekelim. Öğleden sonra da hepsine Bizans kıyafeti giydirdik ki, aralarında kavga 
olmasın. Hürriyet gazetesi 3.sayfasında manşet attı: “Dadaşlar rum olmak istemiyor.” Onun 
üzerine Doğan Hızlan’da “sanatın milliyeti olmaz” diye köşesinde yazılar falan yazdı. Böyle 
tartışmalar oldu. Ama inşallah bizim sinemamız tarihe olan ilgiyle gelişecek. Keşke Cüneyt 
Arkın gibi bu işi bilen, iyi oynayan oyuncular olsaydı. İçinden uçaklar, trenler geçmeyen film-
ler çekelim inşallah. Halil Hocamız meselâ, “Türkler geri çekilirken çok iyi ok atarlardı” dedi, 
ama biz tabi Dadaşlara böyle ok attıramadık, bunlar tabi çalışmayla olacak şeyler. İnşallah 
gelecekte bizim tarihî şanımıza uygun filmler çekeriz. 
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Tarihî Romanda Yaşanmışlık

Sevinç Çokum
Yazar

Öyküyle başladığım, daha sonra öykü ve romanı beraber yürüttüğüm yazarlık hayatımda 
yaşanmışlığın önemli bir yol göstericiliği olduğunu söylemeliyim. “Tarihî Romanda Yaşan-
mışlık” derken baştan sona tarih alanında roman yazmış isimlerden farklı bir konumda bu-
lunduğumu vurgulamam lazım. Çünkü uzak tarihin birkaç zaman dilimini yazdım şimdiye 
kadar; asıl daire içersine aldığım konu elbette insan. Buna göre felsefe, sosyoloji, psikoloji, 
sosyal psikoloji, siyaset bilimi, iktisat tarihi, sanat tarihi gibi yardımcı kaynaklarla da iç içeyim. 
Bir yandan da inandırıcılığı sağlamak üzere hayatın gerçekliklerini topluyorum. 

Uzak tarih ifadesini kullandım, çünkü bir de yakın tarih var. Buna göre Cumhuriyetin ikinci 
yarısından sonrası yakın tarihtir; bu zaman dilimini, kalkınma hamleleri, çok partili döneme 
geçiş, darbeler, demokrasiye dönüşler ve kırılıp dökülüşler biçimlendirir. Bunlar, romancıya 
göre zengin bir malzeme niteliği taşır ve hem tarihî, hem kültürel ve sosyolojik çalkantılardır, 
aynı zamanda yazılası şeylerdir.
 
O halde Bizim Diyar’la başlayan ve Hilal Görününce, Ağustos Başağı, Lacivert Taşı gibi Cum-
huriyet öncesi romanlarımın yanında Cumhuriyet sonrası yakın geçmişi kapsayan Zor, Ka-
ranlığa Direnen Yıldız, Deli Zamanlar, Gece Rüzgârları, Tren Burdan Geçmiyor, Arada Kalmış 
Tebessüm ve Çok Yapraklı İlişkiler adlı romanlarım geçmişi geri dönüşlerle veya yaşanılan 
zaman itibariyle anlatan romanlar olarak bu bildiride yerlerini alacaklardır. 

Buradan ilgi alanlarıma bakarak, çok eski zamanlara yani söz gelimi 13, 14, 15, 16. asırlara 
veya daha eski zamanlara girmeyişim romancının ilgi bağlantısı neyse orada yoğunlaşma-
lı diye düşündüğümden olsa gerek. Bu tesbit, o çağları yazamayacağım gibi bir çekinceye 
dayanmıyor; ancak dediğim gibi burada romanın ısmarlanarak değil, gerçekten istenerek 
yazılmasının doğru olacağını belirtmeliyim

Bir başka konu, bir devrin yaşayış şeklini insanların orduların kullandığı araç gereci, ev otur-
ma mekânlarını, kişilerin konuşma ve yazı dili özelliklerini bilmenin de lüzumudur. Fakat ille 
şarttır demiyorum. Zaten realitenin harf harf yansıtılması değildir amaç, ne ki o havayı ver-
mek esastır, gerek konuşma üslubuyla gerekse yaşayış, davranış biçimleri ve ilişkiler açısın-
dan… Mesela bazı dizi filmlerde padişah, kapıyı tıklatan birine okul müdürü gibi “gel!” diye 
sesleniyor ve daha sonra içeriye girenle doğrudan doğruya yüz yüze geliyor. Burada sık sık 
tekrarlanan kapı ardından “Gel!” seslenişi Osmanlı devrinde de özellikle padişahla dışarıdaki-
ler arasında günlük dil içinde olsa da geçerli miydi acaba? Senaristler veya yönetmenler, bu 
konuları inceliyorlar mı, yoksa herhalde böyleydi tahminleriyle mi hareket ediyorlar, sorusu 
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ister istemez aklımıza geliyor.  

Tarihî romanda devrin konuşma dilini, hitap şekillerini kelime kelime veremeyebiliriz; fakat 
eserde yazarın en azından o atmosferi hissettirecek bir uğraşısı da gerekmektedir. Böyle bir 
roman için yazılı kaynakların yanı sıra, fotoğraf, harita, müze malzemeleri geçmişin bilgile-
rini taşıyan bir anlatıcının torunlara aktarılmış bilgileri sihirli malzemelerdir. Yazar bunlarla 
hayal gücünü besleyerek diyelim ki, eskiden kalmış bir konağı tıpkı roman kahramanı gibi 
dolaşır ve anlatacaklarını yavaş yavaş hazırlar. Artık hayatta olmayan fakat hatıralarını bırak-
mış, uzun mektuplar yazmış insanlar da yaşanmışlık dediğim kapıları açarlar romancıya ki 
bu çok önemli bir noktadır.  

Romanda ilk dönemimi kapsayan Bizim Diyar, Hilal Görününce ve Ağustos Başağı, Cumhuri-
yet öncesinin yaşanmışlıklarını canlandıran örneklerdir. Bunlardan Kırım gibi farklı bir coğ-
rafyanın ele alındığı Hilal Görününce dışında diğerleri Rumeli ve Anadolu’da geçer. Bu üç 
romanda yer yer savaşlarla veya küçük çatışmalarla ilgili bölümler olmasına rağmen cephe 
gerisinden savaşa bakışlar, yaşanan sıkıntılar, fikir ayrılıkları,  işgalcilere karşı koyma yahut 
kabullenme veya çıkarların gözetilmesi gibi çatışmalar sergilenir. Şunu göz önünde bulun-
durmağa çalışmıştım; tarihî roman baştan sona bir destanın veya bir kahramanlık öyküsü-
nün anlatımı olamaz. O sebeple benim tarihi romanlarım, kritik zamanların romanlarıdır. 
Birincisi Balkan Savaşının ve bir çözülüşün, Rumeli coğrafyasında yaşamış, var olmuş gerçek 
bir ailenin hikâyesidir. Bizim Diyar… Yahya Kemal’in 1918 başlıklı şiirinde geçen,

                        “Ve göz kapaklarının ardında eski vatan
                         Bizim Diyar olarak kaldı ta kıyamete dek.” 

dizelerinde geçen iki sözcük bu kitaba ad seçildi. O gerçek ailenin çocukları savaş ve ye-
nilgiler sonucu yollara düşüp ve çetelerden ancak kuşaklarındaki altınları saçarak kurtulup 
İstanbul’a canlarını atmışlardı. Oradan sadece getirebildikleri, sahip oldukları arazi, konak 
ve dükkânların artık geçersiz sayılacak olan tapularıydı. Yıllar sonra ben henüz Türkoloji bö-
lümü öğrencisiyken o tapuların üzerindeki yazıları okuduğumda bir gün Bizim Diyar’ı ya-
zacağım aklıma gelmemişti. Sözünü ettiğim bu aileye gelin gittikten sonra romanın kahra-
manlarından Ali Beyzadenin torunu kayınvalidem Saniye Hanımdan dinlediğim anlatılar ve 
ayrıntılar, ilave olarak eşim Rıfat İzzet Çokum’un Ustrumcalı anneannesi ve haminnesinden 
dinledikleri bu kitabın oluşmasını sağladı. Oralardan göç ederken henüz genç oldukların-
dan sırtlarını kamburlaştırıp, saçlarını una bulayıp ellerine birer baston alarak kendilerine 
yaşlı insan görüntüsü veren anneanne ve haminneyi hiç görmedim, biz nişanlanmadan bir-
kaç yıl önce vefat etmişlerdi. Oradan getirdikleri Rumeli adet ve göreneklerini ise eşimin an-
nesinden öğrenmiştim. Onun üslubu, konuşması,  yardımseverliği yanında otoriter kişiliği, 
becerikliliği hepsi benim için bir ayna oldu. Yazın Yalova’da bir arada olduğumuz günlerde 
uzun uzun anlatır, ben de belki bunları değerlendiririm diye not tutardım,  

Bizim Diyar’da, Enver Paşa, Resneli Niyazi gibi tarihî şahsiyetlere yer verirken diğer gerçek 
kişilerin bazısı kendi adıyla kaldı; bazıları ise değiştirildi. Enver Paşayla da akrabalık bağları 
olduğunu öğrendiğim ailede bazı adlar aslı gibi kullanıldı. Ustrumcalı Abdullah Ali Beyzade, 
Kolağası Rıfat Bey, eşimin anne tarafından dedesi Selanikli bin başı İbrahim Ethem Bey ör-
neklerinde olduğu gibi. 
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Benim Zor’dan sonraki ikinci romanımdı Bizim Diyar. Roman tecrübemin bugünkü düzeyde 
olmadığı zamanlarda yazılmış, 1978 yılında yayımlanmıştı. Fakat okuyanları epeyce etkile-
miş, üst üste birkaç baskı yapmıştı. Kahramanların fazlalığı bugün beni rahatsız etse de oku-
yanlar buna pek bakmıyor. Bugün yazsaydım daha derli toplu ve sayısı biraz daha az tutul-
muş kişilerle tasarlardım romanı. Böylece karakterlerde daha fazla yoğunlaşma imkânı do-
ğardı. Bir de gerçekten büyük acılar yaşanmasına rağmen gözyaşlarına daha az yer verirdim. 
Bizim Diyar,  tarihle birlikte, Rumeli’ne taşınmış ve oradan kopmuş bir kültürün sergilenme-
sidir. Ev içi dekorları, ince işleri, yaşayış biçimleriyle… Bu roman yazılmasaydı belki bir on 
yıl sonra yani 1987, 1988 yıllarında TRT için senaryosunu hazırladığım, Bulgaristan’da geçen 
Yeniden Doğmak dizisinin konusuyla sıkı bir iletişim kuramayacaktım. Oradaki 1980’lerin 
sonlarına doğru yaşanan göç olaylarında da bir savaş olmamasına rağmen temelde aynı 
duygular vardı.  
   
Bizim Diyar’dan sonra üç yılda yazabildiğim ve 1984’te yayımlanan Hilal Görününce için daha 
deneyimliydim.1853-56 arasını anlattığım bu romanda Kırım Savaşı ile Osmanlı ve Kırım 
bağlarının yeniden kuruluşu, Bahçesaraylı Nizam Beyin kurtuluş mücadelesi, ailesini ayakta 
tutma çabası hikâye edilir. Kırım’la ilgili olarak ilk okuduğum eserler Cengiz Dağcı’nın ro-
manlarıydı. Ancak el atılmamış bir coğrafyayı yeni baştan düşünmek, orada yaşayanları ince 
görgüleri, şarkıları ve danslarıyla canlandırmak istiyordum. Çünkü yine aile bağları dolayı-
sıyla Bursa’da Tatar yakınlarımız, dostlarımız bulunuyordu. Zaman zaman bir araya gelirdik, 
onların birbirlerine seslenişleri, çiğ börekler yaparkenki neşeleri, söyledikleri tekerlemeler 
benim için renkli bir malzemeydi. Fakat iş roman yazmağa gelince elbette Kırım’ın tarihini, 
coğrafyasını, edebiyatını, gelenek göreneklerini, yalı boyu ve bozkır yaşayışının özelliklerini 
incelemeliydim. O yıllarda Kırım’a her isteyen girip çıkamadığından ancak Demirperde yıkıl-
dıktan sonra gidip gelmeler başladı. Öncelikle Osmanlı Rus Savaşlarını okumalıydım, bozkır 
hayatını tanımak için Radlof’un, Barthold’un eserlerini inceledim, Evliya Çelebi’nin Cevdet 
Paşa Tarihinin Kırım bölümlerine göz attıktan sonra, birçok fotoğraftan ve değiştirilmeden 
önceki eski yazılı Türkçe yer adlarıyla haritalardan yararlandım Türklerdeki at sevgisine bağlı 
olarak annemden atlarla ilgili anlatılar, hatıralar dinledim. 

Okuduğum kaynaklar içerisinde Kırım Millî Merkezi Başkanı Müstecip Ülküsal’ın Kırım Türk 
Tatarları adlı kitabı, Kırım’la daha sıkı bağlar kurmamı sağladı. Özellikle Müstecip Beyin 
1930’da Romanya’da iki yıl yayımlanan sonra kapatılan, 1960 yılında Ankara’da yeniden çık-
maya başlayan Emel Dergileri benim için Kırım Türk Tatarların tarihleri, edebiyatları, yaşayış-
ları açısından zengin bir malzeme özelliği taşıyordu. 
 
Abdülhamit Azamatoğlu’nun Yiğit Halim Destanı,  Tolstoy’un Sivastopol Hikâyeleri, Prof. Dr. 
İsmail Kaynak’ın Puşkin’de Türk İslam Kültürünün İzleri gibi eserler ufkumu daha da geniş-
letti. İsmail Gaspıralı, Ahmet Özenbaşlı, Cafer Seyidahmet Kırımer, İbrahim Otar gibi Kırım 
büyüklerinin hayatları, makaleleri, anıları ve derlenmiş halk hikâyeleri Kırım’ı ziyaret etmiş 
olan Polonyalı Şair Adam Miskiyeviç’in, Puşkin’in, Prof.Dr. Şükrü Elçin’in Bahçesaray’la ilgili 
şiirleri benim için hayli yararlı oldu.

Yazarken hiç görmediğim halde Kırım’la öylesine iç içe olmuştum ki,  roman yazıldıktan çok 
daha sonra 1990’ların başında orayı gözlerimle görme imkânına eriştiğimde hiç yadırgama-
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dım, özellikle Bahçesaray, tasavvurlarımdaki gibiydi. Romanı okuyanlardan Müstecip Beyin 
Eşi, benim Kırım’ı orada yaşamış biri gibi yazdığımı söylemişti. 

Hilal Görününce’de bazı gerçek kişilerin hayatlarından kahramanlarıma yansıyan taraflar da 
oldu. Bazıları Adam Miskiyeviç gibi kültür bağları kurmak açısından romanda kendi kimliğiy-
le az da olsa yer aldı. Eserin önemli kişisi Arslan Beyin,  Yiğit Halim veya Halim Aydamak diye 
bilinen efsane kişinin bazı özelliklerini taşıdığını söylemeliyim.  Ayrıca hem düşünür hem 
gazeteci ve yazar olan İsmail Gaspıralı’nın kızı Şefika Hanımın Kırım’ın aydın kadınlarından 
oluşu, kadınlara örnek oluşu ve babasının gazetesinde çeşitli yazılar yazması, Müslüman Ka-
dınlar Komitesine Başkanlık etmesi ve 1917 de Milli Kurultaya milletvekili seçilmiş olması da 
beni etkilemişti. Onun önder kişiliğinden izleri,  mücadeleci ve öğrenme tutkusuyla dolu 
kahramanım Şirin Hanımda görebiliriz.

Millî Mücadeleyi sadece resmi tarihe dayanarak değil,  o günleri yaşamış birilerini dinleyerek 
yazmayı amaçladığım Ağustos Başağı 1989 yılında yayınlanmıştı. Romanın kahramanı Ali 
Balaban Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında askerdi; gazi ünvanlı bir Söğütlüy-
dü. Şimdi hayatta olmayan Gazi Ali Balaban’la Söğüt’te tanışmıştım.  Osmanlıların gelip yer-
leştiği ve devletini kurduğu Söğüt’ün etkileyici bir havası vardı. İlginç olanı Kurtuluş Savaşı 
sırasında yeniden toparlanış yine Söğüt’te olmuş, gönüllü birliklerden oluşan düzenli ordu 
burada kurulmuştu. Bu bakımdan Bilecik’in Söğüt ilçesi, görünüşünün çekiciliği ve taşıdı-
ğı iki büyük anlam açısından yazılmağa değer görünmüştü. Böylece Söğüt’e gidip gelerek, 
gerektiğinde orada kalarak, hem Ali Balaban’la hem de Milli Mücadelede siper kazmış, gü-
zel sesiyle askere moral vermek için ilahiler okumuş olan Memiş Dayıyla görüşüp konuşma 
imkânı buldum. O arada gönüllüler taburuna katılanlar, sağ kalan veya hayatlarını kaybe-
denlerle ilgili belgeler de edinmiştim. Fakat hatıra türünde veya biyografik bir eser yazma-
dığım için romanın kahramanını kendi adıyla değil, takma bir adla canlandırmıştım. Aynı 
şekilde Memiş Dayıyı da Veli ismiyle ele aldım. 

Roman yayımlandıktan sonra Ali Balaban kitapta adını değiştirmemden üzüntü duyduğunu 
belirten bir mektup gönderdi. Kendisine bunun bir roman olduğunu ve hayatta olmayanları 
asıl adlarıyla yazdığımı söyledim. Fakat Ali Amcayı Yusuf adıyla değil de kendi adıyla yazma-
ğa kalkışsaydım, yaşamadığı bazı bölümlerle karşılaştığında itiraz edecek “Hayır! Benim ha-
yatımda böyle biri yoktu veya şöyle bir olay olmamıştı!” diyecekti. Romancı, birinin hayatına 
sadık kalarak hareket ederse özgür bakışını yitirebilir; belirli çizgilerin arasında gidip gelmek 
mecburiyeti doğar.
 
Romanın çıkışının ardından Balaban Amcayla Kaymakamlığın düzenlediği bir ödül töre-
ninde,  Söğüt’te bir araya geldik. Sahneye çıkıp plaketlerimizi aldık, ben de elini öptüm ve 
vedalaştık. Bana kırgın görünmüyordu artık. Zira kitabın ilk sayfasında ona adını zikrederek 
ithafta bulunmuştum.
  
Lacivert Taşı araya giren yakın tarih romanlarımdan sonra yeniden bu kez aşağı yukarı yüz yıl 
öncesini bugünkü deneyim ve kazanımlarımla yazdığım bir roman. Bir bakıma eski yazdık-
larımla mukayese imkânı veriyor, bana göre tarih boyutunda yazılan bir romanın olaylardan 
çok, olaylar içersindeki insanda derinleşmesi gerektiği fikrini öne çıkarıyor. 



54

Sevinç Çokum                                                                                            

Güneydoğu’da çerçilik yapan Hicret Bey ve ailesini anlattığım bu romanda çalışma yönte-
mimin de değiştiği görülür. Gerçek bir hikâyenin sayfalarını, yaşanmışa benzer sayfalarla ta-
mamladığım bir çalışmadır bu. Mekân Güneydoğudur, Birinci Dünya Savaşına az bir zaman 
kalmış, daha önceleri kökü ne olursa olsun herkesin dostça yaşadığı o toprakların büyüsü 
bozulmağa başlamıştır. Hicret Beyin devesinin boynunda asılı, gücün, birliğin, bolluğun be-
reketin sembolü lacivert taşı –lapis lazuli- kaybolmuştur. Gelecek günleri düşünerek, hem 
kalabalık ailesi hem de birlikte yaşadığı o toprakların insanları için kaygılanan Hicret Bey çer-
çilik yaparken hayatın birçok yüzünü görür. Bütün yaşadıklarını, yüzleşmelerini kervan yol-
larında bir deftere kaydeder. Roman aileden üç ayrı kişinin üç ayrı defterini oluşturur. Ancak 
bu defterler zaman içersinde ya kum fırtınalarına kapılıp dağılır gider, ya da Dicle’nin sularına 
karışır. Bir kısmı da göç kafileleriyle İstanbul’a gelir ve bir bakkal dükkânında şekerlere külâh 
yapmada kullanılır. 

Yaşanmışlık demiştik, evet yaşanmışlık Hicret Beyin benim baba tarafından dedem olmasın-
dadır. Çocukluğumda bir daha o topraklara dönmeyen babamın anlattığı tamamlanamamış 
bu hikâyenin geri kalan sayfaları bu romanda benim hayal gücümle tamamlandı. Belki eksiği 
yanlışı vardır ama zaman kimbilir ne kadar çok gerçek hikâyeyi yiyip yuttu ve milyonlarca 
insanın değerli olan hayatlarından habersiz yaşadık yaşıyoruz…

1979 da yayımlanan Bizim Diyar’dan, ilk baskısı 1984 tarihini taşıyan Hilal Görününce’den 
1989 da neşredilen Ağustos Başağı’ndan daha farklı bir tekniğin ve imkânların kullanıldığı 
2011 ürünü Lacivert Taşı, dil ve anlatım, kurgu, karakterler üzerinde yoğunlaşmam açısından 
bu saydıklarımdan daha da farklılıklar taşıyan, geliştirilmiş bir roman sayılır.  Anlatıları, efsane 
ve halk hikâyelerini, sembolleri kullanmak açısından da. Burada tarihî olaylar asıl amaç olma-
yıp kardeşliklerle, dostluklarla örülü bir toplum yapısının çözülmeğe gidişi irdelenir.

Uzak tarihleri ele alırken, tanıklık ettiğim ve belleğimde tazeliğiyle duran olayları gün gelip 
unutabileceğim ve bunları yazmam gerektiği saplantılarıyla telaşlanırdım.  Birileri, “Neden 
yaşadığınız zamanları kendi gözlem ve deneyimlerinizle yazmadınız?” sorusuyla karşıma ge-
lebilirdi.  Aslında ilk romanım olan Zor 1971 yılında geçiyordu. Sosyal bir devinim, çalkalanış. 
12 Mart Muhtırasının verileceği günlere yakın kırsal kesimden büyükşehre gelenler ve şehir-
liler… Hayli kalabalık bir roman kadrosu. Beğenenler oldu, keşke bekletseydi diyenler. Ben 
de bir takım acemilikler gördüm ve romanın üç kere art arda baskı yaptığı halde, bir daha 
yayımlanmasını istemedim. 

Daha sonra üzerinde çok konuşulan bir dönemi Demokrat Parti ve on yıllık iktidar sonucu 
idam edilen üç devlet adamını yazmağa karar verdim. Karanlığa Direnen Yıldız adını taşı-
yan romanın çıkış tarihi 1996’dır. Bir sosyal değişim ve darbe romanı olan Karanlığa Direnen 
Yıldız çok partili döneme geçişle birlikte yaşananların bir kıyısında durarak 27 Mayıs askerî 
darbesi etrafındaki farklı fikirler ve onların temsilcileri çevresindeki gözlemlerime, tespitle-
rime dayalıdır. Ailelerde, komşular arasında politik ayrılıkların giderek büyümesiyle insanın 
kendi kardeşini veya aynı apartmandaki komşusunu bile ele verecek noktaya gelişi, toplum-
da kendine ve vicdanına yabancılaşması romanın çıkış noktası olup yaşadığımız gerçeklerdi 
aslında. 

Bu romanın ön hazırlıkları sırasında ben bir gazetede yazılar yazıyordum, çevremde benden 
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yaşça büyük gazeteci ağabeyler vardı, ayrıca o devri yazarıyla çizeriyle çok iyi bilen Prof. 
Dr. Ayhan Songar gibi isimler… Onlarla söyleşilerde bulundum; zaten görüştüklerim sık sık 
bir araya geldiğim ve kişiliklerini bildiğim, portrelerini kolayca çizebileceğim kimselerdi. 
Çoğunun adını değiştirmiş olsam da onları bilenler romanı okuduklarında anlayabilirlerdi 
kimliklerini. Menderes dönemi sonlarının ve idamların ilk romanı sayılabilecek Karanlığı Di-
renen Yıldız benim anlatım özenime, içindeki bilgi belge değerine rağmen az okundu, iyi 
tanıtılamamaktan, vitrin sergilerinden uzak, bugünkü pazarlama anlayışının dışında kalarak 
neredeyse raflarda, depolarda bekledi; yazık ki birinci baskıda kaldı. Oysa her hafta kapımıza 
çiçek sepeti ve sadece aydınlık günler için değil, karanlık günleri de haber vermek üzere fal 
baklaları ile gelen ve bir fincan kahvemizi içen yaşlı çiçekçi Fatma Hanım için bile bu kitap 
okunmağa değerdi. Hatta bu falcı kadınla,  o zamanlar hiç tanımadığımız Marquez’in karşı-
sına çıkabilirdi.  
  
Bir diğer kitabım, bu yıl Mısır’da Arapça olarak basılan Deli Zamanlar… 1960 Darbesi sonrası 
yeniden çok partili dönemin ilk hareketlerinin coşkusunun, fakat sonunda kırılmalar taşı-
yan coşkusunun kıyısında benim üniversite yıllarımı, bir siyasi parti gençlik kolundaki ça-
balarımı, ideallerimi, hayata girişimi anlattığım ve önemli saydığım bir romandır. Çünkü bu 
romanla çekinmesiz eleştirilerime başladığımı söyleyebilirim. Tanpınar’ın roman için söyle-
diği “Bizim edebiyatımızda itiraf yoktur!” sözü beni hep düşündürmüştür. O sebeple ben de 
özellikle ideolojik romanlarda samimiyetin var olmadığını söyleyebilirim. Roman bence bir 
yüzleşme ve hesaplaşmanın içinde olmalı, tarihi roman için de bu böyledir. Deli Zamanlar 
romanında bir itiraf söyleminden geçiş, kirli politikalara, çıkar kavgalarına karşı bir direniş, 
genç çabaların yok oluşu söz konusudur. 

Yine yakın tarih diyebileceğim Gece Rüzgârları, Tren Burdan Geçmiyor ve Arada Kalmış Tebes-
süm, adeta Karanlığa Direnen Yıldız’ın devamı olmasalar da anlatıldıkları yıllar bakımından 
birbirini takip ederler. 2004 yılında yayımlanan Gece Rüzgârları, 1990’ların başlarında yani 
küreselleşme fırtınalarının bizde de esmeğe başladığı değişimler, çerçevesinde yazılmıştır. 
Ekonomik hareketlilik, serbest piyasa patlamaları, keskinleşen sınıf farkları, kazanç tutkuları-
nın yükselişi, dünyadaki savaşların güç elde etme temelinde birleşimi… Dünyayı saran bilgi 
ağı,  ekonomik savaşlar, bir gecede kazanan, bir gecede kaybedenler, finans piyasalarının 
egemenliği ve yoksulların yine yoksul kalışı… 

Tren Burdan Geçmiyor 1992 sonrasını çerçeveleyen bir zaman diliminde medya dünyasının, 
siyaset ve medya ilişkilerinin romanıdır. Burada mesleğinde belli bir noktaya gelmiş gazeteci 
Nüzhet Fermanlı’nın gözüyle bir Babıâli kritiği sergilenir. Bir bakıma gazetecilik mesleğinde-
ki değişimler, anlayış ve hedef farklılaşması, kazanç tutkularıyla ticari işlerle karışan basın ve 
yayın kurumlarının asıl amaçların dışında kullanılır hale gelmesi öne çıkar. Burada da Çiller 
döneminin aynasındaki görüntüler resmigeçit yaparlar. Gazeteci Nüzhet bildiğini yazmakla, 
kendisine sunulanı yazmak arasında, daha doğrusu işsiz kalmakla, büyük imkânlara kavuş-
mak arasındaki büyük tereddüdü yaşayacaktır.  

Geriye dönüşlerle 1960, 1971, 1980 darbelerinin yaşanmışlık penceresinden analizleri diye-
bileceğim Arada Kalmış Tebessüm tarih itibariyle 2001 ekonomik krizi etrafındaki gözlem-
lerin ışığında genç tutkuları, unutulmadık bağları anlatan yine gerektiğince anlaşılamamış 
yeni romanlarımdan olup 2010 yılında yayımlanmıştı.
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2013 yılında belirsiz bir zaman notuyla çıkan ve yazdıklarım içersinde önemli bulduğum Çok 
Yapraklı İlişkiler romanıma gelince o bir çıkış bir manifesto romanıdır. Ve bir başka sempoz-
yumun konusudur. 

Elbette her romanın bilgiye, araştırmaya, yazılı kaynaklara, belgelere, olduğu kadar olayların 
geçtiği coğrafyalara ihtiyacı var. Coğrafyalar değişmiş olsa da bu değişim eski durumları-
nın yan yana getirilmesi ve ona göre mekânla yazarın ruh âlemi arasında bağlar kurulması 
önemlidir. Sadece zihinde canlandırılması bile hem bilgiye muhtaçtır hem de yazarın ruhen 
konuyla özdeşleşmiş olması gerekir. 

Tarihî romanda yazılı kaynaklar ve ayrı ayrı tarihçilerin farklı veya ortak bakışları romancının 
dikkat alanına girer, girmelidir. Bu yorumlar ve bakışlar romancının malzemesi olmakla bir-
likte, yazarın kendi görüşünü ve yorumunu getirmesi esastır bana göre; ayrıca nerede daha 
fazla duracağı önemlidir. Neyi alıp genişletecek, birini veya bir olayı anlatırken basmakalıp 
paragraflardan mı yola çıkacak, yoksa oraya renkli bir bakış mı katacak? Bütün bunlar soru-
lası noktalardır. 

Yani tarihî roman apayrı bir tür olmayıp sonuç olarak romandır. Romancı vak’aları kronolojik 
sıralamayla ve belirli bilgilerle yazdığında edebî roman yazmış gibi gelmiyor bana. Önemli 
olan farklı bir yorum ortaya koyması, özgün bir eser yazmasıdır.  Umberto Eco’nun 1980’de 
İtalya’da yayımlanan Gülün Adı romanı tarif ettiğim özelliğe uymakta ve aynı zamanda alı-
şılagelmiş bir yapıyı altüst ettiği için bizim büyük roman diyeceğimiz kıymettedir. Yazar, ki-
tabın adını seçerken bile orijinal olma ve çok şeyi çağrıştırma amacını elden bırakmamıştır. 
Bu isim koyma macerasını, birçok isimden vazgeçtiğini, sonunda basit gibi görünen fakat 
düşündüren, biraz kapalı bir adı tercih ettiğini yazıyor önsözde.  

Yazarın kişiler konusunda kimi daha fazla öne çıkaracağı, kurgu kişiler kullanıp kullanma-
yacağı yine kendisinin planlayacağı bir iştir.  Hilal Görününce romanımda bölüm aralarına 
tarih anlatıcısı olarak koyduğum Felekzede Arif Çelebi aslında gerçekte var olmayan bir tipti. 
Ancak okuyucunun hayli ilgisini çekmiş olan Felekzede Arif Çelebi’de aynı zamanda bizim 
Osmanlı müverrihlerinin veya vak’a anlatıcılarının (Vakanüvis) ve Evliya Çelebi gibi seyahat-
name yazarlarımızın kişiliklerini, üsluplarını bulabiliriz. Böyle karma ve sembol bir karakteri 
canlandırmak isteyişim özellikle tarihi geçişleri romancının anlatmasından kaçındığım ve ro-
mana özgün bir hava vermek istediğim içindi. Bölüm aralarında romanın akışını kesiyormuş 
gibi ortaya çıkan Felekzede karakterini hafif mizah yollu yazdığımda kimse bu ne yapıyor? 
Diye sormadı. Felekzede Arif Çelebi, gerçek bir kimlik gibi duruyor olmalıydı ki birçokların-
dan, “Tarihimizde böyle bir kişi var mıydı?” sorusunu işittim. Hatta romanı okuyan Mustafa 
Necati Sepetçioğlu’nun eşi Muazzam Hanım telefon açtığında ilk bu soruyu sormuştu.
 
Tarihî roman yazan biri, romanın bir takım olay ve kişilerden tarih sayfalarındaki bilgilerden 
öte bir şey olduğunu elbette hesaba katar. Bunu yapmıyorsa o eser bir belge niteliği taşır 
ya belgedir, tarihin tarih diliyle anlatılmasıdır ya da bir incelemedir. Türün adı romansa öykü 
veya sinemaysa o zaman iş değişir; o zaman bize bir ressamın özgür fırçası da gereklidir.  

Ahmet Hamdi Tanpınar, bizde tenkidin eksikliğine değinir yazılarında. Buna bağlı olarak ro-
manda eleştirinin gerekliliğini düşünürüm ben de. Tarihî romanda veya günümüzü anlatan 
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türde -elbette o da tarih olacaktır-  ne olursa olsun insan ve toplumdur önemli olan.  İster 
mizah yoluyla veya cümlelere gizlenmiş haliyle yahut kahramanların ağzıyla, masalsı olay ve 
kişilerle eleştiri yer almalıdır. Dünyanın yalnızca bir eğlence sirki gibi algılanmasının yanlış 
olduğunu, eleştiri sayesinde kendimizi daha doğru tanımlayıp anlatabileceğimizi düşünü-
yorum. Tarihe de bir kahraman nazarıyla değil, doğru bir gözlükle bakacağız elbette. 
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Roman ve Tarihin Gerilimli İlişkileri 
Üzerine Notlar 

Sadık Yalsızuçanlar

Yazar

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesi hayati ve işlevsel bir konuyu gündeme getirdikleri 
için TYB yönetimine de teşekkürlerimi sunuyorum. 

Romanla tarihin gerilimli ilişkisinden bahsetmeye başlarken iki ayrı dil- anlatı alanından- di-
siplinden bahsediyoruz. Biri disiplin, biri daha özgür, özerk bir estetik alanından bahsettiği-
mizi vurgulamamızda yarar var. Tarih geçmişte ve bugün yaşanmakta olanlarla ilgili onları 
anlatan, aktaran bir disiplindir. Edebiyat özneldir, ama tarihin de mutlak anlamda nesnel ol-
madığını vurgulamamız lâzım. Kaldı ki nesnellik iddiasında bulunanlarda, bu iddialar başta 
olmak üzere, kendi öznel bakış imkân ve zaaflarıyla baş başalar. Tarih en nesnel olanın da 
tanıklığıyla, bize bu alanın neden öznel olduğunu gösteren sayısız örneklerle doludur. 

Genellikle tarih biliyorsunuz yönetenlerin, muktedirlerin belirlediği sınırlar içinden yazılıyor. 
Hegel’i hatırlayalım. Hegel; ”Tarih, kabullenilme isteğinin tarihidir.” diyor. Bu kabullenilme 
isteği muktedirlerin giderek din üzerinde de bir baskı alanı oluşturmalarına yol açıyor. Za-
ten bir şey dile gelince kamusal alana dâhil olduğundan bu abartılı bir şekilde yönlendiri-
lebiliyor, değerlendirilebiliyor. Bütün bunlardan bağımsız bir şekilde daha safdilliğe varan 
bir iyimserlik içinde tarih yazımının olabildiğince nesnel olduğundan bahsetsek bile o tarih 
yazıcısının algılarının, ilgilerinin de sınırlayıcı ve belirleyici olduğunu hatırlamamız yerinde 
olur. İnsanın beş duyusundan olan görme ve görüşte de sınırlanmışlık, belirlenmişlik söz 
konusu olur. Bu bile tarih yazıcısının görme biçimiyle ilgili bize öznellik imasında bulunabilir. 
Tarih yazıcısı böylesi zaaflarla malûlken, tarihî roman denilen alan, dil son derece mayınlı, 
riskli, tartışmalı ve sorunlu bir alandır. Burada tarih kurgusu edebiyatta, yani tarihî romanda 
ve sadece onunla da sınırlı tutmayalım. Mesela Şeyh Bedrettin Hazretlerinin modern dö-
nemdeki fotoğrafı büyük oranda Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı’ndan sonra belir-
lenmiş ve oluşmuştur. Onun o otantik gerçekliğiyle çok az ilişkisi olduğunu sıkı araştırmacılar 
biliyorlar. Yani Şeyh Bedrettin gerçeklik açısından belki de edebiyatın en fazla kurban ettiği 
kişilerdendir. Bunu son dönemlerde biraz meselâ Yunus Emre’de de gözleyebiliyoruz. Tarihi 
bir dönem anlatırken daha çok kişiyi merkeze alarak kurulan anlatılarda Yunus Emre konulu 
romanlar, tiyatrolar otantik gerçeğine oldukça uzaktır. 

History’nin kök anlamında “oyun” var. Aynı drama gibi. Edebiyatla tarih arasında dramatik bir 
ilişki de var anlam bakımından. Tarih de oyun, ama edebiyat tamamen oyun. Biz tarihi daha 
çok muktedirlerin belirlediği, tarih yazıcısının da bunun içinden konuştuğu bir alan olarak 
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gördük. Bilhassa Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra nerdeyse köktenci bir biçimde dış-
lanılan veya unutturulmaya çalışılan Osmanlı, Selçuklu veya daha önceki tarihimizle ilgili ya-
pılan, yazılan kitaplardan, romanlardan takip edebiliyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
sonraki o kaotik süreçte tarihin diğer toplumlarda da beliren biraz tepkisel, dolayısıyla da 
patolojik bir tutum gözleniyor. Bu edebiyatta da gözleniyor. İnsanlar genelde iki uca savru-
luyor. Tarihe kaçmak ve tarihten kaçmak. Ya yok saymak ya da yaşadığı zamanın tamamen 
dışında tarihte yaşamak şeklinde bir eğilim, ikisinin de patolojik tarafları var. 

Şeyh Bedrettin’den bahsettim, malûmunuz Kültür Bakanlığımız fıkıh eserlerini yayınladı. Ya-
sal mevzuatımızın Mecelle’ye kadar temel aldığı hukuk metinlerini yazmış bir fakihtir. İmam 
Malik kadar bir müçtehid kabul edilir fakihler tarafından. Bu alanda beş eseri var. Bunun 
tamamı yayınlandı. Baskın kişiliği fıkıhçı kişiliğidir. Ama Ekber-i İrfan’dan da beslenmiş bir 
derviştir. Hüseyin Ahlatî adında Mevlevî üstadının eğitiminden geçmiş bir zat. Muhittin 
Arabî’nin eserlerinden faydalanmış, bunu el-Varidat isimli eserinde görürüz. Bu eser son-
radan notlarının toplanmasıyla oluşturulmuştur. Ama Fetret Devri’nde Çelebi Mehmed ve 
Musa Çelebi arasındaki siyasî gerilime kurban gitmiş bir zattır. Hatta ayaklandığına dair ta-
rihsel kroniklerde hiçbir ciddi bilgi yok. 

Meselâ rahmetli Kemal Tahir’in büyük çabayla kurduğu Devlet Ana adlı anlatı –ki iki kuru-
luş anlatısı var biliyorsunuz; Tarık Buğra’nın Osmancık ve Kemal Tahir’in Devlet Ana isimli 
anlatıları- bu da manidardır, çünkü Kemal Tahir’in kendi beyanından çok -daha çok kendini 
Doğu-Batı geleneğinin içinden yorumlayan bir yazar Kemal Tahir- kendi ifadesinden oku-
makta yarar var: “Ben tarih konulu romanlarımı Batılı Efendi’ye, Efendim bunalımdasınız alın 
bununla biraz oyalanın, eğlenin diye yazmıyorum. Beri bak hayvan, soyguncu olduğunuz 
için bunalımdasınız. Seni bu bunalımdan ya ölüm kurtarır ya da bu soygunculuktan vaz-
geçmen lâzım. Bak sana senden üstün insanı gösteriyorum. Bunaltın artsın diye yazıyorum. 
Yani Batının satılmış alçakları gibi değil, Doğu’nun gerçek devrimcileri gibi yazıyorum.” Böyle 
bir ideolojik devrim üzerinde tarihi okumanın da belli zaaflar içerdiği malum. Tabi üstada 
saygısızlık ta yapmak istemem. Ama o hakikaten bu çileli yaşamında hapishanede derviş 
gibi yaşamış. Binlerce sayfa not alarak üstelik daha biliyorsunuz bazı kroniklerden notlar 
devşirerek tarihî romanlarını yazmıştır. 

Osmanlı arşivleri şuan klasör düzeyinde tasnif aşamasında, uzmanlar, bu işi yürüten hoca-
larımız tematik düzeyde daha 25 yıl süreceğini söylüyorlar bu tasnifin. Ciddi anlamda bir 
tasnif yapılıyor, öyle kaplumbağa yürüyüşü falan da değil. Bu klasörlerin içerisinde binlerce, 
hatta bazılarında on binlerce belge var. Mesela daha dün gördüm, bir hocamız bir kitap ha-
zırlıyor. Niyazi Mısrî’yle ilgili 500 adet yeni belge çıkmış. 2-3 yıllık tasnif içinde. Mesela daha 
geçen yıl Tabduk Emre’nin dergâhının Nallıhan’da olduğuna dair kesinleşen 12 tane yeni 
belge çıkmış. Yunus Emre’nin Nallıhan’da gönül eğitiminden geçtiği, gezdiği, dolaştığı vs. 
Meselâ Devlet Ana’da Yunus Emre’nin Karamanoğlu Mehmed Beyle görüştüğü, eserini ona 
sunduğunu yazar. Tabi tarihi roman, tarihî gerçekliği % 100 yansıtacak diye bir kayıt yok. 
Ama meselâ Devlet Ana’da bir dil inşası da var. Dede Korkut’tan, Naima’dan… Yer yer şunu 
da hatırlayalım. Bazen de meselâ Çorum hapishanesinde, Çorumlu mahkûmlar gibi çok argo 
konuşuyor. Yunus Emre’nin argo konuşmasının benim açımdan herhangi bir sakıncası yok, 
ama tarihsel olarak böyle olmadığına ilişkin en azından öngörülerimiz var. Çünkü 40 yıllık bir 
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gönül eğitiminden geçmiş bir insan. Bir defa bir dil eğitiminden geçmiş bir insan. “Evladım 
bu ne?” der. “Ceviz efendim, der.” “Hayır, evladım koz1 der.” Yani diline yetecek yaygın kelime-
leri kullanmaktan men eder. Uzun süre susmayı, diline sahip olmayı öğretirler. 

“Baba İlyas’ lığı da bırakıver. Kişinin avradından başka her şeyi bölüşülmelidir.” gibi sözleri 
rahmetli, Yunus’a atfeder, ama onun böyle sözleri yok. Özellikle Torlak Kemal’de böyle bir şey 
atfedilir. Ama Şeyh Bedrettin’in böyle bir şeyi zaten yok. Sosyal adaletçi bir yanları var. 

Bir de daha periferi de bırakılan Türkmen ve Ahmet Yaşar Ocak hocanın deyimiyle analizi ko-
laylaştırmak için heterodoksi diye geçtiği ve tamamını o torbaya doldurduğu bütün, aslında 
deyim yerindeyse hakiki irfan yolunun mensuplarının pek çoğu, meselâ Cavlaklar biraz daha 
özel bir alan. Cavlaklar, Devlet Ana’da çok yer tutar. Cavlaklarla ilgili çok ayrıntıya girmeye ça-
lıştım. Tabi burada Kemal Tahir’i eleştirecek değilim, Devlet Ana muazzam bir eser. Tabi biraz 
da Osmanlı arşivlerinin daha tasnif edilmemesinden de kaynaklanıyor. 20000-22000 civa-
rında Osmanlı’nın Balkanlar’da kurduğu vakıflar varmış. Mevlüt Çam ağabeyle bir görüşme 
yapmıştık geçenlerde, “bu sayının ben 40000’i bulacağını tahmin ediyorum” dedi. Yani daha 
vakıf arşivleri yeni yeni tasnif ediliyor. Tabi 1300, 1400, 1500’lerin toplumsal, kültürel, iktisadî 
hayatını bir roman dili içerisinde anlamak gerekir ama böyle bir iltibas hala var. 

Âşık Yunus, 3-4 tane Yunus var. Bildiğimiz Yunus Emre, Âşık Yunus değil. Âşık Yunus ondan 
100 küsür yıl önce Bursa’da yaşamış. Divan’ı da olan bir zat. Bildiğimiz ilahilerin birçoğu, me-
sela Sordum Sarı Çiçeğe vs. Âşık Yunus’a aittir. Şimdi Umberto Eco’nun denemelerinde bir 
şey geçiyor. Tarihi yağmalamak diye bir şey geçiyor. Kutsalı yağmalamak. Meselâ bunun uç 
örneği Salman Rüşdü’nün Şeytan Ayetleri kitabı kutsalı ters yüz etti. Tarihin ters yüz edilmesi 
tarih-roman ilişkisinin en dramatik noktalarından biridir. Sevinç Hanım girişte belirttiler. Ben 
ismini de vereyim zannediyorum Muhteşem Yüzyıl söz ettiği dizi. Bir bölümünde Şehzade 
Mustafa’yla bir gözdesi konuşuyorlar. “Uzaklara gidelim, bizi bulamayacakları bir yerlere sev-
gilim” dedi mesela. Bu da tolere edilebilir bir şey ama bu çok anakronik bir şey yaratıyor. En 
azından biraz daha özenli olunabilir. Amerikan, İngiliz yapımı dizilere baktığımızda bu kadar 
özensizlik görmüyoruz. Yani Gladyatör’ün kamera arkası belgeselini seyrettim. Sadece 2 yıl, 
12 bilim adamı danışmalığında çalışılmış, 5-6 senarist çalışmış. Tabi bizim tarih konulu Yeşil-
çam filmlerinden meselâ şimdi biz Battal Gazi üzerine bir belgesel çalıştık. Eski Malatya’ya, 
şimdiki Battal Gazi beldesine gittik. Bir hafta kadar kaldık. Bir şeyi de kaydettik. Halka sorduk 
sokaklarda “Battal Gazi kimdir, seyrettiniz mi?” Diye. İnanın abartmıyorum 10 kişiden 4’ü, 5’i 
“Cüneyt Arkın’dır” dedi. 

Son olarak da Pir Sultan Abdal’la ilgili algı. Hem destanlar yazıldı, tiyatro eserleri, romanlar 
yazıldı. 6 Pir Sultan Abdal var. Haydar Deligöz hocam doktora tezi yaptı. 17 sene çalıştı. 3 
tane şiiri var 16. Yüzyıldan, divanı da yok. Malûm menkıbe, Hızır Paşa’yla alâkalı çok sonra-
dan oluşturulmuş. Pertev Nail Boratav’la Abdulbaki Gölpınarlı derlemişler, 20’li 30’lu yıllarda 
oluşan bir menkıbeden bahsediyoruz. Pir Sultan Abdal tarihinden bir ânda çekilerek, tarihi 
gerçekliğinden tamamen uzaklaştırılarak kurgulanmış. Zaten belli bir pozisyondan okunu-
yor iktidar ilişkilerinin içinden. Son olarak Devlet Ana’da dikkatimi çeken başka bir şey. Bü-
yük bir hayranlıkla okumuştum. Şimdi tekrar okuduğumda biraz farklı verilerle baktığımdan 
ahilikle ilgili meselâ bilgi ve veri eksikliğinden kaynaklanan şeyler gördüm. Meselâ “devlet 
kulusunuz” diyor işte “Bağdat’taki halife ahilik şeti kuşanınca ahi mi oldu sanıyorsunuz” diyor. 
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“Sizi kul etmek için yapıyor onu.” Bu en azından meselâ ahilere biraz bühtan gibi geldi bana. 
En azından tarihî gerçeklikle uyuşmuyor. Ankara’da bir ahi devleti kurulduğunu biliyoruz. 
Bağımsız değilse de, yarı özerk bir devletin. Ahi zümresi ve ona bağlı vakıflar Osmanlı’da 
iktisadî hayatın her şeyini oluşturuyor. Ömer Lütfi Barkan rahmetli bu iktisadi hayatı araştı-
rırken kendi ifadesiyle “kolonizatör Türk dervişleri”ne ulaştı. Mutlaka onların tarihine bakma-
mız gerekir. Ahi zümresi neredeyse yarı özerk bir zümreydi. Avusturya-Macaristan, o zaman-
ki adıyla Bosna Sarayı’nı işgal ettiğinde bir dirençle karşılaşıyor, fakat asıl şehrin yapılarına, 
ilişkilerine, iktisadî varlığına nufüz etmeye çalıştığında bir isyanla karşılaşıyor. Nedir bu diye 
şaşırdıklarında, “vakıflarına dokundunuz” diyorlar. “Vakıf ne demek ya diyorlar?” Ve o vakıflar 
işgal sürecinde bile yarı özerk kalmışlar. Dolayısıyla fütüvvet öğretisinden gelen ahi zümre-
sinin… 

Çok uzattım, daha fazla uzatmayayım, teşekkür ederim.
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Tarih Romanda Tekerrür Eder mi?

Murat Koçak
Yazar

Roman-gerçek ilişkisi
Konuya romanın gerçeklikle ilişkisinin ne boyutta olup olmadığını anlamaya çalışarak baş-
lamak en doğrusu olur sanırım. Oluşturulmasında düşünce, kurgu, hayal dünyası ve hissin 
uyumlu bir şekilde harmanlanması gereken bir edebiyat dalıdır roman. Yaşananlar kadar ya-
şanması muhtemel olanlarda bu edebiyat dalının konusudur. Roman ve benzerleri olarak 
değerlendirilebilecek “hikâye, masal, destan ve mesnevî gibi eserleri; araştırma, biyografi, 
hatıra ve seyahat kitaplarından ayıran en temel özellik, ilk kısımda yer alanların tamamıyla 
itibari oluşudur.”1 Yani bir romanda yaşananlarla, yaşandığı varsayılanlar, yaşanma ihtimali 
olanlar iç içedir.  

Bir romandan yaşanmış olanların birebir aktarılması değil, kendisini roman formatına so-
kacak, edebiyat ve sanatın evrensel niteliğini taşıması beklenmelidir. “Hayatın gerçeği ile 
romanın gerçeği birbirinden farklıdır.”2 Ancak bu farklılık yalan, uydurma, çarpıtma olarak 
değil, yazarın eserine roman özelliği kazandırabilmesi için olay üzerinde yaptığı katkı fark-
lılığı şeklinde olmalıdır. Bunu, bir tarihi eserin restore edilmesiyle örneklendirebiliriz. Aslına 
uygun restore edilmiş bir tarihi yapı, tarihsel olma özelliğini kaybetmez. Ancak diyelim ki bu 
restorasyon sırasında, tarihi binanın çürümüş olan su olukları değiştirilmiş olsun. Bu su oluk-
larını, binanın tümü gibi, tarihi olarak nitelemek mümkün değildir. Tarihi romanları da bu 
örnekteki gibi değerlendirmek, esere bir bütün olarak yaklaşmak gerekir. Tüm bölümlerinin, 
parçalarının tarihi doğruları içerdiğini düşünmek doğru değildir.  

Tarihî romanlar iki boyutlu doğruları ve gerçekleri bünyesinde barındırır. “Birincisi tarihî, bil-
gisel gerçekler; diğeri ise felsefî, olgusal gerçeklerdir.”3 Felsefî gerçek; romana konu edilen 
olayın, kişilerin, çevrenin, konuşmaların ve ilişkilerin gerçek hayatla uygunluk göstermesidir. 
Bütün bunların ustaca bir araya getirilmesi eseri iyi bir roman yapar. Lakin aynı eserin, tarih-
sel gerçeklerin zıddına ya da çarpıtılmasına imkân verecek şekilde ortaya konması, okuyu-
cunun esere güvenini zedeleyebilir. İyi bir roman olarak kabul edilen eser, güvenilir bir tarihi 
roman sınıfına giremez.

Ancak bu aşamada şu çok önemli nokta da asla göz ardı edilmemelidir. Bir tarihsel bilgi -her 
ne kadar kaynaklara dayansa da- hayatın gerçeği ile örtüşmüyorsa, bir roman yazarı bu tarih-

1  Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yay., Ankara 1991, s. 11, 14.

2  Selçuk Çıkla, Hece Dergisi, Sayı 65, 66, 67, Mayıs, Haziran, Temmuz 2002.

3  R. Wellek-A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, (çev. Ahmet Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 1983, s. 291.
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sel bilgiyi olduğu gibi romanında işlemez, işleyemez. Bu romanın kurgusallığına, anlatımına 
ve akıcılığına zarar verir. Roman yazarı, bu tür bir tarihsel bilgiyi satırlara dökerken, mantıksal 
nitelik kazandırılacak şekilde değiştirmek zorundadır. Ya da kurgusal ekleme ve çıkarmalar 
yaparak felsefî gerçekliğe uygun hale getirecektir.       

Bir roman okuyucusunun, elinde tuttuğu kitabın gerçekle hayal dünyasının giriftleştirilmiş 
bir edebiyat eseri olduğunu iyi bilmesi gerekir. Bu bilgiyi içselleştirmiş okuyucu, romandan 
tarihi öğretmesini beklemez. Ancak eserin, gerçeğe en yakın şekliyle kurgulanmış olmasını, 
anlatılanların ve verilen bilgilerin tarihi döneme uygunluk arz etmesini isteyebilir. Bu bakış 
açısıyla değerlendirildiğinde, tarihî bir romandan beklenen, tüm boyutları ile tarih anlatma-
sı değil; tarihe ilgi çekmesi, onu gündeme getirmesi, ön plana çıkarması ve sevdirmesidir.     

Tarihî romanlarda yazar faktörü 
Bir romanın ortaya çıkmasında olayın kendisi kadar; düşünce, his, hayal dünyası ve kur-
gunun önemli olduğunu söylemiştik. Esere bu denli kendinden değerler katması gereken 
yazarın, gerek tarihi gerekse güncel bir olayı salt gerçeklik açısından ortaya koyması düşü-
nülebilir mi? Sebepleri ve sonuçları belli olan bir tarihsel dönemi ya da olayı romanlaştıran 
yazar; eserini, bireysel dünya görüşü, inancı, merak ve ilgileri gibi faktörlerin etkisinden ne 
kadar uzak tutabilir? Bunlarla birlikte yazarın mensubu bulunduğu toplum, yaşadığı çevre, 
hissettiği aidiyet ürettiği eserin satırlarına sinecektir. 

Sözgelimi 1453 yılını romanlaştıran bir Müslüman Türk yazarla, Hıristiyan Batılı yazarın ya-
şananlara yaklaşımı aynı olmayacaktır. Müslüman Türk yazara göre savaşın sonucu büyük 
bir zaferdir. Muhteşem mücadeleler verilmiş, destanlar yazılmış, İstanbul fethedilmiştir. 
Hıristiyan batılı yazara göreyse sonuç tam anlamıyla hüsrandır. Başarısız olunmuş, facialar 
yaşanmış ve İstanbul işgal edilmiştir. Aynı şekilde bir roman yazarı, Çaldıran Savaşı’nın sonu-
cunu tarihsel olarak bilmesine rağmen bu bilgi ile hareket etmez. Ya Şah İsmail olur, onun 
gözünden dünyaya bakar, yaptığı hataları yapar, sonuç olarak savaştan Hatai olarak çıkar. Ya 
da Sultan Selim’in dünyasına girer, onunla birlikte askeri ve siyasi doğruları yapar, düşmanını 
yener ve Çaldıran’dan, Yavuz olarak ayrılır. 

Aynı dönemi, kahramanlarının gözünden değil de üçüncü bir göz olarak anlatan yazardan, 
yaşananların tıpatıp aynısından ziyade gerçeğe en uygun olan istenebilir. Çünkü bir roman 
yazarından beklenen, tarihte yaşananların gerçeği kadar, kurgusal yani metin içi gerçeklik-
tir. Bir tarihçi savaşın sebeplerini, sonuçlarını, orduların sayılarını, savaş esnasında ölenlerin 
sayısını maddeler halinde sıralayabilir. Ancak bir roman yazarı için çoğu zaman bunların hiç 
önemi olmayacaktır. Savaşı kazanan tarafta olmasına rağmen, sevdiği genci o savaşta kay-
beden bir kadının dramı onun için daha öneme haizdir. 

Bu yüzden olsa gerek “Romanla hayat özdeş değildir.” demiştir Rasim Özdenören.”4 Zaten 
roman hayatla özdeş olsaydı, roman yazarı, eserindeki karakterin 24 saatini anlatmalı hiç-

4  Rasim Özdenören, Edebiyat ve Hayat, Zambak Yayınları, İzmir 2012, s. 29.
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bir ayrıntıyı atlamamalıydı. Oysa romanda yeri gelir yıllar atlanır, yeri gelir kısacık bir sahne 
sayfalar dolusu anlatılır. Benzer bir şekilde Milan Kundera “Roman gerçekliği değil varoluşu 
inceler. Varoluş, olup bitenler değildir. İnsan olanaklarının alanıdır. İnsanın olabileceği her 
şey, yapabileceği her şeydir.”5 der. “Romanı yanlış bir ciddiyetle ele almak; gerçeğin hikâyesi, 
bir hayatın ve devrin tarihi olarak görmek, bir belge ya da tarihçe olarak kabul etmek müm-
kün değildir.”6

Roman yazarı, konu edindiği tarihsel dönemin bilinmeyenlerini ve boşluklarını, hayal gücü-
ne ve hislerine başvurarak tamamlamak zorundadır. Çünkü roman ve roman benzeri edebi-
yat dalları kurgusal eksikliği kabul etmez. Böyle bir durum yazarın yetersizliği olarak algılanır 
ve ayıplanır.

Bir başka unsur, roman yazarının, eserine konu olan kahramanı merkeze alarak olaylara yak-
laşması gerçeğidir. Celalettin Rumi’nin küçük oğlu Alâeddin Çelebi’nin gözünden romanlaş-
tırdığım bir eserimi bu duruma örnek verebilirim.7 Bilindiği gibi Alâeddin Çelebi babasına ve 
Tebrizli Şems’e muhalif bir kişiliktir. Ben bu muhalifliği, kahramanım açısından sağlam temel-
lere, güçlü dayanaklara oturtmalıydım ki, Alâeddin Çelebi’nin karşı oluşunu meşrulaştırayım.

C. Rumi ve Şems’in konumu ne olursa olsun, diğer insanlar onlara nasıl bakarsa baksın be-
nim için önemli değildi. Benim için önemli olan romanımın kahramanı Alâeddin Çelebi’nin 
babası ve Şems’i nasıl gördüğüydü. Mevlevilik anlayışına başkaldırması ve Ahilerin saflarına 
geçmesini gerektiren şartlardı. Ben romanımı genel anlayışa göre değil, tarihi bilgilerin ışı-
ğında, Alâeddin Çelebi’nin dünyasına göre kurgulamaya çalıştım. Çünkü eser, onu merkez 
edinerek kaleme alınmıştı.     

   

Tarih romanlaşmalıdır   
Şimdiye kadar söylediklerimiz ışığında şöyle tespit yapabilirim; tarihi roman yazarından tari-
hi tekerrür ettirmesi beklenmemelidir. Ondan beklenen dönemin kahramanlarının duygula-
rını, acılarını, sevinçlerini ve tarihe kattıklarını okuyucuya bir bütünlük içinde hissettirmesi-
dir. Yazar, bahsettiği tarihsel dönemi kendi merkezine çeker ve sanatını icra ederek ona yeni 
bir kimlik kazandırır. Bir tarihi dönemin yalın olarak anlatılması romanın ruhuna aykırıdır. 
Hiçbir roman okuyucusunun, tarih romanından ya da onu ortaya koyan yazardan böyle bir 
beklentisi olmamalıdır. Arının çiçeklerden polen toplayıp bal yapması gibi, tarihsel bilgileri 
toplayan yazar, bu bilgileri kendi potasında yeni bir şekle sokar ve okuyucuya sunar.
Aslında meselenin gelip düğümlendiği nokta, her alanda olduğu gibi tarihi bilgileri edinme 
durumunda da insanların kolaycılığa kaçma hastalığıdır. Herhangi bir tarihi romandan ya da 
filmden, tarihi gerçekleri bütün yönleriyle öğreneceğini sanmasıdır. Elbette, roman yazarı-
nın, eserini, tarihsel doğrulara uygun şekilde kurgulaması beklenebilir. Bu konuya hassasiyet 
gösteren bir yazar daha çok değer görecek, eserine güven duyulacaktır. Ancak böyle olması 

5  Milan Kundera, Roman Sanatı, (çev. İsmail Yerguz), Afa Yay., İstanbul 1987, s. 53.

6  R. Wellek-A. Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, s. 290.

7  Murat Koçak, Aşkın Kurbanları, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2012.
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yazarın inisiyatifindedir. Her halükarda Roman, müellifin hayal dünyası ve bilincinin izdüşü-
müdür. 

Sonuç olarak tarih romanlaştırılabilir; romanlaştırılmalıdır da! Çünkü tarihin yeni nesille-
re sevdirilmesi, toplumların gönlünde ve bilincinde yer etmesi ve ondan ders alınması 
gerekir. Bunun için sadece maddeler dizini ya da sayısal ifadeler yeterli olmayacaktır. Koç 
Köroğlu’nun zulme başkaldırışı, Malkoçoğlu’nun kahramanlıkları, Büyük Sultan Selahaddin 
Eyyubi’nin Haçlıları bile hayretler içinde bırakan mücadelesi, denizleri düşmana dar eden 
Barbaros, Büyük seyyah Evliya Çelebi, Karacaoğlan vs. vs. Bu toprakların kültürüne harç ol-
muş bütün değerlerimizin, insanımıza yeniden sunulması için romanın büyülü, coşturucu 
ve sürükleyici diline ihtiyaç vardır. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için, doğru bir tarihi 
roman kültürüyle, ciddi altyapı oluşturulabilir. 

Muhakkak ki her sanat dalında olduğu gibi edebiyatta, dar anlamla tarihî romanlarda da 
menfi örnekler ortaya çıkacaktır. Bu durum, tarihin romanlaştırılmasına olumsuz bakmayı 
gerektirmez. Eninde sonunda, kötü olan iyisini daha değerli kılacaktır. Tarihi romana evet 
demeliyiz ki aksini iddia etmek mümkün değildir. Fakat bu evet deyişimiz, romanlaşmış tari-
hin, gerçeğin ta kendisini ifade etmediğini idrak ederek olmalıdır.                                                                                    
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History Repeats İtself in the Novel? 

Abstract 
Trying to figure out whether the issue of the relation between the novel’s best to start with reality is actually, I 
think. The creation of thought, fiction, imagination, and a branch of a literary novel feeling to be in a manner 
consistent blending. To add value to the work of such authors self, in terms of its historical as well as current 
event only to demonstrate the reality is unthinkable. Causes and consequences of a particular historical pe-
riod or event romanlaştıran author, an individual view of the world, faith, curiosity and interest in the impact 
of factors such as how long you can keep away from work? Members of the community where the author 
along with them, their environment, feeling of belonging sinecektir lines of work produced. Roman world of 
the imagination of the author, and the projection of consciousness. As a result, romanlaştırılabilir date, but 
romanlaşmış by itself does not mean it’s reality.

Keywords: History repeats itself, author, novel.
 
 

Tarih Romanda Tekerrür Eder mi?

Özet
Konuya romanın gerçeklikle ilişkisinin ne boyutta olup olmadığını anlamaya çalışarak başlamak en doğrusu 
olur sanırım. Oluşturulmasında düşünce, kurgu, hayal dünyası ve hissin uyumlu bir şekilde harmanlanması 
gereken bir edebiyat dalıdır roman. Eserine bu denli kendinden değerler katması gereken yazarın, gerek tarihi 
gerekse güncel bir olayı salt gerçeklik açısından ortaya koyması düşünülemez. Sebepleri ve sonuçları belli 
olan bir tarihsel dönemi ya da olayı romanlaştıran yazar, bireysel dünya görüşü, inancı, merak ve ilgileri gibi 
faktörlerin etkisinden ne kadar uzak tutabilir eserini? Bunlarla birlikte yazarın mensubu bulunduğu toplum, 
yaşadığı çevre, hissettiği aidiyet ürettiği eserin satırlarına sinecektir. Roman, müellifin hayal dünyası ve bilin-
cinin izdüşümüdür. Sonuç olarak tarih romanlaştırılabilir; fakat romanlaşmış tarih gerçeğin ta kendisini ifade 
etmez.

Anahtar Kelimeler: Tarih, tekerrür, yazar, roman.
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Büyük Göç-Oğuz Yurdu 
Romanlarında Tarih ve Edebî Unsurlar 

Annaguli Nurmehmet 
Şair-Yazar, Türkmenistan 

Değerli misafirler, çok önemli tarihçiler ve yazarlar, hepinizi bu tarihî mekândaki tarihî şölen-
den ötürü tebrik ediyorum. Çünkü tarih bazen anlatılmalı, bazen gerçeklerin içine gitmemiz 
gerekiyor yoksa geleceğin ne olacağını kestiremiyoruz. Biz sadece Orta Asya’yı demiyoruz, 
Türkiye dâhil Osmanlı’nın dağılmaya başladığından beri 300 yıldır tarihimizi kaybetme ve 
erime dönemini gözden geçiriyoruz. Ve bu hâlâ devam ediyor, çünkü 300 yıllık bir kayıp 
kolay kolay toparlanamaz. Hele Sovyetler Birliği’nde tarihî düşüncenin ve tarihî kültürün ne 
olduğunu anlamadan geçmişi, geleceği ve bugünü biz yaşamıştık. Özellikle Sovyetler Birliği 
70 yıllık döneminde bizim elimizden atalarımızı, dedelerimizi, mirasımızı, ninnilerimizi al-
mıştı. 1953’te Dede Korkut’u yazanlar idam cezasına çarptırıldı, olacak şey mi? Dede Korkut 
onların değil de kimin! Sadece destan o! Destan çarpıtılıyorsa gerçekten bizim tarihî gerçe-
ğimiz nerede? İnanın ki, 18-19. Yüzyıla kadar bizim geçmişimiz vardı. Onun da fazlasına, de-
rinine gitmek yok. Onlarda hep proleter, işçi edebiyatının tenkitinden geçmiş bir edebiyat. 
Sovyetler Birliği bununla ne yapmak istiyordu? Bir toplumu bitirmek istiyordu. Yani tarihî 
romanın gerçekliği ne zaman gerekiyor? Hanımefendi yaşanmışlık diye çok güzel bir şey 
söyledi. Yaşanmışlık iyi bir şeydir. 

Şimdi benim konuma girmeden romanlardan bahsetmek istiyorum. 5 romandan bahsedi-
yorum, ikisi burada yayınlandı, belki okumuşsunuzdur. Birisi ‘Oğuz Yurdu’, diğeri ‘Büyük Göç’. 
Ben hiçbir zaman kendimi tarih yazan biri diye nitelemedim. Hiçbir zaman bir yazarı şairden, 
şairi de yazardan, romanı da tarihten, yazardan ayrı nitelemem. Bunlar bir bütündür, makale 
de yazsa, şiirde yazsa. Şimdi bir gerçeği söyleyeyim. 1981 senesi, Aşkabat’ın ortasına bir taş 
diktiler. O taşın ortasına 1881’de Türkmenistan-Sovyetler Birliğiyle gönüllü birleşti yazıyor-
du. O taşı diktirmemek için 1981’de çok uğraşıldı. Gece çalındı falan. Yine getirdiler. 100 sene 
önce 1981 den önce. Bizim anne babalarımız o Göktepe kalesi, Aşkabat’tan 40 kilometre 
uzakta Ruslarla en büyük çatışma olan yer orası. Orta Asya’nın zaferi diye ilan ettiler ve Ruslar 
bunu 1917 senesine kadar kutladılar. Lenin’den sonra değişti bu. Göktepe kalesinin içinde 
bizim dedelerimiz 50.000 kişi bırakıyorlar ve geri kalanları kadın, çocuklar dışarıda kuyulara 
kaçırıyorlar, oraya gelmezler diye. Benim de annem babam o dışarıya çıkarılanlardan. Hep 
göçe mâruz kaldılar. Sonra o Ruslar gitti. Sonra da Stalin zamanında da bunlar çok zenginler, 
İran’a kaçabilirler diye bizi Afganistan sınırına göçürdüler. Orada boşlukta kalan Türkmen-
ler ise, Tokat’a getirildiler. Zaten Türkmenlerin başında Alparslan’dan beri göç var. Benim 
annem öyle bir anlatırdı ki; ben bu dünyadan giderken kendi topraklarımda gömülmez-
sem razı değilim diye. Bu benim kafama öyle bir yazılmış ki, sonraki hayatımda hep göçü 
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yazdım. Ama iyi ki annemi razı olduğu Göktepe topraklarına getirdik. Bu tüm Türkmen, Ka-
zak, Kırgız hepsinin hayatında göç vardır. Şimdi biz bu gerçekleri anlamayalım diye bizi 18. 
Yüzyıldan öteye geçirmediler. Burada bir şey yok diye, ama biz bilmiyorduk Türkmenlerin 
70’den fazla devlet kurduğunu, öyle bir yıkım olmuştu ki, 1930’lu yıllarda biz bilmiyorduk 
Harzemşahlar’ın başkentini, Sultan Sencer’in türbesini. Hepsini traktörlerle yıkmışlardı. 

Şimdi tarihi, benliği elinden alınan yazan çizen bir insanın aklına ne gelir? Ben Petersburg’da 
okudum, 22-23 yaşlarında devlet üniversitesinde. Rusya’nın en büyük üniversitesidir. 
Mahtumkulu’yu okuyorum. Yunus Emre’miz. Okuyorum, anlamıyorum, derken Mahtumkulu 
hakkında bir roman yazmaya kalktım. Bir gün rüyama Mahtumkulu’nun babası Devlet Meh-
met Azadi geldi. Oğlum Mahtumkulu hakkında değil, bu erenler hakkında yaz diye. Devlet 
Mehmet Azadi eserlerini Farsça yazmış, onun oğlu Türkmence yazıyor, Yunus gibi su gibi Türk 
dilinde. İnanılmaz bir devrim var, babası Farsça yazıyor, kendisi Türkmence. Bir Türk’ün Fars 
edebiyatından doğuşunu bilmek için köklerini bilmek gerekiyor. Bu aynı zaman da benim de 
bir tarih kimliğimin oluşmasıydı. Derinlere gittim. Petersburg’un arşivinden 100 tane kitap 
buldum. İnanılmaz tarihimiz Petersburg’da yatıyor. Türkoloji öğrenmek isteyenler için bunlar 
yeterli. Bunun sayesinde ben hayatımda ilk defa 18-19-20. Yüzyılda tüm Türkmenistan’daki 
dervişlerin resimlerini gördüm. Ben o zaman dedim ki,ömrüm yetinceye kadar bu tarihi mil-
letime anlatacağım. 

Şimdi sıra geldi bağımsız olma meselesine. Böyle bir şey yok tarihte, hep tarihin korkusu pa-
dişahlar ve siyaset olmuştur. Tarih hiçbir zaman kendi haline bırakılmamıştır. Aynı zamanda 
sanat da. Gelin tarihimizi kendi gerçeklerine bırakalım. Her zaman siyasî güçler tarihten güç 
alıyor. Güç alırken kendine alıyor, o güç herkese olsun. Hiçbir zaman Sovyetler bize kendi 
tarihimizi vermedi. 

Neden Oğuz Yurdu, Büyük Göç? Öncelikle kendi halkımıza, kendi toprağımızın kendimizin 
olduğunu anlatmamız gerekirdi. Hudud-el Âlem’de, 982. yılda yazılan “başka bir çöl doğdu 
Ceyhun’a kadar giden bölgede, bu yerler Oğuz yurdudur.” diye yazıyor. Ama hâlâ Horasan 
bölgesinde hududlar ve topraklar tartışılmaktadır. Bunu Ruslar da İranlılar da biliyor ama 
tarihimizi iyi öğrenmezsek sadece kendimizi değil, topraklarımızı da kaybederiz. Şimdi Oğuz 
Han’ı nasıl 5.000 yıldan sonra getiririz? Çok kolay bir şey değil. Ben uzun zamandır tarihî ki-
taplar ve destanları okuduğum için özellikle Köroğlu’nun sekiz cildini yazdım. Burada Dede 
Korkut ve diğerlerini okurken biryandan bunları yazdım. Bir taşla iki kuşta denilebilir. Dede 
Korkut Masalı ile Uygur Oğuz Kağan destanında ki altın yay ve üç gümüş okla hareket ettim. 
Ve burada Doğu’ya gidenler Oğuz Han’ın 3 oğlu, onlar altın yayı getiriyor. Kuzeye gidenler de 
3 oku getiriyorlar. Ama bende öyle değildi. Oğuz Han kendisi altın yayı fırlatmak için bir yere 
gidiyor. Ve orada kimseye söylemeden oku her tarafa fırlatıyor. Bunun çok güzel bir tiyatrosu 
da yapıldı. Bir ok Oğuz Yabgu Devleti, bir ok Selçuklu Devleti, bir ok da Osmanlı Devleti. Altın 
yay hala bulunamadı. Altın yay tüm bu oğulların birleşmesidir. İnşallah bir gün bu altın yayı 
bulursunuz, o zaman ama bu bir edebi gerçektir. 

Selçuk Bey tarihte hakkında çok az bilgi olan bir şahsiyettir. Oğuz Yabgu Devleti’nde komu-
tan olduğu bilinir. Bir de onun oğlu var Mikail, savaşta öldü. Onun iki oğlu var: Tuğrul ve 
Çağrı Beyler. Devletin mafyalaştığı bir zamanda orayı terk eder. Gök Tanrı dinine inanır Oğuz 
Yabgu. Öbür taraftan da o zaman Orta Asya’ya Müslümanlar gelmiştir. Müslümanlığın etkisi 
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Selçuk Bey’e çok büyük olmuştur. 5-8 yaşlarındaki iki çocuğuna, Tuğrul ve Çağrı Bey’e terbiye 
vermek için Cend şehrine gider ve orada bunları ve geleceğin devletini şekillendirir. Selçuk 
Bey’in rolü olmasaydı Orta Asya’dan Karamanlılarla beraber Müslümanlık buralara gelmezdi. 
Hele Tuğrul Bey’in Irak’a gelerek kendinden 50 yaş küçük Seyyide Hanım’a âşık olması, o aşk 
Allah’a, Hz.Muhammed’e aşık olmaktır. Ama o romanda hiçbir zaman kendi kahramanlarına, 
milletine küsmek yoktur. Bazı yazarlar özellikle Batı’da daha çok olur milletini dinini göre 
küçümserler. Hâlbuki kendi çocuğun söz konusu, dinin ne olursa olsun birine iyi birine kötü 
der misin? Tarafsız olması gerekir. Seyyide Hanım, Tuğrul Beyi istemez. Tuğrul Bey de onu Hz. 
Muhammed’in soyundan olduğu için ister. Tuğrul Beyin eşi Duruncan ölmeden önce bir şey 
rica ediyor. Ben ölürsem Seyyide Hanımla evlen, bu tüm dünya Müslümanlarını kucaklama-
nı sağlar. Halifelik sana gelir. Gerçekten onların evlenmesiyle Müslümanlık, Türklere geçiyor. 
Hâlâ bugün Müslümanlığı en temiz tutanlardan biri de Selçuklardan gelen Türklerdir.

Son olarak bu beş roman içinde farklı unsurlar vardır. Ben Selçuk Bey’i görmedim. Siz de baş-
kaları da görmedi. Mesele bu değil. Mesele ben kahramanlarımın yanına Türk tarihi olduğu 
için atı, köpeğini, şaman geleneklerini, Müslüman geleneklerini ve kutsal ne varsa ondan bir 
adam doğacak bir şekilde birbirine yaklaştırdım. 

Büyük Göç romanında da Alparslan’ın Anadolu’ya gelişi söz konususur. Daha sonra bir başka 
eseri “Önde Deniz Var”. Osmanlı’nın geriye gidişinin romanı. “Önde Deniz Var”ın ismi de bi-
raz komik oldu. Ben Oran Sitesinde sabahları dolaşırdım, elçilikte çalışırken. Hep önümden 
Deniz Baykal giderdi koşarak. Bende bu ismi koydum. Aslında mesele Osmanlı’nın denizi 
geçememesiydi. Ve inşallah biz denizi geçelim ve tarihî bilincimizi çok iyi taşıyalım. Tabi 
10-15 dakikada bir yazar çok iyi anlatamaz. Ama önemli olan bu tarihi bilinçle bir şeyler 
yapılıyor olması. Biz de, siz de bugün varlığımızı arıyoruz. Siz burada biz orda yarım kaldık. 
Tarihî bütünlüğün olması lazım. Sizin tarihiniz Orta Asya olmadan olmaz. Bizim tarihimiz 
de Türkiye’yi bilmeden olmaz. Ve unutulan tarihimizi dünya arşivlerinden aramaya devam. 
Teşekkür ederim.
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Tarihî Kaynak Olarak Eski Gürcü Edebiyatı
(V-IX. YY. Kısa Bir Değerlendirme)

Roin Kavrelişvili

Prof. Dr., Ardahan Üniversitesi&Samskhe–Cavakheti Devlet Üniversitesi/Gürcistan

Giriş

Eski Gürcü edebiyatı eserlerinden en eskisi V. asrın sonunda, eserde anlatılan olayların gör-
gü şahidi olan İakob Khutsesi (Keşiş Yakob) tarafından yazılan “Aziz Şuşanik’in Izdırabı” adlı 
eserdir.1

Yazar, eserde geçen olayların yalnız görgü şahidi değil, aynı zamanda müdahilidir. Yazarın 
görgü şahidi olmasından dolayı eserde verilen tarihler birinci elden kaynak niteliğindedir ve 
bu bakımdan çok zengindir.2

Anlatılan olaylar Gürcü Kralı Vakhang Gorgasali ve İran Hükümdarı III. Urmizd (Peroz) 
(457-484) döneminde meydana gelmiştir. Eserin başında anlatılanlara göre Peroz’un 
Hükümdarlığı’nın sekizinci yılında yani 464-465 yıllarda Şuşanik’in eşi ve kralın Gürcistan’ın 
Kvemo Kartli Bölgesi’ndeki yönetim işlerinde yardımcısı olan Badahş Varsken İrana gitmiş, 
Hiristiyanlığı terk etmiş ve Mecusilik dinini kabul etmiştir.3

Bunu öğrenen Varsken’in eşi Şuşanik bu kararı protesto etmiş ve sarayı terk ederek çocukları 
ile beraber başka bir binaya taşınmıştır. Döndükten sonra Varsken onu geri çağırmış, ancak 
Şuşanik davetini reddettmiştir. Varsken eşini hapsetmiş ve işkencelere tabi tutmuştur. Yazara 
göre Şuşanik altı sene hapishanede yatmış ve yedinci yılın başlarında vefat etmiştir. Eserde 
Şuşanik’in tam vefat tarihi verilmiştir.4

Yazar, eserde zikrettiği bütün şahıslar, o dönemin şehir ve kasabaları, Gürcistan siyaseti, kilise 
düzeni, gelenek ve görenekleri, toplum tabakaları, Gürcistan’ın tarihi coğrafyası hakkında 
açık, ayrıntılı ve tam bilgiler vermiştir. Ayrıca, eserin derinliğine baktığımızda anlaşılıyor ki, 
Varsken kendi eşini dinden dolayı değil de evi terk ettiğinden dolayı cezalandırmıştır. Çün-
kü Şuşanik’in davranışlarını kendi ailesinin adına bir kara leke olarak kabul etmiştir. Eserde 
Varske’nin İran’dan geri dönüş tarihi verilmiş ve “Gürcistan sınırlarına vardıktan sonra Vars-
ken üç gün içerisinde evine gelmiştir” şeklinde ifadeler eklenmiştir. Eserde yer alan ayrıntılı 
bilgiler ve haberler arasında çok yakın bir bağ vardır. Eser, o dönemin hayatını bütün çizgileri 

1  Kekelidze ve Baramidze, 1987: 64-67

2  Cavakhişvili, 1977: 56

3  a.g.e., s. 57

4  a.g.e., s. 58
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okurun gözünün önüne sermenin yanında rahat okunması ile de dikkat çekiyor.5

VI. asrın sonunda adı tespit edilemeyen bir yazar tarafından “Mtskhetalı Evstati’nin Izdırabı 
ve Sabırları” adlı bir eser yazılmıştır. Eserde İran kökenli Evstati adlı birisinin Gürcistan’ın eski 
başkenti olan Mtskheta’ya gelip yerleşmesi, Mecusilikten vazgeçmesi, Hıristiyanlığı kabul 
etmesi ve bundan dolayı İranlılar tarafından işkencelere maruz kalması anlatılmaktadır.6

Eser o dönem Gürcistan’ın sivil ve adlî mercileri, Gürcü Kilisesinin misyonerlik faaliyetleri, 
Eski Ahit ve Yeni Ahit hakkındaki bilgiler bakımından zengindir. Yazar eserini İran Şahları’n 
hükümdarlık süresine ve Doğu Gürcistan’da Marzpan’ın (Sasani Şahları tarafından bölgeye 
atanan temsilci) faaliyetlerine göre tarihlendirmiştir.7

Eserin hiçbir yerinde Gürcü Kralından bahsedilmemiştir. Bütün ülkenin sahibi olarak Şah’ın 
temsilcisi gözükmektedir. İç işlerde ise yalnız Kartli (Yanı Doğu Gürcistan) derebeylerine, 
Patriğe, bölge muhtarına ve badahşlara rastlanılır. (a.g.e., s.69)

Açıklanan gelişmeler Doğu Gürcistan’ın siyasi bağımsızlığının kaybedilmesini ve burada 
İranlılar tarafından hâkimiyetin tamamıyla ele geçirmesini anlatmaktadır. Eserde Doğu 
Gürcistan’daki siyasi durum hakkında verilen bilgiler diğer kaynaklar tarafından da doğru-
lanmaktadır.

Yunan Tarihçisi Prokopi Kesarieli (Kayserili Prokopi) tarafından verilen bilgilere göre İranlılar 
Kral Gurgen döneminde M.S.532 yılında yapılan ayaklanmadan dolayı Doğu Gürcistan’da 
krallık makamını feshettiler ve buraları tamamen kendilerine bağladılar. İranlılar tarafından 
atılan bu adım 532 yılında İran ve Bizans arasında yapılan “Asır Antlaşması” ile onaylanmış-
tır. Eserde o dönemin Doğu Gürcistan’da yürürlükte bulunan mahkeme kanunlarından ve 
İranlılar tarafından faaliyete geçirilen yönetim sisteminden de bahsedilmiştir. Dolayısıyla 
eser, dönemin hayatını bütün ayrıntılarıyla göstermekte, bunu yaparken de şahıs isimleri ve 
tarihlerle beraber net bir şekilde delillendirmektedir.8

Eski döneme “Dokuz Kolalı Çoçuğun Izdırabı” adlı eser de dâhildir. Eserde yazarın adı ve ya-
zılış tarihi olmadığından kullanılan dil kurallarına göre onun IX. asırda yazıldığı düşünül-
mektedir. Bu eserde erken Hiristiyanlık ile Putperestlik arasındaki mücadelelerle dönemin 
düşünceleri hakkında bilgi verilmektedir. Eser toplumun sosyal durumunu öğrenmek için 
oldukça önemli veriler sunmaktadır.9

VIII. asırda İoane Sabanisdze tarafından “Aziz Habo’nun Izdırabı” adlı eser kaleme alınmış-
tır. Eserin ikinci ve üçüncü bölümleri tarihî roman olarak değerlendirilebilir. Anlatmalarında 
yazar bazan poetik karşılaştırmaları ve sahneleri de kullanmıştır. Bunu yaparken abartma-
lara başvurmamış ve yaptığı karşılaştırılmaları basitçe ve anlaşılır şekilde yapmıştır. Eser 
Gürcistan’daki Arap Hâkimiyeti döneminde yazılmıştır. İçinde fazlasıyla tarihî simalardan 
bahsedilmiş ve ülkede İslam’ın ilk yayılış yıllarına dair bilgiler verilmiştir.10

5  a.g.e., s. 62

6  Kubaneişvili, 1946: 34-44

7  Cavakhişvili, 1977: 68

8  a.g.e., s. 70

9  Marr, 1903: 55-61

10  Lortkipanizde, 1956: 35-42
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Henüz adı bilinmeyen bir yazar tarafından kaleme alınan “Konstanti Kahi’nin Hayatı ve Iz-
dırabı” adlı eser IX. asırda yazılmıştır. Metinden yazarın eserin kahramanın muasırı olduğu 
anlaşılmaktadır. Yazar tarafından açıklanan tarihler Gürcü Kralları veya Hükümdarlarının 
hâkimiyet tarihlerine göre değil de Bizans Kraliçesi Teodora’nın Hükümdarlık tarihlerine göre 
tasnif edilmiştir. Ancak, istisna yapılarak Konstanti Kahi’nin vefat tarihi Gürcü Kralı Bagrat 
Kurapalati’nin Hükümdarlık döneminin onuncu yıldönümü yani 10 Kasım Cuma günü ola-
rak göstermiştir. Eser geniş bir çalışma değildir. Burada Arap Başbuğu Buğa Türk tarafından 
Tiflis’in baş eğmeyen Arab Emirini cezalandırmak için geldiği anlatılmış ve istila tarihi tam 
verilmiştir. Buğa Türk adlı komutan tarafından Konstanti Kahi’nin esir alınması tarihi diğer 
Gürcü ve yabancı kaynaklarda, Ateni Manastırı’nda bulunan duvar yazısında da yer almakta 
ve eserdeki tarihle örtüşmektedir. Dolayısıyla, bu eserin tarihi kaynak olarak kabul edilmesi 
mantıklıdır ve ve bu açıdan da değerlidir. Ayrıca, eserde o dönemin Gürcistan’ın siyasi, iktisa-
di ve dini durumundan da fazlasıyla bahsedilmiştir. Bununla beraber eserde milli duyguların 
güçlendirilmesi için dini ve milli bakımdan propagandaya yer verilmiştir.11

Katolikos Arsen tarafından IX. asırda yazılan “Abibos Nekreseli’nin Izdırabı” adlı eserde Abibos 
Nekreseli’nin başından geçen olayların yanı sıra Gürcistan-İran – Bizans arasındaki siyasi iliş-
kilere de değinilmektedir. Eser Kalkedon ve Antikalkedon yanlılarının arasındaki dini müca-
deleler ile siyasi yönelim tespiti açısından çok önemlidir.12

XII. asrın ilk yarısında adı bilinmeyen yazar tarafından yazılan “Davit ve Konstantine’nin Izdıra-
bı” adlı eserde Arap Başbuğu Sağır Murvan yani Mervan İbn Muhammed’in Gürcistan seferi 
tarihi verilmiş ve Kafkasya’da Arap hâkimiyetinin ayrıntılarından bahsedilmiştir.13

Yukarıda anılan eserde anlatılan olaylardan ve Sağır Murvan’ın istilasından XI. asırda Leonti 
Mroveli tarafından kaleme alınan “Kral Arçil’in Izdırabı” adlı eserde de bahsedilmiştir.14

Piskopos Stepane Mtbevari tarafından 914-918 yıllarında yazılan “Aziz Gobroni’nin Izdırabı” 
adlı eserde Arab Emiri Ebu’l-Kasım’ın Ermenistan ve Doğu Gurcistan’ı istilası ve Gobroni’nin 
esir alınmasından bahsedilmektedir. Yazar o dönemin tarihî gelişmelerini kısaca, ancak net 
bir şekilde anlatmıştır. Eser dönemin ileri gelenlerinden ve yer adlarından fazlasıyla bilgi ver-
mektedir. Ayrıca eserde Gürcistan’ın toprak bütünlüğü için cereyan eden mücadelelerden, 
Gürcistan ile Ermenistan’ın siyasi durumları üzerinde de durulmaktadır.15

Şatberdi Manastırı’nda IX-X. asırlarda yazılan “Aziz Nino’nun Hayatı” adlı eser bölgede Hıristi-
yanlığın yayılmasına dair bilgiler vermektedir. Eser, Gürcistan’ın Hıristiyanlaşması hakkında 
çok az bilgiler içermesine rağmen VII-X. asırlarda cereyan eden dini-milli akımları öğrenme 
açısından çok önemlidir.16

Eski Gürcü edebiyatında aynı zamanda manastır inşa edenlerin ve ünlü keşişlerin hayatları 
da anlatılmıştır. Bu açıdan en kaliteli ve eski eser olarak “Grigol Khantseli’nin Hayatı” adlı eser 
kabul edilmektedir. Bu geniş ve fazlasıyla insanın faaliyetlerini anlatan eser okura o dönemin 
Güney Gürcistan’ının hayatını her yönü ile tanıtmaktadır. Eserde adı geçen kişiler arasında 

11  Kekelidze, 1951: 101-109

12  İngorokva, 1939: 159-160

13  Kakabadze, 1924: 93-182

14  Kekelidze ve Baramidze, 1987:80

15  Cavakhişvili, 1977: 117-120

16  Takaişvili, 1891: 1-74
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farklı tabakalardan, sivil ve dinî, feodal ve köylü kitleleri temsil eden insanlardan bahse-
dilmiştir. Eserde Gürcü Kral ve Hükümdarları ile beraber Bizans Hükümdaları da anılmış ve 
tarihler de diğer kaynaklarla karşılaştırdığımızda doğru gösterilmiştir. Çok değerli bu eser 
951 yılında Giorgi Merçule tarafından yazılmıştır. Daha sonra ise esere adı bilinmeyen birisi 
tarafından “Mücizeler Tasviri” adlı bir bölüm eklenmiştir. Giorgi Merçule’nin eseri çok nadir, 
şairane bir tarzda yazılmış ve güvenilir bir eserdir.17

Basili Zarzmeli tarafından yazılan “Serapion Zarzmeli’nin Hayatı” adlı eser yukarıda anılan 
eserden boyut olarak da içerik olarak da küçüktür. Ancak, tarihî bilgiler, dini ile sivil şahısların 
hayatını anlatan haberler bakımından zengindir. Eserin X. asırda istinsah edilen bir nüshası 
günümüze kadar ulaşmıştır.18

Giorgi Khutsesmonazoni tarafından XI. asrın ikinci yarısında yazılan “Giorgi Mtatsmindeli’nin 
Hayatı” adlı eserde Gürcistan-Bizans siyasi ilişkileri ve Alp Arslan’ın Gürcistan’a yaptığı ilk 
seferi hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Eserde fazlasıyla siyaset ve din adamlarından bah-
sedilmiştir. Yazar, Giorgi’nin vefatını poetik bir tarzda anlatmış ve hayat ile ölüm arasındaki 
mücadeleye felsefî bir tarzda değinmiştir.19

Sonuç olarak denilebilir ki, eski Gürcü edebiyatı eserlerinin bir kısmında yer alan bilgiler 
tarihî kaynak olarak çok önemlidir. Bilgiler diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında çoğunluğu-
nun doğru olduğu anlaşılmakta, bu da onlara ayrıca bir değer kazandırmaktadır. 
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Old Georgıan Literature as Historical Sources (V-IX th Centuries)

Abstract 

In the article, old Georgian literary works have been analysed and Middle Aged Georgian Literature has been 
studied as a historical source in respect to source science and history science. The Old Georgian Literature 
consists of literary works telling the person’s pain and lives, and it is divided into two groups. First of all, we 
have to state that the general structure of the old Georgian literature has parallel features with the political 
power of the Feodal structure.While the country was having a bright period in respect to political and cultural 
life, the literary works written in Georgian language have contributed the development and enlargement 
processes

Keywords: Georgia, Literature, History, Giorgi, pain

Tarihî Kaynak Olarak Eski Gürcü Edebiyatı (V-IX. YY. Kısa Bir Değerlendirme)

Özet

Makalede eski Gürcü edebi eserleri tahlil edilerek kaynak bilim ve tarih bilim açısından Orta Çağ Gürcü Ede-
biyatı tarihi bir kaynak olarak incelenmiştir. Eski Gürcü edebiyatı, kişilerin ızdırap ve hayatlarını anlatan eser-
lerden teşkil olup ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Eski Gürcü Edebiyatı’nın genel çizgisi 
Feodal yapının siyasal gücü ile paralellik arz etmektedir. Ülke, siyasi ve kültürel açılardan parlak bir dönem 
yaşarken Gürcü diliyle meydana getirilmiş eserler de gelişme ve yayılma sürecine girmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Edebiyat, Tarih, Giorgi, Izdırap.
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Mehdi Hüseyn’in Eserlerinde Tarih 
(“Seher” Romanı Temelinde)

Xalide Halid (İSMAYILOVA)

Araştırma Görevlisi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 

Çağdaş Azerbaycan edebiyatının ünlü simalarından biri olarak kabul edilen, Azerbaycan 
Sovyet edebiyatının gelişiminde, şekillenmesine, ilkelerinin oluşturulmasında, mevcut yük-
sek zirvelere ulaşmasında önemli role sahip olmuş görkemli yazar, teorisyen ve eleştirmen-
lerden biri de Mehdi Hüseyn’dir.

Çalışmaya başladığı ilk günlerden Azerbaycan’ın gelişmesi uğrunda yaşanan şiddetli müca-
delelere katılan Mehdi Hüseyn, edebi harekatta aktif rol almış, kısa süre sonra güçlü nasir, 
dramaturg ve ilkeli bir eleştirmen olarak tanınmıştır. Onun eserlerinin birçoğu Rus ve diğer 
yabancı dillere çevrilmiştir. Bu makalemizde biz Mehdi Hüseyn’in tarihi konuda kaleme alın-
mış “Seher” romanı ile ilgili Türkiye edebi-bedii çevrelere az olsa bilgi vermeye çalışacak, 
yazarın edebi-bedii eserlerine okurlarımızı kısa seyahat ettireceğiz.

Mehdi Ali oğlu Hüseynov 1909 yılında Gazak iline bağlı Şıhlı köyünde öğretmen ailesin-
de doğmuştur. Yazarın babası Ali Veli oğlu Hüseynov, ünlü Gori Öğretmen Okulunda eği-
tim görmüş ünlü bir öğretmendi. Küçük yaşlarından edebiyata olan ilgisi Mehdi’de kitaba 
karşı derin sevgi meydana getirmişti. O derste işlenenlerle yetinmeyerek okulun ve baba-
sının kütüphanesindeki eserleri doymadan mütalaa ediyordu. İşte bu sevgi onu gelecekte 
Azerbaycan’ın dünyaca ünlü yazarı gibi tanıtacak, eserleri dünyanın birçok dillerine çevrile-
rek hafızalarda silinmez izler bırakacaktı.

Okumaya karşı hevesli olan küçük Mehdi, ilk eğitimini babasından almış, yedi yaşındayken 
köy okulunda ilköğretime başlamıştır. 1920 yılında Mehdi, Kazak Pedagoji Yüksek Okulunu 
birinci yedek sınıfına kabul edilir, orada “Komsomol”a katılır, sosyal etkinliklerde aktif rol alır. 
O sıralarda Tiflis’te yayınlanan “Yeni Fikir” gazetesinde yazılar yazar. Babasının Azerbaycan 
Halk Maarif Komiserliği’nde göreve başlaması ile Mehdi 1925 yılında Bakü’ye gelir.

Bakü’nün kalabalığı, hareketli yaşam tarzı Mehdi’nin edebiyata olan sevgisini daha da artırır. 
Küçük hikaye, oçerk ve makaleler kaleme alan M. Hüseyn’in, 1933 yılında ilk büyük hacimli 
“Taşkın” romanı yayınlanır.

“1937 yılında Mehdi Hüseyn Moskova Sinema Enstitüsü’nün Senaryo Fakültesinde eğitim 
görür ve çağdaş konuda “Terlan” romanı üzerinde çalışır. 1938-1945 yıllarında o, çağdaş ve 
tarihsel konularda çok sayıda hikaye, “Komiser”, “Şöhret”, “Şeyh Şamil”, “Nizami”, “Cavanşir”, 
“İntizar”, “Feryad” gibi değerli dram ve povestlerini (esse) kaleme alır.

M. Hüsey’nin “İkinci Dünya Savaşı” yıllarında kaleme aldığı eserlerinin ekseriyeti “Vatan Çi-
çekleri” ve “Ülkem” kitaplarında toplanmıştır. Savaştan sonraki yıllarda yazarın “Edebi Not-
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lar” (1948) eleştirel makaleler kitabı, “Seher” (1958), “Kara Taşlar” (1959) romanları ve üç ciltte 
“Seçme Eserleri” (1954-1955) yayınlanmıştır.

Mehdi Hüseyn’in ilk bedii eseri 1927 yılında 18 yaşındayken “Şark Kadını” dergisinde yayın-
lattığı “Koyun Kırkımı” hikayesidir. Yazar bu hikayesi ile Azerbaycan edebiyatına ilk adımı-
nı atmıştır. Mehdi Hüseyn’in eserlerine baktığımızda 1930-1933 yılları arasındaki dönemin, 
yazarın çalışma hayatında keskin bir dönüş noktasına çevrildiğini, artık küçük, kısa hikaye-
novalla biçiminden epik janra, povest ve romana geçmeye, edebi zekasını yeni alanda dene-
meye giriştiğinin şahidi olmaktayız. M. Hüseyn’in Azerbaycan’da iç savaş konusunda kaleme 
aldığı ve üç bölümden oluşan “Taşkın” romanını bu girişimin bir başarısı olarak görebiliriz. Bu 
roman, 1933-1936 yıllarında yayınlanmıştır. Eserde yazar, iç savaşın ağır sahnelerini inandı-
rıcı ve etkileyici bir biçimde okurun gözleri önünde canlandırmaktadır. Roman günümüzde 
bile okurların dikkatini çekmeye devam etmektedir. 

Şunu da kaydedelim ki, Mehdi Hüseyn’in kaleme aldığı bedii ve eleştirel eserleri Sovyet 
dönemi için güncel ve önemli olsa da, bu eserlerin bazılarında günümüzün ritmine uygun 
nüanslar okurların dikkatinden kaçmamaktadır. Edebiyatçı âlim, eleştirmen Vagif Yusifli’nin 
Mehdi Hüseyn’in eserleri ile ilgili yazdığı “Semender kuşu Mehdi Hüseyn-nasir ve dramaturg” 
başlıklı makalesinde bu düşüncemizin açık ifadesi ile karşılaşmaktayız:

“...Mehdi Hüseyni düşünürken, ilk olarak onun bedii nesri gözümün önünde canlanmakta-
dır. İlk hikâyesi olan “Koyun Kırkımı”ndan (1927) son romanı “Yeraltı Nehirler Denize Akar”a 
(1964-1965) kadar büyük bir edebi miras bırakan M. Hüseyn, XX. yüzyıl Azerbaycan nesrinin 
görkemli temsilcilerinden biridir. Edebiyat tarihinde her bir sanatkarın (iz bırakan sanatkar-
lardan bahsetmekteyiz-V.Y) kendine özgü yeri vardır ve bu sanatkarlarından bir tanesinin 
bile üstünü çizmek mümkün değildir. Bu anlamda XX. yüzyıl Azerbaycan nesrini Mehdi 
Hüseyn’in nesri olmadan tasavvur etmek biraz zor olurdu. “Abşeron”suz, “Kara Taşlar”sız, 
“Taşkın”sız, “Terlan”sız bu nesir, değerli bir köşe taşını kaybederdi.

Mehdi Hüseyn Sovyetler Birliği döneminde yaşayarak eserler kaleme almış ve şimdi birçoğu 
“sosyalist realizmi” dönemine inkarcı konumundan yaklaşsa da, güya söz konusu dönemi 
yeni ölçütlerle değerlendirse de, biz bu büyük yazardan kayba uğrayacak hiçbir şey görme-
mekteyiz. Evet, gerçektir ki, Mehdi Hüseyn tüm çalışma parametrelerine göre döneminin, 
zamanının yazarı idi ve doğal olarak söz konusu dönemin gerçekliklerini yansıtmaktaydı. 
Fakat nasıl? Ustalıkla... Günümüzde-XXI. yüzyılın Azerbaycan okuru Mehdi Hüseyn’in nesir-
leri vasıtasıyla geçen asrın başlarında yaşanan devri olayları, iç savaş, Sovyet Hükümetinin 
kurulması, kolektifleşme dönemi, şahsiyete perestiş yılları, İkinci Cihan Harbi, daha sonra 
barışçıl yapılanma dönemi ile ilgili belirli tasavvur edinebilir. Bu okur katı Sovyet karşıtı olsa 
bile, Mehdi Hüseyn’in rağbetle tasvir ettiği devrim olaylarını yahut komünist yazar bakış açı-
sından doğan akımı inkâr etse bile, sonda yine karşıda bedii ustalıkla yaratılan muhteşem 
imgelerin durduğunu kabul edecektir.

Mehdi Hüseyn Azerbaycan nesrinin yeni bir aşamasının banilerindendi. Bu sırada Mirze İb-
rahimov, Süleyman Rahimov, Ebulhasan, Mir Celal, Ali Veliyev, İlyas Efendiyev, Sabit Rahman 
ve Enver Memmedhanlı’nın isimlerini de zikrediyoruz. Bu yazarlar gerçekten de Azerbaycan 
nesrini yeni bir mecraya yöneltiler. Azerbaycan toplumunun XX. yüzyılda Şura devriminden 
sonraki gerçeklikleri, sosyal-manevi süreçleri ilk kez, işte bu sanatkarların eserlerinde yansı-
masını bulmuştur.
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Mehdi Hüseyn’in nesrinden bahsederken, ilk olarak bu nesrin milli niteliği üzerinde durmak 
gerekir. Dünya edebiyatı incilerini yakından tanıyan M. Hüseyn, her hangi bir edebiyatın 
diğer edebiyat üzerinde yükselmesini arzu edilmez kabul etmekteydi. O, vefatından birkaç 
gün önce kaleme aldığı “Yeni Ufuklara Doğru” başlıklı makalesinde şunları kaydetmekteydi: 
“Gerçek edebiyat birleşme yolu ile değil, kendine özgü milli imgeler sistemini, milli şekil 
zenginliğini ve üslup orijinalliğini yaratma yolu ile ilerlemektedir. “Ölüler”, “Müfettiş”in aynısı 
olsaydı, biz onunla övünemezdik. Veya “Vagif” “Puşkin” dramına benzeseydi, bizi bu kadar 
sevindirmezdi. Unutmamak gerekir ki, bedii eserde belli bir halkın tarihi gelenekleri, düşün-
ce tarzı, his ve duyguları, hatta dil özellikleri yansımasını bulmaktadır.” M. Hüseyn’in nesri işte 
bu özellikleri yansıtan bir nesir idi.1

M. Hüseyn, romanda tarihi janrın tüm dönemlerde önemli olduğunu daima vurgulamak-
ta, bu janra başvuran yazarın psikolog olmasını, yani insan karakterini derinden bilmesini 
önemli görmektedir. Onun “Yazar ve Tarih” makalesi halen güncelliğini korumaktadır:

“… Tarihçi dönemin genel sosyal ilişkilerini yansıtıyorsa, yazar daha çok dönemin psikolojisi-
ni teşhir etmektedir. Tarihçi psikolog değildir. Fakat sanatkâr psikolog olmalıdır. Bunsuz tarih 
bilimi yaransa da, tarihi-bedii eser yaranamaz. Daha da basitleştirsek, tarihçi “neler yaşan-
mıştır” sorusunu yanıtlıyorsa, sanatkâr “neler olabilirdi ve nasıl olabilirdi”? sorularına cevap 
vermektedir. Yazarın görevi hiç de tarihi şahsiyetlerin faaliyetini baştan sona izleyip bedii 
özgeçmiş yaratmaktan ibaret değildir.”2

Mehdi Hüseyn’in “Komiser” povesti ile “Seher” romanı tarihsel konulardadır. Bu eserlerde o 
devrim olaylarını, bu olaylarda farklı şahsiyetlerin rolünü dikkat merkezine çekmiştir. Yazarın 
eserlerinde farklı sınıfların temsilcileri karşı karşıya gelse de, Bolşeviklere rağbet, kapitalist-
lere nefret tebliğ edilse de, yazar canlı, hatırlanan, unutulmaz insan karakterleri yaratmıştır. 
M. Hüseyn sadece tarihi nesir örnekleri ortaya koymakla yetinmemiş, tarihi nesrin niteliksel 
özelliklerini yansıtan makaleler de kaleme almıştır.

Mehdi Hüseyn’in bir sanatkar olarak gelişmesi ve ilerlemesinin nedenlerinden biri de daima 
yazma aşkı ile yaşamasıdır. Onun eserlerine dikkat edildiğinde, bu eserlerin temel gücünün 
burada tasvir edilen olaylarda, yaşam gerçeğinde olduğunu görmekteyiz. Yaşamın kendi-
sinden doğan derin çelişkiler, yüksek düşünceler, yazarın eserlerinde hâkim konumdadır.

Mehdi Hüseyn’i en fazla ilgilendiren Vatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı, halkların kardeşliği, 
beynelmilelcilik düşüncesinin terennüm ve tasviridir. Vatan sevgisi konusu, yazarın tarihi 
konularda kaleme aldığı eserlerde daha da güçlüdür. Mehdi Hüseyn tarihsel konulardan ta-
rihsellik hatırına değil, çağdaş düşünceleri yansıtmak için geniş bedii bir araç gibi yararlan-
maktadır. Vatanseverlik motifini ise o, farklı bedii araçlarla yansıtmaktadır.

Cesaret, irade güçlülüğü, büyük arzu ve ideallerle yaşamak, sarsılmaz manevi güç, zorlukları 
yenme hırsı, toplumsal zulme, adaletsizliğe karşı amansız mücadele ve keskin nefret, gele-
ceğe ümit ve inamla bakma, dostlukta, arkadaşlıkta sadakat, halk uğrunda fedakârlık gibi 
necip sıfatlar-Mehdi Hüseyn’in kahramanlarının temel nitelikleridir. 

Dağıstanlı aşık şair Süleyman Stalski Mehdi Hüseyn’in hümanist bir sanatkar olduğunu 

1  Vagif Yusifli, Semender Kuşu Mehdi Hüseyn-Nasir ve Dramaturg,  http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=714 

2  Mehdi Hüseyn, Edebiyat ve Sanat Meseleleri, Azerbaycan Dövlet Neşriyatı, 1958, s. 105. (610s)
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şöyle tasvir etmektedir: “Onun sevgisi yaz güneşi gibi sıcak, nefreti ise sel gibi kuvvetli ve 
gazaplıdır.”3

Mehdi Hüseyn derinden sevmeği ve nefret etmeği beceren sanatkardı. O, insanın şerefini 
lekeleyen ve körleyen her türlü olumsuzluklara karşı amansızdı.

“… H. Mehdi eski gelenek ve göreneklerin eseri olan yazar değildi. Onun mücadeleci ve coş-
kun tabiatı, her türlü durgunluğun, ataletin düşmanıdır ve bir sanatkar olarak halkın en ay-
dın özelliklerini yansıtmaktadır.”4

Mehdi Hüseyn aynı zamanda bir eleştirmen ve edebiyat bilimci idi. O farklı konularda birçok 
makale ve kitabın yazarıdır. Yazarın eleştirel makaleleri, onun bedii eserleri ile sıkı bağlıdır. 
Onu bazı makalelerinde yanlış düşünceler, sübjektif ve yanlış hükümler bulunsa da, bunlar 
Sovyet edebiyatının yükselişini kalben arzulayan ve bu yolda hevesle çalışan bir yazarın yan-
lışlarıdır ve faaliyetinin olumlu yönlerini kesinlikle gölgede bırakmamaktadır.

Bir gerçeği kaydetmek istiyoruz ki, M. Hüseyn Sovyet döneminin yazarı olsa da, içten milleti-
ni seven, yeri geldiğinde milli meselelerde hassas davranan bir sanatkardı. Onun Türkiye’ye 
olan sevgisi de sonsuzdu. Bu sevgiyi, Azerbaycan Devlet Televizyonu’nun yazarın hayatı ve 
eserleri ile ilgili yaptığı “Asrımızın Yazarıyım” başlıklı belgeselde, onun Türkiye gezisi ile ilgili 
söylediklerini dinledikte görmekteyiz. 

“... M. Hüseyn’in eserleri arasında Türkiye gezisinden bahseden “Bir ay, bir gün” başlıklı notları 
da vardır:

“1963 yılında yazar arkadaşlarımla Kahire’ye uçuyordum. “Ankara üzerinden uçmaktayız” 
kelimelerini duyduğumda uçağın penceresinden Türkiye’nin başkentini görmek istemiştim. 
Şimdi Ankara’dayım. Ben bu ülke ile tanışan ikinci Sovyet yazarıyım. Bu ülkede şahit oldu-
ğum her bir olaya, her bir insana hayırseverlikle yaklaşmışım. Türkiye’nin böyle bir dostluğa 
ihtiyacı vardır.”

“Mehdi Hüseyn bu hatıralarda olaylara Sovyet yazarı gibi yaklaşsa da, her satırda, her cümle-
sinde onun Türkçülüğe sevgisi açıkça hissedilmektedir.”5

Mehdi Hüseyn’in eserleri, şahsiyeti, sosyal faaliyeti ile ilgili kaleme alınan makaleleri, araştır-
maları toplayacak olsak, ciltlerle dolu kitap yazmak mümkündür. Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı, milli kültürümüzün gelişmesinde, edebiyatımıza, edebi eleştiriye büyük 
değer veren, üretici ve aydın insanlara dikkat ve ilgisini esirgemeyen Sayın İlham Aliyev, 
Mehdi Hüseyn’in 100 yıllığının üst düzeyde kutlanması konusunda 2009 yılında serencam 
imzaladı. Bu serencamdan sonra basın yayın organlarında ve bilimsel yayınlarda yeni maka-
leler ve bilimsel araştırmalar yayınlanmaya başladı. Bu durum bir kez da M. Hüseyn’in eserle-
rine olan derin sevgi ve dikkatin eksilmediğini gösterdi.

M. Hüseyn’in 1953 yılında kaleme aldığı “Seher” romanının başkahramanı geniş halk kitle-
sidir. Emekçi halkı Bayram, Azizbeyov, Selminaz, Hanlar, Smirnov, Orlov, Aslan ve diğer li-

3  Azerbaycan Sovet Yazıçıları, Azerbaycan Dövlet Neşriyatı, Bakü, 1985, s. 133.

4  Azerbaycan Sovet Yazıçıları, s. 133

5  Asrımın Yazarıyım. M. Hüseyn, AZ. TV Belgesel. 2012.
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yakatli insanlar temsil etmektedirler. Yazar, tarihin gelişimini ve yükselmekte olan devrim 
harekâtının niteliksel yönlerini farklı dünya görüşüne, düşünce tarzına, ferdi özelliklere sa-
hip bu suretlerin simasında özetlemiştir.

Romanın “Rahatsız Sabah” ve “Uyanmış Köy” bölümlerindeki olayları ilişkilendiren ve tek 
süje çevresinde birleştiren asıl suret Bayramdır. Şerefli bir ömür yaşamış olan Bayram, ön-
celeri hiçbir hukuku olmayan, miskin yaşam ile razılaşan, tüm mutsuzlukların, efendi-köle 
ilişkilerinin sebebini anlayamayan, daha sonra Rusya’da yükselmekte olan devrimsel müca-
delenin ve Bolşevikler Partisinin etkisiyle değişen, metinleşen, eski sömürü dünyasını yerin-
den kıpırdatmağa kadir, bilinçli, organize, mücadeleci bir kuvvete dönüşen Azerbaycan işçi 
ve köylüsünün özetleştirilmiş suretidir.

Yazar Bayram’ı aniden hazır, yetişmiş bir devrimci olarak takdim etmemektedir. Onun ya-
şamında ve bakış açısında yaşanan değişiklikleri, yaşadığı çevre ve tarihsel gelişimle ilişki-
lendirmektedir. Şiddetli ihtiyaç yüzünden evini barkını atıp bir parça ekmek için şehirlere 
çalışmaya giden binlerce fakir köylüden biri olan Bayram’ı, Bakü’ye geldiği ilk günlerde yal-
nız şahsi hayatını düşünen, işadamlarına sadakatle hizmet etmeye çalışan, sınıfsal bilinci 
zayıf, basit bir işçi gibi görmekteyiz. Fakat Çar rejimine karşı mücadelede işçi sınıfının ön 
cephelerinden birine dönüşen, iş bırakmalar, mitinglere sahne olan, devrimsel hareket mer-
kezine dönüşen, kaynayan Bakü, kendisini güçlü ve olumlu yönden etkiler. Kısa süre sonra 
biz Bayram’la sermaye ve sömürü dünyasına karşı ölümüne yaşam mücadelesine kalkışmış 
proleter ordusunun ilk sıralarında karşılaşmaktayız. Onun bir devrimci gibi yetişmesinde, 
sosyal-siyasi olayların etkisi ile birlikte, Bakü işçilerinin iftiharı, M. Azizbeyov, Şaumyan, Han-
lar, Smirnov, Orlov ve Aslan gibi metin Bolşeviklerin de büyük etkisi bulunmaktadır. (Bu 
eserdeki Bolşevik ermeni Şaumyan suretinin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türk mille-
tinin katı düşmanı olduğu ortay çıktı) Bu yönden Bayram’ın M. Azizbeyov ile tanışması daha 
nitelikseldir. Çünkü onun gözlerindeki gaflet perdesini ilk kaldıran, hukukunu, gücünü ve 
mensubu olduğu işçi sınıfının önünde duran görevlerini anlatan M. Azizbeyov’dur.

Bayram Azizbeyov’la ilk görüşmesinden onun, başta amcası Rahim Bey olmakla tüm işa-
damlarının barışmaz düşmanı, kendisi gibi ezilen, kullanılan zahmet sever işçilerin ise yakın 
dostu ve sadakatli rehberi olduğunu anlar. Bu yüzden de M. Azizbeyov’un tüm taleplerini 
hevesle yerine yetirir, gelecek yaşamını onun tavsiyeleri doğrultusunda kurar, kaderini şan-
lı devrimsel mücadeleye bağlar. Sonralar eğilmezliği ve sağlam karakteriyle okur üzerinde 
unutulmaz etki bırakan Rus işçi Orlov’la hapishanede tanışması, Bayram’ın sömürücülere 
karşı mücadele azmini daha da kuvvetlendirir. 

Tasvir ettiği diğer olaylara bakışında olduğu gibi, burada da yazar tarihi gerçekliğe uygun 
hareket etmiştir. Doğrudur, cahil ve organize olamayan Azerbaycanlı işçilerin politik açında 
yetişmesinde, devrimsel mücadele sırasına dahil olmasında, büyük deneyime ve uluslar ara-
sı geleneğe sahip Rus proletaryasının benzersiz rolü olmuştur. Bayram ile Orlov arasındaki 
ilişki, işte bu dostluğun ve kardeşlik yardımının özetleştirilmiş bedii tasviridir.

Bayram’ı hapishane yaşamından sonra biz, belli ölçüde deneyime sahip, gizlice particilikle 
uğraşan usta bir devrimci olarak görmekteyiz. M. Hüseyn, Bayram’ın hayatında yaşanan bu 
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büyük değişimi, yalnız bir tesadüf gibi değil, Bakü işçisinin devrim yıllarındaki yükselişinin 
bir örneği olarak takdim etmiştir.

“Seher” romanının (“Uyanmış Köy”) ikinci bölümü ise asırlarca sömürü boyunduruğu altında 
ezilen, Azerbaycan köyünün devrim yıllarındaki çelişkili durumu, ağa-köylü ilişkisinin kötü-
leşmesi, köylülerin ağaya karşı çıkmaları ve halkların kardeşliği gibi güncel meselelerin tas-
virine hasrolunmuştur.

Eserdeki “Ayıbasar” köyü Bakü ve Rusya’da güçlenmekte olan devrim dalgalarının etkisi ile 
uyanmış Azerbaycan köylülerinin örneğidir. Ortamın ve olayların gelişimi fonunda takdim 
edilen İskender, Alı, Selim öğretmen, Peri nine, Güzel, Osman, Koha, Şirinbey gibi olumlu ve 
olumsuz suretler, faaliyeti ve bilinç seviyesine göre bu dönemdeki bir köy için son derece 
tipik insanlardır. Sömürücülere karşı konulmuş Bayram, ailesi, İskender, Yakup, Selim öğret-
men gibi namuslu, mert insanların hayatı ve mücadelesi romanda daha geniş ve daha açık 
planda tasvir edilmiştir. 

Uzun bir süre ağaların zulmüne sabretmiş köylülerin sabır kasesi artık dolmuştur. Onlar elde 
silah bağımsızlık uğrunda mücadeleye kalkışmışlardır. İhtiyar çağında bile vakarından dön-
meyen, ömrünün çoğunu kaçak, sürgünde geçirmiş, eğilmez İskender’i muhafızların feci şe-
kilde öldürmesi, köyde mücadeleyi daha da alevlendirir. Fakat bu mücadele ve karşı çıkışlar 
son derece dağınık ve düzensiz şekilde yürütülmektedir.

M. Azizbeyov’un isteği üzerine gizli devrim faaliyetini yürütmek için köye dönen Bayram, 
sömürüye karşı başlatılmış mücadelenin ferdi niteliğini değiştirmeğe ve halkın kör tabii çı-
kışlarını ortak bir amaçta birleştirmeğe çalışır. O, köylülere eski rejimin devrilmesi ve gerçek 
özgürlüğün elde edilmesi için işçi sınıfı ile birleşerek ortak düşmana karşı birlikte mücadele 
etmenin gerektiğini anlatır.

“Seher” romanında halkların kardeşliği düşüncesi de geniş yer almaktadır. Yazar Reşitle 
Süsen’in saf ve temiz aşkını, Bayram ile Orlov’un, M. Azizbeyovla Şaumyan’ın, Ali ile Tigran’ın 
samimi ilişkilerini, düşünce, meslek birliğini, Rus, Ermeni ve Azerbaycan halklarının büyük 
dostluğu ve kardeşliğinin örnekleri olarak nitelendirilmiştir. Bu dostluk eserde farklı millet-
lerden olmasına rağmen sınıfsal düşmana karşı ortak cephede savaşan halk kitlelerinin mü-
cadelesine hız kazandıran, onları birleştiren bir güç gibi tasvir edilmektedir. 

“Seher” romanında Mehdi Hüseyn, devrimsel geçmişe dönerek 1905 yılındaki devrimden 
sonra, ağır irtica yıllarında Komünist Partisinin liderliği ile halkın Çar mutlakıyetine ve kapita-
list dünyasına karşı mücadelesini tasvir etmiştir. Bu konu birçok Azerbaycan yazarını düşün-
dürmüş ve bundan sonra da yazarlar arasında söz konusu konuya dikkat çekilecektir. Gergin 
mücadele ve sosyal çatışmalarla zengin olan bu dönem, “1905 yılında” (C. Cabbarlı), “Hanlar” 
(S. Vurgun), “Savaşan Sabah” (M. S. Ordubadi), “Araz” (A. Şaiq), “Komiser” (M. Hüseyn) vs. gibi 
eserlerin konusu olmuştur. 

“Rahatsız Şehir” ve “Uyanan Köy” bölümlerinden oluşan “Seher” romanında, bir taraftan dev-
rim tarihine kıymetli sahifeler yazmış Bakü proletaryasının, diğer taraftan ise Azerbaycan 
köylülerinin yaşam ve mücadelesi tasvir edilmektedir. 
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M. Hüseyn Azerbaycanlı işçilerde devrim bilincinin uyanması, halklar arasındaki dostluğu, 
realist bedii sahnelerle takdim etmektedir. Bunları yazar genel olarak Bayram suretinin be-
dii özgeçmişinde, onun mücadele tarihi ile ilişkili bedii tablolarda bir araya getirmektedir. 
Bayram, ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için köyden şehre gelmiştir. O, ilk zamanlar 
“Rahatsız Şehir”in iş bırakma eylemleri, mitingleri, mücadelelerle dolu yaşamında şaşırıp 
kalır, fakat bir müddet sonra işçilerle kaynayıp karışır, M. Azizbeyov gibi devrim liderlerinin 
çalışmaları sayesinde devrim ordusunun sadakatli bir askeri olur. O işten atılır, hapsedilir, mi-
tinglere katılır, geceler uykusuz kalır, takip edilir, siyasi açıdan sağlamlaşır. Bayram suretinin 
gelişimini, karakterinin zamanla değişmesini yazar bize göstermektedir. Biz Bayram’ı etkile-
yen güçlerin, çevresindeki insanları, Bayram’ın sınıfsal açıdan bilinçlendiğini görmekteyiz.

Uyanan Köy” bölümünde yazar, Azerbaycan köyünde yaşanan mücadeleyi tasvir etmekte-
dir. Devrimden önceki Azerbaycan eyaletlerini temsil eden Ayıbasar köyünde, büyük Çar 
memurlarından muhtara kadar tüm devlet adamları yerli kolluk kuvvetleri ile birleşerek 
halkı korku altında tutuyor, köyü şehirlerde yaşanan sınıfsal mücadeleden ayırmaya çalışı-
yorlar. Fakat köyün sabır kasesi dolmuştur. Yaşlı İskender, genç Alı gibi kahramanlar elde 
silah mücadeleye başlıyorlar. Mücadele önceler düzensiz, kaçak metodu ile yürütülmekte-
dir. Bakü’de devrim eğitimi görmüş Bayram, M. Azizbeyov’un talebi üzerine köyüne döne-
rek yerlilerinin gerçek devrimsel mücadele yoluna girmesine yardım eder. O, mücadeleci 
güçleri harekete geçirir ve ferdi mücadelenin anlamsız olduğunu, fakir köylülerle işçilerin 
birleşmesi durumunda er-geç “Lenin’in söylediğinin gerçekleşeceğini” (Vladimir İliç Lenin, 
Rusya’da Sosyalizm rejiminin banisi) anlatıyordu. 

İkinci bölümde yazar köyün genel sosyal manzarasını tipik reel çizgilerle takdim etmiştir. Ya-
zar köy zenginleri ve kolluk kuvvetlerinin dehşetli simasını koyu renklerle tasvir ettiği halde, 
fakir köy ailelerinin manevi yüksekliğini, mertlik ve fedakârlıklarını vakar duygusuyla takdim 
etmektedir.

“Uyanan Köy”ün merkezinde Bayram’ın ailesi durmaktadır. Bayram’ın annesi Peri nine çok 
yönlü ve reel bir surettir. Onun ağarmış saçlarında Azerbaycan köylülerinin yaşam gücünü 
okumak mümkündür.

İster “Rahatsız Şehir”de, isterse de “Uyanan Köy”de maddi ve siyası hukukları uğrunda sa-
vaşan mücadeleci güçlere karşı sömürü dünyasının ağaları-şehirde kapitalistler, köyde ise 
köy zenginleri ve kolluk kuvvetleri olarak takdim edilmiştir. Romanın asıl sosyal çatışması 
da buradan doğmaktadır. Şehirde Rahim Bey, Muhtarov, Zeynal bey gibi yerli kapitalistler, 
köyde Koha, Şirin bey, İbiş oğlu, Osman ve diğerleri sömürücüler dünyasının asıl suretleridir.

Şehirde kapitalistlerin durumu köy sömürücülerine nispette daha karmaşıktır. Kapitalizm 
kendisi ile birlikte mezar kazıyıcısını-proletaryanı yaratmıştır. XX. yüzyılda işçiye düşünce 
açıdan yön veren, mücadele yolunu belirleyen Komünist Partisi yaranmıştı. İşçiler sendika-
lar kurmuşlardı. İşçi sınıfı organize bir güce dönüşmüştü. Bu yüzden de kapitalistlerin işçi-
lere karşı davranışı şekil açısından da çok değişmişti. Örneğin Rahim Bey kendisini işçilerin 
kardeşi, fabrikasında sadece Azerbaycanlı işçileri çalıştırdığı için milletin derdine yanan bir 
insan gibi gösteriyor; cimri olduğu halde işçilere para yardımında bulunmaya çalışıyor. Fakat 
bunlarla birlikte o, işçileri cezalandırmak için gizlice polis çağırır, öncü işçilere terör uygulu-
yor.
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Köyde durum bu şekilde değildir. Köyde durum kısmen pusludur. Burada bir muhafızın açık 
şekilde yaptığını şehirde kapitalist yapamıyor. Muhafız herkesin gözü önünde köy meyda-
nında insanları yere yatırarak ölene kadar dövdüğü halde, şehirde Abuzer beyler haklarını 
talep eden işçi kitlesi karşısında kendilerini kaybeder. Muhtarov görünüşte işçilerin tüm ta-
leplerini kabul etmeye mecbur kalıyor. Rahim Bey M. Azizbeyov ve Bayram gibi devrimcilerle 
açık mücadele yürütemiyor. Köyde İskender’in halk cenazesini defnetmeğe korkuyor, şehir-
de ise Hanlar’ın defin töreni büyük bir mitinge dönüşüyor. 

Yazar eserde sosyal olayları maişetle ilişkilendirmeye çalışıyor. Romanda iki ideal aile göste-
rilmiştir. Bunlardan biri şehirde M. Azizbeyov’un, diğeri ise köyde Bayram’ın ailesidir. Her iki 
aile takdim edilen mücadelenin nabzı ve bir tür karargahıdır. Söz konusu ailelerin idealliği, 
kendilerine karşı konmuş ailelerin tasviriyle daha açık bir şekilde canlanmaktadır. Şehirde 
M. Azizbeyov’un ailesine karşı Rahim Beyin ailesi, köyde Bayram’ın ailesine karşı Osman’ın 
ailesi gösterilmiş ve bunlar birbirlerine zıt boyalarla tasvir edilmiştir. İdeal ailelerin saadeti 
için canlarını feda eden, kendi rahatlık ve aile mutluluklarını büyük gelecek için kurban ve-
ren kahraman insanların temsilcileridir. Burada da sahne aile reislerinin karakterine uygun 
kurulmuştur.

Selimnaz’ın M. Azizbeyov’un her bakışını kalben duyduğu gibi, Peri nine de Bayram için her 
şeyi feda etmeye hazırdır. Aile üyelerinin metaneti, aile reislerine mücadelede ilham vermek-
tedir. 

Diğer taraftan şehirde Rahim Bey’in, köyde Osman’ın ailesi iç muhteva açısından birbirine 
benzemektedir. Aile reislerinin vahşi tabiatları, aileleri üzerinde etkisini bırakmıştır. Birin-
ci ailenin genç oğlu Raşit, ikinci ailenin genç oğlu Mahmut evlerini hapishane, babalarını 
cellat gibi görmektedirler. İsteklerine ulaşma yolunda ailelerinin karşısındaki cephede dur-
maktadırlar. Bunlar, toprak ağası-burjuva ailesinin “azgın çocukları”dırlar; ailelerinin sınıfsal 
planlarına karşı olarak devrimci güçlere azdan-çoktan yardım etmektedirler. Raşit gizli parti 
toplantısı yapmak için odasını Azizbeyov’a verir ve onların bekçiliğini yapar; Mahmut atını 
Bayram’a verir ve yakalanmaktan kurtarır. Her iki genç yaşadıkları ortamın adaletsizliğini his-
setmekte, fakat tam olarak devrimsel güçlere katılamamaktadırlar. 

Roman birtakım tarihi gerçekler ve birçok tarihi sima ile reel tarihi ortama dayanmaktadır. 
Genel olarak yazar, Azerbaycan halkının mücadele tarihinde en önemli sayfalardan biri olan 
bu dönemi bedii suretlerde canlandırmaya çalışmıştır. Gerçekten de çağdaş okuru heyecan-
landıran çok yönlü bedii sahne ve hafızalarda kalan bedii suret vardır. 

M. Hüseyn’le ilgili ne kadar yazsak, yine azdır. 10 Mart 1965 yılında çalışma odasında aniden 
Vatan, millet sevgisi ile çırpınan kalbi duran yazarın ruhu, daim kendisini seven, bedii mi-
rasının araştırılmasında yorulmadan çalışan insanlarla birliktedir. Sözümü görkemli alim ve 
eleştirmen Vagif Yusifli’nin Mehdi hocayla ilgili yazdığı kelimelerle bitirmek istiyorum:

“… Mehdi Hüseyn ve klasik edebiyat… Mehdi Hüseyn ve dünya edebiyatı… Mehdi Hüseyn 
ve Rus edebiyatı… Mehdi Hüseyn ve folklor… Mehdi Hüseyn ve tiyatro… Bu konuların her 
biri müstakil, aynı zamanda geniş bir araştırmanın konusu olabilir. Gerçekten de bu yazıları 
okuduktan sonra hayretler içinde kalıyorsun. Sadece 56 yıl yaşam süresin, bu ömrün çoğu 
çekişmelerde, edebi mücadelede geçsin, hem de bir takım sorumlu görevlerde bulunasın, 
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aktif toplum adamı gibi faaliyette bulunasın, daim sorunların, problemlerin kuşatması altın-
da olasın… fakat bir an bile edebiyattan ayrılmayasın.

…Onun ani ölümü gibi (1965, 10 Mart), şimdi doğumunun 100 yıllığı da bana-bu satırların 
yazarına ilginç gelmektedir. Ben kendisini görmemişim, fakat itiraf edeyim ki, onun eleş-
tirel mirası ile tanıştıktan sonra edebiyatçı olmaya karar verdim. Bu yüzden de ben Mehdi 
Hüseyn’in yalnız fiziki ölümüne inanmaktayım. O, bir edebiyat fedaisi gibi yaşamakta, yazdı-
ğı “Alev” piyesindeki Semender kuşu gibi alevler içerisinde yanmakta, fakat ölmemektedir.”6 
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Hıstory In Mehdı Hüseyın’s Work (Wıth Reference To The Novel “Seher”)

Abstract 

Mehdi Huseyn, a national writer, is one of those, who left an indelible name in the history of Azerbaijan 
literature. Mehdi Ali oglu (the son of Ali) Huseyn was born to a family of a teacher on March 22, 1909 in Ikinji 
Shyhly village of Gazakh region. Mehdi Huseyn’s first literary work was published in ‘Şerg qadını’ (Oriental 
woman) magazine in 1927 when he was 18.  Mehdi Huseyn’s “Seher” (Morning) novel are historical works. 
Revolutionary events and the role of different personalities in those events are enlightened in those works as 
well. Despite that the writer puts the representatives of different races face to face, despite that the work pro-
pagandizes compassion to Bolsheviks and hatred against capitalists, the writer created live and unforgettable 
characters. Volumes-thick works were written about Mehdi Huseyn’s works, however that is not sufficient. In 
this article we’ll try to give some information, even if not much, to Turkish literary-artistic communities about 
Mehdi Huseyn’s historical ‘Seher’ novel and will have a short travel through the writer’s literary-artistic works.

Keywords: Azerbaijan literature, Mehdi Huseyn, Sahar Novel, Bolsheviks, History

Mehdi Hüseyn’in Eserlerinde Tarih (“Seher” Romanı Temelinde)

Özet

Azerbaycan edebiyatı tarihinde silinmez ünü ile iz bırakan yazarlardan biri de Halk Yazarı Mehdi Hüseyn’dir. 
Mehdi Ali oğlu Hüseyn, 22 Mart 1909 yılında Azerbaycan’ın Qazak ilinin İkinci Şıhlı köyünde öğretmen aile-
sinde doğmuştur. Mehdi Hüseyn’in ilk bedii eseri, 1927 yılında 18 yaşındayken “Şerg Gadını” dergisinde ya-
yınlanan “Koyun Kırkımı” hikayesidir. Yazar bu hikayesi ile Azerbaycan edebiyatına ilk adımın atmıştır. Mehdi 
Hüseyn’in “Seher” romanı tarihsel konudadır. Bu eserde o devrimsel olayları ve bu olaylarda farklı şahsiyetlerin 
rolünü dikkat merkezine çekmiştir. Yazarın eserlerinde farklı sınıfların temsilcileri karşı karşıya gelseler de Bol-
şeviklere rağbet, kapitaliste nefret tebliğ olunsa da, yazar canlı, hafızalardan silinmeyen, unutulmayan insan 
karakterleri yaratmıştır. M. Hüseyn, yalnız tarihi nesir örnekleri yaratmakla kalmamış, aynı zamanda tarihi nar-
sın niteliksel özelliklerini yansıtan makaleler de kaleme almıştır. Mehdi Hüseyn’in çalışmalarıyla ilgili ciltler 
dolusu eserler yazılsa bile, yine de yeterli olmaz. Biz de makalemizde Mehdi Hüseyn’in tarihi konuda kaleme 
alınmış, “Seher” romanı ile ilgili Türk edebi-bedii çevrelere az da olsa bilgi vermeye çalışacak, yazarın edebi-
bedii çalışmalarına sizleri kısa seyahat ettireceğiz. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Mehdi Hüseyn, Seher Romanı, Bolşevikler, Tarih.
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Efsaneye Dönüşen Bazı Tarihî Olayların 
“Köçmöndör Kagılışı” Tarihî Romanında 
Yer Alması 

Ulanbek Alimov
Dr., Öğretim Görevlisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Giriş

Kırgız kültüründen ve sözlü geleneğinden beslenen Kırgız yazılı edebiyatı, geçen yüzyılın 
yirmili yıllarından itibaren değişerek ve gelişerek günümüze ulaşır.

Aalı Tokombayev tarafından kaleme alınan “Kanduu Cıldar”, Kırgız Edebiyatında 1916 yılın-
daki Kırgız Türklerinin Büyük İsyanını konu alan ilk eserdir. (Eserin 1935 ile 1940’ta yayımla-
nan birinci bölümü ve 1947’de yayımlanan “Tan Aldında” adlı ikinci bölümü, bazı bölümler 
çıkartılarak 1962’de tekrar yayımlanır.1) Mukay Elebayev ise “Uzak Col” (1936) adlı eserinde 
kendi hayatı ile birlikte yine 1916 yıllarını ele alır2. 

1960’lı yıllarda Uzakbay Abdukaimov “Maydan” , Kasımalı Bayalinov “Boordoştor”, Tügölbay 
Sıdıkbekov “Zayıptar”,  Sagındık Ömürbayev “Telegey” ve Nasirdin Baytemirov “Tarıh Esteligi” 
adlı romanlarda Kırgız tarihindeki önemli şahsiyetlerin hayatlarını kaleme almışlardır. 

Kırgız nesrinde klasik tarihî roman olarak tanımlanan Tölögön Kasımbekov’un “Sıngan Kılıç” 
romanı, önce 1966’da daha sonra 1971 yıllarında yayımlanır.

1980’li yıllar ise Kırgız edebiyatında tarihî romanın geliştiği dönemdir. Bu yıllarda Öskön Da-
nikeyev “Köz İrmemdeki Ömür”, Şükürbek Beyşenaliyev “Bolot Kalem”, Sagındık Ömürbayev 
“Özgörgön Öröön”, Tölögön Kasımbekov “Kelkel”, E. Mederbekov “Kızıl Calın” ve Tügölbay Sı-
dıkbekov “Kök Asaba” gibi tarihî romanları yazar. 

1990 yılından günümüze kadar ise Sooronbay Cusuyev’in “Kurmancan Datka” (1994), 
“Razzakov Bayanı” (1996); Şükürbek Beyşenaliyev’in “Taylak Baatır”(1998); Toyçubay 
Subanbekov’un “Bars Bek Kagandın Körör Közü” (2002); Tölgön Kasımbekov’un “Bas-
kın (2000), “Kırgın” (2004); Ernis Tursunov’un “Balbay” (2002), “Borombay” (2004)3; Asan 
Ahmatov’un “Ayın Gizemli Yüzü” (2011) ve başka birçok tarihî romanlar kaleme alınmıştır.

1  Kaçkınbay Artıkbayev, XX Kılımdagı Kırgız Adabiyatının Tarıhı, Bişkek, 2004, s.338

2  Kaçkınbay Artıkbayev, XX Kılımdagı Kırgız Adabiyatının Tarıhı, Bişkek, 2004, s.181

3  Ümüt Kultayeva, Kırgız Tarıhıy Romanı: Tipologiyası cana Canrdık Özgöçölügü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bişkek, 
2011, s.28-58
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Kırgız tarihî romancılığı 1920’li yıllardan 1960’lı yıllara kadar teşekkül aşamasında olmuş, 
1980’li yıllarda artık Tölgön Kasımbekov’un “Sıngan Kılıç” romanı gibi örneklerinde olduğu 
gibi “klasik tarihi roman” seviyesine ulaşılmıştır. Bu yıllarda Sovyet ideolojisinin sansürünü aş-
mak için ya eserin adı ya da tarihi kahramanların adları değiştirerek yayımlanmıştır. 1990’dan 
sonraki yıllarda ise yukarıda gösterildiği gibi birçok yazar tarih konusuna değinmeye başla-
mıştır. Ancak bu dönemde yazılan tarihi romanların sayı çok olmasına rağmen okuyucunun 
beklediği düzeyde olmadığını belirtmek gerekir.

Yazar Kaçkınbay Osmonaliyev, Cumgal ilçesine bağlı Ak-Tatır köyünde dünyaya gelmiştir. 
Kırgız Cumhuriyeti “Halk Yazarı” unvanına sahip olan yazar, İkinci Cihan Savaşı yıllarında 
memleketi olan Çayek’te devlet çiftliğinde muhasebeci, çiftlik birimlerinde yönetici olarak 
çalışır. 1953-1954 yıllarında devlet üniversitesinde okur ve ailevi sebeplerden dolayı mezun 
olamadan çalışma hayatına atılır. 1954 ve 1962 yılları arasında “Kırgızistan Piyoneri”, “Leninçil 
Caş”, “Caş Leninçi” ve “Çalkan” gibi gazete ve dergilerde muhabir olarak çalışır. 1962 yılında 
Moskova’daki Maksim Gorkiy Edebiyat Enstitüsünden eğitim alır ve memlekete döndüğün-
de Kırgız Yazarlar Birliğinin Narın İl Temsilciliğinde baş danışman görevini üstlenir. Ayrıca 
1957-1959 yıllarında ünlü Kırgız akını Alımkul Üsönbayev’in yardımcısı olarak da çalışır. İlk 
hikâyeleri 1956 yılında “Ala-Too” dergisinde yayımlanır. İlk kitabı ise 1958 yılında “Azaptın 
Tagı” adıyla okuyucuya sunulur. 1959 yılında SSCB Yazarlar Birliği üyeliğine seçilir. Yazarın on 
sekiz kitabı Kırgızca ve Rusça olarak yayımlanmıştır. 

Kaçkınbay Osmonaliyev’in en önemli eseri sayılan “Köçmöndör Kagılışı” tarihî romanı, 1982 
yılında 328 sayfalık kitap hâlinde, 1985 yılında ise “Köçmöndör Kagılışı”’nın devamı olan “Iyık 
cer” yayımlanır. 1993’te bu iki eser birleştirilerek “Muň” ve “Karıya” adlı iki bölümden oluşan 
“Köçmöndör Kagılışı” okuyucuya sunulur. 

Konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için Kırgızların XVIII. yüzyılın ortalarından XX yüzyılın 
başlarına kadarki tarihi hakkında kısaca bilgi verirsek; Kırgızlar, Türk boyları arasında, Orta 
Asya’nın değişik bölgelerinde yaşamış en eski boylardan biridir4. Kırgızlara karşı en büyük 
darbeler, Oyrat ve Kalmuklar tarafından yapılmıştır. Hatta hanlıkta çıkan tüm ayaklanmalar 
için Kırgızlar suçlu tutulmuş ve çoğu katledilmiştir5. XVIII. yüzyılın 40’lı yıllarından başlayarak 
Cungar hanlığının istilalarına karşı Orta Asya halklarının birlikte hareket ettiklerini söyleye-
biliriz. Bu birlikte verilen mücadeleleri ana özelliklerine göre üç döneme ayırabiliriz. Birinci 
dönemde (1741–1747 yılları) Orta Asya ve Kazakistan halklarının Cungarlara karşı verdikleri 
mücadelelerini Hokand hanı Abd al-Karim bey yönetmiştir. Onun çabaları objektif olarak 
yerleşik ve göçebe olan Kırgız, Kazak, Özbek ve Karakalpakların amaçlarıyla uymaktadır. İkin-
ci dönemde (1748–1750 yılları) Abd al-Karim’in vefatıyla birlikte mücadeleleri Kırgızlar ve 
Kazaklar yürütmeye başlamıştır. Onların birlikte hareket ederek çetin bir savaş verdiklerin-
den ve kendi boyları arasında yapılan çekişmeler sonucunda Kalmukların büyük devleti yı-
kılmıştır. Üçüncü ve sonuncu dönemde (1751– 1755 yıllar) Kazakların ve Kırgızların vatanları 
Yedi-Su için verdiği mücadeleleri yanına Mançur-Çin ordusunun (1755–1757 yıllarında) elde 
ettikleri zaferleri eklenmiştir. Cungar istilalarına karşı Orta Asya halklarının birlikte verdikleri 
mücadeleleri onların XVIII. yüzyılda sosyal ve tarihi kaderlerinin ortak olduğunu göstermek-
tedir6. 

4  Fikret Türkmen, Manas Destanı Üzerinde İncelemeler, TDK Yay., Ankara, 1995, s. 1

5  Vasiliy Valadimiroviç Bartold, İzbrannıe Trudı po İstorii Kırgızov i Kırgızstana, Şam Bas., Bişkek,1996, s. 218

6  Döölötbek Saparaliyev, Kırgızlar ile Orta Asya Halklarının Birlikte Cungar Hanlığının İstilalarına Karşı Verdikleri Mücade-
leler (XVII yüzyıldan XVIII yüzyıla kadar), (Aktaran: Ulanbek Alimov), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yaz sayısı, İzmir, 
2006,c.6, S.1, s. 220
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Bu yüzyıllar ile ilgili W. Radloff şunları demektedir: 

“Kara Kırgızlar komşularının devamlı saldırılarına karşı koyabilmeleri için bir savaşçı ruh oluş-
turmuşlardır. Bu durumu günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Daha onlarca yıl öncesine kadar 
Kırgızlar Çinlilerin, Rusların ve Hokandlıların arasında bağımsızca yaşamışlardır. Onlar kendi 
aralarında boylar halinde göçebe bir hayat sürmektedirler. Kara Kırgızlar devamlı savaş halin-
de yaşamalarına rağmen komşularından daha varlıklılardır. Kuzey Türk boyları arasında milli 
bilinçleri daha ileridedir. Geçmiş yüzyılda sürekli devam eden savaşlar Kırgızların milli birliği 
ve beraberliğini pekiştirmiştir. Bu açıdan bakıldığında soydaş diğer boylardan bir hayli önde 
gelmektedirler”.7

İki yüzyıl süren Kalmuk istilalarından kurtulan Orta Asya’daki Türk boyları XIX yüzyılda da 
huzur bulamamışlar. Kırgızlar sürekli komşu boyların saldırılarına uğrarlar. Hokand hanlığı 
ile Kazak boylarının saldırılarına bir de Kırgız boylarının kendi aralarındaki savaşları eklen-
diğinde Kırgızlar için bu yüzyıl da tam bir savaşların yüzyılı olur. Bu savaşlarla dolu yüzyılda 
Kırgız boylarını bir arada toplamayı kısmen de olsa başaran Ormon Han olmuştur. Ne zaman 
Orman Han ölür onun ölümüyle birlikte boylar arası savaşlar daha da büyüyerek devam 
eder.

Eser, XIX. Yüzyıldaki Kırgız ve Kazak göçebe boylarının tarihini konu almaktadır. Eserde, 
Kırgızistan’daki iki büyük Kırgız boyunun arasındaki savaşın nasıl ortaya çıktığı, iki boyun 
baskısıyla başka boyların da savaşa sürüklenmesi, savaşın büyümesiyle Ruslara yardım için 
başvurmaları ustaca anlatılır ve sırası geldiğinde Kırgız şeceresine başvurularak boylar ara-
sındaki ilişkilerden bahsedilir. 

Yazar, eserinde tarihî olayları, geleneksel olarak halk arasında söylenen sancıra, efsane ve 
diğer gelenekleri edebi dille vermeyi başarabilmiştir. Kırgız tarihini kuşaktan kuşağa sözlü 
olarak taşıyan en güzel kültür ürünü olan sancıralardır (şecerelerdir). Geleneklere göre her 
Kırgız yedi atasının ismini bilmesi gerekir. Sancıra, Kırgızların soy ağacını anlatan bir halk 
bilimi türüdür. Tarih ve sözle ilgilenen yetenekli insanlar arasından sancıracı adı verilen an-
latıcılar ise bütün bu bilgileri sözlü gelenek içerisinde kuşaktan kuşağa taşımışlardır. Sancıra 
bir boyun veya halkın kökü ve nereden türediği ile ilgili bilgiler içeren ve sözlü halk yaratıcı-
lığının bir türüdür. Sancıra kuşaktan kuşağa sözlü ve yazılı olarak bugünlere kadar gelmiştir. 
Her kavmin, boyun ve bir atanın çocuklarının şeceresi bulunmaktadır. Eskiden yarışmalarda, 
büyük ziyafetlerde halk şeceresi 8–10 gece söylenirse, soy şeceresi 3–4 gece söylenmektey-
di8. Buradan da gördüğümüz gibi halk tarafından sevilen ve önem verilen sancıra türü, tarihi 
sözlü olarak anlatırken halk biliminin çeşitli türlerinden yararlanmaktadır. Sancıra türünde 
en çok rastlanan halk bilimi türü olarak efsaneleri görmekteyiz. Tarihî şahsiyetlerin, tarihî 
olayların, boyların, milletlerin ve insanlığın nasıl, ne zaman, nerede ortaya çıktığını efsane-
lerle anlatmaktadır. Bunun dışında sancıra (şecere) türünde rivayetler, hikâyeler, atasözleri 
ve lakaplar en çok kullanılan türlerdendir. Ayrıca destanlarda şecereyi anlatmak ona tarihî 
bir renk katmaktadır. Sancıra ve sancıraçılardan (şecere ve şecereciden) yola çıkarak halk 

7  W.W. Radloff, ibriztsı Niridniy Literaturı Sеvеrnıh Tyurkskih Plеmеn. Ç. 5. Nаrеçiе Dikоkаmеnnıh Kirgizоv, Sankt-
Petersburg, 1885, S.6

8  B. U. Urustanbekov, T. K. Çoroev, “Sancıra”, Kırgız Tarihi. Kıskaça Entsiklopediyalık Sözdük, Frunze, 1990, s. 155.
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bilimcilerin de tarihçilerin de araştırması gereken paralel bir alan olduğu söylenebilir. 

“Köçmöndör Kagılışı” romanın Ümüt Kultayeva “Kırgız Tarıhıy Romanı: Tipologiyası cana 
Canrdık Özgöçölügü” konulu yayımlanmamış doktora tezinde, Köçmöndör Kagılışı’nı, roman 
ile sancıra (şecere) arasında adeta bir köprü olarak görür ve ‘roman sancıra’9 olarak değerlen-
dirir. Daha eserin başında romanın başkahramanlarından olan Ormon Han’ın dedesinden 
itibaren seceresi anlatılır10. Dedesi Bolot’a eş ararken bilge Sancı Sınçı’nın tavsiyeleri ile eşini 
bulması ve daha sonra doğacak olan çocuklarının özelliklerini de bu bilge tarafından söylen-
mesi halk bilimi ürünlerinde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. 

Romanda yer alan “Orman Han’ın Zindanı” ve “Ümötaalı’nın Arığı” hakkında anlatılan efsane-
leşmiş yer adlarıyla ilgili bilgiler de yer alır.

Romanda Ormon Han’ın babası Nıyazbek’in huzuruna otlak istemek için gelen başka bir boyun 
beyi Kaçıke’ye hakaret içeren cevap verir. Bu konuşmadan sonra Kaçıke Bey Ormon hanın baba-
sına olan saygıdan dolayı ses çıkartmadan oradan ayrılır. Daha sonra Kaçıke Bey, oğlu Eralı’ya 
Ormon Hanı yakalayıp getirmesi için emir verir. Eralı ve arkadaşları kılık değiştirerek Ormon Hanı 
yakalayıp getirir ve zindana atarlar. Ormon Han’ı peşinden kimse arayıp gelmeyince zindandan 
yine başka bir kılığa bürünen çoban onu kurtarır ve binerek kaçması için bir kısrak verir. Bir hanın 
kısrağa binmesi Kırgızlarda ayıp ve hakaret sayılır. Daha sonra yine başka kılık değiştirmiş ihti-
yarı karşısına çıkartırlar. Yaşlı bilge de ona binmesi için at, giymesi için giysi ve karnını doyurmak 
için yemek verir. Yemek yerken Orman han yanlış yaparak intikam peşinde koşturacak olursa 
iki boyun arasında boşuna savaş çıkacağını sohbet sırasında bilmeceli bir konuşmayla anlatır. 
Orman Han saldırmayacağına söz verir ve sağ salim evine döner. Aradan bir hayli zaman geçtik-
ten sonra Kaçıke Ormon Han’a kendi boyundan bir kızla evlendirerek aralarını düzeltir11. Burada 
anlatılanlar halk arasında hala bir efsane olarak bilinmektedir. “Ormon Han’ın zindanı” veya 
“Ormon Han’ın Oru” denilen yer günümüz Cumgal ilçesindeki Bay-Töböt’te bulunmaktadır.

Narın İline bağlı At-Başı ilçesinin Birlik ve Ak Moyun köylerinin bulunduğu topraklarda ro-
manımızın başkahramanlarından Ümötaalı kendi halkına hayvan kemikleriyle kazdırdığı arı-
ğa halk arasında “Ümötaalı’nın Arığı” olarak söylenmektedir.  Romanda Ormon Han’ın oğlu 
Ümötaalı “Ak Muz’dan itibaren yirmi kilometre (çakırım) uzunluğunda ark kazdırarak halkına 
ekin ektirdiği” anlatılıyor”12.

Kırgız sözlü geleneğinde Sınçılık geleneği bilgeliği esas alan bir gelenektir. Kırgızca-Rusça 
sözlükte sınçı kelimesinin anlamı olarak; “insanların kahramanlık niteliklerini, atların, av kuş-
ları olan kartal ve şahinlerin ne düzeyde iyi olduklarını sınayan sınayıcılar” şeklinde bir açık-
lama getirilmiştir13. Türkçe sözlükte sına- fiilinin anlamı; 1-değerini anlamak, gerekli niteliği 
taşıyıp taşımadığını bulmak için birini, bir nesneyi veya bir düşünceyi yoklamak, denemek, 

9  Ümüt Kultayeva, Kırgız Tarıhıy Romanı: Tipologiyası cana Canrdık Özgöçölügü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bişkek, 
2011, s. 165

10  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek, 1993, s.10-17

11  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s.18-84

12  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s.257-258

13  Konstantin Yudahin; Kırgısko-Russkiy Slovar; Moskova, 1965
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tecrübe etmek. 2-Bilgisini, yeteneğini veya niteliğini yoklamak imtihan etmek olarak veril-
miştir14.

Sınçılar söz ustalığını ve insan psikolojisini iyi bilen kişilerdir. Sınçılar toplum içerisinde say-
gıdeğer bir yere sahipler ve çeşitli fonksiyonlar üstlenmişlerdir:
1- Çocukların dış görünümüne bakarak, gelecekte nasıl bir savaşçı olacaklarını söylemişler-
dir;
2- Savaşta veya yarışta binilecek atların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını tespit etme 
görevi üstlenmişlerdir;
3- Kartal, şahin ve tazı gibi av hayvanlarını sınamışlardır;
4- Savaş sırasında hangi taktiğin etkili olacağını belirleme işini de sınçılar yapmışlardır;
5- Genç akınları (âşıkları) sınayarak onların ne kadar iyi veya kötü olduklarını söylemişlerdir.

Bu romanda da sınçılık geleneğiyle ilgili motifler sıkça karşımıza çıkmaktadır. Daha romanın 
başlarında Bolot’un evlenmesi için eş ararken karşılarına çıkan Taanake hakkında Bolot’a 
Sancı Sınçı şunları söyler: “Bolot Taaneke ile evlenirseniz sizden “sinirli sarı”, “kendi işine malını 
harcamayan cimri”, “asık suratlı”, “yemeğe doymayan obur”, “istediğine ulaşan kartal” ve “at ka-
çırmaz aygır” oğullarınız olacak”15. Daha sonra Sançı Sınçı’nın dediği gibi Bolot ile Taaneke’nin 
çocukları olur.

Abılay Han, Cayıl Bey’i öldürttüğünde sınçısı, çocuklarına bakarak çocuklarının da öldürül-
mesi gerektiğini yoksa daha sonra intikam almak için geleceklerini söyler16

Alıbek Bey’in sınçıları Balbay Bey’in tazısını gördüklerinde alacakları karşılığında onu almak 
isterler. Balbay ise tazısını vermez, onun yerine kırk yılkı verir17. 

Kazak Han’ı Tezek kendi sınçısına Kırgızların ona evlenmesi için hazırladıkları kızı sınaması 
için kız evine yollar18

Yine eserde Kanay Bey, kendi oğullarını sınatmak için sınçı getirtir. Sınçı, büyük hanımından 
olan oğlanların hiçbirini beğenmezken küçük hanımından olan oğlu Baytik’in bahadır ola-
cağını söyler19. Nitekim de Baytik Kırgız tarihinde bahadır olarak bilinmektedir.

Sonuç olarak sancıra (şecere), efsane ve sınçılık geleneği eserin olay örgüsünde ustaca kul-
landığını söyleyebiliriz. Köçmöndör Kagılışı, zengin olay örgüsü ve romanda yer alan sözlü 
gelenek ürünleriyle her zaman Kırgız tarihinde ve tarihî romanlar arasında önemli bir yere 
sahip olacaktır.

14  Türkçe Sözlük; Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1988, s. 1298

15  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s.14-17

16  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s. 97

17  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s.115-118

18  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s.337-338

19  Kaçkınbay Osmonaliyev, “Köçmöndör Kagılışı”, Bişkek,1993, s.468
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Some Legendary Events Reflected İn Historical Novel ‘Kochmondor Kagylyshy’ (War Of Nomads)  

Abstract
Oral folklore of Kyrgyz Turks transferred from generation to generation began to be reflected in literature 
since XX century. It is possible to see oral folklore in modern literature as novel, poem or other genres. The 
works of worldwide known Chyngyz Aitmatov are the examples of it. Other writers such as Alykul Osmonov, 
Kasymaly Zhantoshev, Aaly Tokombaev also used Kyrgyz folklore in their works. At the same time, folklore 
materials are also reflected in works of historical novel writers. Historical novels such as Kok Asaba (Tugol-
bai Sydykbekov), Kanduu Zhyldar (Aaly Tokombaev), Kochmondor Kagylyshy (Kachkynbai Osmonaliev), Kel-
Kel and Syngan Kylych (Tologon Kasymbekov) are important novels in history of Kyrgyz literature. The novel 
Kochmondor Kagylyshy includes description of war between two big Kyrgyz tribes in northern Kyrgyzstan in 
XX century, war embroilment of other tribes due to the pressure from two big tribes and Kyrgyz’s request 
of assistance from Russia. The novel also includes description of the genealogy of Kyrgyz tribes. The article 
analyzes the role of Kyrgyz folklore in this novel.
Keywords: Culture, Oral Culture, Written Culture, Novel, Kyrgyzstan 

Efsaneye Dönüşen Bazı Tarihî Olayların “Köçmöndör Kagılışı” Tarihî Romanında Yer Alması 

Özet
Kırgız Türkleri, kuşaktan kuşağa aktarıp gelmiş olduğu sözlü geleneğini XX. yüzyıldan itibaren yazılı edebiya-
tın her alanında göstermeye başlarlar. Sözlü geleneğin örneklerini hikâye olsun roman olsun şiir olsun hemen 
hemen her alanda görmek mümkündür. Bunun açık delili olarak dünyaca ünlü büyük Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’un eserlerinde kullanılan folklorik unsurlar söylenebilir. Alıkul Osmonov, Kasımalı Cantöşev, Aalı To-
kombayev gibi yazarlar da Kırgız sözlü geleneğinden büyük ölçüde yararlanmışlardır. Aynı şekilde Kırgız tarihî 
roman yazarları da eserlerini yaratırken sıkça sözlü geleneğe başvurmuşlardır. “Kök Asaba” (Tügölbay Sıdıkbe-
kov), “Kanlı Yıllar” (Aalı Tokombayev), “Göçebeler Savaşı” (Kaçkınbay Osmonaliyev) ve “Kel - Kel”, Kırılan Kılıç” 
(Tölögön Kasımbekov) gibi tarihî romanlar, Kırgız roman tarihinde önemli yere sahiptir. Bunlardan “Göçebeler 
Savaşında”, XIX. yüzyılda Kuzey Kırgızistan’daki iki büyük Kırgız boyu arasında savaşın nasıl ortaya çıktığı, iki 
boyun baskısıyla başka boyların savaşa sürüklenmesi, savaşın büyümesiyle Ruslara başvurma ustaca anlatıl-
mıştır. Eserde sırası geldiğinde Kırgız şeceresine başvurularak boylar arasındaki ilişkilerinden bahsedilmiştir. 
Günümüz Kırgız Türklerinde sözlü anlatılan tarihin bu eserde hangi yollarla verildiğini ele almaya çalışacağız. 
Anahtar Kelimler: Kültür, Sözlü Kültür, Yazılı Kültür, Roman, Kırgızistan
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Saken Seyfullin’in “Ternistıy Put (Dikenli 
Yol)” Romanında Kazakların Milliyetçilik 
ve Sosyalizm Süreçlerine Dair

Nuray Güneş

Türk Dili okutmanı, Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Astana/ Kazakistan

Giriş

Tarih, insanlar, zamanın ilerlemesi-mevsimlerin döngüsü, insanın ömrü gibi- doğal süreçle-
rin terimleriyle değil de, insanın bilinçli olarak içine karıştığı ve bilinçli olarak etkileyebildiği 
belli olay dizilerinin terimleriyle düşünmeye başladığı zaman başlar. (Carr 2002: 198) Konusu 
ne olursa olsun tarih, yaşanmış bir olayın gelişim ve oluşumunu bildiren o dönemden kalma 
hatıralardan, iz ve eşyadan, yazılı belge ve kitaplardan öğrenilir. (Kaplan, 1982: 62)

Roman, tarihi kucaklayan bir edebiyat türüdür. Yazılar metinselleşerek tarihe ışık tutmaya 
çalışır. Tarihî bir roman sanatsal yaratıcılığının gerçekliğini, kurgusallığının tarih onayından 
alır. Borşçukov (1989: 79)’a göre tarihsel roman; içerisinde taşıdığı olayların büyüklüğünü ve 
önemini onun değerini yansıtmaktadır. Hızla gelişen tarihsel olayların aynada yansımasını tari-
hi romanlarda görmek mümkündür. Napolyon destanlarının dramatik finalinden sonraki ilgiyi, 
19. yüzyıl romanlarının çağdaşları kendi çağının özellikleriyle toplamaktadır. Belinskiy (1968: 
802) edebiyat ve tarih arasındaki yakınlığa dikkat çekmiştir: “Hatıralar çok ustaca yazılsa 
romanın son dönemeci kendi kapanışını oluşturur. Tarihin kesin görüntüsü ve hayal gücünün 
aralarındaki ortaklıkta en önemli gerçek nedir? Aslında sanatsal sunumdur. Tarihçilerin ressam 
olarak adlandırılması boşuna değildir.” 

Tarihsel romanların popülerliği dönemin güncel, ruhsal ve siyasî etkileriyle harmanlanan bir 
oluşum süreciyle birlikte ilerler. Tarihten bir sayfa açacak olursak Çarlık Rusya’sında 1917’de 
Petrograd’daki Kışlık Saray’ın Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan 
ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasına neden olan bir takım hadiseler meydana gelmiştir. Sos-
yalist devrimin ilerlemesine kolaylık sağlayan bu ortamda bir takım ideolojiler topluma ba-
sın ve yayın yoluyla enjekte edilmeye başlanmıştır. Bu kadar belirleyici bir hâlde bulunan 
ideolojiyi yaymak ve kurulan yeni sistemi işletebilmek için de öncelikli olarak emekçi hal-
kın hakkını arayan, onun yaşayışını yücelten Proleter edebiyatın kurulması amaçlanmıştır. 
Sovyetler Birliği ideolojisinin resmî edebiyatı da denilebilecek, Toplumcu gerçekçi olarak da 
adlandırılan, Proleter edebiyat böyle bir süreç içerisinde kurulmuştur. (Gücüyeter ve Yılmaz 
2012: 1829) Dönemin ideolojisi sosyalist realizm baskınlığı altındadır. Sosyalist realizmin 
felsefî kökeni Marksist felsefeye, politik kökeni Bolşevik hareketine, estetik ve edebi kökeni 
klasik Rus edebiyatına dayanmaktadır. (Tagızade 2006: 9) Sovyetlerin yeniden yapılandır-



94

Nuray Güneş

ma oluşturduğu düşünceler toplulukları etkisi altına almaya başlamıştır.  Etki altında kalan 
halklardan birisi de Kazaklardır. 1917 ile 1920’li yılları arasında Kazak halkı, büyük bir kriz 
yaşamıştır. Kazak yurdu, adeta bir savaş meydanına dönüşmüştür. Eski Çarlık Rusya ile yeni 
Bolşevik Rusya arasındaki kanlı savaşın çoğu, Kazak toprakları üzerinde geçmiştir. Yazarların 
birçoğu bu iki ateşin arasından halkını kurtarmak için savaş meydanında mücadele ederken 
bazıları da hapislerde yatmıştır. (Koç, İşina, Korganbekov 2007: 441) Kazak edebiyatında bu 
süreçlerden geçmiş olan bir yazar da Saken Seyfullin’dir.

Saken Seyfullin’in hayatı

Saken Seyfullin ilk eğitimini köy imamından almış, Arapça okuma yazma öğrenmiştir. S. Sey-
fullin 1905–1908 yılları arasında Nildi’de bulunan Kazak – Rus okulunda eğitim alır. Sonra 
1908–1910 yılları arasında Akmola’daki üç yıllık okulda eğitimine devam eder. 21 Ağustos 
1913 tarihinde Sibirya Üniversitesi adıyla bilinen Ombı Öğretmen Okuluna kabul edilir ve 
bölgenin iki öğrenciye verdiği burstan birini kazanır. Bu okuldan 1916 yılında mezun olur. 
(Kokubassova 2008: 315) 

1917 yılında Akmolinsk şehrine gelen yazar, “Jas Kazak” (Genç Kazak) adlı siyasi ve kültürel bir 
derneğin başkanı olmuştur. “Tirşilik” (Hayat) adlı bir gazetenin gayri resmi olarak redaktör-
lüğünü yapmıştır. Büyük Ekim devrimini yazdığı “Kel Jigitter” adlı şiir Kazak Sovyet edebiya-
tının ilk ürünü sayılmaktadır. 27 Aralık 1917’de Akmola’da Sovyet hükümetinin kurulmasıyla 
Akmola Sovdep1’in bir üyesi olarak kabul edilir ve “Eğitim Halk Komiserliği” bölümüne atanır. 
(Kakışev 1972: 125) 

1918 yılında ataman Anenkov tarafından tutuklanarak Petropavlsk hapishanesine atılır. 
1919 yılında Ombı esir kampına getirilen Seyfullin, arkadaşlarının da yardımıyla kaçmayı ba-
şarmıştır. Kendine farklı bir yol güzergâhı çizdikten sonra yürüyerek Avliye Ata (Taraz) şehri-
ne gelir. Ortam biraz sakinleşince tekrar Akmola’ya döner.

Saken Seyfullin çağdaş Kazak edebiyatının kurucularından sayılmaktadır. Devrimden önce 
çıkan şiir kitabı “Ötken künder” (Geçen Günler) ile meşhur olmuştur. 1918 yılında RKP’ye 
(Rusya Komünist Partisi) girmiş, Akmola bölgesinde de “Devrimci Komitesi” üyesi olmuş-
tur.1919 yılında Akmola’da daha sonra Orenburg’da parti çalışmaları yapmıştır. 2  

Seyfullin 26 Temmuz 1920’de Sovyetler Kongresinde yönetim komitesi üyesi olarak seçilir.  
4 Ekim 1920’de Kazak Otonomi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini ilan eden Sovyet kurucuları 
kongresinin delegesi olur. 1922’de Kazassa’nin (Kazak Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yeti) 3. Kongresinde “Cumhuriyet Halk Komiserler Konseyi”nin başkanı olarak seçilmiştir. Bu 
esnada  “Eŋbekşı Ķazaķ” gazetesinin redaktörlüğünü yürütür. “Asau Tulpar” adlı şiir kitabını 
ve “Kızıl Sunkarlar”, “Bakıt jolında” dramalarını çıkarmıştır. 1923’te “Ternisty put” tarihi roma-
nının parçalarını “Kızıl Kazakistan” dergisinde yayınlamaya başlamıştır. 8 Kasım 1923 Kazak 

1   Sovdep; konsey çalışanları, askerler ve köylülerden oluşan milletvekilleri. “Burjuvazi, demokratik veya siyasi önyargılarla 
doldurulmuş insanlar, bizim Sovyet milletvekillerine büyük şaşkınlık içerisinde hayran kalmaktadırlar. Onları şaşkınlığa 
düşüren doğrudan seçimlerin olmamasıdır.” Lenin (“Amerikan işçilerine mektup” 1918 )(Sovyet milletvekillerinin konuş-
masından kısaltma)

2  http://seifullin.ru/statiopisatele/sakeniegozhizn.html
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Sovyet edebiyatında ilk olan “Lenin” şiirini yazmıştır. (Kakışev 1972: 126)

7 Nisan 1925 “Kaznarkompros Akademik Merkezi”nin (Kazakistan Halk Eğitim Komiserliği) 
başkanı olarak tayin edilir. Kazak proleter yazarlar derneğini kurmak için organizasyon bü-
rosu başkanı olarak görev yapar.

Kazak edebiyatına kazandırdığı bazı şiirleri “Sovetstan “, “Albatros”, “Kızıl At”tır. “Edebiet Mai-
danı” dergisinin baş editörü olarak çalışır. 1935’te  “Sotsialistan” ve “Aişe” kitaplarını yazar. Ki-
taplarında Devrimle gelen olguları çok iyi bir şekilde işlemiştir. (Adibaev ve Kuspanov 1972: 
100)

1938 yılında, “Burjuva milliyetçisi” olarak tutuklanan Seyfullin, Alma-Ata Zindanlarında 
NKVD3  tarafından 28 Şubat 1938’de öldürülür.

Ternistıy Put (Dikenli Yol) romanı 

Seyfullin, 1927 yılında kaleme aldığı “Tar col, taygaq keşuv” adlı romanını, Arap alfabesiyle 
Kazakça olarak yazmıştır. Roman Rusça’ya, Tatarca’ya ve Özbekçe’ye tercüme edilmiş olup 
on iki ana bölümden oluşmaktadır ve bazı bölümlerinde alt başlıklar yer almaktadır. 

1920’li yıllardan başlayarak Sovyet Edebiyatı’nda tarihsel roman önemli gelişmeler gösterir 
ve hatta Sovyet romanının bel kemiğini oluşturur… Romanların tarihsel belgeler üzerin-
de kurgulanması Sovyet romancılığının ayırt edici bir özelliği haline gelmiştir.(Türkeş 2011: 
103) Ternistıy put’ romanı Kazak tarihindeki 1916-1919 yıllarında yaşanan en önemli olayları 
belgelerle dolu bir zeminde sunar. Seyfullin kitabın yazılış amacını şu şekilde anlatır: “Kitabın 
ilk sayıları ‘Kızıl Kazakistan’ dergisinde yayınlanmıştır. Bu kitabın amacı gelecek nesillere 1916- 
1919 yılları arasındaki gerçekleri anlatmaktır. Burada pek çok karakter anlatılıyor. Tarihsel olay-
lardan bahsederken haklı ve haksız olanları da unutmamak lazım çünkü şarkıdan sözleri asla 
atamazsınız. Devrim mücadelesi boyunca pek çok karmaşık ve zor olaylar yaşanmıştır. Akmo-
linsk’ teki Rus Bolşevikler tarafından yönetilen Kazak halkı, vatanı için bütün düşmanlarla özel-
likle Alaş-orda adlı bir partiyle mücadele ediyordu. Kitapta Alaş- Orda ile ilgili pek çok şey anla-
tılıyor. Partinin karakterini ve yaptıklarını en doğru şekilde anlatmaya çalıştım. Alaş- Orda Ekim 
Devrimine karşıydı. Bizim zamanlarımızda pek çok eski Burjuva milliyetçileri kendi hatalarının 
farkına vararak Sovyet hükümetinin düşüncelerini kabul edip Bolşevik Partisine katılmışlardı. 
Bazı bilgiler gazetelerden alındı. Mesela Birlik Tuuı, Jas Azamat, Üş jüz ve Tirşilik gibi. Buradaki 
amaç devrimin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. “ (Seyfullin 1975: 49)

Romanı oluşturan zaman, mekân ve kişiler tarihe yakınlığından dolayı uygunluk içerisin-
dedir.Yazar kişileri net bir şekilde fazla tasvir kullanmadan anlatmış; kongrelere, partilere, 
isyanlara, toplantılara katılanların isimlerini tek tek vererek kalabalık bir şahıs kadrosu oluş-
turmuştur. Toplumun tarihsel gelişimi için parlak bir gelecek oluşturacak, Sovyet zaferini 
savunan kişiler samimi bir üslup içerisinde verilmiştir. Devrimciler cesur, mert, azimli, ka-
rarlı, savaşçı özelliklere sahiptirler. “…İlk odada çoğu Sovdep üyelerinden oluşan ve en tehli-
keli adamlar olarak bahsettikleri yirmi dört kişi zincirlenmişti. Bunların arasında Kızıl Ordunun 

3  SSCB İçişleri Halk Komiserliği. SSCB’nin 1934-1946 yılları içinde  suçla mücadelede ve komu düzenini korumakta 
merkez sayılmıştı. 
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kurmay başkanı, denizci Avdeev, Sovdep komiserleri Pavlov ve Monin, yardımcıları Katçenko ve 
Serikbaev, Martlogo, gıda dağıtım komiserleri Bogomolov ve Asılbekov, halk eğitim komiseri 
Seyfullin, çalışma komiserleri Pyankovski ve Şerbakov, savunma komiserleri Gryaznov, Adilev, 
Jainakov, Bekmuhametov, Sovdep üyesi olmayan, sosyal demokrat Petrokeev vardı. Cezaevine 
Uspenska, Spassky, Karagandı fabrikalarının işçileri, “Jaz Kazak”ın genç üyeleri tutuklandı. Gün 
geçtikçe durumumuz ağırlaşıyordu, her gün ölümü bekliyorduk. Düşmanlarımız sevinirken ar-
kadaşlarımız acı içindeydi. Kasvetli bir hapishanede kızıl şahin-Bolşevikler zincirlenmiş oturuyor-
du” (Seyfullin 2011: 217-218); “…Komiser Jangeldin Kazak ilk Bolşevik’tir. Kendisi Beyaz Ordu’ya 
karşı Kızıl Ordu’da mücadele etmiştir. Onun adını Alaş-Orda gazetelerinden sadece kötü birisi 
olarak duymaktaydık. Burjuva için tehlikeli birisiydi.” (Seyfullin 2011: 149)

Yazar anti-sosyalistleri, burjuvaları, bazı parti başkan ve üyelerini “sosyalist gerçeklik”e ters 
düştüğü için hicivli bir üslupla yermiştir. Onları halkı sömüren, hor gören, onlardan para top-
layan, acımasız ve sert kişiler olarak anlatmıştır: “…Kolçak kuduz kurt gibi acımasızca herkese 
saldırıyor. Öfkeli kurt, kan görünce sarhoş oluyordu. İlk başta, Kolçak’tan korkan halk saklanmış-
tı… Köye geldiğimde,  Kolçak intikam öfkesiyle yanıyordu.” (Seyfullin 2011: 415)

Alaş-Orda Partisi’nin bazı üyelerinden olan; Mustafa Çokaev, Muhammedcan Tınışbayev, Ali-
han Bukeyhanov, Halil ve Jahanşi Dosmuhamedov’a da hiciv oklarını fırlatmıştır. Romanın 
bir sayfasında onları cesaretsiz olarak atfeder: “…Biz havaya sadece bir kere ateş edildiğinde 
‘korkusuz’ beyefendilerin, burjuvazi hükümetinin üyelerinin kaçtığına şahit olduk. Tınışpaev, 
Çokayev, Akaev gibiler yürütülen Kokand otonomisinin hükümetini de maskaralıkla bitirdiler.” 
(Seyfullin 2011: 157)

Tarihi sıcağı sıcağına ele alan yazar zaman dilimlerini açık bir şekilde belirtmiştir. Olayların 
bazılarını gazetelerdeki yazılanlarla pekiştirmiş, gazetelerin tarih ve sayılarını da eklemiştir: 
“2-8 Nisan 2017 tarihleri arasında öncelikle Torgay bölgesinde toplantı oldu…(83); 25 Ocak 1918 
yılı ‘Sarı-Arka’ gazetesinde…(102); 12 Ekim 1918 ‘Sarı arka’:57 gazetesinde…(176); Çekoslovak 
isyanı. Akmolinsk’teki Sovyet hükümetinin yıkılması 3 Haziran 1918…(198); Mart 1918 yılında 
İrgiz’da Sovyet iktidarı…(420); 22 Haziran 1919 Sekreter Konovalov…(178); 27 Şubat 1918 № 
261 ‘Kazak’ gazetesinde şöyle bir haber yayınlanmış…(152)”

Roman pek çok mekânda geçmektedir. Şehirler, hapishaneler, kamp alanları, köyler, toplantı 
ve kongre binaları, vagonlar, halkın yaşadığı evler olayların geçtiği bazı yerlerdir. Seyfullin’in 
yaşadığı ve görev yaptığı Akmola, Kongrelerin yapıldığı Orenburg, sürgünlerin gönderildiği 
Omsk ve Petropavlavsk kamp alanları, Türkistan, Semey, Bayanaul  ve Amantay köyü gibi. Ya-
zar en geniş tasvirleri “Türkistan yollarında” (Doroga v Turkistan) ve “Kurak stepler” (V golod-
noy stepi) alt başlıklarında verir. Mekân tasvirleri dönemin özelliklerini yansıtmaktadır: “Bizi 
demiryolu yanında bulunan kampa sürdüler. Kamp bağımsız bir devlet gibiydi, kulübeden kulü-
beye geçerek yürüyebilirsiniz… Kampta kirli yataklar ve pis koku vardı. Vagonlarda geçirdiğimiz 
hayata bakarak burası kendi köylerimiz gibiydi.” (Seyfullin 2011: 326); “Yolculuğumuz devam 
edince Sarı-Arka içerisinde yeşil otlar bitti. (Betpak dala) Uçsuz bucaksız bozkır gözüktü… Ya-
şayan bir can yoktu. Bozkır da su da yoktu. Atım bozkırda acıktı. Yanına yaklaştığımda ağır ağır 
nefes alıyordu…” (Seyfullin 2011: 433); “Soba hızla soğuyordu ve soğuk hemen vagona geliyor-
du. Vagonun parçalarından çok hızlı bir şekilde buz sarkıtlar beliriyordu.  Her taraf donuyor ve 
beyazlaşıyordu… Buz gibi soğuk vagonun içinde acı çekerek yatıyorduk” (Seyfullin 2011: 300)
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İnsanların yaşamları, parti politikaları ve mücadeleleri, yönetim şekilleri, isyanlar, savaşlar 
dönemin özelliklerini yansıtır. Dönemin psikolojisini üzerinde taşıyan yazar, bunları olay 
örgüsüne satır satır işleyerek akıcı ve kuvvetli bir anlatım yakalamıştır. Seyfullin Sovyet ikti-
darının Kazak bozkırlarına gelişini yansıtan bir ressamdır. Doğal olarak edebiyatta yeni ka-
rakterler oluşturdu ve bu net karakterler efsanevi ve cesur Kazak savaşçılarını yansıtıyordu. 
Devrimden sonraki ilk yıllarda Sovyet İktidarının düşüncelerini kavrayan Seyfullin kendisinin 
ve devrimcilerin bakış açısını yansıtıyordu. Romanda pek çok farklı tarihsel faktörler vardır. 
Yalnızca büyük bir ressam bu kaynakları kullanarak ideal bir bina yapabilir. (Şalabaev 1975: 
42)

Başkirya’da yaşamış, eğitim alanında bir süre iş yapmış, Kolçak’ın hapishanesinin eski 
mahkûmu, eli ayağı zincirlenen öğretmen Veli Hangeldin “Dikenli Yol” romanını okuduktan 
sonra, Seyfullin’e şöyle bir mektup gönderir: “Bu kitaptan kendimi uzaklaştıramadım, bu kitap 
sayesinde gerçekten seni tebrik etmek istiyorum. Kazak hayatını, parti mücadelesindeki tarihi 
olayları anlatan kitabin için sana yoldaş ve arkadaş olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu kitap 
bana unutulmaz kareleri tekrar hatırlattı. Senin kitabını okurken acı çektiğimiz günleri hatır-
layarak ağladım...” Bu sözlere istinaden roman, tarihsel özgünlüğüyle sanatsal bir belgedir.

Ternistıy Put (Dikenli Yol) romanındaki milliyetçilik ve sosyalizm süreçleri 

Burjuva milliyetçilerine karşı verilen mücadelede devrimin getirdiği eşitlik ve özgürlük Ka-
zak halkının yeni bir yolda yürümesi için bir kapı açıyordu. Vaat edilen düşünceler de yeni 
bir kavramın etrafında toplanıyordu. Yazarın ideolojik arayışındaki temel sorular Ekim Dev-
riminde ve iç savaşta Kazak halkının yeriydi. Saken Seyfullin Kazak edebiyatında sosyalist 
gerçekçiliğe atılan adımda devrimci hareketin getirdiği kavramları tarihi süreçte titizlikle 
işlemiştir. Bu kavramlar romanın farkı bölümlerinde ele alınmaktadır. Romanın bütün bö-
lümlerini -1916-1919 yılları arasında yaşanan süreci- içerisindeki kesitlerle inceleyeceğiz:

1-Arifesinde (Nаkonune) 

Akmolinsk’te okul başlamadan üç ay önce, nüfus sayımı yapmak için görevlendirilen yazar; 
buranın kuzey tarafındaki köylerinde nüfus sayımı yapar. Kazak köylerindeki çileli yaşamı 
ve zorla uygulanan kuralları görür ve bir arayış içerisinde “Kazak halkı için ne yapabilirim?” 
sorusunun ön hazırlığını yapar. Burada dikkat çeken karakterler arasında köyün zenginle-
rinden Nurgamembet Sagınayev’i, müslüman din adamlarının temsilcisi molla Kumusbek’i, 
dönemin hanı Nurman’ı, Ağa Olcabay’ı, onun tercümanı Toleybay’ı, Vali Masalskiy’i sayabili-
riz. Burjuva yanlısı olduğu belirtilen bu kişilerin bütün imkânlarını kullanarak ulusal kurtuluş 
hareketini engellemeye çalıştıkları, uluslararası düşmanlık ve provokatörlük yaparak Kazak-
ları Ruslara karşı kışkırttıkları belirtilir. 

Yazar 1916 Kazak Kurtuluş Hareketini tetikleyen olayın temelinde Rusya’nın Almanya ile sa-
vaştığı için Kazakistan ve Orta Asya ahalisinden 18-31 yaşları arasındaki erkekleri cephelerde 
geri hizmeti görmek, siper kazmak gibi işlerde çalıştırılmak üzere çağrılmalarını göstermek-
tedir. Çarın bu çağrısı ezilen Kazak halkı için fırtına öncesi sessizlikti:  “Ancak Kazaklar bunu 
istemiyordu. Başka bir vatanda ölmek istemediklerini dile getiriyorlar ve Çara karşılık vermeye 
başlıyorlar.” (Seyfullin 2011: 31)
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Bu emirname, Rusya’nın, eşit haklara sahip bir vatandaşı olarak asla muamele görmemiş Tür-
kistan halkına karşı, haksız bir yüktü. Burada savaş kanunları hâkimdi. Türkistan Duma’ya 
milletvekili gönderme hakkına bile sahip değildi. Savaş esnasında Türkistan, tamamen is-
tismar edilmişti. Bu şartlar altında, eşit muameleye tabi tutulmayan yabancı milletler safla-
rından, Rusya’nın kurtarılması için cephe hizmetlerine gönderilmek üzere, yarım milyon in-
sanın askere alınmasına cesaret ediliyordu. Bu duruma Türkistan halkı çabuk tepki gösterdi. 
(Hayit 2004: 207)

2-Kazak Kurtuluş Hareketi -1916 yılı  (Kazakskoe osvoboditel’noe dvijeniye) 

Rusya’nın sıkışık bir savaş içinde bulunması Türkistan’da faal bir kurtuluş hareketine adım 
atılmasına imkân verdi. Milli hareket önderleri milli kurtuluş savaşını başlatmak için bahane 
aradılar. Rusların aldığı bazı tedbirler, onlara bir bahane teşkil etti. (Hayit 2004: 206)

Romanda olayın başlamasını fitilleyen olaylardan bir kaçına şu şekilde değinilmiştir: “25 Rus 
askerin Kazak köyüne gelerek 12 tane atın kaybolduğunu ve bunları Kazakların aldığını iddia 
ediyorlar fakat Kazak halkı almadığını söylüyor ve kendilerini savunuyorlar... Sonra çatışma 
çıkıyor ve ilk ateş eden Rus askerler oluyor. Kazaklar da karşılık veriyorlar… Rus askerler geçici 
olarak çekilmek zorunda kalıyorlar Kazaklar ise ileride daha büyük tehlike olmaması için oradan 
kaçıyorlar “ (Seyfullin 2011: 48-50)

“Aynı 25 asker yanındakilerle 300 develi kervana saldırıyor. Kervanda tutuklanan adamlar Zaha-
rovsk köyüne hapishaneye gönderiliyor.” (Seyfullin 2011: 52)

Çarlık Rusyasının emirleri karşısında tahammülü kalmayan halk ayaklanmaya başlamıştır. 
Romanda halkın milli direnişteki kararlılığını şu sözlerden anlayabiliriz: “Kazak köyleri ve Rus 
köyleri arasında gerilim başlamış, genç Kazak yiğitlerinden bazıları atlarını, silahlarını hazır tu-
tarak aniden çıkacak isyana hazırlıklı oluyorlardı. Korku içinde yaşayan Kazak halkı her şeye rağ-
men Rus çarına karşı direneceğini söylüyordu: Çar bizim suyumuzu ve topraklarımızı bizden aldı 
şimdi insanlarımızı almak istiyor, Alman oklarının altında öldürmek istiyor gurbette ölmektense 
kendi topraklarımızda ölmek daha iyidir.” (Seyfullin 2011:42-43)  

“Jolboldı köyünden sonra kendi köyüme geldim. Buralarda halk gerçekten ayaklanmaya başla-
dı. Bütün köy ahalisi çiftlik işlerini bırakarak isyana hazırlanıyorlardı. Han olarak Hacı Ahmet’i 
seçmek istiyorlardı. Gençler demirden bıçaklar ve baltalar yapıyordu.” (Seyfullin 2011: 44)

Kazak bozkırlarına Çar askerlerini göndererek ayaklanmayı şiddetli bir şekilde bastırmaya 
çalışır. Kazak halkının bir kısmı öldürülür bir kısmı da şehir hapishanelerine atılır, köyler yağ-
malanarak yakılır.

3-Devrimin ilk yılları (Pervıe godı revolitsii)

Rusya’da, 27 Şubat 1917’de başlayan devrim Çarlık monarşisinin yıkılmasıyla sonuçlanmış-
tır. Sosyal Demokratlar, Anayasal Demokratlar (Kadetler) ve Sosyal Devrimciler önderliğin-
de gerçekleşen bu devrim, Rus imparatorluğunun her yerinde olduğu gibi Kazakistan’da da 
büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Devrim sonrasında Kerenski yönetiminde iş başına gelen 
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“geçici hükümet” imparatorluğun sınır eyaletlerinde kendi yönetim birimlerini kurma çalış-
malarını hemen başlattı. Bu çerçeve içinde Kazakistan’daki idari organlarda da bazı yüzeysel 
değişiklikler yapma yoluna gitti. (Kesici 2003: 169)

Romanda Kazakların bu habere sevinirken zengin toprak sahiplerinin ise üzüldüğü anlatılı-
yor. Bununla birlikte Kazaklar için milli-siyasi gayelerini dile getirmeleri için hareketli bir or-
tam oluşmuştur: “Ben Akmolinsk’e geldim. Mitingler başladı ve insanlar toplandı. Komiteler ve 
bürolar sürekli değişiyordu çünkü seçimler yapılıyordu. Eski gardiyanlar, öğretmenler, yazarlar, 
tercümanlar, müdürler, doktorlar arasında rekabet vardı çünkü herkes komiteye girmek istiyor-
du. Akmolinsk’teki vatandaşlar gruplara ayrıldı. Rus Kazakları, küçük işlerle uğraşan pazarcılar, 
Müslümanlar, (Tatarlar ve Kazaklar) öğretmenler, garnizon askerleri. Her grup kendi içinde top-
lantı yapıyordu. Çar hükümeti çöktüğü için bütün bakanlar atılmaya başladı. Halk bir özgürlük 
kazanmıştı fakat kim, nasıl yönetecek muammaydı.” (Seyfullin 2011: 61)

Komiser Kerenskiy4’in altında olan iktidar kısa dönem için yönetim oluşturmaya çalışmış, bu 
sebeple Omsk şehrinden elit kesimden gönderilen kişilerin katılımıyla bir toplantı yapılarak 
durumun konuşulması için Kazaklardan da iki kişi gönderilmiştir. Toplantıda Kazak bölgesel 
komitesinin oluşturulması için bir karar alınmış fakat bir süre sonra Komiser Kerenskiy ile 
Kazak komitesi arasında anlaşmazlık olmuştur. Yazar bir mektup göndererek eski kanunların 
artık geçerli olmadığını fakat yeni kanunlarında henüz oluşturulmadığını belirtmiştir ve ko-
miteden istekleri olmuştur: Kalımın5 kaldırılması ve kadınlara özgürlük verilmesi. 

Yazar arkadaşlarıyla Rusya’daki devrimi daha iyi anlatabilmek için “Jas Kazak” (Genç Kazak) 
adında bir organizasyon oluşturmuştur. Organizasyon her türlü otonom cumhuriyetin oluş-
masını destekler. Jas kazak’ın başkanı Saken seyfullin ve diğer üyeleri Adilev, Aybasov Asıl-
bekov, Serikbayev ve Nurken. Yazar oluşturulan komitenin önemini şu şekilde aktarmakta-
dır: “Bizim komite bütün kazaklar için Akmolins bölgesinde hem mahkeme hem polis merkezi 
hem de hükümet olarak oluşturuldu.” (Seyfullin 2011: 73)

1917’de her gün yeni gazeteler çıkmaya başlamıştır:  Halil Gabasov redaktörlüğünde 
Semey’de Sarı Arka, Kolbay Togusov redaktörlüğünde Taşkent’te “Alaş” Sonra (‘Alaş’ gazete-
sinin ismi ‘Birlik Tuvı’ olarak değişmiştir. Redaktörü Mustafa Çokay’dır), Rahimjan Düysem-
baev redaktörlüğünde (Yazarın da çalıştığı gazete) Akmolinsk’te  “Tirşilik”, Baytursunov ve 
Dulatov redaktörlüğünde Orenburg’da “Kazak” gazeteleri çıkar. “Kazak” gazetesi, Temmuz 
1917’den sonra Alaş’ın basın organı oldu. Gazetelerde komitelerin nasıl çalıştıklarına dair 
bilgiler de yer almıştır.

Karışıklıklar içerisinde Alaş-Orda dikkatini iki yere çevirmiştir:  Semey’e (Başkanı Alihan bö-
keyhanov) ve Batı Kazakistan’daki Uralsk bölgesine (Başkanı Jahanşa Dosmuhammetov)

Kazakların siyasî tarihinde bir dönüm noktası olan ve “Milli kurtuluş” hedefiyle, “Birinci Ge-
nel Kazak Kurultayı”nın toplanması romanda şu şekilde anlatılıyor: “2-8 Nisan 1917 tarihleri 
arasında öncelikle Torgay bölgesinde toplantı oldu. Toplantıya Oral, Akmola, Semey, Sır-Dariya, 
Bökey bölgelerinin komite temsilcileri geldi. Bu toplantıda bütün Kazakistan vilayetlerinin kong-
reye çağırılması için karar alındı ve hazırlık bürosu da kuruldu. Onun başında “Kazak” gazete-

4  Şubat Devriminin önderlerinden,  geçici hükümetinin başbakanı. Sosyalist Devrimci Parti (SR) üyesi.

5  Başlık parası
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sinin yayın kurulu Bökeihanov, Baitursınov, Dulatov, Kadirbaev geldi. Orenburg’da 20 Haziran 
1917 yılında her bölgeye telgraf gönderilerek kongre olacağı haber edildi. Kongre’nin en önemli 
gündem maddeleri şunlardı: Rusya’nın yönetim biçimi, Kazak illerinin özerkliği, toprak, eğitim, 
din, yargı, kadın hakları, Rusya’daki Müslümanların sorunu, Kazakistan’da siyasi bir partinin 
oluşumunu; Semireçye’deki olaylar, Kiev’deki tüm Rusya federatif kongresine ve Petersburg’daki 
halk eğitim komisyonuna temsilcilerin katılması sorunu.” (Seyfullin 2011: 83-84) 

Akmola bölgesinden kongre delegeleri olarak Asılbek Seitov ve Mağjan Jumabaev de katıl-
mış fakat kurultay gerekli ilgiyi görmemiştir. Orenburg kongresinde en çok tartışacak konu-
lardan birisi de Rusya’nın yönetim biçimiydi: “Bu konu herkesi rahatsız ediyordu çünkü kong-
rede zenginler toplanacaktı. Onların hangi yönetim biçimini seçeceği belliydi sadece kendilerine 
uygun olanını.” (Seyfullin 2011: 86)

Kongredeki görüş ayrılıklarına neden olan konulardan birisi şöyle anlatılmıştır: “Orenburg 
komitesinde bizimle ilgili olanları kendi ilçe komitemizde tartıştık. Komite kararını Birmuhamed 
Aibasov bir telgraf oluşturdu. ‘Biz Otonom Cumhuriyet için oy veriyoruz bununla diğer yönetim-
lere karşıyız.’ Bizim telgraf Orenburg kongresi başlamadan önce gitmişti çoğu bizim gibi otonom 
cumhuriyet istiyordu. Bökeyhanov ise Rusya hükümeti’nin İngiltere’deki gibi kral ve parlamen-
todan oluşmasını istiyordu. Zaman geçtikçe hacılar, eski başkanlar, mollalar bizi düşman ve 
ateist gibi görüyordu. Sonra ‘Tirşilik’ (Hayat) gazetesini yayınlamaya başladık. Ağustos ayında 
ilçe kongresine Omsktan Asılbek Seitov geldi. Kongrede ‘Alaş’ partisinin kurulması ve her böl-
geden toplantıya girecekler kararlaştırıldı. Akmola’daki toplantılar bizim için çok zor geçiyordu.  
Zenginler ve mollalar geliyordu komiteye. Komite parçalanmaya başladı. Bizimle birlikte olan 
dostlarımız bize karşı tuzaklar kurmak için eski ilçe başkanlarıyla birleşmişlerdi. Komite yeniden 
oluşturuldu. Başkan olarak Huseyin Kojamberlin ayrıca komitede molla Manten, eski mahkeme 
tercümanları Erdenbaev ve Sarman Şulenbaev ve eski ilçe başkanı ve tercüman Usen Kosaev…” 
( Seyfullin:87-88)

‘Tirşilik’ gazetesi ‘Jas Kazak’ gazetesinin parçası gibi yeni komiteyle mücadelede bir rol oy-
namıştır. Fakat ‘Tirşilik’ gazetesini yoksulları destekleyen sadece milliyetçilik ve dini önyargı 
temelleri üzerine oturtturuyorlar. Yazar buna karşılık: “Gazete ruhu milliyetçi olsaydı öncelikle 
Alaş-Orda tarafında olacaktı. Dini yönü oldu mu? Müftüler kendilerini düşünerek Kazak halkına 
engel olmaya çalışıyor. Kazakların hayatında önemli olan toprak sorunu ve onun çözülmesi için 
çalışan Kazaklara, Rus Çarlığına bağlı müftüler engel oldular.” (Seyfullin 2011: 90)

Seyfullin ve arkadaşlarından oluşan komite toplanarak en aşağıdan, halkın gücüyle, Kazak 
ilçe komitesini dağıtmak için karar alır. İlçe Başkanı Petrov planlananları duyduğunda çok 
kızar. Çoğu yoksul halktan oluşan kişiler miting yapar. Komiteciler ise bodrum kapısından 
kaçar. Komiser Petrov komite haklarını koruyarak yeniden kurmak için süre ister fakat hiçbir 
şekilde yerine getirmez. Bu eylemden sonra komite halk gözünden düşmüştür. 

4-Sovyet için mücadele (Borba za sovetı)

SSCB, içindeki bütün milliyetlerin, milli ayrılıkların “eşitlik” esasına bağlı kalmakla bertaraf 
edileceği düşüncesi üzerine kurulmuştu. Merkez-Rus esasında “halkların eşitliği” ilkesi ile 
yükseleceği teziyle SSCB içindeki milletlere “federe cumhuriyetler” verilerek milli kültürlerini 
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sürdürme imkânı verilmiştir. Milli kültürün sürdürülmesinde aranan ve mecburi kılınan tek 
şart ise onların şeklen milli fakat temelde sosyalist karakter taşımaları idi. Yapılacak her şey, 
Sovyet halklarının sonunda erişecekleri ortak kültüre, Sovyet kültürüne giden yolu hazırla-
maktı.(Uçar 2007: 51)

Ekim Devriminden sonra, Akmolinsk’in sosyal ve siyasi hayatı çok hareketli geçmeye başla-
mıştır. Toplantılar, mitingler, hararetli tartışmalar, Sovyet yönetimine karşı çıkan zenginler, 
soylular, memurlar,  Alaş partisinin destekçisi olarak Kazak komitesi bu bölümde karşımıza 
daha güçlü çıkar. 

Orenburg kongre sonucunda Kazakistan’ın her tarafında Alaş partisinin kurulmasıyla ilgili 
karar çıkar. 14 Kasım 1917’de Kazakistan’ın her ilinden katılan delegelerin gazetede isimleri 
sıralanır.6 (Seyfullin 2011: 98-99)

Devrimin ilk günlerinden itibaren Alaş-Orda liderleri Sovyet iktidarına karşı çıkmıştır. ”Alaş-
Ordu gazeteleri Bolşevikleri her şekilde karalıyordu: ‘Bolşevikler parayla satılmış, Almanların 
gizli ajanlarıdır.’  diye gazetelerde yazıyorlardı.” (Seyfullin 2011: 100)

25 Ocak 1918 yılı “Sarı-Arka” gazetesinde bir başlık dikkat çekiyordu: Kazak-Kırgız Kongresi 
genel kararları. İkinci Genel Kazak Kongre’si 5-13 Aralık 1917’de Orenburg’da gerçekleştiril-
miştir. Kazakistan’ın sekiz bölgesinden delegeler orada toplanmıştır. Kongrede Bökeyhanov 
ve onun arkadaşlarının baskın bir havası vardır. Kongredeki meseleler şunlardır: Sibirya, Tür-
kistan otonomisi ve güneydoğu kurulu, Kazak-Kırgız otonomisi, milis güçlerini oluşturma, 
milli konsey, eğitim, milli hazine, müftü seçimi, halk mahkemesi, köy idaresi, gıda soruları. 
Tartışılan sorunlar kongre hükümetinin bir kaç milyon ruble (Rus parası) toplamaya karar 
vermesi ve bir kaç bin milis gücünü toplayarak bölgelere göndermesi şeklinde sonuçlan-
mıştır. Alaş Ordu hükümeti oluşturulmuş. Sonunda Alaş-Orda ulusal otonomi hükümetine 
15 üyenin dışında, 15 kişi de yedek olarak seçilmiştir. Alaş-Orda başkanı olarak Alihan Bö-
keyhanov olmuştur. 

Alaş hareketinin muhalifi olan, sosyalist bir çizgi izleyen “Üç Jüz” partisini Muhan Aitpenov, 
Kölbay Togusov ve Şaimerden Aljanov kurmuştur. Halk “Üç Jüz” partisine biraz soğuk bakı-
yordu çünkü henüz oturmuş bir siyasi yapısı yoktu.

Ekim İhtilali’nden sonra siyasi mücadele günden güne artmış, Sovyet hükümetinin 
Akmolinsk’te daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bir binada toplanan kalabalık Sovdep’i 
oluşturmuştur. Katılımcılar içerisinden vekiller belirlenmiştir.

Alaş-Orda hükümeti halk milisi oluşturmak için halktan vergi toplamaya karar vermesi tar-
tışmalara yol açmış ve bir toplantı yapılmıştır. Yazar burada bir konuşma yaparak tepkisini 
dile getirir: “Alaş-Orda ne demek? Bu parti eskiden kalma hanlar dönemini yeniden oluşturmak 
için kurulan bir partidir. Bizim halkımızın hanlığa mı ihtiyacı var? Hayır! Biz yılarca hanların yap-
tıklarına katlandık. Hanlık zenginler için bir hava gibidir. Hanlık sıradan halk için değildir. Kazak 
halkından para toplamaya başladılar ne için? Kazaklardan milis oluşturdular kim için? Kimden 
korunmak için? Bolşeviklerden, çünkü onlar işçilerin çıkarlarını koruyorlar.”(Seyfullin 2011: 130) 
Bolşeviklerin krallara, hanlara, zenginlere ve halkın kanını emenlere karşı savaştığını sayfa-
lardan anlayabiliriz.

6  Turgay, Akmolinsk, Semipalatinsk, Uralsk, Semireçensk (Yedisu), Bukey illerindeki delegelerin listeleri.
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Sovdep’in başına Zahar Katçenko gelir. Bundan böyle Akmolink şehri tüm sorunlarını 
Sovdep’e sunacaktı. Mali sorunlar, gıda, eğitim, posta, telgraf, tarım, mahkeme, sağlık,  Kazak 
büro yönetimi, ilçe emniyet komiserleri seçildi. Seyfullin eğitim işleriyle ilgilenecekti. Yazar 
bu işleri yürütürken eğitim için toplanan paraların yerine ulaşmadığını tespit etmiş ve “Tirşi-
lik” gazetesinde yayınlamıştır.

Petrograd şehrinde Sovyet hükümeti kararnameleri tek tek çıkmış ve radyodan duyurul-
muştur. Burjuva Rus ve Kazak Alaş-Orda gazeteleri Bolşevizm’i karalayan haberler yapmıştır. 
Alaş-Ordu partisi asker toplamak için kolları sıvamış ve gençleri Uralsk ve Semipalatinsk şe-
hirlerinde eğitim almaya davet etmiştir. 

Ocak 1918’de Orenburg kentinin Bolşevikler tarafından işgal edilmesiyle Alaş-Orda komitesi 
Semipalatinsk’e geçmiştir. Redaktörü değişen “Kazak” gazetesinde “Orenburg’taki Durum” 
başlığıyla bir yazı çıkmıştır. Yazıda Bolşevikler gelmeden önce ve geldikten sonraki hayat 
karşılaştırılmıştır. Böyle bir durumda halkı korumak için Tatar gençlerinin ağırlıkta olduğu 
“Müslüman Askeri Komitesi” geldiği söylenir. 

18 Ocakta şehre Bolşevikler girerek saklanan subayları aramaya başlar. Önemli binaların 
önünü tutarlar. Şehri ellerine alan Bolşevikler “Orenburg Bölgesi” gazetesini alır. Adını ise 
“Haber” olarak değiştirir. “Güney Ural” gazetesi “Halk işi” adıyla çıkmaya başlar. Menşevikle-
rin “Çalışma şafağı” gazetesini Bolşevikler kapatıp,  yerine “Çalışma Gazetesi”ni yayınlamaya 
başlar. 9 Şubatta  “Orenburg Müslüman Devrimi Komitesi” adlı gazetesinin ilk sayısı çıkar. Ab-
dulhamit Jundibayev gazetede olanları şöyle aktarmış: “Sayısı artan partilerin mücadeleleri de 
artıyordu. Çar, hükümet işlerinden uzaklaştırılmıştı. Siyasi boşluğu Bolşevikler ve siyasi partiler 
doldurdu.” Ay sonunda (Şubat 1918) Orenburg, Dona, Uralsk, Ukrayna’dan hariç diğer yerler 
Bolşevikler’in yönetimindeydi. Orenburg Bolşevikler’e baş eğmeye mecbur kalır. Bolşevikler 
ile şehre Turgay ilçesinden Komutanı Alibiy Jangildin gelir. Alibi Bey devrim ülküsünü halka 
anlatmaya çalışır. Halkın hayatını kolaylaştırmak niyetiyle komutan tarafından davet edilen 
işçiler çalışmaya başlar. “Kazak” gazetesinin redaktörler heyeti Orenburg’tan kaçtıktan sonra 
sorumluluk Seyfullin’e geçmiştir. 

Komiser Jangeldin Kazak ilk Bolşevik’tir. Kendisi Beyazordu’ya karşı Kızılordu’da mücadele 
etmiştir. Bökey bölgesi gençlerinin Kerenski’nin elinden hükümeti alıp halka teslim ederler. 
Bökey bölgesinin yönetimi tekrar oluşturulmuştur. Alaş ordusu Semipalatinsk’teki oluşumu-
nu güçlendirmeye çalışır. Uralsk ve Aktobe’deki Sovyet hükümetini kabul etmek istemeyen 
Alaş-Orda Türkistan’da otonomi kurmak ister.

“Kazak ” gazetesinde Şubat 1918’de yayınlanan metinde Bolşeviklerden korkan kişilerin kaç-
tığı yazılmıştır: “Kokandta sovyet rejimi yerleşti. Eski Türkistan otonomisinden tevkif edilenler-
den Mustafa Çokay ve Abdrahman Urazaevlar dışında gerisi kaçmış...”  (Seyfullin 2011: 152)

Günden güne güçlenen Sovyet beyannameleriyle halkı etkiler.  Bu bağlamda yazar kitabın-
da tam metnini eklediği Bolşeviklerin konuşmasını verir: “Rusya’daki ve Doğu’daki bütün Müs-
lüman emekçilere. Arkadaşlar! Kardeşler! Rusya’daki müslümanlar, Volga, Kırım Tatarları, Sibir 
ve Türkistan Özbekleri, Kırgızlar Kafkas Türkleri, Kafkasya Çeçenleri; Çarlar tarafından Rusya’nın 
müstebitleri tarafından camileri, ibadethaneleri yerle bir edilmiş, inançları, töreleri ayaklar altı-
na alınmış olan herkes! İnanç, örf ve adetleriniz, milli ve kültürel kurumlarınız şu andan itibaren 
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serbest ve dokunulmazdır. Kendi milli hayatınızı tam bir özgürlük içinde düzenleyin. Bu sizin 
hakkınızdır. Biliniz ki sizin haklarınız, tıpkı tüm Rusya halklarınınki gibi, devrimin ve onun or-
ganları olan İşçi, Köylü ve Asker Sovyetlerinin güçlü koruması altındadır. Bu devrimi ve onun 
hükümetini destekleyin…” (Seyfullin 2011: 154-155)

“Tınışpaev, Çokayev, Akaev gibi ‘Kokand Otonomisinin Hükümeti’nin yöneticilerinin yaptıkları su 
yüzüne çıktı.” diye yazan yazar kitapta yapılanların gerçek yüzünü göstermek için Çokaev’in 
kendi mektuplarından örnekler verir ve orada burjuvazi milliyetçilerinin, dini fanatiklerin, 
vergi toplayanların yaptıklarını örneklerle anlatır.

Kokand başkanlarının hayatından örnekler gösterir. “Çokayev kaçtığından diğer Kokand 
üyeleri de kaçtılar.  Muhametjan Tınışpaev ve yardımcısı Konırkoja Hodjıkov birlikte kaçmışlar. 
Köpeklerden kaçan kurtlar gibi dağlarda saklanıyorlardı. İki bakan dağlarda hayatlarını kurtar-
mak için çırpınıyorlar.”(165) “Alaş-Orda üyeleri kendilerini ölümün beklediğini biliyorlardı. Onun 
için milis güçleri oluşturmaya başladılar. Milis güçleri öncelikle iki yerde oluşturulmaya başlandı: 
Semipalatinsk ve Uralsk.”(166) Şeklindeki sözleriyle sosyalizmin karşısında duranları iğnele-
miştir.

Daha sonra Turgay’da da milis güçlerini oluşturulmaya çalışırlar. Jahanşa Dosmuhametov ve 
Halel Dosmuhametovlar Uralsk bölgesinde Jımpitı şehrinde Alaş-Orda hükümetini oluştu-
rur. Alaş-Ordu Semipalatinsk şehrine kaçtığından Bolşevikler Orenburg’u alırlar bu yüzden 
Dosmuhametov kardeşler Uralsk şehrinde yerli hükümet kurdular. Uralsk bölgesinde kong-
re toplanır. Kongre Karatöbe’de geçer. 

1918 yılının başında Karatöbe’de Uralsk bölgesinin bütün Kazak aydınları ve elitleri top-
lanır, kongreyi Dosmuhametovlar yürütürler. Kongreye Kenjin, Kasabulatov, Mırzagaliev, 
Karatleuov, Joldybayev, Hangereev, İpmagambetov, Alibekov’da katılırlar. Kongrede bahsi 
geçen konular: Hükümet seçimi, asker toplamak ve onlar için para toplamak. Para mesele-
sini konuşurken kongredekiler iki gruba ayrılır. Çoğu Dosmuhametovlara destek olmuştur. 
Bazıları ise, Alibekov, Kenjin, Kasabulatov, Mırzagaliev, Karatleuov, Joldybayev, Hangereev, 
İpmagambetov gibi bazı kişiler parayı zenginlerden toplamayı önerir. Sonuçta Dosmuha-
metovlar Alaş’ı sevenler adına kimseyi ayırt etmeksizin herkesten yüz ruble toplamaya karar 
verirler.

Gubaidulla Alibekov, Kenjin, Kosabulatov, Joldıbaev, Karatileuov, Mırzagalievler kendi parti-
sini kurmaya karar verir. “Ak -jol” emekçileri korumak için kurulmuş bir partidir. İpmagambe-
tov, Kenjin, Karatleuov’u Temir ilçesine gönderilir. Orada Ruslarla birleşerek Alaş-Orda’nun 
bünyesinde çıkarlar.

Dosmuhametovlar Jımpitı’da Alaş-Orda hükümetini kurmuşlardır. Ona Batı Alaş ordusu adı-
nı verdiler. Kolçak Sibiri aldı, Sovyet rejimi kenarda kaldı bu da Alaş ordusunun gücünün 
arttığı anlamına geliyordu. Oyıl şehrinde subay okulu açıldı. 12 Ekim 1918 “Sarı arka” № 57 
gazetesinde: “Alaş-Ordu emriyle Ural bölgesinde iki bin kişiden oluşan Kazak ordusu kuruldu,  
onların silahlandırılmaları için Samara komitesinden iki bin tüfek, elli yedi makineli tüfek, iki 
tabanca ve iki araç alındı” (Seyfullin 2011: 176)

Kazak Ruslarının şehre girmesi paniğe yol açar. Alaş-Orda hükümeti her tarafa kaçmaya baş-
lar. İsyancılar gıda ve silahları alarak Oyıl’da Kızıl Muhafızlarla birleşmek için Aktöbe’ye doğru 
yollarını devam ederler.  
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Bütün Batı Alaş-Orda hükümeti üç kişiye odaklanmıştır: Jahanşı Dosmuhammetov, Halel 
Dosmuhammetov ve yönetici Salık. Aktobe bölgesinde her evden yüz ruble toplayarak ver-
meyenlere ise ceza verilecektir. “Alaş hanı Kolçak atamanlarından; Dutov, Annenkov, Krasilni-
kov, Semenov, Kalmıkovlar gibiydi. Alaş-Orda askerlerinden köylerdeki insanlar şikâyet ediyor-
du. Uralsk bölgesine Bolşevikler geldikten sonra, 1919 yılı “han” hükümeti dağılıp gitmişler.” (180)

Yazar bölüm başında, 1918 yılının başında Akmolinsk’te geçen olaylardan bahsetmiştir. Yani 
Sovdep’in çalışmaları, halktan alınan vergiler gibi. 

Bu arada Alaş-ordunun Bolşeviklerle mücadelesi devam eder. Bir mayıs bayramı gelir. 
Sovdep’in yardımıyla bu bayram eğlenceli ve törenlerle dolu geçer. “Jas Kazak”a ve Omsk’ta 
okuyanlara destek olmak için paralı bir tören yapılır. Seyirciler Seyfullin’in “Mutluluk Yolunda” 
piyesini seyrederler. Bu yazarın proleter edebiyattaki en büyük ürünüdür. 

Günden güne Sovdep’in etkisi artar. Sovdep üyeleri köyleri ziyaret ederler. 

“Jas kazak” üyesi Abdulla Asylbekov, gençlerden oluşan bir kongreye katılır. Bu kongreyi 
Alaş-Orda’ya destek olan “Birlik” adlı gençlik kurulu yapmıştır. Kongre bittikten sonra Abdul-
la subay, zengin ve Rus Kazaklarının büyük bir isyan çıkartmak niyetinde olduklarını söyler. 
Kökşetav yakınlarında Annenkov’un ordusunun topladığı duyulur.

Bir gün Sovdep için çok önemli iki telgraf gelir: Birisi Petropavlosk’tan diğeri Omsk’tan. Birin-
cisinde: “Rusya’dan Sibir’i geçen Çekoslovak askerleri dönüyorlar. Sovyet hükümetine baş eğmek 
istemiyorlar. Sovdep üyeleri, asker gelecek treni karşılayarak Çekoslovaklara silahlarını vermele-
ri için anlaşma yapmaya gelmişti fakat askerler anlaşma yapmak istemiyorlar. Silahlı çatışma 
tehdidi var, dikkatli olun! diye yazılmıştı. İkinci telgrafta birincisinden daha kötü bir haber vardı:  
Yetişkinleri cepheye göndermek için seferber edin! Acil! Yazılıyordu.” (Seydullin 2011: 196) Sov-
dep üyeleri okuduklarına çok şaşırır ve Sovdep cepheye gönderilmek üzere bir yaş belirler.

5-Çekoslovak isyanı, Akmolinsk’teki Sovyet hükümetinin yıkılması (Çehoslovatskiy myatej, 
padenie sovetskoy vlasti v Akmolinske - 3 Haziran 1918)

Sosyalist çizgisi olan Sovdep’in üyelerinin tutuklanmasına bu bölümde şahit oluyoruz.

Yazar romanda tutuklanmasını şu şekilde aktarır: “Ev sahibesi Özbek Mukımbay ile sohbet 
ederken oğlu koşarak yanımıza geldi, Rus Kazakları insanların tüfek ve kılıçlarını toplayarak, 
Omsk ve Petropavlovsk’ta Sovdep’in yok olması için, herkesi tutuklamak istediklerini söyledi. 
Sovdep’in yerine isyancıların geçtiğini, Boçka, Monin ve Pavlov’u tutukladıklarını anlattı. Atlı Rus 
Kazak askerleri Kızılordu’nun bulunduğu Kubrin’in evini kuşatmışlardı. Beni düşünen birkaç kişi, 
bana kaçmam gerektiğini söylediler. Dışarıda Sovdep’in üyelerini yok edeceğiz diye yükselen ses-
ler vardı. Atışlar yoğunlaşıyordu. ‘Nasıl gideceğim, onca yıl birlikte olduğumuz dostlarımı bıra-
kıp…’ diye düşünüyordum. Sonra saklanmaya karar verdiğimde geç olmuştu, eve baştan aşağı 
silahlanan dört Tatar, iki Rus Kazak geldi, kendimi savunmaya çalıştığımda üzerimdeki silahımı 
aldılar. Beni tutukladılar. Sokaklarda gidiyorduk, yol boyunca dövüyorlardı. Beni Şarip Yalımov 
yakaladı. İnsanların önünde beni dövmemesini söyledim ama dinlemedi, kamçıyla dövmeye 
başladı.”(Seyfullin 2011: 200)

“Nihayet Kazak köylerine götürdüler. Burada kendi Kazaklarımız, Ruslar, Tatarlar, gençler ve 
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yaşlılar vardı. Herkes bağırıyor, Bolşevikleri lanetliyorlardı, kalabalık beni suçluyordu ve dövme-
ye çalışıyorlardı, aralarında Sovdep’te çalışanlarda vardı. “Dinsiz, yalancı!”  diye bağırıyorlardı. 
Dayak atıyorlardı, nefesim azalmaya başladı. Hiç gücüm kalmadı. Hacı Süleyman kollarımdan 
yakaladı ve yakındaki bir kulübeye sürükleyerek götürdü. Kurtarıcım Süleyman’dı. Sovdep’in 
üyeleri zindana atıldı.” (Seyfullin 2011: 202) 

Rus Kazaklar kolayca şehri ele geçirirler. Herkes Sovdep’in başkanı Boçok’u suçlayarak haber 
verilseydi isyana hazırlık yapılacağını söyler. Tutuklananlar arasında on iki kişi, sekizi Rus, 
dördü Kazak vardı. Kazaklar: Baken, Saken, Abdullah, Bayseit’dir. Tutuklananlar şehir dışın-
daki taştan yapılmış açık kapılı büyük bir hapishaneye götürülür. Bu arada Omsk şehri de 
Beyazların  eline geçer.

6-Akmola Hapishanesinde (V Akmolinskoy Tur’me)

İktidara gelen beyaz muhafızlar Akmolinsk’te Bolşevizm’i ortadan kaldırmak için komisyon 
oluşturur.  Komisyon başkanı monarşist Serbov’dur. Bazı yerlerde ölüm cezası kullanılmaya 
başlanmıştır. “Bir gün hapishaneye yedi sekiz memur eşliğinde Serbov ve hapishane müdü-
rü gelmişti. Sonra garnizon komutanı şöyle seslendi: İşleriniz mahkemeler tarafından ele alı-
nacaktır. Her biriniz kanuna göre yargılanacaksınız .” (Seyfullin 2011: 219) Bolşevizm’i, Sovyet 
işçilerini savunanlar hapishaneye atılır. Altmışa yakın kişiden oluşan grubu Petropavlovsk 
şehrine gönderirler.

Beyaz Ordu mensupları büyük bir tezatlık içerisinde bulunan hukuktan bahsederken yaptık-
larıyla çelişmiştir: “Bizi sorgulama için çağırmaya başladılar. Benim sıram geldi. Masada komis-
yon oturuyordu. Yönetim kurulu başkanı Çontonov’du. Benim sorgulanmam esnasında Serbov 
bir yere çıkmıştı. Komisyon içinde bir Rus köylüsü, üç Kazak vardı. Taştı, ünlü Molla Manten ve 
diğeri Tolebay’dı. Sorgulama başladı: İşim ve Sovdep hakkında, ne için Alaş-Orda’ya karşı ol-
duğumu sordular. Gazeteye yazdığım yazılarımı ne amaçla yazdığımı, gazetelerde yayınlanan 
şiirlerin bana ait olduğu söylediler, şiirleri ne için yazıyorum, şiirlerin hangi konularda olduğunu 
sordular. Mayıs bayramında sosyal bir konuda piyes koyduğumu ve Kazak gençlerinin 1916 yı-
lındaki çalışmalarını ve molla ve zenginlerin açgözlülüğünü göstermek istedim. (Seyfullin 2011: 
233-234)

Yazar romanda karışık bir ortam içerisinden kaçışını da şu şekilde anlatır. “Biz Bayseit’le kaç-
maya karar verdik. Baken ve Abdulla’ya planımızı söylediğimizde, bizimle gelmeyeceklerini 
söylediler. Planımız şöyleydi: Kaçmadan önce Kazak elbiseleri bulmalıydık. Bir Kazağın evi bize 
bahçeden yirmi adım uzaktaydı. Bu evin arkasında iki at durmaktaydı. Hapishane işçileri uykuya 
daldığında hemen kaçacaktık. Kaçma vakti geldiğinde bazı sebeplerden dolayı koğuşta kaldım. 
Akşam Bayseit’in kaçtığını söylediler. Hapishane panik içindeydi. Bundan böyle hapishanedeki-
leri bahçeye çıkartmadılar. Hapishane rejimi sertleşti.  (Seyfulin 2011: 251)

İdarî tedbirler ile henüz istikrarı temin edemeyen hükümet, Rusya’nın Bolşevik ve Anti-
Bolşeviklerinin baskısına maruz kaldı. Sovyet Ruslar, hükümeti en tehlikeli rakipleri olarak 
görüyordu. Beyaz Ordu taraftarı Ruslar ise, bu hükümetin varlığını asla hoş karşılamıyor-
du. Mücadele halinde bulunan bu iki parti arasında, Alaş-Orda Hükümeti, Kazaklar arasında 
mevkiini kuvvetlendirmeye ve nüfuzunu artırmaya çalışıyordu. (Hayit 2004: 253) Böylece 
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Sibirya’da neler olduğunu romandaki Rus ve Kazak gazetelerinden şu bilgileri öğreniyoruz: 
“Sibirya, Ufa, Samara şehirleri Çekoslovakların ellerine geçtikten sonra, siyasi rekabete başlayan 
partiler, her tarafta kendi hükümetlerini oluşturmaya çalışıyorlardı. Vekillerin hepsi devrime karşı 
çıktıklarından sonra Samara kendi hükümetini, ‘Milletvekilleri Kurucu Meclisini’, (KOMUS) kurdu-
lar. Tüm Rusya’nın tek hükümetiyiz diyerek ilan ediyorlardı. Alaş-Orda da kendi hükümetini ilan 
ediyordu fakat Kazakistan onlarla birleşmek istemiyordu. Kendi hükümeti de iki bölgeye ayrıldı. 
Birisi Batı Alaş-Orda olarak Uralsk bölgesinde ve Doğu Alaş-Orda olarak Semipalatinsk’te. Batı-
da Dosmuhametovlar, doğuda Bökeihanov, Ermekov, Gapbasov, Tınışpaev vardı. Daha Torgay 
Alaş-Orda vardı. Onun başında Ahmet Baitursunov, Dulatov, Espulov, Kenjin , Karatleuov vardı.” 

Sibirya’da Sovdep yıkıldıktan sonra Beyaz Ordu güçleri bir kaç hükümet kurar. Parça parça 
olan Alaş-Orda Omsk’taki Sibir hükümetine ve Samaradaki komiteye baş eğmek zorunda 
kalır. Torgay Alaş-Orda Semipalatinsk Alaş-Orda’nın bir parçasıydı. Bu üç hükümetin amacı 
aynıydı. Devrime karşıydı. Kendi polis milislerini oluştururlar ve vergi toplarlar. 

7-Kolçak Ordusu (Kolçakovşçina)7 

Beyaz Ordu ve Batı Sibirya Çekoslovakları güçlü ordularını Çelyabinsk’e ve Akmolinsk’e gön-
derir. İsyanlar Çelyabinsk’te, Petropavlovsk’ta, Kokçetav’da, Akmolinsk’te, ve Omsk’ta sürer. 
Olayların gidişatını yönetmek için Akmola’da Alaş-Orda hükümeti kurulur. Samara’yı Bolşe-
vikler alır. Bir toplantı gerçekleştirir ve toplantıyı parti başkanları yönetir: Aksentyev, Cher-
nov , Zinzinov , Ulsky ve Ivanov ve  Dutov, Alaş-Orda adına Çokaev ve Bökeyhanov vardır. 
Tartışmalardan sonra hükümet seçilir, “ Tüm Rusya’nın Hâkimi” adını alır. Çokaev ve diğerleri 
yeni komite içine girerler.

Ataman Annenkov pençesinin içinde.  Akmola’daki etap (V Lapah atamana Annenkova. Etap 
iz Akmolinska)

Rusya’da yaşanan iç savaştaki trajik ve dramatik olayları Ataman Annenkov’un meşhur “Ölüm 
Vagonları”ndan öğrenebiliriz.

Yazar vagona binmeden önceki durumu anlatıyor: “Koğuşa gelen birkaç gardiyan ile cezaevi 
müdürü -cezanızın ikinci aşamasına hazır olun, iki üç gün sonra yola çıkacağız- dedi. Omsk’a 
kadar ünlü Kolçak reisi Annenkov’un ordusunun eşlik edeceği belli oldu. Garnizon şefi hapishane 
kapılarından sırayla bizi çıkardı. Konvoy bizi dışarıda bekliyordu.” (Seyfullin 2011: 272)

8-Ataman Annenkov’un ölüm vagonları  (V vagonah smerti atamana Annenkova) 

Acımasızlığıyla tanınan Annenkov’un o dönemlerde yaptıklarını kitapta görmekteyiz: “Uzun 
ve zor geçen yolculuktan sonra, bizi Petropavloskta’ki eski kampa götürdüler. Hikâyelerin anla-
tıldığı çok korkunç bir yerdi. Biz onların yanında o kadar acı çekmemiştik. Tutuklananlar yemek 
yemedikleri için ölüyorlardı. Güneş batmadan önce Annenkov’un askerinden birkaçı bizi alıp gö-
türdüler. Bizi bilmediğimiz bir yere götürüyorlardı. Dışarıda fırtınalı bir kar vardı. Soğuk kemiğe 

7  1918-1920 Yılları arasında Kolçak tarafından kurulan askeri orduya verilen ad.
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işliyordu. Bir demir yoluna geldik. Sonsuz bir yılan gibiydi.  Halk bize bakarak şaşırıyordu. Bizi iki 
büyük hayvan taşınılan vagonun önünde durdurup iki gruba ayırdıktan sonra bindirdiler. Yedi 
ay Akmola hapishanesinde Haziran 1818 -Ocak 1919 yıllarında iki ay zincirlenerek acı içinde 
yaşadık ve her gün ölüm bekliyorduk. Şuan Petrovalovsk kampına doğru yolladılar. Bizim va-
gonda Katchenko , Monin , Pavlov , Drizge , Kremenskoy , Yurashevich , Bogomolov , Trofimov , 
Martlogo , başka bir Monin , ben Petrokeev , Abdullah , Bakken , Zhumabai , Anenchenko , Kotov 
vardı.Bir telgraf bizi sevindirdi. Haberde St Petersburgu General Yudeniç tarafından alındığı ya-
zıyordu.”

1918 Aralık ayında Kolçağın zulmü tüm sınırları aşmaya başlamış, Bolşeviklerin gizli komitesi 
şehirlerde isyan çıkarmaya karar vermiştir. Askerlerin çoğu Kolçak ordularını bırakarak Bol-
şeviklere katılır. SR de Bolşeviklere katılmıştır. Hep birlikte şehri kuşatmak için bir plan hazır-
lanır. İlk olarak, tren istasyonunu almak, hapishanedeki mahkûmları serbest bırakmak sonra 
da telefon ve telgrafı kesmek sonra da Rus Kazak süvari alaylarını çevreleyerek, kamplardaki 
tutuklu kızıl muhafızları, Macarları, Avusturyalıları, Almanları azat edilmesini sağlamaktı. 

22 Aralık gecesi Bolşevikler tutukluları serbest bırakır ve Kazak ordusunu savunmasızlaştırır. 
Fakat telefon ve telgraf merkezi Kolçakların elinde kalır. Yardım isteyerek takviye çağırırlar. 
Gazetelerde Rusya’da Sosyalist-Devrimciler ve Menşevikler birleşerek Kolçak’a karşı hareke-
te geçecekleri yazılmıştır.

SR’in başkanı Çernov “Bütün Rusya Kolçaklara karşı!”  diye bir bildiri yayınlar. Devrimciler, 
Menşeviklerle birleştikten sonra Bolşevik kurucular meclisinin toplanmasını kabul eder.  Bu 
esnada “Yeni Altay Şafağı” sonra “Altay Nuru” adlı gazeteler Kolçaklara karşı yapılan her şeyi 
yayınlamaya devam eder. 

Yazar Omsk Kampına gidişini de şu şekilde aktarır: “Bizi demiryolunun yanında bir kampa 
götürdüler. Önümüzde kızıl saçlı bir subay, kamp şefleri duruyordu. Kampın her tarafında nö-
betçiler vardı. Kamp bağımsız bir devlete benziyordu. Kapılar kilitli değildi, kulübelerden kulü-
beye geçerek yürünebiliyordu. Toplam tutuklu sayısı bir buçuk bindi. Rus, Tatar, Alman, Macar, 
Koreliler de vardı. Karınca gibi kamp alanında dolaşıyorlardı. Mahkûmların hali çok kötüydü. 
Her gün hastalıktan birisi ölüyordu. Fakat vagonlarda geçen hayatımızın yanında burası kendi 
köylerimiz gibiydi.” (Seyfullin 2011: 326) Nisan 1919’da Kuzey Ural’dan merkez liderler gele-
rek, Beyazordu’yu Ekaterinburg şehrinden kovmuşlardır.

Seyfullin’in kamptan kaçışı bir o kadar zor olmuştur: “Karları Avusturya mahkûmları toplu-
yordu ve şehir dışına götürüyordu. Biz onlarla kaçmak için anlaştık. O gün çok erken kalktık. 
Kalbimiz çarpıyordu. Sonra tüm tutuklar kalktı, her zamanki gibi dolaşıp yürüyorlardı. Biz za-
man zaman dışarıya çıkıp, kızaklara bakıyorduk. Nihayet, Avusturyalılar geldi. Önce Jumabay’ı 
göndermeye karar verdik. Plan hazırdı sadece gerçekleştirmek kalıyordu. Biz sessizce birbirimize 
bakıyorduk. İki kulübe arasında ellerinde kürek tutarken tutuklar gözüküyordu. Hiç kimse şüp-
heli bir davranışta bulunmuyor, herkes çalışıyor gibi davranıyordu. Jumabay hızla kızak üzerene 
bindi. Mahkûmlar üzerine kar atmaya başladılar, sonra bir mahkûm üzerine oturdu, kızağı sür-
dü. Kaçmak için sıra bendeydi. Çok heyecanlıydım, mahkûmlarla, hastalarla vedalaşıyordum. 
Dünkü gibi ellerinde kürek tutan Avusturyalı arkadaşlar göründü. Ben hızlı bir şekilde, kızak üze-
rine uzandım. Onlarda hızlıca üzerime buz ve kar attı. Üzerime ağaçtan yapılan bir şey koydular 
onun üzerine birisi oturdu. Kızaklar özgürlük için kamptan ayrılıyordu.”
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9-Kaçtıktan Sonra (Posle pobega)

Bu bölümde yazar farklı yol güzergâhları üzerinden kaçar: “Janaydar ile yapacaklarımızın 
planın kuruyorduk. Birinci plan: Omsk’tan trenle Petropavlovsk’a geçmek. Orada Abdurahman 
Baydildin’le görüşmek. Yoksa Tainça köyüne gideceğiz. Abdurahman bize sadık birisiydi. Onun 
yardımıyla Kokçetav’a gidip orada Doktor Niyazovla görüşüp, onda sonra Dosov’la görüşmeliy-
dim. Ve Atbasar ilçesinden Akmola ilçesine geçmeliydim. Sonra uzun bozkırlara Sovyet iktidarı-
nın kurulduğu Türkistan’a geçmeliydim. İkinci plan: Omsk’tan trenle Altay ilindeki Slavogra’da 
gidip, orada, iki Bolşevik’in dairesine gidip, onların yardımıyla Pavlodar’a ve oradan Bayanaul’a 
gideceğim. Dağlarda yerleşen Suyundik ailesinin evine gidip, babamın akrabalarını bulacak-
tım. Bir de Bayanaul’da Doktor Şaybay Aimanovla görüşüp, Akmola’dan uzun bozkırlardan 
Türkistan’a gitmek planım vardı. “ (Seyfullin 2011: 344)

Yazar kendi köyüne yolculuğunu kısaca şöyle anlatıyor: “Altay’daki Slavogra’da gitmeye karar 
verdim, Pavlodar’dan Bayanaul’a gitmek maksadındaydım... Balabay’ın köyünden Sarıadır’a 
gelerek Akrabam Mukay’ı buldum... Tekrar Pavlodar ilçesini geçerek, Akmola bölgesine geldik. 
Her yer Bolşeviklerden ve Kolçak’ın adamlarından bahsediyordu.” 

10-Bayanaul Yollarında (Put’ na Bayanaul)

Yazar pek çok köyden geçerek köyüne ulaşır, orada akrabalarını ziyaret eder ve Türkistan’a 
doğru yolculuğuna devam eder. Yolculuğu sırasında Köye gelişinin gizli tutulmasını istemiş-
tir çünkü karışık bir ortam içerisindedir, ajanların haber vermesinden çekinir. Fakat bir gün 
sonra döndüğünü çevredeki beş ilçe duyar, bir hafta sonra da Akmola bölgesinde duyulur.

11-Lanetli Kolçak’ın sonu (Konets Besnovatova Kolçaka)

Yazar Amantai8daki Ayaklanma’nın çıkışını kısaca şu şekilde anlatır: “Kostanay bölgesinde sıra-
dan köylerde yaşayan halk, Kolçak ordusuna karşı silahlarını kaldırarak baş gösterir. Kostanay’ı 
hürriyete kovuştursalar da demiryolu kenarından Kolçak’ın askerleri yetişerek tekrar köyü sarar. 
Kostanaydaki ayaklanmalar aynı zamanda İşim kenarındaki Atbasar ve Akmola arasındaki 
köylerde de Kolçaklara karşı isyan çıkarmalarına neden olur. Onlar silahlanarak “Devrimci Halk 
Ordusu”nu kurarlar. Ştab Amantay köyünde (Rusça Mariinovka) isyanı yöneten Gorlanov ve Ko-
rolevdır. Sovyet rejimini desteklerler. Amantay köyündeki devrim gece gündüz halka güç veriyor-
du. Her taraftan, her bölgeden, köyden devrimci halk gelir. Kolçaklarda güç toplamaya çalışır, 
Alaş-Ordalılar ile işbirliği yaparlar Belirlenen saatlerde Amantay’ı her taraftan çevirirler. Güney 
doğudan Akmola Beyazordu’su, Kuzeyden-Atbasar Beyazları, Doğudan Kostanay Beyazları ku-
şatırlar. Katanaev ve Volkov orduları makineli tüfeklerle gelir… Amantay kahramanları son mer-
milerine kadar savaşır. Mermiler bittiğinde Amantaylılar köyden gitmeye mecbur kaldılar. Alaş-
Ordu işbirliği yaptığı Kolçaklarlar Amantay köyünü yok ederler. Bolşevikleri, subayları, demiryolu 
işçilerini bir gecede öldürürler. Çoğunu hapishaneye acı çekmeye gönderirler. Karagandı, Spassk, 
Uspen fabrikalarının işçileri tutuklanmaya başlar. Alaş-Orda eski Sovdep üyesi, Atbasardaki dev-
rimci Adilbek Maikotov’u bularak hapishaneye atarlar.” 

8  Akmola bölgesindedir. Diğer adı Mariinovkadır.
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Mart 1918 yılında İrgiz’da Sovyet iktidarı yerleşir fakat kalıcı olmaz. Haziran 1918’de Çekoslo-
vak askerleri Sibirya’daki Sovyet iktidarını yok etmeye çalışırlar. Orenburg Kazak reisi Dutov, 
Torgay’dan İrgiz’a gelip kendi iktidarını yerleştirir. Yedi sekiz ay sonra tekrar Sovyet rejimi bu 
bölgeye yerleşir. 

Torgay Alaş Ordu faaliyetlerini yürüten başkan ve üyeleri: Mırjakıp Dulatov, Ahmet Baitur-
sunov, Eldes Omarov, Teljan Şonanov, Mırzagazı Espulov, Salimgerei Karatileov, Asfandiyar 
Kenjin, Karim Toktybaev idi.

Bu esnada Seyfullin uzun bozkırlarla kaplı Türkistan’a kadar yol almaya çalışır. Yolculuğu sı-
rasında, yoldan geçen askerlerden saklanmak için Jumakas takma adını alır. Gizli ismini kul-
lanarak kendisi hakkında halkın ne düşündüğünü öğrenir. Atını hırsızlar çalar ve yürüyerek 
Aulie Ata’ya (Evliya baba, şimdi Taraz şehri) gelir. 

Gazeteler Kolçak’ın Denikin’in ordularının sonunun geldiğini yazarlar. Tüm Türkistan Sovyet 
Cumhuriyetinin başkanı, Kazak Bolşevik Turar Rıskulov (milli komünizm akımını savunmuş-
tur) olur. Kolçak yakalanır ve yazar Türkistan’dan Akmola’ya döner.

Sonuç

Kazak halkına hizmet etmeyi amaçlayan Seyfullin’in romanı edebi bir eser olması vesilesiyle 
Kazak tarihine ışık tutmuştur. 1916-1919 yılları arasında Kazak halkının bağımsızlık için ver-
diği mücadeleyi, 1917 Ekim devriminin getirdiği olguları, Kazakistan’ın içersinde gerçekle-
şen partiler arası savaşın,  isyancıların siyasi cahilliklerinin bütün kanıtlarını ve karakterlerini 
“Ternistıy put’ (Dikenli yol)” romanında bulabiliriz. 

Bu süreçteki, tarihi gerçekliğe bakış açısının dönemin olaylarında saklı olduğunu unutma-
yalım. “Devrimi dahiler bulur fanatikler gerçekleştirir” sözünü doğrulayan bir yaklaşımla ha-
reket eden Seyfullin Çarlık Rusyasının “millet olgusu ve milli unsurları” hiçe sayan tavrına ve 
halkı sömüren burjuvaziye karşı cephe alarak Bolşevizm’in arkasında durmuştur. 
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Saken Seyfullin’s “Ternistıy Put– Dikenli Yol” Novel Natıonalıty Of Kazakh And Socıalısm Process

Abstract

Taking place in Russia’s political, administrative, cultural and economic rebellion of the workers’ strikes and 
conflicts, peasant movements and military actions leading to the Bolshevik revolution decreased weak in 
Russia Czar. Finally, in October of 1917,Revolution in Russia, which caused the tsarist autocracy to be col-
lapsed and Soviet Union to be established instead of it,gave opportunity to the development of new ideolo-
gies.In Kazakh Soviet literature ,which is affected by these idelogies Saken Seyfullin,which has an important 
place and reflected the effects of war, oppression, martial law in the works.In Ternistıy put’-Dikenli Yol, Seyful-
lin wrote the Kazakh village life before the revolution involved ,Kazakh people’s living conditions, the steps 
taken in 1916 with the release of the national uprising in 1917, the realization of the October revolution and 
the revolution of the  effects on humans. His observations until 1919 written in this novel will be examined 
in this period’s socio-political values.

Key Words: Historical novel,socialism, 1917 october revolotion, Saken Seyfullin, Ternistıy put’-(Dikenli Yol), 
The nationality of Kazakh

Saken Seyfullin’in “Ternistıy Put (Dikenli Yol)” Romanında Kazakların Milliyetçilik Ve Sosyalizm 
Süreçlerine Dair

Özet

Rusya’da gerçekleşen siyasi, idari, kültürel ve ekonomik isyanlarla birlikte oluşan işçi grevleri, çatışmalar, köylü 
hareketleri ve askeri hareketler Bolşevik devrimine uzanan yolda Rus Çarlığı’nı zayıf düşürmüştür. Nihayet 
1917 yılının Ekiminde Rusya’da Çarlık otokrasisinin yıkılıp yerine Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlanan 
devrim yeni ideolojilere kapı açmıştır. Bu ideolojilerden etkilenen Kazak Sovyet edebiyatında önemli bir yere 
sahip olan ve savaş, baskı, sıkıyönetimin de içinde bulunduğu Saken Seyfullin eserlerine bu etkileri yansıtmış-
tır. Ternistıy Put (Dikenli Yol) romanında Seyfullin’in devrimden önceki Kazak köy hayatı, Kazak halkının yaşam 
koşulları, 1916 yılında milli ayaklanmanın çıkmasıyla birlikte atılan adımlar, 1917 Ekim devriminin gerçekleş-
mesi ve devrimin insanlar üzerindeki etkilerini, 1919 yılına kadarki gözlemlerini romanın kurgusu içerisinde 
kaleme alan yazarın eserini dönemin sosyo-politik değerleri içerisinde inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Tarihi roman, Sosyalizm, 1917 Ekim devrimi, Saken Seyfullin, Ternistıy put’-Dikenli Yol, 
Kazak milliyetçiliği. 
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Karakalpak Yazar Gülayşa 
Esemuratova’nın Romanında 
Sovyet Devri Tarihinin İzleri

Hatıra Kamalova

Tashkent Pediatri Tıp Enstitüsü Nökis kolu, Nökis-Karakalpakistan-Özbekistan

Giriş

Sunum konusuna geçmeden önce Karakalpaklar’ın tanıtımı ele alınabilir. Özbekistan Cum-
huriyetinin içinde yer alan Karakalpakistan halkının dili Kıpçak Türkçesidir. Karakalpaklar 
eski zamanlardan beri Aral gölünün güney tarafında yerleşmişlerdir. Karakalpaklar, tarihleri 
boyunca onlara saldıran ve ele geçirmek isteyen halklara karşı savaştıkları gibi 1917-1922 
yılları arasında Sovyet rejiminin yapılandırılmasıyla birlikte oluşturulmaya çalışılan Sovyetler 
Birliği güçlerine karşı da savaşmışlardır. Bu mücadelede birçok kişi ve liderler baskıya uğra-
mışlardır. Bu kişiler sürgüne gönderilmiş veya öldürülmüştür, ailelerini ise tüm olanaklardan 
uzak tutulmuşlardır. Çocukları okullardan uzaklaştırılmış, eşleri hiçbir işe alınmamışlardır. 
Köylerinden kovulanlar bile olmuş. Bu kişilere halk düşmanı adı verilmiştir ve bu adı ömür 
boyu taşımışlardır. Bu Karakalpakistan’ın birinci dalga baskılarıydı. İkinci baskı dalgası 1928-
1930 yıllarına dek gelmektedir – tam da Gülayşa Esemuratova’nın doğup büyüdüğü yıllar. 
Bu rejim baskılarından dolayı Esemuratova kendi babasını hiç görmemiştir. Çünkü babası, 
Abdicemal İsmetullayev 1930’da vurularak öldürülmüştür, evi haciz edilerek ailesi param 
parça olmuştur. 

Gülayşa Esemuratova’nın çoğu eserinin ana teması halk düşmanlarının hayatlarıdır. Onla-
rın neler çektiğini, çocuklarının neler yaşadığını, okul ve iş hayatlarını ne şekilde sürdür-
düklerini, isimlerini neden değiştirmek zorunda kaldıklarını detaylarıyla anlatılmaktadır. 
Esemuratova’nın hikâyelerinde bunları okurken okuyucu o günlerin gerçek olaylarını görme 
fırsatı bulabiliyor. Çünkü Sovyetler zamanındaki yazılan tarih kitaplarında bu halk düşmanla-
rının kendi ağızlarından hiç bir şey duyulmuyor. Her şey süregelen rejimin ağzından aktarılı-
yor. Bundan dolayıdır ki böyle hikâyelerden yararlanarak insanların neler yaşadığını öğrene-
biliyoruz. Bu bildiride Gülayşa Esemuratova’nın bir hikâyesi incelenmiştir. İncelemede halk 
düşmanlarının Sovyet devri zamanındaki hayat tecrübeleri gün ışığına çıkarılmaktadır ve o 
zamanın ideolojisine meydan okuyan bir tarih çerçevesi oluşturulmaktadır.

“Bin Affettiklerimden Biri”

“Bin Affettiklerimden Biri” 1985’te yazılmıştır ama sansüre uğradığı için uzun süre basılama-
mıştır. Nedenlerinden birisi ise yazarın halk düşmanı olarak bilinmesidir. Diğer ana neden ise 
bu hikâyenin canlı bir şekilde baskıya uğramış bir ailenin dramını yansıtmasıdır. Hikâyenin 
başkahramanı Aynagül’dür. Aynagül’ün babası Sovyet baskısına uğramıştır ve bu yüzden 
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Aynagül bu baskının tüm yükünü taşımıştır. Hikâyedeki olaylar komünist ideolojisinin insan-
ların üstünde kurmak istediği düşüncelerinin gerçek olaylarla ne kadar çatıştığını öne sür-
mektedir. Bu bölümde Aynagül’ün babasının ne şekilde halk düşmanı olarak ilan edildiğini, 
Aynagül’ün okuldan önceki ve okula başladıktan sonra yaşadığı sıkıntıları, başka insanların 
nasıl halk düşmanı olarak ilan edildiklerini ve Aynagül’ün büyüyünce de korkularının sürdü-
ğünü görebiliyoruz. 

Bu hikâyede Aynagül’ün babasının nasıl halk düşmanı olarak adlandırıldığının iki nedeni 
vardır. Birincisi Aynagül’ün babasının, kadı Celalettin’in, halka yeni hükümetin politikaları-
nın doğru anlaşılması gerektiğini anlatmakla ilgilidir. Hikâyede de bahsedildiği gibi “Köyde 
kolektif ekonomisi devrinin geliştiği bir vakitti1” (49). Her şey, insanların toprakları, evleri, 
mülkleri hükümetin eline geçiyor, ortaklaşa kullanma dönemi başlıyordu. Bu politikayı köy-
lülere anlatanlar ise bazı çarpıtmalara da başvurabiliyordu. Örneğin, herkesin hayvanı, ev-
leri, hatta eşleri ortak olmalıdır diye söyleyenler olmuş. Hükümetin bu politikasının doğru 
yanlarını bilip, yanlış anlatılanları fark edebilenleri ise “hükümete karşı” (49) gelmekle suçlu-
yorlardı. Celalettin de bu doğruları görebilen insanlardan birisiydi. Halka şöyle sesleniyordu: 
“Hiçbir zaman sevip aldığınız yol arkadaşınız ortak mal olamaz. Hükümetin fikirleri öyle ola-
maz, tersine özgürlük, istediğin kişiyle evlenebilmektir” (50). Hatta bu düşüncesini bir dav-
ranışında da göstermiştir. Celalettin güzel ve genç bir bayana “Sen bundan sonra ortaklaşa 
kullanılan bir kadınsın, sadece eşinin kadını olmayacaksın, benim de kadınımsın” (50) diye 
saldıran adamı dövmüştür. Celalettin’in bu olayı da çarpıtılarak farklı bir şekilde anlatılarak 
yansıtılmıştır. Artık açık bir şekilde Sovyet hükümetinin gönderdiği idarecilerine saldıran ve 
onların dediklerini hiçe sayan birisi olarak tanınmaya başlanmıştır.  

Celalettin’in ikinci “hatası” ise ellerindeki bahçe ve medresesi ile ilgili bir sorundan kaynak-
lanıyordu. Celalettin’in bahçesindeki meyvelerden halk faydalanmasına rağmen, idareciler 
tarafından gönderilen bir heyet ağaçları kesmeye başladığında Celalettin onlara karşı çıkar: 
“Bunu toplumsal olarak kullanırız! Neden kesiyorsunuz?” (51) Bahçesinin kesilmesine karşı 
gelmesine rağmen kesimleri durduramayan Celalettin hiç olmazsa medresesini kurtarmak 
ister ve şöyle savunur fikrini: “Bu bina sağlamdır. Yüz seneye yeter dayanıklılığı. . . . Pamuk 
deposu olarak kullanılır – bir tarafı da ofis olabilir” (53). İdareciler Celalettin’in bu sözlerini 
kendisine karşı kullanmak için farklı bir renk kattılar. Kendi korkularını yansıtarak Celalettin’i 
şöyle suçladılar: “Babasının medresesini tutarak, cahil halkı yeniden ezip, kolektif hayatımızı 
mahvedecek kötülüğün sahibisin sen” (53). Sonuç olarak ta şöyle karar verirler: “Medreseni 
de bozmamız gerek, seni de sürgüne göndermemiz gerek!” (53) Böylece, Celalettin köyden 
halk düşmanı olarak kovulmuş, izi kaybolmuştur. 

Aynagül babasının halk düşmanı damgasını yediği için daha okula başlamadan başka in-
sanlar tarafından sürekli tartaklanmıştır. Ne zaman birisi Aynagül’ü görse: “Sen kötü adamın 
kızısın” (12) diye laf duyuyormuş. Bir çocuk için böyle bir durum elbette psikolojik bir sıkın-
tıya yol açar. Aynagül insanlardan uzak, daha küçücük yaşta babasını sorgular olmuştu. Bu 
laflar sadece büyükler tarafından değil Aynagül’ün çocuk arkadaşları tarafından da söylenip 
Aynagül’ü oyundan soğuturdu. Bu sözleri sık-sık arkadaşlarından duyan Aynagül vakit bul-
dukça görmediği babasına sitem ediyordu: “Bazen çocuklar ‘kötü adamın kızısın’ diye be-
nimle oynamıyorlar diye babasına darılırdı” (20). Göründüğü gibi Aynagül’ün daha okula 

1  Bu çalışmada kullanılan Gülayşa Esemuratova’nın Karakalpak dilindeki hikâyesinin Türkçe tercümesi yazara aittir. 
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başlamadan herkes tarafından reddedilen bir varlık sıfatına dönüşmüştür. Sovyet devrinin 
baskılarının gücü ve her yere ulaşılır olması göz önüne sürülüyor.

Okula başladıktan sonra Aynagül’ün çilesi bitmez. En sevdiği birinci öğretmenini Sovyet 
hükümeti halka karşı iş çevirmekle suçlayınca Aynagül onu da kaybeder. Sonradan gelen 
öğretmeni ise Aynagül’e her fırsatta zulmeder. Böyle olaylardan birisi yabancı bir askerin ki-
taptaki resmi ile ilgili meydana gelir. Aynagül’e başka nasıl kötülük edebilirim düşüncesiyle 
öğretmeni Aynagül’den yabancı bir askerin resmini çizmesini ister. Daha önceden kitabın-
da bu askerin resmini gören Aynagül şöyle der: “Öğretmenim bu asker başı Bluher’dır” (37). 
Öğretmeni de hemen bu bilgisinden faydalanarak şöyle devam eder: “Sen onu tanıyorsun 
demek. O senin babanın arkadaşı mı yoksa? Gördünüz mü, bunlar küçüğüne kadar bir birini 
kollayıp, Bluher’in halk düşmanı olduğunu bilse de, ona leke sürmek istemiyor. Çiz dediysem 
çiz!” (37) Böyle amaçsız ve gereksiz davranışlarla Aynagül’ün öğretmeni sadece Aynagül’ü 
değil tüm sınıfı korkutarak çocuklara kendi gücünü göstermiştir.  

Halk düşmanı kızı ya da kendisi halk düşmanıdır damgasını taşıyan bir tek Aynagül değildir. 
“Bin Affettiklerimden Biri” hikâyesinde Aynagül’ün birinci öğretmeni Satullah oğlu Kıdırbay 
da halk düşmanının oğludur diye işinden kovulmuştur. Kovulma anı da detaylarıyla canlı 
bir şekilde resmedilmiştir. Kovulma nedenlerinden biri halk düşmanının oğlu olmasıdır, 
diğer nedeni ise babasının medrese hocası olmasıdır. Sovyet hükümetinin temsilcileri de 
okulun diğer öğretmenlerine ibret olsun ve öğrencilerine öğüt olsun diye Kıdırbay’a olur 
olmaz olumsuz nitelikleri layık görerek anlatmışlardır: “Kıdırbay öğretmenininiz, babasının, 
küçük çocukları kırmızı sopayla döverek okuttukları medresede sizleri de kandırıp, beynini-
zi yıkayıp namaza alıştırıp, oruç tutturmuştur” (29). Dahası, tüm okul çocuklarına Kıdırbay 
öğretmenin neden kovulduğunu anlatırken başka halk düşmanlarının çocuklarından uzak 
durmalarını öğütlemişlerdir: 

Size hatırlatmamız gereken başka konular da vardır – aranızda halk düşmanlarının 
çocukları vardır. İşte bunlara dikkat edin! Mümkün olduğunca onların yanlarında fazla 
bulunmayın, kaçın onlardan. Onlardan büyük zarar görebilirsiniz! Eğer onların ayıpla-
rını görürseniz bize ya da Seyitmurat öğretmeninize hemen haber verin! (30) 

Hükümet temsilcilerinin en küçük fırsattan bile faydalanarak insanlardan kurtulmayı başara-
bildiklerini, diğer insanları da baskı ve kontrol altına alabildiklerini, küçücük çocukları nasıl 
kandırdıklarını ve halk düşmanı olarak adlandırılan çocukları nasıl yalnızlığa ve umutsuzluğa 
sevk ettiklerini görebiliyoruz. 

Hikâye çocukluklarında Sovyet devrinin baskılarını çeken çocukların büyüdüklerinde bile 
hala bu izleri taşıdıklarını göstermektedir. Örneğin, Aynagül ona çocukken çok çektiren öğ-
retmenini yıllar sonra sokakta eski eşyaları toplayıp top sattığını görünce bile içini bir korku 
sarıyor: “Bu adamla yüz yüze geldiğinde Aynagül titremeye başlar ve derinde yatan korku 
duyguları yeniden canlanır, vücudunu yeniden korkular sarar. Hatta aniden kalbi rahatsızla-
nır. Adamın acımasızlıkla dolu suratından şimdi bile kötülüğe meyilli olan bir soğukluk sezer” 
(11). 

Sonuç olarak Gülayşa Esemuratova’nın “Bin Affettiklerimden Biri” hikâyesi okuyucuya herkes 
tarafından kabul gören ideolojik tarihe başka yönlü bir bakış sunmaktadır. Sovyet rejiminin 
yeni kuruluş zamanlarındaki halkın ve özellikle merkezden uzak olan halkın, çektiklerini gös-
teren bu hikâye insanlara sunulan resmi tarihi sorgulama fırsatı vermektedir. Buna benzer 
hikâyeler okuyucuya daima ellerindeki gerçeklerden başka gerçeklerin de olduğunu ve bu 
gerçeklerin de geçerliliğini ispat etmektedir. 
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The Traces Of Sovıet Perıod Hıstory In Karakalpak Author Gulaysha Wsemuratova’s Short Story

Abstract

One of the most important features of the author from Karakalpakistan, an autonomous republic of Uzbe-
kistan, Gulaysha Esemuratova’s short stories is their reflection of the real events. One of the author’s primary 
purposes in writing books, creating short stories and presenting them to the public is to reveal some events 
that were used to be hidden during the Soviet regime. The readers of Esemuratova’s short stories involunta-
rily become the witnesses of the repressing and oppressive Soviet regime and see what people underwent 
in those times. This study explores the repression of the Soviet regime on people and especially on children 
in Gulaysha Esemuratova’s short story “One of the Thousand Forbidden.” 

Keywords: Gulaysha Esemuratova, Karakalpakstan, Karakalpak, Soviet, Soviet regime

Karakalpak Yazar Gülayşa Esemuratova’nın Hikâyesinde Sovyet Devri Tarihinin İzleri

Özet

Özbekistan’ın içinde yer alan Karakalpakistan Muhtar Cumhuriyetinin yazarı Gülayşa Esemuratova’nın 
hikâyelerinin en önemli özelliklerinden biri gerçeklerden esinlenerek yazılmış olmasıdır. Yazarın kitap yazma, 
hikâye üretme ve bunları halka sunmanın başlıca nedenlerinden birisi Sovyet devrindeki saklanmaya meyilli 
olan tarihin bazı olaylarını gün yüzüne çıkarmaktır. Esemuratova’nın hikâyelerini okuyanlar ister istemez Sov-
yet devrinin baskıcı ve yasaklayıcı tutumlarına tanık olup halkın o zamanlarda neler yaşadığını görebilmekte-
dir. Bu çalışmada Gülayşa Esemuratova’nın “Bin Affettiklerimden Biri” adındaki hikâyesindeki Sovyet devrinin 
baskılarının halk ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisi incelenmektedir.

Anahtar kelimeler: Gülayşa Esemuratova, Karakalpak, Karakalpakistan, Sovyet, Sovyet baskısı
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Hayal ve Gerçek: Tarihî Romanların 
Toplumsal Hafızaya Katkısı

Mehmet İpçioğlu
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi, Konya-Türkiye

Giriş
Çalışmamızın başlığı Türk romancılığının öncülerinden olan Ahmet Mithat Efendi ve Fatma 
Aliye Hanım’ın birlikte kaleme aldıkları “Hayal ve Hakikat” romanından esinlenerek konul-
muştur. Burada amaç söz konusu romanın; sanatı temsil eden romanın kadın kahramanı 
Vedat’ın, ilmi temsil eden erkek kahramanı Vefa’ya olan iltifatı gibi hayal dünyasının bir ürü-
nü olarak kabul gören romanların bilimsel metotlarla inşa edildiğine inanılan tarihe karşı 
romantik bir iç kabulü gibi addedilmesidir. 

Hayalin hakikate iltifatı gibi romanın da bir toplumun hareketlerini, düşüncelerini ve duy-
gularını etkileyen hatıratın tümünü birden kuşatan toplumsal hafızaya hüsnü kabulü bağla-
mında hayalin hakikate dönüştüğü noktadan sonra bellek oluşur. Toplumsal hafıza kavramı 
sadece tarihçilerin değil sosyologların da ilgi alanlarına girmekte ve farklı teorik ve ampirik 
tartışmalara neden olmaktadır. Bu noktada tarihçileri de; resmî söylemi benimseyenlerle 
gayr-i resmî söylemin temsilcileri olarak ikiye ayırmak gerekir. Resmi söylemi benimseyen 
birinci gurubun ilgisi ulus inşasında resmi ideolojinin resmi söylemle olan ilintisinden dolayı-
dır. Bu anlamda bilimsel tarih kitapları resmi ideolojinin görüşü olan toplumsal hafızayı tem-
sil ederken, bir anlamda sivil otoriteyi temsil eden romanlar karşı hafızanın alternatif bilgi 
gücü olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla geçmişte olan bitenler; romancının dünyasında 
kavramsal olarak hikâye edilirken sıkça başvurulan bir veri tabanı olarak yerini almaktadır.

Bu veri tabanının romancının muhayyilesinde ustaca işlenerek sanata dönüştüğünde karşı-
mıza tarihi romanlar çıkmaktadır. Tabii bunları da tarihe mal olmuş ve antik değeri olanlar 
ve çağdaş edebiyatın tarihi olayları anlatan türleri olmak üzere tasnif etmek mümkündür. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çağdaş yazarlar tarafından kaleme alınan tarihsel romanlar 
kendi kabulleri çerçevesinde toplumsal hafızanın şekillenmesini amaçlar.  Yazar çerçeveyi 
kendisi belirler. Çoğunlukla bu çerçeve köklü bir ideolojiye dayanan düşünce kalıplarının ka-
lın ve kaba hatları ile çizilir. Romancı, bu şekli oluştururken zaman ve mekân projeksiyonunu 
okuyucunun görmesini istediği yöne çevirerek o yöne doğru fikrî bir devinim sağlar. Bunun 
için karakter ve mekân seçiminde bütüncül bir yaklaşımdan kaçınır ve çerçevesinin dışında 
tutulanları yapısal bir amnezi içine sürükler (Başaran İnce; 2011,11). Böylece kurguladığı olay 
kahramanlarını kendi güçlendirdiği mekân ve zamanların dışına çıkarmayarak oluşturmak 
istediği ortak değer sistemine doğru yönlendirir.
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Aslında o ortak değer Russo’nun dediği gibi yazılı olmayan bir içtimai mukaveledir. Bu mu-
kavele ile gelenekler, töreler, alışkanlıklar en küçük sosyal kurum olan aileden millete kadar 
sosyal gurubu oluşturan kollektif bir kimliğin ortaya çıkmasıdır. Kitlesel hafıza ya da mo-
dern deyimle kollektif hafıza sosyal gurubun duygularını ortaya çıkarıp eylemlerine anlam 
kazandırır, motive eder. Kitlesel hafıza içinde tarihi barındıran değerler, hatıralar, faaliyetler 
ve fiziksel mekânlar hafıza rezervleri olarak kollektif hafızanın ana malzemesini meydana 
getirir.  (Gross, 2002)  Kimlik inşasında resmi ideoloji de sivil ideoloji de hafıza rezervlerini 
kullanır. Özellikle ulus inşası için kollektif hafıza önemli bir temel oluşturur. Mazinin karanlık 
derelerinde yerini alan büyük babalarla torunlar arasındaki devamlılık bağını kollektif hafı-
zanın rezerv edilmiş bilgi tabanı ile oluşturur ve otorite; kurduğu sosyal politik düzeni bu 
şeklide meşrulaştırır.

Resmî ideoloji ulusal kimlikle birlikte toplumun ilintisi olma üzerinde uzlaşılan bireysel kim-
liği kollektif hafıza ile inşa eder ve bu anlamda üretilen hafızaya değer atfederek bunu ca-
zibe merkezi haline getirir. Üretilen değerlerin haricindekiler kırmızıçizgilerin dışarısıdır ki; 
ulvî anlamlar yüklenen sosyo-politik değerlerin çevresine çizilen bu kırmızı çizgiler devletin 
inkâr alanlarını oluşturur. Bu alanların dışarısı kamusal alanda çatışma alanlarına gireceği 
için toplumsal hafıza otoriter güç kaynakları tarafından şekillendirilir. 

Toplumsal hafızanın bir diğer unsuru tarihsel hafızadır. Tarihsel hafıza kollektif hafızanın bi-
zatihi kendisi olmasa da hafızanın nesnel gerçekliği ve sürdürülebilir kollektif yapısından 
dolayı ortak özelliklere sahiptir. Tarihsel hafıza uzun zaman öncesi yaşanmış ve bu geçmiş 
bilgisini yaşamamış bireyler tarafından üretilerek çeşitli etkinlikler, törenler ve yazılı kayıtlar-
la yeni nesillere aktarmasıyla kazanılır.

Tarihsel hafıza yaşanmışlıkların, yaşantı mekânlarının topyekûn geçmişin bilim adamlarınca 
analitik bir yaklaşımla incelenerek ve irdelenerek yeniden inşasıdır. Kollektif hafıza inşa edi-
len bu hafızanın yeni nesillere aktarılmasına dayanır. Tarihsel hafızayı oluşturan yaşanmışlık-
ları resmi ideolojinin hafıza kurucusu olan devlet erki genelde bilimsel kitapları siviller ise 
romanları kullanarak inşa etmeye çalışır. 

Bu çalışmada romanların hafıza inşasındaki rolü ve bu rolün oyun kurucusu elemanların ta-
rihsel hafızaya katkısı üzerinde durulacaktır.
 

Tarihsel Romanlardan Örnekler
Tarihsel romanlar genellikle geçmişin sorgulanması, geçmişe sığınma insiyakı ve nostaljik 
eğilimlerle kaleme alınır. Gerek tarihî romanların gerekse de tarihsel romanların olay örgü-
sü sosyal ve kişisel temalar, olayların vuku bulduğu dönem dekoratif unsurlar ve mekânlar 
tarihsel hafızanın oluşumundaki inşa unsurlarıdır. Çoğunlukla sosyal tarih karakteri olan bu 
unsurlar salt roman için değil edebiyatın her türlü hafıza mekânlarına katkı sağlarlar. Yavuz 
Bülent Bakiler’in Sivas’ta Hükümet Meydanında Fakir Çocukları’nı okurken; Fernard Braudel’in 
16 yy Parisindeki Saint-Germain-des-Prés Manastırı’nın duvarına uzanmış şarabını içen sefil İs-
panyol gelir okuyucunun aklına ve mekânın zamana dile ve geleneğe kaydolmuş maddi 
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ve manevi değerlerle bütünleşik kavramlarla oluşan bir gerçeklik çıkarır okurun karşısına. 
Tıpkı Irwin Yalom’un Nietzsche Ağladığı’nda romanındaki 19. yüzyıl Viyana’sı Entelektüel or-
tamlarıyla, Charles Dickens’ın David Copperfield’ındaki sanayi toplumunun banliyölerindeki 
yoksulluk mekânlarında olduğu gibi söz konusu hafıza mekânlarını konumları gereği krono-
topik zaman birlikteliğine birer örnek teşkil eder. 

Pierre Nora’ya göre hafıza mekânı kavramı fiziksel nesnelerin ve simgesel nesnelerin bazı 
ortak “yönleri” olduğu görüşüne dayanır. (Nora, 2006) Tarihsel anlamı olan yerleri, anıtları, 
olayları, kentin tarihsel mimarisini, sözlükleri, törenleri hafıza içinde sürekliliğe kavuşturma 
çabaları ve 20. yüzyıl başından itibaren ortak malvarlığı ve ulusal miras gibi kavramlar “Ulus” 
kavramının bu hafızayla ve bu mekânlarla ilintisini oluşturur. (Hanioğlu, 2011)  Bunun için 
Viktor Hugo, Dostoyevski, Soljenistsin, Cengiz Aytmatov vd. gibi toplumsal olaylara vurgu 
yapan hemen tüm usta yazarlar hafıza mekânlarını olay örgüsünü ayakta tutan bir sütun gibi 
romanın merkezine almışlardır. Ulus olma yolunda henüz emekleme aşamasında olan Kır-
gızlar Cengiz Aytmatov’u Tanrının onlara en büyük lütfu olarak görürler. Aytmatov roman-
larında mekânlara adeta kutsiyet atfetmiş, insanın mekânla bütünleşmesinin muntazam ör-
neklerini vermiş, Çarlık Rusya’sının ve ardından gelen Komünizmin köklerinden kopartmak 
istediği Kırgızlar için toplumsal hafızanın korunmasının ulus kimliğinin yeniden inşasında ne 
denli önemli olduğunu göstermiştir. Gün Olur Asra Bedel ‘de Aytmatov geçmişin efsaneleri 
ile geleceğin bilim kurgusunu harmanlayarak günümüz Kırgızlarına zamana, dile, geleneğe 
kaydolmuş mekânların hatırlatması ile mankurtlaştırılan toplulukları hafızaları ile yeniden 
buluşturmuştur. 

Hafıza mekânlarını ustalıkla kullanan Aytmatov sıradan bir yaşamdan, ulusal ve toplumsal 
sorunlara gönderme yaparak Sarı Özek bozkırını vatan kutsiyetine büründürmüştür. Bir ce-
naze merasimini konu ettiği romanında kültürel hafızayı destan kahramanı Nayman Ana’nın 
mezarına doğru sürükleyip geçmişin izlerini kazıyarak toplumsal hafızayı yeniden canlan-
dırmaya çalışır. Aytmatov dünya klasiklerinin başyapıtlarına imza atan roman ustaları Victor 
Hugo ve Dostoyevski gibi mimarlık şaheseri olan hafıza mekânları yerine Kırgızların temel 
ihtiyacı olan vatan vurgusunu yeğlemiştir. Romancının Orman-Göğüslü gezegeni geçmişte 
Juan Juanların işgal ettiği Kırgız topraklarıdır ve şimdi Sovyet işgali altındadır. (Aytmatov; 
2013)

Aytmatov’un Soljenitsin’den etkilenip etkilenmediği konusunda bir fikrimiz olmasa da; görü-
len o ki; her iki yazar da Türkî toplulukların hayat hikâyelerinden roman çıkarırken mekânsal 
organizasyonlarda tren istasyonlarını kullanmışlardır. Gün Olur Asra Bedelin kahramanların-
dan Yedigev ve Kazganalp aynı istasyonda görev yapan iki demiryolu emekçisidir. 

Soljenitsin’in Matriyonanın Evi’nde; Tolnovo köyünde yaşanan olaylar da 1953 yılında Kazan 
tren istasyonuna bir yolcunun gelişi ile başlar. Bu yolcu Rusya’nın merkezinden uzak bir yer-
de öğretmen olmayı hayal eder. İstasyonda bilgi almaya çalışırken, kulağına Tolnovo köyü 
çalınır ve O’na, eski Rusya’yı hatırlatan bu köye yerleşmeye karar verir. Romanın kahramanı 
bu köye geldiği zaman onu Matriyona’nın kulübesine yerleştirirler. Ignat daha önce Matri-
yona gibi yaşlı köylü insanının ruhunu yakından incelememiştir Matriyona da Rus insanının 
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saflığını görür ve bir anlamda bütün serveti kirli-beyaz bir keçi, topal bir kedi ve bu yıkık dö-
kük kulübesi olan bu kadının yaşamında Dostyoveski’nin Sibirya sürgünü sırasında gördüğü 
temiz Rus kadınlarını yaşatmak ister.

Tarihsel hafızayı korumak adına kaleme alınan romanların kahramanları kimi zaman öyle-
sine ünlenir ki, tıpkı Victor Hugo’nun Notre Dame de Paris’inde olduğu gibi mekânın önüne 
geçer.  Paris’in Nontre Dame’ı olarak kaleme alınan romandaki kambur, katedrali gölgeler 
ve romanın adı Notre Dame ‘ın kamburuna dönüşür.  Aslında Hugo’nun amacı sosyal yaşam 
eleştirisinden yola çıkarak romandan bir tip çıkarmak değil, kamuoyunun dikkatini 19. yy 
başlarında Paris şehir planlamacılarının bakımsızlığından ötürü yıktırmak istedikleri Notre 
Dame Katedrali’ne çekmektir.  Yerli romanda bunun örneğini Sultan Hamid Düşerken’de gö-
rürüz.  Yazar Nahit Sırrı Örik eserinde bir hayalden ziyade çocukluk yıllarında bir kısmına 
şahit olduğu yaşadığı olayları canlandırır. Sultan Abdülhamid’in etrafındakileri ona karşı ör-
gütlenen İttihatçıların icraatları anlatır romanında. Yalnızca siyasal olaylar hikâye edilmekle 
kalmaz, tarihsel hafızanın en önemli unsuru olan mekânları; sokakları alayiş, nümayişleri, 
etnografik ve askeri unsurları, konakları ustalıkla tasvir eden yazar hırslarıyla dönemin si-
yasi hayatına etki eden bir kadını olayların merkezine koyunca; tıpkı Victor Hugo’nun Notre 
Dame’ın kamburunda olduğu gibi roman kahramanlarından birisi roman tipine dönüşüve-
rir, Romanın kahramanlarından Binbaşı Şefik Bey’in oportunist ve iradesiz kişiliğini; babası 
bir türlü sadarete erişemeyen bir hanımın hırsları içinde büyüterek Nimet Hanım’ı bir roman 
tipine dönüştürür. Bu durum dönemin siyasi olaylarının roman tadında tasvirini amaçlayan 
bir romanın ana gayesinden saparak eksen kaymasına neden olur.

Nahit Sırrı Örik’in Sultan Hamid Düşerken’inin zaman ve mekân birlikteliği Ahmet Altan’ın 
tarihi gerçeklere dayanan, ama tarihi roman olmayan İsyan Günlerinde Aşk’ı ile örtüşür. 
Örik’le arasındaki fark romandaki bir kısım şahısların kurgusal olmasıdır.

Sultan Hamid Düşerken’de Nahit Örik Abdülhamid’le ilgili duygularını perdelemeği başa-
rırken, çağdaşı Mithat Cemal Kuntay Üç İstanbul’unda maalesef duygularının esaretinden 
kurtulamayarak padişahı uğursuz bir gulyabanîye dönüştürmüştür. Bu arada muhaliflerin 
dilinden düşürmedikleri Yıldız Sarayı da hemen her romanda uğursuz jurnallerin mekânı 
olarak yerini almaktadır. Kuntay’ın bu denli önyargılı yaklaşımına rağmen dönemin siyasi 
olaylarını kara mizahla aktardığı cümleler tarihin hafızasına önemli katkılar sağlar.

Hangi devlet; hangi imparatorluk? Diyarbekir‘de bir Türk bir Ermeni‘nin nasırına bassa devletler 
Galata‘ya bir düzine karakol gemisi gönderiyor. Avrupa hariciye nazırları vilayetlerimize dâhiliye 
nazırımız kadar karışıyor. (Kuntay, 1938: 66)

Sultan Hamid’in en bariz özelliği kuşkuculuğudur. Bu kuşku onu dönemin aydınlarından 
uzaklaştırmış, saraya hapsetmiştir. Dönemin diğer yazarları gibi Halide Edip de Sinekli Bak-
kal Sokağı’nda bu kuşkuyu işlerken gözleri bir diğer yöne Sultanın güvendiği kişilere, yani 
mabeyincilere çevirir.

Romanını tartışmalı bir tarihi olaya;  31 Mart ayaklanması üzerine kurgulamış olan Ahmet 
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Altan; Cumhuriyet döneminin resmi ideolojiyi dayatmak için Sultan Hamide çullanmayı adet 
haline getiren romancılarının aksine romanında tarihsel hafızaya ihanet etmeden projeksi-
yonu kişisel ihtirasların yerine olaylardaki uluslararası güç odaklarının parmağına çevirerek 
kalemini tarihin insafına terk etmektedir. 

Padişah birdenbire hiç ilgisiz gözüken bir soru sordu:
- Enver şimdi nerede Doktor?
Reşit Paşa bütün saflığıyla hemen cevap verdi:
- Berlin’de...
Sonra, birden kendi cevabıyla irkildi:
- Almanlar... Almanlardan mı şüphe ediyorsunuz Padişahım?
- Çok muhtemeldir Reşit Paşa... Çok muhtemeldir...
- Çağırıp Alman sefir-i kebiriyle görüşseniz.
- Gülerler bana Doktor, ne diyecek adam, biz yaptık mı diyecek... Sen de söyledin, isyancılar be-
nim adımı bağırıyor, ben hangi delili göstereceğim Almanları suçlamak için?
Paşa’nın aklı iyice karışmıştı.
- İttihatçılar ihaneti bu raddeye götürebilirler mi Padişahım?
- Çoğu bunun farkında bile değildir, onlar mürtecilerin ayaklanmasını, Padişah’ın tertibini bas-
tırdıklarını düşünecekler... Tepedeki birkaç kişi bilir ancak, onlar da bunun imparatorluğun men-
faatine olduğuna kendilerini inandırmışlardır. (Altan, 1998: 230-231)

Romandan alınan yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Altan’ın Halide Edip, Mithat Cemal 
ve Reşat Nuri’nin aksine tarihten uzaklaştığında gerçeğe yaklaşması realitesi ile hareket ede-
rek olayların tasvirinde kişisel hesaplaşmalar yerine tarihin insafına sığındığı görülür. Oysa 
olayları bizzat yaşayanların duygusallıktan ya da ideolojik saplantılardan kurtulamadığı bir 
gerçektir. 

Reşat Nuri Güntekin, ilk romanı Gizli El‘de devlet adamlarına sataşıldığı gerekçesiyle yediği 
sansürün acısını 1942 de yayınladığı Ateş Gecesi’nde çıkarmaya çalışır. Reşat Nuri bu husus-
ta yalnız değildir. Bir anlamda dönemin romanlarında işlenen olaylar geçmişle hesaplaşma 
şeklinde geçmekte ve yazarlar yeni rejimin oturması için geçmişi karalama modasına ayak 
uydurmaktadır. Bu açıdan tarihsel verilerin objektifliği konusunda kuşkuyla yaklaşılsa da bu 
romanlarda aydınların sürgün yerleri gibi tarihsel mekânlar açısından önemli veriler bulun-
duğunu da göz ardı etmemek lazımdır. 

Tarihin her döneminde aydınların başı merkezi otorite ile beladan kurtulmadığı için sürgün; 
sadece Türk romanlarına mahsus bir konu değildir. Dünya klasiklerinde de sıkça rastlanan bir 
olgudur. Victor Hugo,  Dostoyevski, Soljenitsin gibi romanın ustalarının aykırı fikirleri yüzün-
de sürülmüş olduğu ve sürgünü romanlaştırdığı göz önüne alınırsa sürgün konusunun tarihi 
romanların başat konusu olduğu bile söylenebilir.

Çarlık Rusya’sında 23 Nisan 1849 tarihinde devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddia-
sıyla Omsk Kalesi’ne sürülen Dostoyevski Suç ve ceza kavramları ile en yoğun şekilde burada 
tanışmıştır. Dostoyevski’nin Sovyet versiyonu gibi yaşayan Soljenitsin’in sürgün kaderi de 
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usta romancı ile benzerlik göstermektedir. İkinci Dünya savaşında Rusya’nın yaşadığı büyük 
yıkımın sorumluluğunu Stalin’e bağladığı için savaştan sonra önce hapse atılan ardından Ka-
zaklar için yaptırılan bir okulda öğretmen olarak zorunlu ikamete tabi tutulan Soljenitsin’in 
ilk romanı bir sürgün romanıdır. Yazarın Ivan Denisoviç’in bir gününü konu edinen aynı 
adlı bu romanında olay 1950’lerde bir Sovyet çalışma kampında geçmektedir ve sıradan 
bir mahkûmun gündelik hayatını anlatmaktadır. Bu romanın yayınlanması hem edebiyat 
çevresinde hem de politik çevrelerde büyük yankı uyandırmıştır. Ancak daha büyük yankı 
Soljenistsin’in demir perdenin gerçek yüzü ile dünyayı tanıştırdığı olayları resmi belgeler ve 
anılarla anlattığı eseri olan Gulag Takım Adaları’yla gerçekleşmiştir. 

Türk edebiyatında sürgün romanlarının önde gelen isimlerinden birisi de Refik Halit 
Karay’dır. Hafıza mekânları denilince akla gelen isimlerden birisi olan Karay, Tercüman-ı Ha-
kikat gazetesindeki yazıları yüzünden sürgün hayatı yaşadığı Halep’teki acılarını, kaygılarını, 
yalnızlık hasretini, Sürgün adlı romanında bir yüzbaşı karakterinde sunmuştur. 

Sürgün konusu edebiyatımızın yaşayan usta kalemlerinden Hıfzı Topuz, Yavuz Bahadıroğlu, 
Yılmaz Karakoyunlu gibi yazarların kaleminden toplum vicdanının sesi olarak dillendirilip 
romanlara konu edilmiştir. Bahadıroğlu ve Topuz kişisel sürgünleri işlerken, Karakoyunlu 
etkisi günümüzde devam eden toplumsal sorunları ve acıları konu etmeyi tercih etmiştir.  

Hıfzı Topuz’un belgesel roman tarzında kaleme aldığı Taif’te Ölüm, Osmanlı’nın son döne-
mindeki batıya karşı ayakta kalabilmek için yenilenme ve buna karşı direnme çabasının san-
cılarını anlatırken, Mithat Paşa’nın kimliğinde dönemin devlet adamları ve aydınlarının mü-
cadele ve bu mücadele sırasında çektikleri acıları gözler önüne sermektedir. Hıfzı Topuz’un 
en belirgin özelliği ülkemizde en fazla bibliyografik roman yazarı olmasıdır. Taifte Ölüm’den 
önce Meyyale’yi kaleme alan Topuz, bu üçlemeyi Pariste Son Osmanlılar’la tamamlamıştır. 

Meyyale Sultan Abdülaziz dönemine ışık tutan belgesel türde önemli bir romandır. Topuz; 
Hava Kurşun Gibi Ağır adını verdiği bir başka sürgün romanında Nâzım Hikmet’i aşkları, acı-
ları ve tutkularıyla anlatır. Hıfzı Topuz diğer tarihi romanlarında tarihçilerden aldığı bilgileri 
kullanarak Osmanlı’nın son döneminde iz bırakan kişiliklerin yaşamlarını romanlaştırırken 
bu romanında bizzat tanıdığı dostlarının uğradığı haksızlıkları, çektiği acıları, yurt özlemini, 
halkına olan sevgisini, bir yandan da tutkularını, aşklarını, mutluluklarını anlatır.

Hıfzı Topuz gibi son dönem Türkiye tarihine ışık tutacak olayları konu edinen bir başka ro-
mancı da Yılmaz Karakoyunlu’dur. Karakoyunlu bir anlamda yakın tarihe ışık tutacak olayları 
kaleme alırken sadece romancı kişiliği ile değil, bir tarihçi hassasiyeti ile Cumhuriyetin yazıl-
mayan tarihine katkı sağlamış, karanlıkta kalan noktalarını aydınlatmaya çalışmıştır.

Mor Kaftanlı Selanik ‘te Lozan Antlaşması gereği mübadil  adı verilen ve Anadolu’dan 
Yunanistan’a göç ettirilen bir milyon iki yüz bin kişinin acılarının siyasi arka planı ve çeki-
len hüzünleri konu edilirken birisi Lozan görüşmeleri sırasındaki İsmet paşa ve Venizelos 
arasındaki görüşme gerginlikleri, diğeri ise alınan karardan sonra  asırlardır İzmir, Mürefte, 
Şarköy’de yaşayan Rumların toprağını terk ederek Yunanistan’a göçürülmesi ve yine Selanik, 
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Hanya, Resmo’da yaşayan Müslüman Türklerin tanımadıkları bir ülke olan Türkiye’ye göç etti-
rilmesinden meydana gelen olaylar zincirini tüm hüznüyle tarihsel hafızaya işlemiştir. 

Mor Kaftanlı Selanik’te iki farklı ülkenin insanlarının nüfus değişimini işleyen  Karakoyun-
lu Salkım Hanım’ın Taneleri’nde ise İkinci Dünya Savaşı’nın buhranlı günlerini yaşayan 
İstanbul’un ve yerlerini Anadolu’dan gelenlere bırakan İstanbul zenginlerinin bu çalkantılı 
süreçte, Salkım Hanım’ın Taneleri gibi dağılan aile ilişkilerini işliyor.  İbrahim Fuad Beylerin 
şahsında Varlık Vergisi’nin ağır yükünü sırtlayıp Haydarpaşa Garı’ndan Aşkale’ye sürüklenen 
Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Türklerin göç, sürgün, ötekileştirme, kimlik sorunu gibi yakın 
tarihin resmi ideolojinin tarihçileri tarafından karartılan yönlerini açığa çıkarıyor.

Yılmaz Karakoyunlu Üç Aliler Divanı’nda Atatürk’e yapılan suikastı, Cumhuriyet’in şemsiyesi 
altında Cumhuriyetçiler ile İttihatçıların hesaplaşmasını ve yeni “cumhuriyet” anlayışını dile 
getiriyor. Romanın okuyucuya tanıdık gelen tarafı “Kurtlukta düşeni yemek kanundur”  mot-
tosunu okuyucunun zihnine kazıyan Kemal Tahir’in yakın tarih üçlemesinden üçüncüsü olan 
Kurt Kanunu ile aynı olayı ve aynı kişileri işlemesinden kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetin en 
bunalımlı dönemlerinden biri olarak değerlendirilen “İzmir Suikasti” olayına karışan ve karış-
tırılanların dramını anlatan roman, İttihatçılar arasındaki iktidar kavgasını ve tasfiye sürecini 
de ortaya koyuyor.

Üçlemesinin ilki olan Esir Şehrin İnsanları’nda Kemal Tahir, Mütareke Dönemi Osmanlı aydı-
nının ve İstanbul’unun işgal güçlerine karşı olağanüstü direnişini anlatırken, serinin ikinci 
kitabı olan Yol Ayrımı’nda Anadolu’nun emperyalist güçlere karşı verdiği topyekûn mücade-
lesini ve yüz binlerce insanın kanıyla kurtulan vatanın bağrında verilen demokrasi mücade-
lesini ve bu bağlamda Serbest Fırka’nın kuruluşunu, Darülfünun’da meydana gelen ayaklan-
maları, tarihin derinliğinde kalan ayrıntıları ve bu yolda atılan adımların izdüşümünü tarihin 
hafızasına kazımaktadır.

Üç Aliler denilince Ayşe Kulin’den bahsetmeden geçmek Türk romanının tarihsel hafızaya 
katkısı eksik bırakmak olur. Kulin, Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk kadın seramik sanatçısı Füre-
ya Koral’ın hayat hikâyesi olan bu bibliyografik eserinde Kuruluş Savaşı sonrası Cumhuriyet 
Ankara’sının panoramasını çizmektedir.

Atatürk’ün silah arkadaşlarından General Mehmet Emin Koral’in kızı Füreya Koral, 1935 yı-
lında Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından Ali Kılıç ile evlenir ve aynı yıl İstanbul’dan 
Ankara’ya taşınır, fakat orada ummadığı bir ortamla karşılaşır. Füreya kendi ifadesiyle “çok iyi 
bildiği Fransız Devrimi’ni gerçekleştiren aydınlar gibi, Ankara’da münevver bir çevre bulacağını 
sanmıştır. Devrimin arka plandaki kahramanları, o müthiş kafalar, filozoflar, düşünürler, elbette 
Paris’te olduğu gibi, Ankara’da da Atatürk’ün yakınında olacaklardı. Ama ne acı ki, Atatürk’ün 
yakın çevresi bomboş insanlarla doluydu. Hiçbirinde ne kültür ne birikim ne sanat tutkusu vardı. 
Füreya’nın on beş yaşında okuduğu kitapları bu insanlar duymamışlardı.”

Füreya büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Değil felsefi bir ortamı Tanpınar’ın Mahur 
Beste’sindeki sanatçı ruhunu bile göremez bu ortamda. Sadece günlük siyaset ve Anadolu 
aydınlanması adıyla entelektüel temeli olmayan çok yüksek ideallerden bahsedilmektedir. 
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Oysa Mahur beste yüzlerce yılın kültür birikimidir ve Osmanlı’yı yüksek bir medeniyet ekolü 
haline getirmiştir.  Füreya yalnız değildir. Tanpınar’ın Huzur ve Sahnenin Dışındakiler’i Füreya 
kuşağının Cumhuriyet çocuklarının açmazları ile doludur.

Aslında Füreya; Fatma Aliye hanımın Vedat’ı olmuştur. Ama cumhuriyetin seçkinler ordusun-
da Ahmet Mithat’ın Vefa’sı yoktur. Ankara’yı bırakıp İstanbul’a dönen Füreya doğrusu Alilerin 
hepsinden sıkılmıştır. Tanzimat edebiyatının batıya dönük romancılarının gerçekleştirmek 
istediği Türk modernleşmesi ataerkil bir karakter kazanmış, modern hanımlar savaş sonrası 
oluşan jakoben kadronun ihtirasları karşısında tutunamayarak köşelerine çekilmiştir. Oysa 
Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye’den Ahmet Mithat’a Halit Ziya’dan Hüseyin Rahmi ye kadar 
hemen tüm romancılar yeni Osmanlı kızlarına batıyı tanımayı dil öğrenmeyi ve okumayı 
tavsiye eden romanlar kaleme almışlar ve genç kızlar bu öğütleri yerine getirerek, Fransız 
ihtilalini, Dickens’in romanlarından Londra’nın varoşlarında yaşayan Sanayi devrimin ezdiği 
insanlığından çıkmış çocuk ve kadınların hayatını, ötekileştirilen ve cadı avına tabi tutulan 
yahudi ve çingenelerin dramını öğrenmiş, Tolstoy’un Sefiller’inden kötülüğün kol gezdiği 
Fransa’da insan ve meta ilişkilerini tanımış, bir anlamda romanlar okurunu bulup etkileyerek 
yeni cumhuriyet için hayaller kuran entelektüel soylu hanımlar yetişmiş ama maalesef,  sa-
vaşın tükettiği aydın erkeklerin yeri doldurulamamıştır.

Cumhuriyet Türkiyesi bu konuda yalnız değildir. Türkiye’de Osmanlı’nın bakiyesi olan aydın-
ların yaşadığı bu çelişki savaşın bir diğer mağlubu olan Alman toplumunda da yaşanmak-
tadır. Thomas Mann’ın “Buddenbrooks Ailesi” adlı eseri ile Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve 
Oğulları” adlı eserleri bu konuyu işleyen tipik birer aile kroniğidir. Eserlerde anlatılan her iki 
ailenin de ortak özelliği değişen şartlara ayak uydururken eski büyük burjuva aileleri olma 
özelliğini kaybederek genç nesli yeni şartlara göre hazırlayamamalarıdır. (Bayer;2010, 13) 
Değişen tek şey iki savaş yaşamasına rağmen “Buddenbrooks”ların malikânesi yerinde ka-
lırken, Cevdet Bey’in torunlarının Nişantaşı’ndaki konağı yıktırarak yerine diktirdikleri lüks 
apartmanlarıdır. Bir şekilde savaşın yok edici etkilerine rağmen Alman kültür hayatının en 
önemli hafıza kayıtları olan binaları korunurken, Cumhuriyet dönemi geçmişin hafızasına 
gereken özeni gösterememiş kentsel dönüşüm adına yok edilen hafıza kimlik buhranına 
yol açmıştır. 

Kulin ve Pamuk Cumhuriyetin burjuva ve bürokratları arasında yaşanan çelişkiyi işlerken 
Cumhuriyet tarihinin bilinmeyen karanlık bir yüzü de Yavuz Bahadıroğlu tarafından kaleme 
alınmıştır. Yazarın kendi deyimiyle Zindanda Şahlanış adlı romanda idam talebiyle yargıla-
nan Bediüzzaman’ın hapis ve sürgünlerden dirilip şahlanışını anlatmaktadır. Bu roman cum-
huriyetin  toplumu laikleştirme sürecine karşı bir insanın tek başına karşı duruş hikayesi ve 
bu hareketin Anadolu’da sivil bir direnişe dönüşme macerasını işlemektedir.

Said Nursi 1920’lerde sürgün anlamına gelen bir menfîdir ve Şeyh Said olayının ardından 
olaylara karışmamasına rağmen, Van’daki Medresesi’nden alınarak önce Burdur’a ordan 
da Isparta’ya sürgün edilmiştir. Romanda geçen bu sürgün olayı resmi ideolojinin karart-
tığı yakın tarihin bu önemli tarihsel hafızasına projektörü tutuyor ve bir isyan neticesinde 
maznun adı verilen binlerce masum insanın yerinden yurdundan edilmesini hatırlatıyor. 
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Bunlardan birisi olan bir âlimin son dönem düşünce tarihine damgasını vuran iman hare-
ketini nasıl başlattığını, sürgünden sonra atıldığı zindanlarda bir avuç saf Anadolu köylü-
süyle nasıl bir mücadele verdiği anlatıyor. Romancının Kirazlı Mescid Sokağı adlı çalışması 
ise Said Nursi’nin talebelerinin sivil direnişin sembolü haline gelen ve resmi ideolojinin 
baskılarına karşı müspet hareket adını verdikleri eylemlerini ve bu eylemlerin özünü tem-
sil eden kitap okuma ve dini konuları münazara etmeyi nazara vererek Nurculuk adı veri-
len yakın tarihimizin en önemli toplumsal hareketlerinden birisini konu edinmektedir. 

Sonuç
Yukarıda söz konusu edilen romanlar bu çalışmanın sınırlılıkları içinde örneklem yoluyla se-
çilmiş eserler olup, sayısal olarak tarihî romanların çok küçük bir parçasını oluşturmaktadır. 
Bu eserlerden bir genelleme yapacak olursak netice olarak diyebiliriz ki; Tarihsel romanlar 
toplumsal hafızanın oluşumunda önemli rol oynayan edebi eserlerdir. Her ne kadar Cumhu-
riyet dönemi Türk edebiyatının en önemli simalarından birisi olan Tanpınar’ın doğu toplum-
larından romancı çıkmayacağını kinaye edercesine Müslüman âleminin tek romanı 12. yüz-
yılda Endülüslü İşraki düşünür İbn Tufeyl’in yazdığı “Hay bin Yakzan”ıdır dese de Tanzimat’tan 
sonra romancılarımız günümüzde artık klasikleşen çok önemli eserlere imza atmışlardır. Türk 
romancılığının başlangıcından günümüze dek gelişen süreçte bir Dostoyevski bir Tolstoy 
yetişmese de son dönem Osmanlı yazarlarının arasında Şemseddin Sami’nin Taaaşuk-i Talat 
ve Fitnat’la başlayan Ahmet Mithat’ın Yeniçerileri ile gelişen ve sonrasında Namık Kemal’in 
İntibah ve Cezmi’siyle devam eden süreçte Sami Paşazade ‘nin Sergüzeşt’i Recaizade Mah-
mut Ekrem’in Araba Sevdası, Nabizade’nin Karabibik ve Zehra’sı, Selma Rıza’nın Uhuvvet’i 
Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah ve Aşkı Memnu’su Mehmet Rauf’un Eylül’ü Türk romanı-
na öncülük etmiş olan tarihsel hafızanın çok önemli hafıza kayıtları olmuştur. Cumhuriyetle 
birlikte modernleşme ve asrileşmenin göstergesi sayılan roman okuyuculuğunda 1918’den 
sonra yazdığı Çalıkuşu ile Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi romanı için kuruculuk 
vazifesi görmüştür. Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve Abdülhak Şinasi Hisar Cumhu-
riyet romanında gelişmeyi sağlayan önemli isimler olmuştur. 1960 ve sonrasında eserlerini 
veren Kemal Tahir, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal romancılığın kemale erdiği dönemi yaşamış-
lardır.  Son dönemlerde artarak gelişen biyografik roman türünde ise Necati Cumalı, İlhan 
Selçuk, Oğuz Atay, Zeynep Oral, Sadık Yalsızuçanlar ve yukarıda adı geçen Hıfzı Topuz, Atilla 
İlhan gibi romancılar önemli eserlere imza atmışlardır.

Bu romanların hemen hepsi toplumsal hafızanın inşasında büyük yarar sağlamış, bazen ye-
niden yaşatılan gerçeklerle bazen de hayal kahramanlarına can verilerek dönemin siyasi ve 
toplumsal olayları okuyucunun muhayyilesinde canlandırılmış, hafıza mekânları canlı tutul-
maya çalışılmış, günümüz toplumunun yaşamadığı, bilmediği, tanımadığı yerler, desenler, 
mekânlar insanlar ve eserler ile mazinin karanlık köşelerinde saklı kalan olay ve olgular yeni-
den inşa edilmiş ve toplumsal hafızanın oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır.
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Dream And Realıty: Hıstorıcal Novels’ Contrıbutıon to the Socıal Conscıousness

Abstract

Historical novels by contemporary writers aims the formation of social memory  with the frames of  their ac-
ceptance . Writer  shapes  mostly  a framework based on a radical ideology and he dosent allow  exclude that 
the imagination of the reader .  By this projection directed to frame the author’s thought patterns in the mind 
of the reader begins to settle in the formation of these patterns as decorative elements are located in time 
and space .  While the places enrolled in a specific time determines the movement of the heroes  meanwhile 
readers are exposed to the process of  against other  places and readers  is directed toward  of the author 
wants to create a common value system. 

Identity and Cultur cases committed by social scientists creates historical memory  in the media of time and 
space in the process of historical novelist with his fiction plot that pulls the reader and the events of the past 
is re-interpreted and re-implemented that in the imagination of the reader by the window of writer. In this 
study, time and space have enrolled in the collective memory of the literary products of the historical novel 
on the basis of the examples we choose the time and place mentioned in the novel contribution to the have 
been studied. Rinse the basic phenomena in space and time on the axis of the ideology of the author wants to 
cherish the memory reservoir in what way it functions. On this study from this point  focused on contribution 
to the collective memory of turkis historical nonels by the samples world classics

Keywords: Historical novel, historical memory, Ahmet Mithat, Fatma Aliye Hanım

Hayal ve Gerçek: Tarihî Romanların Toplumsal Hafızaya Katkısı

Özet

Çağdaş yazarlar tarafından kaleme alınan tarihsel romanlar kendi kabulleri çerçevesinde toplumsal hafızanın 
şekillenmesini amaçlamaktadır. Bu hafızanın şekillenmesi için yazar çoğunlukla köklü bir ideolojiye dayanan 
bir çerçeve çizmekte ve okuyucunun muhayyilesini o çerçevenin dışına çıkarmamaktadır. Bu çerçeveye yönel-
tilen projeksiyonla okuyucunun zihninde yazarın düşünce kalıpları yerleşmeye başlamakta bu kalıpların olu-
şumunda zaman ve mekân dekoratif unsurlar olarak yer almaktadır. Belirli bir zamana kaydolmuş mekânlar 
olay kahramanlarının hareket alanlarını belirlerken okuyucu da diğer mekânlara karşı bir unutma prosesine 
tabi tutulmakta ve yazarın kendi güçlendirdiği mekân ve zamanların dışına çıkmayarak oluşturmak istediği 
ortak değer sistemine doğru yönlendirilmektedir. Sosyal bilimciler tarafından işlenen kimlik ve kültür olgusu 
tarihsel roman yazarının zaman ve mekân içinde işlediği kurgularla okuyucuyu içine çektiği olay örgüsünün 
ortamında tarihsel hafızayı oluşturmakta ve geçmişte yaşanan olaylar romancının baktığı pencereden okuyu-
cunun muhayyilesinde yeniden yorumlanmakta ve tekrar hayata geçirilmektedir. 

Bu çalışmada toplumsal hafızanın zamana ve mekâna kaydolmuş edebi ürünleri olan tarihsel romanlardan 
seçtiğimiz örneklerden yola çıkılarak söz konusu romanlardaki zaman ve mekân olgularının tarihsel hafızaya 
katkıları incelenmeye çalışılmıştır. Üzerinde durulan temel olgu zaman mekân ve ideolojinin ekseninde ya-
zarın yaşatmak istediği hafıza rezervuarlarını ne şekilde işlediğidir. Bundan hareketle yapılan bu çalışmada 
Batı klasiklerinden alınan örnekler yordamıyla yerli tarihsel romanların toplumsal hafızaya katkıları üzerinde 
durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Tarihi roman, tarihsel hafıza, Ahmet Mithat, Fatma Aliye Hanım
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Tarihî Romanların Dili Nasıl Olmalıdır?

Kamil Veli Nerimanoğlu

Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, TDE Öğretim Üyesi, İstanbul-Türkiye-Azerbaycan

Tarihî romanların diline geçmeden problemin temeline ve bu temelin özelliklerine dikkat 
çekmek istiyoruz. Önce bunu tespit etmek gerekiyor ki, tarihî roman (hikâye, senaryo, şiir) 
veya tarihin kendisi bilim olarak ne için yazılıyor?

Bütün tarihî eserler (edebî veya bilimsel) bugün ve gelecek için kaleme alınıyor. Tarih, ta-
rih için yazılmaz. Yalnız öyle gözüküyor ki, biz tarihimizi kahramanlık, güzellik, muhteşemlik 
kaynağı olarak görüyoruz veya görmek istiyoruz. Tarihin övgüsü, terennümü meselesi bir 
taraftadır. Meselenin başka bir tarafı tarihin eleştirilmesi, tarihe ve tarihî kişilere eleştirel ba-
kıştır. Tarihi eserler bugün için tarihi yorumdan başka bir şey değildir. Bu yorum edebi veya 
bilimsel olmasına ilişkili olmamakla beraber sübjektiftir. Çünkü tarihe yüz tutmak bir amaca; 
konseptten, bazen önyargıdan doğar. Bazen de görmek istediklerimizi görmek ve göster-
mek isteğidir.

Tarih yazımını, tarihçiliği bir tarafa bırakarak edebî eserler üzerine yoğunlaşmak istiyo-
rum. Edebî eser her şeyden önce sanat örneği, sözün mucizesine iddialı metafor örneği-
dir. İdeoloji,  taraf veya edebî eserin felsefî içeriğe, fikir dayanaklarının ikinci plana alınması 
imkânsızdır. Çünkü tarihî eserleri yazmak isteyen, yıllar boyu o eseri yazmaya hazırlanan ya-
zar, sanat için, estetik değerler için değil, tarihi kurumu, tarihte kalmış ahlaki değerleri veya 
zenginliği yaşatmak için yaşadığı devleti, içinde olduğu toplumu korumak, ona yeni sinerji 
katmak, onun derdine, problemlerine çözüm bulmak için yazılır.

Tarihe yüz tutmak güçlü dünya örneklerine, çağdaş dünya değerlerine yüz tutmak kadar 
önemlidir. Belki onlardan daha da önemlidir. Çünkü tarih yaşanmış canlı örnektir. Ezoterik 
enerjinin kaynaklarından birincisi uzak ve yakın tarihtir, gerçeğini unutmak olmaz. Bu temel 
düşüncenin çevresinde onlarca sorunun veya problemin ortaya çıkışı tesadüf sayılmaz.

-Tarih olduğu şekilde ve içerikte mi verilmelidir yahut az ya da çok değiştirilerek mi verilme-
lidir?

-Tarihi bugünleştirmek veya yarınlaştırmak gerekir mi?

-Tarih bir bahane midir yoksa yazarın amacı mıdır?

-Tarihi romanın poetikası, dili, üslubu, kurgulama sistemi, tarihi mi, yoksa çağdaş-modern 
mi?

-Çağdaş dünya edebiyatı tarihî roman türünün hangi evresini yaşamaktadır?

Bu soruları cevaplandırmak zordur. Tarihçilerin, edebiyatçıların, dilcilerin, eleştirmenler ara-
sında tüm dünyada son 50 yıldır yüzlerce örneği olan tartışmaları, sempozyum ve kongreler, 
kitaplar ve makaleler bu soruların cevabını vermeyi başaramasa da önemli bakış açıları ince-
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leme ve araştırma örnekleri de yok sayılmaz. Zengin edebi sürecin doğurduğu bu tartışmala-
rın derinliği ve genişliği dikkat çekmektedir. Biz bu büyük problemin kompleks çözümünün 
taraftarlarındanız. Filoloji-tarihsel-felsefi yaklaşım medotların (karşılaştırmalı, yapısal, işlev-
sel) uygulaması önemli olsa da, yeterli sayılmaz. Fenomeni öğrenmekte, araştırmakta metot 
önemli olsa da amaç değil,  araçtır. Amaç tarihi benimsemek, yeni bakışla algılamak, tarihten 
kopmuş toplumu, özellikle gençliği tarihi değerlere kavuşturmaktadır. Tarihten kopukluk, 
tarihten habersizlik genel bir kavramdır. Somut olarak kültüründen, dilinden, halkbilimin-
den kopmuş insan ya da toplum Cengiz Aytmatov’un tabirince mankurtlaşmaya, yani belle-
ğini kaybetmeye mahkûmdur.

Türkiye Türkçesinin, bizce en büyük belası kendi geçmişinden Eski Türkçeden, Eski Oğuz 
Türkçesinden (Eski Anadolu Türkçesi gibi saçma terimden kaçınıyoruz) ve Osmanlı Türkçe-
sinden uzak düşmüş, kelime varlığını yüzlerce defa, deyim zenginliğini binlerce defa kaybe-
miştir.2 kuşak önceki sözlüğü okuyup anlayamayan Türk gençliğinin milli zeminde gelişme 
olanakları oldukça düşüktür. Az kelime ile konuşan toplum derin ve zengin düşünme olana-
ğı oldukça eksiktir. Dede Korkut Kitabı’nı, Fuzuli’yi, Baki’yi, Nafiz’i, Şeyh Galip’i, Tevfik Fikret’i, 
Yahya Kemal’i, Reşat Nuri Gültekin’i sözlük olmadan anlamayan toplumu tarihi romanı algı-
lama seviyesi ne kadar olabilir?

Safiye Erol’un (“Ülker Fırtınası’’,Ciğer Delen”) Samiha Ayverdi’nin tarihî romanlarını, 
hikâyelerini anlamak için ismi zikr edilen ve edilmeyen yazarları, abideleri idrak etmek şart-
tır. Bununla beraber ister Azerbaycan, isterse de Türkiye edebiyatında tarihi dil ile yayılmış 
eserler oldukça azdır. Hâlbuki tarihî romanın dili tarihin kendisinin göstergesidir. Çağdaş 
düşünce ile yazılmış tarihi romanlarda tarih kavramı oldukça görecelidir ve içi boş sözcük-
lerden başka bir şey değildir. Bu bakımdan Rus edebiyatının tecrübesi Türkiye için de örnek 
sayılabilir. Lev Tolstoy’un Rusya’nın savaşı üzerine yazdığı ‘’Savaş ve Barış’’ adlı romanı 100 
yıl öncesini yansıtırsa, A.Tolstoy’un I. Petro üzerine yazdığı roman o zamandan aşağı-yukarı 
200 yıl önceki tarihi olayları yansıtıyor. Veya Azerbaycanlı yazar Y.V. Çemenzeminli’nin ‘’Kızlar 
Pınarları’’ romanı(bu romanda Fransızca, Rusça, Arap ve Farsça bilimsel tarihi kaynakları bile 
verilmiştir.) ilkel çağ yaşamını inanç, örf ve adetlerini, çok eski merasimleri kapsayan roma-
nıdır. Halkbilimsel veya etnografik diyebileceğimiz ’’Kızlar Pınarları’’ dil-üslup bakımından 
eski sayılmaz. Yazarın dili eleştirme çabaları kozmetik karakterleridir ve romana sindirilme-
miştir. Med devrinin bize ulaşmayan dili üzerine bilgi yok derecesinde puta tapınma veya 
Şamanizm unsurları yahut ateşe tapınma geleneği sistemli değil, ayrı-ayrı unsurlar, tarihi-
etnografik çağrışımlar şeklindedir.

Yazarın ‘’Kan İçinde (asıl adı İki Ateş Arasında) romanı (iki ateş derken Azerbaycan’ı kuzeyden 
kapsamış Rusya ve Güneyden –Doğudan kapsamış İran (Persian) kast edebiliriz. Bizce bu ro-
man tarihî muhtevası, şekil ve dil özellikleriyle daha fazla tarihidir. XVIII yüzyılda Rusya işgal 
öncesi Azerbaycan Hanlıklarının durumu, özellikle Karabağ Hanlığının iç ve dış politikası, 
Rusya yönlü dış işler sorumlusu ünlü şair Molla Venah Vorifi’nin yaşamı, düşünceleri zama-
nının ağrıları, o zamanki Doğu dünyasının yaşadığı dış kaynaklı sancılar ustalıkla verilmiştir.

Yazar saray hayatında boy gösteren iletişim dili ile halk konuşma dilini ustalıkla yansıtarak 
XVIII y.y.dil manzarasını, Divan Edebiyatı geleneği ile Halk Edebiyatı geleneğinin bir bütün 
olarak vererek Azerbaycan edebi dilinin XVIII YY. görüntüsünü, tiplerinin tarihi konuşmala-
rını, diplomasi dilini incelemeden inceden vermekle yalnız tarihi yeniden yaşatmamış, aynı 
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zamanda da tarihi konulu edebi eserin muhafaza edebilmeyi başarmıştır. Bizce Azerbaycan 
modern edebiyatının kurucusu Mirza Fethali Ahuntzade bütün çelişkileri ile beraber birçok 
yeniliklerin temelini atmıştır. Bunların içinde onun ‘’Aldanmış Revarib’’(Aldanmış Yıldızlar)
eseri oldukça önemlidir. Eserin tam tarihi eser olmaktan yanı sıra daha fazla tarihi-mitoloji 
kurmaya dayanmaktadır. Eski Doğu tarihinin göreceli tarihi içinde cereyan eden olaylar ör-
güsü çağdaş dünya edebiyatının mitolojik roman geleneğinin insan gibi tarihin de ayrı nok-
taları vardır. Bu noktalara dokunmakla millet kendine döner, kendi varlığını, bu varlığı teh-
likeye sokan her şeye direniş için toparlanış, savunma mekanizması harekete geçmiş olur.

Tarihi geri döndürmek imkânsızdır. Dilin tarihini günümüze iade etmek zordur. Fakat tari-
hi gerçeği, tarihi tarih yapan değerleri yaşatmak, dilin tarihine dönüş yapmakla onu yanlış 
yoldan çevirmek, onu kısırlaşmadan, kurumadan, yabancılaşmadan korumak mümkündür.

Tarihî roman yazmak yalnız edebi düzlemi değiştirmek değil, yaşanan ve yaşanacak zaman 
için olanaklar bulmak, bu olanak kodlarını çağdaş yaşam, düşünce kodları ile birleştirmektir.

Bizce çağdaş Türkiye Türkçesinin bu türlü olanaklara, Dede Korkut, Yunus, Karacaoğlan, 
Nesimi, Fuzuli, Nabi, Şeyh Galip koduna yakın zamanların Reşat Nuri Gültekin’ine, Yahya 
Kemal’ine, Tevfik Fikret’ine, Orhan Veli’sine, Tanpınar’ına, Peyami Safa’sına, Fazıl Kısakürek’ine, 
Nazım Hikmet’ine büyük bir şekilde ihtiyaç vardır. Tarihi roman büyük dil deneyimlerine, 
zenginliğine kaçınılmaz dönüş demektir.

 Eski Sovyet mekânında tarihi M. Auezov, C. Aytmatov romanlarının en güzel örneklerini O. 
Çiladze, T. Pulatov ve R. Muhammedov vb. yazdıkları romanlar sırasına Azerbaycan yazarı I. 
Şıhlı’nın ‘’Deli ‘’romanını da ilave edebiliriz. Bu eserler Sovyet devrinde Sovyet İdeolojisine 
itiraz olarak yazılmış önemli eserlerdir.

Milli benlik bilincinin tarihin belleğindeki büyük değerlerinin edebiyata getirilmesi milli ze-
minde yeni neslin yetişmesi için, gelecek özgürlük harekâtı için temel olmuştur. Bu romanla-
rın dilinin Rusça, Gürcüce, Kazak Türkçesinde, Tatar Türkçesinde olmasından adil olmayarak 
onların hepsinde milli-etnik tarih, anayurt kokusu, gelenek-göreneklere, örf-adetlere saygı 
ve sevgi, ana dil nostaljisi, milli dayanakları temsil eden karakterler yaratılmıştır. Mesela I. 
Şıhlı’nın ‘’Deli Kür’’ romanı buram buram milli tarih kokar. Cahandar Ağa karakteri ‘’Böyle ev-
ladı olan millet bağımlı olamaz, sömürücü halk gibi yaşayamaz’’ diyor.

Deli Kür’ün dili egzotik efekt doğurmuyor. Bu dil özü itibariyle ’’Köroğlu Destanı’’nın diliyle 
beraber, masal kahramanlarının psikolojik derinliği ile seçilen çağdaş dünya tarihi roman di-
lindedir. Türk tarihinin en önemli devrinin en önemli kahramanlarının çağdaş dünya edebi-
yatı seviyesinde olabilmesini üzgünlükle ifade etmeliyiz. Devletler, İmparatorluklar kurmuş, 
gönüller fethetmiş büyük söz ustaları, sanatkârlar, âlimler üzerine onlara layık tarihi roman-
ların yazılması bizim millet olarak insanlık karşısında borcumuzdur. Bu misyonu ümmet ola-
rak da yapamamışız. Hz. Muhammet, ehl-i beyt ashabı İmamlarımız laiklik üzerine onlarca 
eserlerin Türkçe, Arapça, Farsça yazılmaması büyük bir sanat boşluğunun işareti sayılabilir. 
Biz bütün bunları yeri gelmişken söylemeyi kendimize borç biliriz. Ve bunu yazarken de 
sema elçisinin, edebiyat kitabını insanlığa getirilen romanlara-filana ihtiyaç olmadığını iyi 
biliriz. Fakat biz sanat dünyası-edebiyat adamı olduğumuz için bu boşluğun T. Vulf, U. Folk-
ner, Y. Kavabata, U. Eko, G. Marxues, Borhe seviyesinde doldurulmasını o büyük şahsiyet-
ler için değil, edebiyat âlemi için boşluk olarak söylemeye mecburuz. Şunu da bilmeliyiz ki 
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Anadolu’da Azerbaycan’da, Türkistan’da damonoetnik, mono kültür alanı değildir. Ona göre 
de tarihi tarih gibi görmek, tanımak, öğrenmek istiyorsak içi içe yaşayan kültürlerin, dillerin, 
barış ve savaş içinde harmanlanan diyalektiğini, ortaklığını bilmek ve onu canlandırma yol-
larını, usullerini bilmeyi başarmalıyız.

Bizce bir kültürden ve bir dilden bakmak, ona kapılıp kalmak bütünü görememek, onu algı-
layamamak demektir. Farklılığın özgünlük olduğunu kabul etmek romancının işini fazlasıyla 
kolaylaştırır. İpek Yolu boyunca yaşanan her türlü hayat yalnız Türk olmak zenginliğini değil, 
insan olmak genişliğini ve enginliğini yaşatabildiği için biz çok boyutlu, çok dilli, çok kültürlü 
bir dünyayı yazmak, yaşatmak misyonu taşımaktadır yazar. Biz tarihi roman üzerinde de du-
rurken bu gerçekten de vazgeçemiyoruz.

Azerbaycan Sovyet Edebiyatının klasiklerinden M. S. Ordubadi’nin ‘’Kılıç ve Kalem’’ ‘’Tumanlı 
Tebriz’’ romanları tarihi roman örnekleri olarak dikkat çeker. Bu romanlardan’’ Kılıç ve Kalem’’ 
XII yy. Selçuklular zamanı yaşamış Nizami,Gencevi devrini yansıtmaktadır.

Yazar, tarihi olayların macera kurgulanması ve daha fazla aşk konusunu merkezi olarak iş-
lemiş, Nizami dehasını vurgulamaya çalışmıştır. Dil bakımından romanı zengin ve dolgun 
saymak olmaz. Çağdaş Azerbaycan edebi dilinde konuşan kahramanların bol bol Arap-Fars 
kelimelerin kullanılması eserin diline tarihi bir hava getirememiştir.

‘’Tumanlı Tebriz’’XX. yy başında Tebriz Halk Harekâtı’nı Setterhan mücadelesini betimlemek-
tedir.

Bu romanın da tarihi dil mükemmelliğinden bahsetmek zordur. M.S. Ordubali’nin adı geçen 
eserleri sonradan yazılmış tarihi konulu nesil eserleri için faydalı olduğunu söylebiliriz.

E. Memmudhanlı’nın Babenz devrini konu eden tarihi romanı dil ve poetika bakımından dik-
kat çekmektedir. Maalesef, roman bitmemiş, yazar o romandan parçalar yayımlamış ve azim 
adlı senaryo yazmıştır. Bizce bitmemiş olsa da E. Memmudhanlı’nın tarihi eserlerdeki dil ara-
yışları, üslup zenginliği, sanatkârlık bakımından önem taşımaktadır. Onun ayrı ayrı hikâyeleri 
de dil bakımından değerlendirilmektedir.

Çağdaş Azerbaycan neslinin kurucularından İsa Hüseyinov’un, Nesimi devrini konu alan 
‘’Mahşer’’ romanı tarihî roman türünün en önemli örneklerinden sayılabilir. Dil ve üslup bakı-
mından eserin parlak tarihi özelliği yok derecesindedir.

Bizce, XIV. Azerbaycan edebi dilinin imkânları geniş şekilde kullanılabilir. Çünkü XIII-XIV. yüz-
yıllarında Azerbaycan edebi dili Şirvan ağzının edebi dil temeli olmasıyla belirgindir.

Daha doğal ve tarihi zenginliği ile seçilen tarihi roman yazmak mümkündür. Çağdaş Azer-
baycan neslinin önderleri sayılan Anar’ın Y. Sametoğlu’nun, Elçi’nin, F. Kerimzade’nin, tarihi 
romanları yalnız muhteva felsefe bakımından değil, dil estetiği ve uygun tarihleri ifade ede-
bilme becerisi ile seçilmektedir.

Anar’ın ‘’Dede Korkut’’ eserinin Oru varyantı ve aynı isimle sinemaya yazdığı senaryo tarihi 
dil zenginliği ile seçilmektedir. ’’Dede Korkut’’un kelime varlığını geniş bir şekilde kullanan, 
Dede Korkut dilinin poetik, sentaksından ustalıkla istifade eden yazar destanların dil ruhunu 
yaşatmayı başarmıştır.

Elçi’nin ‘’Malumu ve Meryem’’ eseri folklor dili ile yazılı abidelerimizin dilini özleştirerek mo-
dernize etmek bakımından dikkat çekmektedir. Bizce modern çağdaş tarihi roman türünün 
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klasik örneği V. Samotoğlu’nun ‘’Katl Günü’’ romanıdır. F. Kerimzade’nin ‘’Karlı Aşırım’’ romanı 
Sovyetlerin Azerbaycan’a, Kafkasların geldiği 20’li yılların olayları içinde cereyan etmektedir. 
Romanın gerek dil zengleri Karapayak ağzı özellikleri yarın tarihimizin çelişki dolu hayatının 
zengin dil manzarasını Güney Amerika, özellikle Q. Marxues nesrinden, ünlü Rus yazar M. 
Bulgakov’un ‘’Usta ve Margaret’’ romanının güçlü etkisi olduğunu sanmak doğru olmaz.

Edebiyat sanatın, kültürün bütün türleri gibi edebi tecrübeye dayanmaktadır. Bu etkileşim 
süreci yazarın kendi benliğini yazdığı eserin orijinalliğini, yeniliğini belirtmemektedir.

Y. Sametoğlu’’Katl Günü’’ romanının üç zamanlı bir dünya yaratabilmiştir.

Uzak tarihi mistik zaman; yarın 20’li 30’lu yıllar ve çağdaş zaman. Bu üç zamanın ana motif-
leri (savaş, barış, aşk, ihanet) ve ana tipleri (şair, hükümdar…) değişmez. Değişen zaman ve 
değişen insan değerleri içinde değişmeyen insani ve toplumun değerlerinin edebi-estetik 
ifadesi bakımından ‘’Katl Günü’’ zamanının önemini ayrıca göstermek gerekiyor.

Romanın üç katmanlı örgüsü içindeki üç dil, üç üslup ustalıkla işlenmiştir ve bizce yazar yük-
sek değerli sanat eseri yaratabilmiştir. Kullanılan diller asla egzotik sayılmaz. Edebi eserin dili 
yapmacık kelime seçimine sentaks kullanmak karşıdır. Doğallığı, her şeyi kendi akışı içinde 
verebilme beceresini romanın dilinin temel özelliği olduğunda eser seve seve okunmakta-
dır. Tarihin derinden, çok yönlü şekilde öğrenilmesi, araştırılması yazarlar için büyük olanak 
sağlamaktadır. Fakat şartı, aksiyonu olarak kabul etmek olmaz. Türkiye’de günümüzde sey-
redilen ve Türkiye dışında meşhur olan tarihsel diziler tarihi bakımdan çok eksikleri olan 
magazin ürünü olmaktan başka bir şey değildir. Biz bu dizilerdeki olumlu özellikleri(mesela 
‘’Fatih’’ dizisi) görmezden gelmek gibi yaklaşımdan çok uzağız. Fakat tarihin canlandırılması, 
macera havasının tarihi gerçeği ikinci, üçüncü plana geçirilmesi olgularının da söylenmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. Osmanlı tarihi dünya ve insanlık tarihinin en önemli parçası olsa 
da bu gerçeği yansıtan Osmanlı tarihinin edebi yansımasıdır.

…Bizce tarihi romanın diline bakışını muhafazakâr modern veya postmodernizm bakışının 
örtüşerek yaşatabildiği dil-üslup manzarasıdır. Açık şekilde söylersek tarihi roman dili Türkçe 
iki ana kaynağa dayanmaktadır: Osmanlı-Azerbaycan veya Oğuz Türk edebi dili ve Çağatay-
Uygur edebi diline dayalı Türkistan edebi dili.

Örneğin; Fatih’in, Beyazıt’ın, Sultan Selim’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın, Şah İsmail’in Şems 
Tebrizî’nin, Nesizeddin Tusi’nin yaşamı, düşünce âlemi, mücadelesi…

Teymur’un,  İbn Sinan’ın, İbn Rüşt’ün dünyası Türkistan edebi dilinde sanat hayatı kazansa 
da, bu seçimin daha adil ve mantıklı olabileceği düşüncesindeyiz. İdil boyu Türklerinin, Sibir-
ya Türklerinin bu iki seçkin sınanmış edebi dilde gerçeklik kazanması da doğaldır.

Türk dünyasından bu iki edebî dil tecrübesinin örtüşmesi birbirini zenginleştirmesi, ortak-
laştırması tarihin akışı içinde gerçekleştirilmeli doğal seçim tecrübesine dayanmalıdır. Sa-
nat hayatı kararlara, yönetimlere bağlı değildir. Tek bir büyük yazarın tecrübesi tarihi zaman 
içinde, tarihi roman dili ve üslubu içinde devrim, değişim ve dönüşüm olabilir. Tartışmasız 
yetenek deha, her şeyi çözmek gücünde olsa da bu büyük işin bilimsel düzlemde öğrenil-
mesi, incelenmesi, çok yönlü araştırılması edebî tecrübe için ciddi önem arz etmektedir.

Bilimin açtığı yol sanatın açabileceği yollar için temelidir veya bunun aksi düşüncesini bence 
tartışmaya gerek yoktur.
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Ahmet Kankal
Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 

Türkçe yayımlanan Ermeni hikâye ve romanları üzerine 2000 yılı başından beri yaptığımız 
incelemelerimizin sonuçları kimi zaman tebliğ olarak sunuldu kimi zaman da makale olarak 
yayımlandı1. Ağırlıklı olarak Osmanlı şehir tarihi, sosyo-ekonomik tarihi ve Türk kültür tarihi 
üzerine çalışmaları bulunan bir tarihçi olarak Türklerle en az 1000 yıllık beraberlikleri olan, 
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde köy, kasaba ve şehirlerde Müslümanlarla birlikte ba-
zen aynı mahallede komşu olarak bazen de ayrı mahallelerde yaşayan Ermenilerin sosyal 
hayatı daima ilgimi çekmiştir. Zira Müslümanların sosyal hayatına ilişkin Osmanlı arşiv bel-
gelerinde bilgi bulmak mümkün iken aynı durum gayrimüslimler söz konusu olduğunda bir 
hayli sınırlı kalmaktadır. Gayrimüslim tebaa Osmanlılar tarafından ”millet” şeklinde teşkilat-
landırıldıklarından, sosyal, kültürel ve hukuki işleri çoğunlukla milletbaşıları/hahambaşıları 
ve kilisece/havraca takip olunmakta, meseleleri de yine aynı mercilerce çözümlenmekteydi. 
Bu sebeple onların sosyal hayatlarına ilişkin bilgiler de ilgili mercilerce tutulan kayıtlarda yer 
almaktadır. Bunun dışında seyahatnameler, konsolosluk ve büyükelçilik yazışmaları, rapor-
lar, hatıralar, biyografik eserler, hikâye ve romanlar gayrimüslimler hakkında bilgi edinilebi-
lecek diğer eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.

1 Ahmet Kankal, “Ermeni Öykülerine Göre Osmanlı-Türk Toplumunda Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi 
(20-21 Nisan 2002 Ankara) Bildirileri, C. III, Ankara 2003, ss. 97-120; A. Kankal, “Türkçe Yayınlanan Ermeni Öykülerinde 
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri İle Toplumuna Bakış”, XIV. Türk Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002 Ankara) Kongre-
ye Sunulan Bildiriler, Ankara 2005, C.III, ss. 255-274; A. Kankal, “Ermeni Öykülerinden Türkçe Yayınlananlar Üzerine”, Millî 
Eğitim, Sayı: 157 (Ankara 2003), ss. 213-225; A. Kankal, “Türk Okurları Açısından Ermeni Öykülerinin Oluşturabileceği 
Sakıncalar Hakkında Bir Değerlendirme”, IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler) (16-17 
Ekim 2003 Elazığ) Bildirileri, Elazığ 2004, ss. 415-422; A. Kankal, “Ermeni Yayınlarıyla Yapılan Tanıtım mı Propaganda mı? 
(Öykü ve Romanlar Bağlamında)”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu (6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş) Bildirileri, İstanbul 
2005, C. II, ss. 669-676; A. Kankal, “Ermeni Toplumunda ve Aile Hayatında Kadın”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 
Sayı: 4 (Diyarbakır Eylül 2004), ss. 105-135; A. Kankal, “Ermeni Edebî Eserlerinde Ermenilerin Türk Devletine ve Türk Top-
lumuna Bakışları”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Sayı: 5 (Diyarbakır Mart 2005), ss. 1-22; A. Kankal, “Ermeni 
Edebiyatında Türk ve Ermeni Toplumları Arasındaki Komşuluk İlişkilerine Bakış”, (Erciyes Üniversitesi Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-I), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği, 20-22 Nisan 
2006 Kayseri.), Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri 2007, C. I, ss. 221-235; A. Kankal-Neşe Özden-A. Latif Armağan, 
“The Social and Religious World of Anatolian Armenians / Socijalni i Religijski Život Jermena u Anadoliji”, ZBORNIK RA-
DOVA, Univerzitet u Tuzli, Filozofski Fakultet, Vol. 31, br. 8 (sv. 2), (Tuzla 2007), ss. 157- 168. (ISSN 1521-6021); A. Kankal, 
“Ermeni Edebi Eserlerine Yansıması Bağlamında Ermenilerde Milliyetçilik Hareketleri”, Erciyes Üniversitesi - Nevşehir Üni-
versitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Kayseri 2009,  C. 1, 
ss. 153-164;  A. Kankal-Eftal Şükrü Batmaz, “Women in Armenian Family and Daily life (Based on the Armenian Stories 
of the 19th and 20th Centuries)”, Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, (Ed: İbrahim Erdal-Ahmet Karaçavuş), 
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2009, ss. 317-349; A. Kankal, “Türk Halk İnanışları İle Anadolu Ermeni Halk İnanışları 
Arasındaki Benzerlikler”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 27 Haziran–1 Temmuz 2006 Gaziantep (Henüz basılma-
dı). A. Kankal, “Diyarbakır Ermenilerinde Sosyal Hayat”, I. Uluslararası Nebiler, Sahabeler, Azizler ve Krallar Kenti Diyarbakır 
Sempozyumu, Diyarbakır Valiliği-Dicle Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2009 Diyarbakır (Henüz basılmadı); 
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Kendi adıma ermeni roman ve hikâyelerinden ermenilerle ilgili çok şey öğrendiğimi, müslü-
man türklerle ermenilerin yaşayışları arasında yaratıcıyı tanımlama, inanılan din, din adam-
ları, ibadet mahalli ve ibadet şekilleri dışında çok da farkın bulunmadığını söylemeliyim. Her 
iki toplumun dünya görüşleri, ekonomik uğraşıları, aile hayatları, evlilik törenleri, kadının 
aile ve toplum hayatındaki yeri, inanca verdikleri önem, ibadet anlayışları, ahlak anlayışları, 
batıl inanışları, öteki dünyaya ilişkin umut ve korkuları, evlenme-boşanma, mutfak kültürü, 
doğum ve defin adetleri, hâsılı ister bu dünya isterse öteki dünyaya ilişkin tasavvurları ve 
uygulamaları çok az farklılık arz etmektedir.

Ermeni roman ve hikâyeleri yukarıda açıklanan sebeplerle, yani kendi anlatımlarından ha-
reketle ermenileri her yönüyle tanıma isteği doğrultusunda ve anlatım kalitesi bakımından 
zevkle okunurken, diğer taraftan da bu eserlerin yayımlanmasıyla nelerin amaçlandığı yo-
lunda iç dünyada oluşan kuşkular birbirine karışabilmektedir2. Nitekim Aras, Belge, Péri, 
Nûjen, Varlık, Tarih Vakfı Yurt Yayınları ve Ayraç Yayınevleri tarafından yayımlanan3 bu eser-
lerde işlenen konuların mahiyeti, Türklere bakış, onları tarif ve yaptıklarını anlatış şekli farklı-
lık arz etmektedir. Şöyle ki, eserlerin çoğunu yayımlayan Aras Yayıncılık, anlatımlarında daha 
dikkatli davranıp bugünkü türklerle ermeniler arasında gerginlik yaratabilecek sert ve tek 
yanlı olarak Türkleri suçlayıcı ifadelerden kaçınırken; Belge, Péri ve Nujen Yayınları türklerle 
ilgili olumsuz ve keskin ifadeler kullanmaktan, tek yanlı olarak türkleri suçlamaktan, türkler-
le ermeniler arasında kin ve nefret duyguları oluşturabilecek söylemlerden geri kalmamak-
tadır. Eserler tek tek ve birbirinden bağımsız okunduğunda ideolojik açıdan fazla bir şey 
ifade etmemektedir, ancak bütün eserler okunduğunda ve aralarında bağ kurulduğunda 
acaba “iyi polis, kötü polis” oyunu mu oynanmaktadır gibi bir duyguya kapılmaktan kur-

2 A. Kankal, “Türk Okurları Açısından Ermeni Öykülerinin Oluşturabileceği Sakıncalar Hakkında Bir Değerlendirme”, ss. 
415-422; A. Kankal, “Ermeni Yayınlarıyla Yapılan Tanıtım mı Propaganda mı? (Öykü ve Romanlar Bağlamında)”, ss. 669-
676.

3 Agop Arslanyan, Adım Agop Memleketim Tokat, Aras Yayıncılık, İstanbul 2005; Antan Özer, Yaşamı Beklerken, çev. Klemans 
Çelik (Zakaryan), Aras Yayıncılık, İstanbul 1997; Ara Güler, Babil’den Sonra Yaşayacağız, çev. Sirvart Malhasyan, Aras Yayın-
cılık, İstanbul 1996; Avetis Aharonyan, Fedailer Özgürlük Yolunda, çev. Figen Yılmaz, Belge Yayınları, İstanbul 2001; Hagop 
Mıntzuri, Armıdan Fırat’ın Öte Yanı, çev. Silva Kuyumcuyan, Aras Yayıncılık, İstanbul 1998 (2. baskı); Hagop Mıntzuri, Atina, 
Tuzun Var Mı? çev. Silva Kuyumcuyan, Aras Yayıncılık, İstanbul 2000; Hagop Mıntzuri, İstanbul Anıları 1897-1940, çev. Sil-
va Kuyumcuyan, notlarla basıma hazırlayan Necdet Sakaoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002; Hagop Mıntzuri, 
Kapandı Kirve Kapıları, çev. Nurhan Büyük Kürkciyan, Aras Yayıncılık, İstanbul 2001; Hampartsum Gelenyan (Hamasdeğ), 
Güvercinim Harput’ta Kaldı, çev. Sarkis Seropyan, Aras Yayıncılık, İstanbul 1998 (2. baskı); Hraçya Koçar (Kapriyelyan), 
Özlem (Garod), Nûjen Yayınları, İstanbul 1996 (2. baskı); Jaklin Çelik, Kum Saatinde Kumkapı, Aras Yayıncılık, İstanbul 2000; 
Jaklin Çelik, Yılanın Yolu, Aras Yayıncılık, İstanbul 2003; Kherdian David, Hilâlin Gölgesinde Bir Ermeni Kızın Yazgısı, çev. 
Haydar Işık, Pêrî Yayınları, İstanbul 2001; Kirkor Ceyhan, Atını Nalladı Felek Düştü Peşimize, Aras Yayıncılık, İstanbul 1999; 
Kirkor Ceyhan, Kapıyı Kimler Çalıyor, Belge Yayınları, İstanbul 1999; Kirkor Ceyhan, Seferberlik Türküleriyle Büyüdüm, Aras 
Yayıncılık, İstanbul 1998 (2. baskı); Krikor Zohrab, Hayat, Olduğu Gibi, çev. Kudret Emiroğlu, Ayraç Yayınevi, Ankara 2000; 
Krikor Zohrab, Öyküler, çev. Hermon Araks, Aras Yayıncılık, İstanbul 2001; Mıgırdiç Armen, Hegnar Çeşmesi, çev. Hasan 
Polat, Belge Yayınları, İstanbul 1988 (2. baskı); Mıgırdiç Margosyan, Biletimiz İstanbul’a Kesildi, Aras Yayıncılık, İstanbul 
1998 (4. baskı.); Mıgırdiç Margosyan, Gâvur Mahallesi, Aras Yayıncılık, İstanbul 1999 (7. baskı); Mıgırdiç Margosyan, Söyle 
Margos Nerelisen? Aras Yayıncılık, İstanbul 2000 (6. baskı); Peter Najarian, Son Ermeni, çev. Ece Eroğlu, Aras Yayıncılık, İs-
tanbul 2004; Raffi Kebabcıyan, Konuş Halil Bey Konuş, Aras Yayıncılık, İstanbul 2000; Sarkis Çerkezyan, Dünya Hepimize Ye-
ter, haz. Yasemin Gedik, Belge Yayınları, İstanbul 2003 (2. baskı); Vahan Totovents, Yitik Evin Vârisleri, çev. Najda Demirci-
oğlu, Aras Yayıncılık, İstanbul 2002; Vahram Mavyan, Her Yerde Ermeni Var, çev. Klemans Çelik (Zakaryan), Aras Yayıncılık, 
İstanbul 2003; William Saroyan, Aram Derler Adıma, çev. Türkkaya Ataöv, Varlık Yayınları, İstanbul 1991 (3. baskı); William 
Saroyan, Paris-Fresno Güncesi 1967-68 Ölüm, Dirim Ve Aya Kaçış, çev. Beril Eyüboğlu, Aras Yayıncılık, İstanbul 2001; William 
Saroyan, Yoksul İnsanlar, çev. Memet Fuat, Adam Yayınları, İstanbul 1990; Yervant Gobelyan, Memleketini Özleyen Yengeç, 
çev. Hagop Gobelyan, Aras Yayıncılık, İstanbul 1998; Yervant Sırmakeşhanlıyan, Balıkçı Sevdası, çev. Ani Baronyan, Aras 
Yayıncılık, İstanbul 2000; Zaven Biberyan, Babam Aşkale’ye Gitmedi, çev. Sirvart Malhasyan, Aras Yayıncılık, İstanbul 1998; 
Zaven Biberyan, Yalnızlar, Aras Yayıncılık, İstanbul 2000.
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tulmak da kolay olmamaktadır. Çünkü bugüne gelindiğinde türklerle ermeniler arasındaki 
ilişkiler konusu, tarihi, sosyal ve kültürel boyuttan çıkarılmış ve tamamen siyasi, hatta ülkeler 
arası siyasi alana çekilmiş ve propaganda boyutuna erişmiş bulunmaktadır. Buna karşın türk-
çe yayımlanan ermeni eserleriyle ilgili yapılan bir röportaj ilk etapta bu endişeleri ortadan 
kaldıracak bir mahiyet arz etmektedir4.

Buna rağmen ermeni hikâye ve romanlarını okuyan okuyucuda ister ermeni olsun ister ol-
masın bir tarih bilinci oluştuğu ve oluşacağı da aşikârdır. Nitekim sanat değeri taşıyan eser ve 
yapıtların aynı zamanda birer misyonlarının olduğu, günümüzde kamuoyu yönlendirmesi 
ve algı yönetimi konularında bu tür eserlerin birer propaganda aracı haline dönüşebileceği 
ya da dönüştürülebileceği çevremizde gelişen olaylara bakıldığında kolayca anlaşılabilecek-
tir. Eserlerin, yazarları ya da yapımcılarınca gerçekten halisane duygularla ve iyi niyetlerle 
yazılması ya da filme çekilmesi onların propaganda aracı haline dönüştürülmesini engelle-
mekten uzak kalabilmektedir. Öte yandan bir kurgu doğrultusunda eserleriyle kamuoyunu 
yönlendirme ve algıları yönetme amacı güdenlerin olduğu da muhakkaktır. Belki günümüz-
de kısa zamanda ve toplumun büyük kesimini yönlendirmede internet haberleri, kısa mesaj-
lar, görsel medya/sosyal medya ve gazetelerin daha etkin olduğu, hikâye ve romanların bu 
konuda yavaş kaldıkları söylenebilir. Diğer taraftan bu düşünce ve hareketler saman alevine 
benzetilip toplumu kısa sürede etkileyen, uzun süreli etkisi olmayan girişimler olarak da de-
ğerlendirilebilir. Hikâye ve romanların toplumu etkileme süresinin diğerlerine nazaran daha 
yavaş, ancak etki süresinin uzun olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.

“Ermeni hikâye ve romanları okunduğunda okuyucuda bir tarih bilinci oluşmakta mıdır?”, 
“Edebi eserlerle tarih bilinci oluşturulabilir mi?”, “Bu eserler üzerinden toplumda tarih bilinci 
oluşturulması doğru mudur?”, “Oluşan veya oluşturulan tarih bilincinin gerçeklik düzeyi ne 
ölçüdedir?”, “Bu bilinç toplumun yararına ya da zararına kullanılabilir mi, yararına veya zararı-
na kullanılması toplumu ya da insanlığı nereye götürür?” soruları akla gelebilir.

Ermeni romanlarını okuyan ermeni, türk ve diğer gruplara mensup insanlarda tarih bilinci-
nin oluşabileceği konusu hemen hemen tartışılmaz biçimde nettir. İncelenen eserler dikkate 
alındığında tarih bilinci oluşumunda mahirane bir anlatımın söz konusu olduğu ifade olun-
malıdır. Romanlar özellikle de yeni yetişen ve geçmişte yaşananları bilmeyen genç Ermeniler 
tarafından okunduğunda Ermeni toplumunun Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemle-
rindeki idarî, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî durumları hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
bu konuda tarih bilincine ulaşmaları mümkün görünmektedir. Fakat burada sorun ilk etapta 

4  Ermeni cemaati hikâye ve romanlar dışında Jamanak, Marmara ve Agos adında gazeteler çıkarmaktadır. Agos adlı gazete 
haftalık olarak yayınlanmakta ve 10 sayfa olan gazetenin 8 sayfası Türkçe olarak basılmaktadır. Geçmişte gazetenin genel 
yayın müdürlüğünü yapmış ve bir suikasta kurban gitmiş olan Hrant Dink, gazeteyi Ermenice-Türkçe olarak çıkarmalarını 
1996 yılında şöyle açıklamıştır: “İki yıl kadar önce özellikle televizyonlarda PKK-Ermeni bağlantısı aşırı derecede işlenirken 
bizler, buradaki cemaat olarak epeyce sıkıntılı günler geçiriyorduk. Bizler, böyle bir bağlantının olabileceğine inanmıyorduk, 
ama bütün bunları bildiğimiz halde her gün bu tür yayınları duymak bize fena halde sıkıntı veriyordu. Bir başka nokta da 
içinde yaşadığımız toplumun bizi tanımamasıydı. Fikir esas olarak buradan kaynaklandı”. Bkz. Hüdavendigar Onur, Millet-i 
Sadıka’dan Hayk’ın Çocuklarına Ermeniler, İstanbul 1999, s. 19. Leyla Tavşanoğlu’nun Cumhuriyet gazetesinin 5.4.1996 ta-
rihli sayısındaki “Ermenilerin yeni haftalık gazetesi; Agos” adlı köşe yazısından naklen. Yine Kulis adında bir tiyatro dergisi 
çıkaran Hagop Ayvaz, Jaklin Çelik’in kendisiyle yaptığı ve Cumhuriyet dergisinde 28 Aralık 1997 yılında yayınlanan bir 
röportajda, İstanbul Ermeni gençliğinin Ermenice bilmediğini ve okumadığını, ayrıca taşradakilerin Ermenice bilmeyip 
Türkçe konuştuklarını söylemektedir. Bkz. Hüdavendigar Onur, age, s. 24-25.
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roman ve hikâyelerdeki anlatımların gerçeklik düzeyinin sorgulanmasıdır. Anlatımların ya-
zarın bir kurgusu mu yoksa bizzat yazarın kendisinin yaşadığı olayların, hatıraların roman-
laştırılarak anlatıldığı bir edebi metin mi veya yazarın bizzat yaşamadığı, ancak aile büyükle-
rinden ya da komşularından dinlediği anlatıları yazıya geçirmiş şekli mi olduğu konusudur. 
Ayrıca daha önce yayımlanmış olan hatıralardan etkilenerek kaleme alınmış yazılar olması 
da ihtimal dâhilindedir. Bu durumda yaşandığı söylenen olumsuz olayların gerçekleştiği dö-
nemin ve yaşanılan mekânın şartlarını dikkate almadan yapılacak bir değerlendirme eksik 
kalmaya mahkûmdur. Haliyle tek taraflı anlatımların olduğu, dönemin ve mekânın şartlarını 
dikkate almadan, ayrıca belgeye müracaat edilmeden oluşacak olumsuz tarih bilincinin in-
sanları her zaman gerçeğe götürmeyeceği, gereksiz yere toplumun kin ve nefret söylemleri 
içerisinde düşman duruma gelmelerine yol açabileceği de aşikârdır. Bu durum, yani olum-
suz anlatımlar belki tek taraflı olarak bir tarih bilinci oluşumuna, aynı ırktan ya da dinden 
meydana gelen toplumun kendi içerisindeki sorunlarını bir tarafa bırakarak kenetlenme-
sine ve toplumunu bu haliyle geleceğe taşımasına, birliğini tesis etmesine yol açabilir. Öte 
taraftan lüzumsuz bir düşmanlığın oluşmasına, toplumun enerjisini üretime veya gelişime 
değil de sonuç alınamayacak çalışmalara harcamasına, dolayısıyla zaman ve emek kaybına 
da sebep olabilir. Kaldı ki bugünün gençliği geçmişte yaşanılan olumsuz olaylarda herhangi 
bir dahli bulunmayan, hatta genel olarak bilgisi de olmayan bir gruptur. Dolayısıyla gençliği 
dahli ve bilgisi olmadıkları bir konuda taraf haline getirmek veya taraf olmaya zorlamak ne 
kadar ahlakidir? Fakat olumlu anlatımlar söz konusu olduğunda ortaya çıkacak tarih bilinci-
nin toplumu ileriye taşıyacağı, değerlerine sahip çıkmaya iteceği, yardımlaşma ve dayanış-
mayı sağlayacağı da açıktır.

Ermeni romanları olumlu anlatımlar zaviyesinden incelendiğinde hem ermeni toplumu-
nun kendisi hem de türk ve diğer toplumlar açısından çok güzel çıkarımlar elde edilmesi 
potansiyeline sahiptir. Örneğin romanlarda işlenen dürüstlük, saflık, çalışkanlık, güvenirlik, 
paylaşımcılık, yardımseverlik, onurlu olma, inançlı olma yönündeki anlatımlar Ermeni toplu-
munun kapitalist ve materyalist sistem içerisinde eriyip gitmesini önleyip, kendilerine özgü 
olarak anlatılan hasletleri muhafaza etmesini, inançlarına bağlı kalmasını sağlayabilecektir. 
Öte taraftan ermeni olmayan toplumların ermeniler hakkında zihinlerinde yer etmiş olan 
olumsuz imaj ve düşüncelerin bir kez daha değerlendirilmesine veya izalesine de yol aça-
bilecektir. Nitekim romanlarda dile getirilen inançlara ilişkin motif ve anlatımların ermenile-
rin daha çok kendi içlerinde yaşadıkları sekülarizm ve inanç zayıflığını izale etmeye yönelik 
olduğu açıktır. Farklı ülkeler, toplumlar, inanç sistemleriyle tanışan ve onlardan etkilenen 
ermenileri bu anlatımlarla özüne döndürme ve değerlerine sahip çıkma yönünde önemli 
etkilerinin olacağı düşünülebilir.

Sonuç olarak bu tebliğimizde detaya inmeden yapmaya çalıştığımız değerlendirmede türk-
çe yayımlanan ermeni romanlarında oluşturulan tarih bilincini genel hatlarıyla ortaya koy-
maya çalıştık. Detaylarla ilgili bilgileri daha önce yayımlamış olduğumuz bir makaleden5 ya 
da genel olarak ermeni romanlarında ele alınan konularla ilgili hususları diğer makaleler-
den6 edinmek mümkündür.

5  A. Kankal, “Ermeni Edebî Eserlerinde Ermenilerin Türk Devletine ve Türk Toplumuna Bakışları”, Sosyal Bilimler Araştırma 
Dergisi (SBArD), Sayı: 5 (Diyarbakır Mart 2005), ss. 1-22

6  Bkz. 2 nolu dipnotta yer alan çalışmalar.
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Türkçe yayımlanan 34 ermeni edebî eseri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bu eserle-
rin Ermeni toplumunda bir tarih bilinci oluşturabileceği kuvvetle muhtemeldir. Özellikle de 
isimleri çalışmanın baş kısmında zikredilen yayınevleri tarafından yayımlanan eserlerde yer 
alan Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ile türk, kürt ve çerkesler hakkında yer alan 
olumsuz ifadelerin ermeni gençliğinde bu toplumlarla ilgili olumsuz imaj oluşumunu te-
tikleyebileceği, ermeni toplumunun kendisi hakkındaki anlatımların ise toplumun yararına 
olabileceği düşünülmektedir. Sonuçta belgeden yoksun ve tek taraflı anlatım da olsa edebi 
eserlerin tarih bilinci oluşumunda önemli olduğu söylenmelidir. Genel olarak değerlendi-
rildiğinde tarihte yaşanılan olumsuzluklarla ilgili anlatımların hiç kimseye bir faydasının ol-
mayacağı, aksine güvenden yoksun, huzursuz, zamanını ve emeğini lüzumsuz yerlerde sarf 
eden bir gençliğin ve toplumun oluşumuna sebep olacağı açıktır. Barışı korumanın tek taraflı 
girişimler ve gayretlerle mümkün olmayıp, herkesin söylediği sözün ve yaptığı işin sorum-
luluğunu taşıyan davranışlar sergilemesiyle sağlanabileceği hatırdan uzak tutulmamalıdır. 
Bu sebeple konu sadece siyasileri ilgilendiren boyutta kalmamalı ve her şey onlardan bek-
lenmemelidir. Türk ve ermeni ilişkileri ve bu ilişkilerin normalleşmesi konusu siyasetçilerden 
daha fazla din adamları, tarihçiler, edebiyatçılar ve sanatçıların gayretlerini gerektirmektedir.
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Giriş

Modern romanın gerçeklik algısına değini

On dokuzuncu yüzyıl boyunca ve yirminci yüzyılın yarısına kadar roman, akılcı ve aydınlat-
macı felsefelerin oluşturduğu bir “bilinçlilik” düzlemi üzerinde yürür. İdeolojik, dinsel veya 
mistik sapakların kesiştiği kavşak, tarihsel, olgusal ve deneysel bilginin kurduğu “bilinç” 
kavşağıdır. Romandaki anlatıcıların ve kişilerin bakış açıları, bunların olaylar ve ilişkiler ağı 
içindeki tavırları, diyalektik, epistemolojik ve ideolojik bir arka plana ve ortama sıkı sıkıya 
bağlıdır. Romanlardaki her türlü olay hatta kurgu, bilinç düzleminde var olan bir nedensellik 
bağı ile bağlıdır.  Modern roman, Nurdan Gürbilek’in dediği gibi “hem modernliğin hem 
de modernliğe yönelik direncin, modernliğe göre yeniden tanımlanmış bir yerliliğin inşa 
edildiği alandır” (Gürbilek 2004:176). Modern romanın bu bilgi, bilinç ve gerçekliği, farklı 
düzeylerde yansır. Modern bilinç, bazen, sosyo-ekonomik yapılanmanın içinde bir burjuva 
inşa eder biçimde görünür. Bazen anlatıcı ve kişilerin eylem ve konuşmalarında bilgiç ve 
kesin inançlı olarak görünür.  Bazen de varoluşsal bir arka plan olarak hayatı biçimlendirmek 
ister. Bu süreçteki roman eleştirisi de sözü edilen bilinç düzlemine bağlı bir modern değerler 
sistematiğinin ürünüdür. 

Modern değerler sistematiğinin en önemli etmeni olan bilimlerden fizik ve psikoloji ala-
nındaki gelişmeler, yazarı, insan ve hayat ilişkisini, bilinçaltında yoklamaya da yönlendirir. 
Bilinçaltına uzanan romancı bütünüyle dışsal gerçeklikten kopmaz. Sorgulamalar, arayışlar, 
eleştiriler, umutsuzluklar, isyanlar bilinç-bilinçaltı arasında bazen yüzeye çıkar bazen deri-
ne inerler. Newtoncu gerçekliğin yönettiği duyulardan, düşüncelerden ve bakış açılarından 
kuşkuya düşen; son yüzyılın acılarını çok çeken; yürüyen hayatta sordukları sorulara cevap-
lar bulamayan; “öteki”ne egemen olmaktansa kendi varlığının ve duruşunun kaynaklarını 
problem edinen yazarlar, bilinçaltına yönelirler. Örneğin Jung, Freud ve Proust’un izinde 
Tanpınar, mistik birikimi ve rüyayı da işin içine katarak, gerçek ile gerçek üstü arasındaki 
köprüyü kurmaya çalışarak yeni bir hafıza yapmak ister. Bilinçaltı, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay 
gibi yazarlarda, kimliksizliğin ve kişilik arayışının kentle ilişkilerini işaret etmeye yarar. Fakat 
bazı roman kişileri de, bilinçaltı labirentlerinin simgesel uyaranlarla dolu yollarında, kişisel 
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ve toplumsal varlığın bağlantılarını yoklama gibi bir ameliye ile meşgul olamayacak kadar 
bilinçten uzaklaşır ve koyu bir umutsuzluğa kapılırlar.

Postmodern romanda modern gerçeklik algısının yitimi 

Bilinçaltı, insanın derin ve örtülü gerçekliğinin nedensellik kaynağı olarak; bilinç akışı ise, 
bilinçaltı labirentlerinin simgesel uyaranlarla dolu yollarında kişisel ve toplumsal varlığın 
bağlantılarını öyküleştirme tekniği olarak yaşamaya devam etmektedir. Başka bir deyişle 
hâlâ romanımız önemli ölçüde bilinçle ve bilinçaltıyla ampirik dünyaya bir şekilde bağlı-
dır. Fakat aynı zamanda yirminci yüzyılın daha ilk yarısından itibaren akılcı ve aydınlatmacı 
felsefelerin beslemesiyle büyüyen gerçeklikten kuşku duyulmaya başlanır. Deneysel ve ol-
gusal gerçeklik, bütünlüğü ve kesinliği olan bir gerçekliği ortaya koyamamıştır. Bilginin ve 
yargıların göreceliği ile oluşan şey, inanç kaybı ve çoğulcu bakış açısıdır. İnanç kaybı roman-
daki nedensellik kaynaklarını altüst eder. Romanlar (ve diğer anlatı türleri), “kendine yeterli 
bir dünya olan metin”lere dönüşürler. Olgusal, deneysel ve tarihsel nedenselliklerinin yerini 
gerçeküstü uyaranlar ve rastlantısallık almaya başlar. Anlatılar, Eco’nun dediği gibi “imgeler 
ormanına” dönerler. 

“Roman”dan “anlatı”ya geçiş aynı zamanda kahramandan bireye, bireyden metinsel varlık-
lara geçiştir. Başka bir deyişle, kişileri, olayları ve bilgileri ile bu anlatılar, postmodernizmin 
simülatik çocuklardırlar. Postmodernizm, rasyonel modernist sistematiğe karşı koyacak bir 
merkez kuvvet bulamadığı için,  değerleri eşitleme yoluna gider. Fakat bu eşitleme, gö-
receli gerçeklik kuramını da aşarak, “gerçeksizlik” krizine ulaşır. Tarih ile tarih dışı, mekânla 
mekân dışı, dinsel ile dindışı, olgu ile tasavvur, ahlâk ile ahlâksızlık kısaca her şey, her değer 
birbirine karşı üstünlüğünü veya alçaklığını kaybederek eşitlenir. Göreceli gerçekliğin ilke-
lerinden biri olan çoklu bakış, bağlantısız bakışa sıçrar. Bu sıçramalar arasında anlatı kişileri 
de reel konumlarını, toplumsal gerçekliklerini ve bireysel kimliklerini kaybederler. Nurdan 
Gürbilek, Türk öyküsünü “anlatamama” bağlamında çözümlerken, “yapıt”ın yerine “metin” 
kavramanın geçmesiyle, yazılanın yazarın niyetinden ya da yaşamından ayrıldığını, başlı ba-
şına bir dil, bir doku olduğunu söyler. Metin, “bir merkezi olmadığı gibi, bir dışı da olmayan, 
hiçbir “dış” müdahaleye de izin vermeyen bir göstergeler ağı, bir alıntılar dokusu”dur. Eleştiri 
için, “metnin içiyle dışı arasındaki gerilim, sahicilik arayışı” anlamsız hale gelmiştir (Gürbilek 
2004:197).

Bilinç düzleminde eleştirileri, önermeleri, tercihleri olmayan ya da bu önerme ve tercihleri 
hem taşıyan hem de onları geçersiz kılan romanlar ya da anlatılar vardır artık.  Bilinçaltı 
uyaranları ile sorgulamalara, anlam arayışlarına yönelmeyen ya da yönelen ama her yönün 
çıkışını boşluğa düşüren; iç merkezi ve dış çevreyi ala bildiğine genişleten ve dağıtan; me-
tinden başka hiç bir şeyle bağı kalmayan, hiç bir şeye ve kimseye sorumluluk duymayan an-
latılar vardır. Bu anlatılar, doğrusal zamanın bir yerinde ilerlemezler; sanki dairesel zaman ve 
mekân ve olaylar bu anlatıların üzerine boca edilmiştir. Olgusal, mistik ve simulatik bütün 
bilgiler; yaşanan zaman, tarih, mitoloji ve hayal iç içe girer. Adeta romanların kurgularını, 
bütün zaman ve mekânlarda dolanan, yörüngesinden fırlamış gizemli bir zihin kurmakta-
dır. Gizem, postmodern romanların en önemli öğelerinden biridir. Gizem, akıl gerçekliğinin 
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ruhsal gerçeklikle buluşup sarılması ve bütünlüğü işaret etmesi bakımından, önemli bir ge-
leneksel ve bilinçaltı izdir denilebilir. Fakat bu metinlerdeki imgesel dil, bir bütünlüğü işaret 
etmez; hatta insanı, kendi içinde sürekli parçalayarak görünemez ve bilinemez hale getirir.

Beyaz Kale ve tarihsel gerçekliğin dağılması

Tarihi yönelen modern romanlar, farklı bakış açılarına yaslansalar da, tarihsel bilgiyi farklı 
yorumlasalar da, kolektif bir kimliğin inşasında benzer bir rol üstlenirler. Orhan Pamuk’un 
1985 yılında yayımladığı Beyaz Kale ise modern romanın tarihsel gerçekliğe yönelişindeki il-
kelerinin tümünü yok sayan bir roman olarak görünür. Artık, geçmişin bilimsel yorumu veya 
idealizasyonu ortadan kalkmıştır. Bunun sonucunda da tarihsel gerçeklik, kendi dışındaki 
gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan ve gerçek bir geçmişe gönderme yapmayan edebi metin-
lere indirgenir. Tarihin olgusal gerçekliği, kurmaca bir yapı içinde yeniden canlandırılır fakat 
tarihsel verilerden yola çıkarak okurlarına bazı iletiler sunmak amacı taşımaz.

Beyaz Kale’de birden fazla anlatıcı vardır. Sessiz Ev romanındaki kurgusal kişi Faruk Dar-
vinoğlu, Beyaz Kale’ye yazdığı önsözde Gebze Kaymakamlığının arşivinde 17. yüzyıla ait, 
Yorgancının Üvey Evladı adlı bir el yazması metin bulmuş, okumuş ve günümüz Türkçesi-
ne aktarmıştır. Bir masanın üstüne koyduğu elyazmasından bir iki cümle okuduktan sonra, 
kâğıtlarının bulunduğu başka bir odaya geçmiş; aklında kalanı yazmıştır. Her şeyi birbiriyle 
ilgili görmek şeklindeki çağın hastalığı yüzünden bulduğu hikâyeyi yayımlamıştır. Roman-
daki ikinci anlatıcı, bu el yazması metni yazan Venedikli köledir ve Beyaz Kale’nin üçüncüsü 
anlatıcısı da Orhan Pamuk’tur. Hikâyeye karışan bu üç kişinin  (Sessiz Ev romanının kurgusal 
kişisi Faruk Darvunoğlu, Venedikli Köle ve Orhan Pamuk) varlık sebebi, olay örgüsünü, ger-
çek, düş ve kopya arasında kaynaksız hale getirmektir. Bu kaynaksızlaştırma postmoderniz-
min bütün değerleri bir arada çoğaltan, birbirine eşitleyen ve sadece metin gerçekliğine 
varan tavrının sonucudur. 

17. yüzyılın ortalarında geçen Beyaz Kale’nin öyküsü, bir Venediklinin esir alınmasıyla baş-
lar. Bu adam köle olarak bir paşaya satılır. Devrin bilimlerinden anlayan zeki köleyi, paşa, 
konağına gelen hocaya devreder. Hoca ile kölesi arasında garip bir benzerlik vardır: Efendi 
ile köle birbirlerine hem nefret hem de hayranlık besler. Yıllarca, çeşitli bilimlerde yol arka-
daşlığı ederler; birbirlerine yaşadıklarını anlatırlar; birbirlerini gözlemlerler. Zekâlarıyla padi-
şahın çevresine girer; maddi imkânlar elde ederler. Düşmanı yenmek için icat ettikleri silahı, 
romana adını veren Beyaz Kale’nin önünde çalıştıramadıkları için Osmanlı yenilir. Padişahın 
cezalandırmasından korkan hoca, kölesinin eşyalarını alarak onun ülkesine gider. Köle de 
efendinin yerine geçmiş olur. Böylece kimlik değişimi yaşarlar ve “Ben kimim” sorusunun 
cevabını taklitlerinde bulmuş olurlar. Hoca, kölesinin kılığında İtalya’da şarkiyat çalışmaları 
yapan bir Türk dostu olarak ünlenir. Köle, Hoca’nın kaldığı yerden hayatını devam ettirir. 

 

Romanda fiziksel benzerlikleri olan iki kişinin, kültür ve karakter özdeşleşmesi yarattıkları 
takdirde farklı kültür ve uygarlıklar içinde uyum sağlayabilecekleri yolunda bir tez ileri sürül-
düğü söylenirse de (Yalçın, 2003: 262), Beyaz Kale’nin, “tezi olan bir roman” olduğunu söy-
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lemek zordur. Hoca’nın ve Köle’nin birbirlerinin yerine geçmesinden yıllar sonra birbirlerine 
yabancılaşmaları, bu konuda çıkarılabilecek bir sonuca bile izin vermez. Romandaki bütün 
parçalar, gerçek dünyaya ait bir çıkarsama yapmak üzere değil, kendine mahsus, tamamen 
metinsel bir bağlamda bir gerçeklik oluşturmak üzere birbirine bağlanırlar. Bir tez, şu veya 
bu şekilde bir “doğru,” bir “değer” üretme amacı güder. Oysa Beyaz Kale, birçok ipucunu bir 
arada sunarken, bir seçim yaptırmaya yönelmez; tersine bütün çıkarsamaların birbirinden 
farksız olacağını hissettirerek bir karmaşaya yol açar. Organik bütünlüğü ortadan kaldıran bu 
tutum, parçaları, değerlilik ve değersizlik noktasında eşitleyerek ortaya, fantastik bir serüven 
koyar. 

Puslu Kıtalar Atlası ve modern tarihsel gerçeklik algısının çöküşü

İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası adlı romanı da tarihsel bilgi ile efsanenin, modern 
zihinle mistik zihnin, dinle felsefenin, Nevton fiziği ile kuantum fiziğinin,  gerçek ile muhay-
yelin, sözün verili anlamı ile öznel çoğulluğunun iç içe girdiği bir romandır. Puslu Kıtalar 
Atlası, belirli bir anlamı sürekli kaybettirerek; herhangi bir gerçekliği temsil etmek yerine, is-
tenildiği kadar gerçeklik kurulabileceğini göstererek var olan bir “anlatı”dır. Bu tür anlatılar, 
Jale Parla’nın dediği gibi, okuru ve yazarı yeni bir konumda düşünmeyi gerektirir. Okur ve 
yazar, dil denizinde sözcüklerin anlamlarının dalgalar gibi birbirini izlediği bir devinim için-
de yüzerken, metinler, benlikler, kimlikler ve yorumlar da yeni göstergelere dönüşürler. Bu 
epistemolojiye (?) göre, belirleyebileceğimiz yazar, okur ve metin yoktur; yalnızca o metin 
aracılığıyla oluşan söylemler vardır. (Parla 2000: 180)

“Ulema, cühela ve ehli dubara; ehli namus, ehli işret ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikayet 
ve beyan etmişlerdir ki kun-ı Kâinattan 7070 yıl, İsa Mesih’ten 1681 ve Hicretten dahi 1092 
yıl sonra, adına Kostantiniye derler tarrakası meşhur bir kent vardı”1 (Anar: 2008: 13) konum-
landırmasıyla başlayan Puslu Kıtalar Atlası, belirli bir tarihsel kesitten ve bu zaman dilimi 
içindeki mekân ve insandan söz edeceğini işaret eder gibidir. Gerçekten de yan öykücükle-
rin mekânları değişebilse de çerçeve mekân İstanbul; tarihsel zaman ise on yedinci yüzyılın 
son çeyreğidir. Puslu Kıtalar Atlası, bu yüzyılın İstanbul’unun denizcilerini, dilencilerini, bil-
ginlerini, kumarbazlarını ve istihbarat teşkilatlarını anlatıyor görünse bile modern anlamda 
bir “tarihî roman” değildir. Modern roman, olgusalın ve ideolojik olanın temeli olan tarihe 
yönelmiştir. Fakat postmodern romanın tarihe yönelme amacı ve tarihi işlemedeki mantığı 
oldukça farklıdır. Öncelikle öncekilerin aydınlatmacı tutumundan, siyasal bakış açılarından 
uzaklaşmıştır. Bakışını, tarihin dönem noktalarından, kahramanlarından, daha alt seviyede-
ki kişilere ve olaylara kaydırır. Bu tutumun altında yatan temel etken, tarihi ders verici, ay-
dınlatıcı bir öğe olmaktan çıkarma; onu inşa edilmiş daha doğrusu istenildiği biçimde yeni-
den inşa edilebilecek bir kurguya dönüştürmektir. Postmoderniste göre,  kimliği ve kültürü 
etkileyen, idealleştirilmiş kişi veya olaylar değil, hayatın kendisidir. Bütün modern verilerin 
doğruluğunu sarsmak isteyen postmodernizm, tarihi bilgilerin doğruluğunu da karıştırmak 

1  Yazarın anlatımı da çoklu kılmak için Osmanlı Türkçesi kelime ve terkipleri ile yeni dili birlikte kullanması anlaşılabilir. 
Fakat bazı kararsızlıklar da dikkat çeker. Örneğin “erbab-ı livata” derken edat eki olan “i”yi tire ile ayrı yazdığı halde, “ehli 
işret” ehli dubara” derken aynı eki birinci kelimeye bitişik yazmaktadır.
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ister. Korkusuz korsan Arap İhsan’la, kendini Efrasiyap’la özdeşleştiren çocuk Alibaz’la, Des-
cartes felsefesini ters çevirerek bütün varlığı tanrısal bir düş olarak var eden Uzun İhsan’la, 
dişçilikten insan anatomisine merak salan Kubelik’le, babasının bir düşü olarak var olan 
ve bilmenin imgesi olan Bünyamin’le, sonsuz hızı bularak kıyametten kurtulacağını uman 
istihbarat başkanı Ebrehe ile dilenciler kethudası Hınzıryedi ile anlatılan nedir?  Ne bir sa-
vaş, ne bir kişi, ne de bir tarihsel dönüşüm. Kimi bir tutkunun, kimi bir gizin peşinde; ama 
hepsinin hayatları, süreksiz, kırık, bütünlükten yoksun. Her birinin hayatı o kadar karmaşık 
o kadar dairesel sonsuz bir zaman içinde dönüyor ki, onların hayatı da anlatı gibi ucu belir-
siz bir yoldur sadece. 

Puslu Kıtalar Atlası’nın bilgisel arka planında mitolojiden, dine, efsanelerden, olguya, fel-
sefeden, keşf ve rüyaya, modern bilimlerden mistik öğretilere kadar bir yığın kaynak var. 
Uzun İhsan, varlığın ne olduğuna Rendekar’ın (Descartes) tezini tersine çevirerek ulaşmaya 
çalışır; Kubelik, rastlantı sonucu dişçi olur ve insan anatomisini çözmeye uğraşır; Ebrehe, 
evrendeki boşluğu bulmaya adamıştır kendini. İlk planda “bilme tutkusu”nun romanın te-
mel problematiği olduğu sanılabilir ya da yazarın aslında “zıtlıkların birliği”ne doğru yola 
çıktığı düşünülebilir.  Fakat romandaki gizli bir düzenleyici, bunun böyle sanılmaması ve 
düşünülmemesi için devreye girerek, “her halükarda günah yüklü” insanoğlunun bireysel, 
sosyal ve siyasal zorbalıklarını, iktidar heveslerini ve bu yoldaki plan ve hilelerini bilinmez 
zamanlardan beri döke gelir. Bilgiye tutkun olan Ebrehe, meğerse cehennemden kaçmak 
ve varlığını sonsuz devam ettirmek için bütün bilimlerin peşine düşmüştür. Matematiksel 
ve fiziksel teorilerle, kanunlarla alınan yol, modern zihniyetin reddettiği kehanetle birleşir. 
Kehanet, dinden kaynaklanan haberi (Mehdi’nin geleceği) doğrular. Fakat işin ironik tarafı 
bütün bu aklî, deneysel ve Batınî bilgiler, Mehdi diye yakalanan adamın anlattıkları ile ger-
çekliklerini yeniden yitirirler. Bütün insanlar, günahın içindedirler. Bünyamin temiz bir insan 
olarak görünür ama o da romanın sonunda bir karanlığa uyanır ve “görülen ve görülme-
yen bütün düşlerin bu karanlığın ta kendisi” (Anar 2008: 238) olduğunu düşünmeye başlar. 
Anar’ın son kitabı Suskunlar da hemen hemen böyle sona erer. Anlatıcı, Kâhin için şöyle 
diyerek romanı bitirir: “Gözlerinin ona gösterdiği yegâne şey, o uçsuz bucaksız karanlıktı” 
(Anar 2007:269). Romanların böyle sonuçlanmasının anlamı açık: Evren ve insan hakkında 
hiçbir kesin bilgi yoktur, her bilgi, bir yerde durup bakan zihnin inşasıdır. Mademki böyledir, 
öyleyse her şeyi yeniden, sınırsızca bağlantısızca yıkıp kurabiliriz. Böylece aslında gerçek 
dediğimiz şey yalnızca bu yıkıp kurduğumuz şey yani “anlatı”nın kendisi olur.

Sonuç

Beyaz Kale’deki Köle ve Efendi’nin ve Puslu Kıtalar Atlası’ndaki Uzun İhsan’ın arayışlarının 
içinde bir “kim”lik ve “ne”lik problemi görünmektedir. Daha da ötesi okur da yazarlar da bu 
problemin içindedirler. Fakat hepsi için de modern bilinç düzleminde takip edilebilir bir 
yol kalmamıştır. Her bilgi ya da görüntü, hem kendi içinde bir gerçekliği işaret edebilmekte 
hem de bu gerçeklikler birbirlerini sürekli parçalayarak “kesinsizlik”te eşitlenmektedirler. 
Bu açık bir şekilde modern gerçeklik algısının yitimidir. 
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Ateş Denizi’ni Tarihî Bir Roman Olarak 
Okumanın İmkânları

Bahtiyar Aslan
Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Teorik Çerçeve Yahut Tarifin İmkânsızlığı:
Tarihî romanın tarifini yaparken birçok bileşeni bir araya getirmek ve bu bileşenler arasında 
bir tutarlılık gözetmek gibi bir zorunluluk vardır. Her şeyden önce tarih ile roman hatta ge-
nel anlamda tarih ile anlatı arasındaki ilişkinin biçim ve boyutlarının iyi belirlenmesi gerekir. 
Ancak “biçim ve boyut”tan kastedilenin de zamana tabi olgular olduğu ve bu yüzden de 
mutlak bir değerlerinin olmadığı gerçeği, bir bakıma bu belirlemenin imkânsızlığının da is-
patıdır. Kısaca söylemek gerekirse tarih ve anlatı/roman arasındaki ilişki, durağan değil aksi-
ne son derece dinamiktir. Tarihî roman ya da tarihî anlatı adlandırması altında ortaya konan 
her eser bir bakıma tarih ve anlatı/roman arasında yeni bir ilişki biçimi öneriyor demektir. 
Bu da kendinden önceki tarifle ilgili hiç değilse bir nakisanın gündeme gelmesi anlamını 
içermektedir. Elbette bir yaklaşımı, yapılmış bir tarifi esas alarak üretilen eserler bu değer-
lendirmenin dışındadır.

Tarihî romanın tarifi yapılırken insan unsuru ve gerçeklik olgusu göz ardı edilemeyecek bi-
leşenlerin başında gelir. Bu noktada da “hangi insan” ve “hangi gerçeklik” gibi soruların ce-
vaplandırılması gerekmektedir. Ancak “tarih içinde insan” ve “insan algısı” gibi “gerçeklik” ve 
“gerçeklik algısı”nın da değişkenliği, dinamikliği bu sorunun cevabını imkânsız kılmaktadır. 
Ötesi, meseleye tarihi gerçekliğin ne olduğuna dair bir soruyla da başlamak gerekecektir. Bu 
da kaçınılmaz olarak tarih yazıcılığının gündeme alınması anlamına gelir. Tarih yazıcılığının, 
roman için de söz konusu edilebileceği gibi tek bir bilincin neticesi olmadığı muhakkaktır. 
Tarih yazıcılığının sürekli merkeze aldığı “objektiflik” ilkesi bile hiçbir zaman belirli bir olayı 
birden fazla kalemin aynı şekilde anlatması sonucunu doğurmamıştır. Romanınsa objektif 
olmak gibi bir iddiası bile yoktur. Şu halde tarih ve roman ilişkisini hangi kriterleri esas alarak 
sorgulamak gerekecektir? 

Yakup Çelik, tarihî romanla ilgili bir çalışmasına bir dizi soru sorarak başlamıştır: “Tarihsel 
gerçeklik nedir? Tarihsel gerçeğin anlatılmasında tarihçi veya romancının fonksiyonu nedir? 
Romanlardan tarihi öğrenebilir miyiz? Tarih, romanın imkânlarıyla hangi derecelerde sunu-
labilir? Tarihsel gerçekliklerin sunulmasında romanı kaleme alan yazarın tarihe bakış açısı, 
tarihî değerlendirmeleri ve tarihî şahsiyetleri yorumlama yetkisi hangi seviyededir? Tarihî 
romanda mekân tasvirinde ve tarihî şahsiyetlerin çevresinde yer alan insanların dikkatlere 
sunulmasında yazarın tasarruf hakkı ne dereceye kadar vardır? Tarihsel gerçeklikle, tarih-
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çinin ve roman yazarının yorumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Tarihî olayların meydana 
geldiği zaman dilimine ait ekonomik, sosyal, siyasî durum ve devlet düzeni roman yazarının 
muhayyilesine göre değişiklik arz eder mi? Tarihi yorumlamak ve tarihsel olayları anlatmada, 
aynı zaman dilimini ve aynı tarihî olayları anlatan tarihçiler veya yazarlar arasında büyük 
farklılıklar olabilir mi?”1 Şüphesiz bu sorulara yenilerini eklemek mümkündür. Ancak bu soru-
lar bile, tarihî roman meselesinin ne kadar çetrefil olduğunu ispatlamak için yeterlidir.

1980’li yıllardan beri bir anlayış değişikliği neticesinde “tarihin, bir kurmaca ve kuramsal bir 
alan olarak algılanması gerek[tiği] konusunda, yeni eğilimler oluşmaya başlamıştır.”2 Yeni an-
layış, tarihin nesnel kurallara sahip bir bilim dalı olduğunu reddetme eğilimindedir. Ötesi, 
tarih araştırmalarının neden-sonuç ilişkisini esas almasının, bilgi ve belgelere dayanması-
nın da gerekli olmadığını ileri sürmektedir.3 Şüphesiz bu, yeni bir bilim anlayışı değilse de 
tarih anlayışı önermek demektir. Söz konusu yaklaşımın çalışmamız açısından bizi en çok 
ilgilendiren yanı, tarihin kurmaca bir alan olarak algılanması gerektiği yönündeki iddiadır. 
Kurmaca, anlatı sanatına has bir kavramdır ve “gerçek”i değil “gerçeğimsi”yi karşılar. Anlatı 
sanatının gerçeklikle ilgisi bu kavramın anlam alanıyla sınırlıdır. Ancak tarihi roman söz ko-
nusu olduğunda “gerçeğimsilik” de tartışılır hâle gelmiştir. Bu noktada öncelikle konu hak-
kında çalışma yapanların kahir ekseriyetinin Alfred Döblin’e göndermede bulundukları ve 
tartışmaya buradan başladıkları görülür. Bilindiği gibi Döblin, tarihi romanı tarif ederken; 
“Tarihsel roman her şeyden önce bir romandır, tarih değil.”4 diyerek, tarihi romanın bir tarih 
metni gibi okunmasının doğru olmayacağını öne sürmüştür. Alfred Döblin’in bu iddiasını 
1963’te yayımladığı bir eserde dillendirdiğini Turgut Göğebakan’ın verdiği dipnotu ortaya 
koymaktadır.5 Dolayısıyla Döblin’in burada “tarih metni”, yeni tarihselciliğin kurmacaya vur-
gu yapan anlayışından önceki bir tarih anlayışına işaret etmektedir. Bu da nesnelliği esas 
alan anlayıştır. Nesnellik, tarihi bir bilim alanı yaparken, yeni tarihselci yaklaşım “kurmaca” 
kavramı ile tarihi sanat alanına yaklaştırmaktadır. Yeni tarihselci anlayışın yürürlüğü girmesi 
demek, nesnel tarih anlayışının terk edildiği anlamına gelmez. Elbette tarihin bir bilim alanı 
olduğunu savunan klasik görüş varlığını olanca gücüyle sürdürmektedir. Bu noktada tarih ve 
roman ilişkisinde de bir ikileşme belirmektedir. Romancı da tarih anlayışları karşısında pasif 
değildir ve iki yaklaşımdan birini tercih etmek durumundadır. Döblin’in tanımlamasında vur-
guyu “roman” üzerine yaparak tarihi romanı tarih biliminden uzaklaştırmasını, romanda ta-
rihsel gerçekliğin önemsizleştirilmesi olarak okumak doğru değildir. Döblin, bunu söylerken 
romanın her şeyden çok roman olması gerektiğini söylüyordu şüphesiz. Başka bir deyişle 
romanın bir tarih metni gibi okunmasının imkânsızlığı üzerinde duruyordu. Ancak bütün 
bunlar romanda tarihsel gerçeğin bulun(a)mayacağı anlamına gelmemelidir. Çünkü sanatçı 
özgürdür ve ona bu anlamda bir kısıtlama koymak mümkün değildir. Ancak bu özgürlüğün 
nasıl kullanılması gerektiğinin tartışmalı bir konu olduğunu da söylemek gerekir.

1  Yakup Çelik, “Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanda Kişiler” Bilig, 2002 Yaz, S. 22, s 49-65.

2  S. Dilek Yalçın, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, 1. Baskı, Ankara 2005, s. 22.

3  a.g.e., s. 22.

4  Turgut Göğebakan, Tarihsel Roman Üzerine, 1. Baskı, Ankara 2004, s. 13.

5  a.g.e, s. 21.
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Biyografiden Romana
Bu çalışmada konu edineceğimiz Ateş Denizi6 adlı romanın yazarı Beşir Ayvazoğlu, daha 
önce bazı biyografi kitapları ve biyografi roman niteliğinde eserler ortaya koymuş bir yazar-
dır. Bunlardan Bozgunda Fetih Rüyası7 adıyla kaleme aldığı ve Yahya Kemal’i anlattığı eserdir. 
Yazar, eserde şairin hayatının 1912 ile 1922 yılları arasına denk gelen on yıllık bir kesitini 
esas alıyordu. Biyografik eserleri sosyal ve tarihsel hayattan bağımsız oluşturmak sağlıklı bir 
yaklaşım değildir. Biyografisi yazılan kişinin yaşadığı hayatın tarihsel ve sosyal bağlamının 
doğru oluşturulması şarttır. Yaşanan hayat bu şartlar altında anlamlı olacaktır. Bu gerçeğin, 
yazarı söz konusu on yıllık dilimin Osmanlısını doğru ve detaylı bir okuma/anlamaya sevk 
ettiği muhakkaktır. Söz konusu on yıllık dilimin biyografisi yazılan Yahya Kemal açısından 
önemi ise, bu on yılın Yahya Kemal’i bir sanatçı, düşünür, estet ve medeniyet adamı olarak 
hazırlayan yıllar oluşudur. Bu bakımdan Bozgunda Fetih Rüyası’nı sadece bir biyografik eser 
olarak değerlendirmek eksik bir değerlendirme olacaktır. Eserin öne çıkan özelliği biyografik 
roman oluşudur. Ancak bu biyografinin sosyal, siyasi ve tarihi zemini dendiğinde şüphesiz 
başta tarih olmak üzere başka bilim alanları da devreye girecektir. Buradan hareketle biyog-
rafik romanın aynı zamanda tarihsel roman olarak okunmaya imkân verebileceğini de söyle-
yebiliriz. Ayvazoğlu’nun bu yıllara eğilmesinin başka bir anlamı da söz konusu on yılın devlet 
ve medeniyet tarihimiz açısından taşıdığı önemde gizlidir. Osmanlı İmparatorluğu, çoküşü, 
dağılışı en hızlı ve en şiddetli biçimde bu on yıllık dilimde yaşamıştır. Balkan Savaşlarından 
Birinci Cihan Harbine, Mondros Mütarekesi’nden Millî Mücadele’ye kadar bir yığın irili ufaklı 
hadisenin hüviyet verdiği bir dönemdir bu on yıllık dönem. 

Beşir Ayvazoğlu’nun gerek Yahya Kemal’in on yılını konu edinen romanına, gerekse de bu-
güne kadar kaleme aldığı eser toplamına bakıldığında ilgi alanının kültür ve medeniyeti-
mizin detayları, kılcal damarları olduğu hükmüne kolaylıkla varılabilir. Fakat daha yakından 
ve başka bir gözle bakıldığında yazarın, en çok da kırılma hatta tükenme anlarına odaklan-
dığı gibi bir sonuca ulaşmak da mümkündür. Yazarın, Türk romanının büyük isimlerinden 
Peyami Safa’nın hayatını konu edindiği eseri için de aşağı yukarı aynı hükümleri vermek 
mümkündür.8

Tarihi Roman- Sosyal Arka Plan-Kişiler
Bir eserin tarihi konu edinmesi onu tek başına tarihsel roman yapmaya yeten bir nitelik 
değildir. Alfred Döblin’in de dediği gibi Tarihsel roman her şeyden önce bir romandır, ta-
rih değil. Dolayısıyla bir esere tarihsel roman diyebilmek için onu, tarihsel romanda olması 
gereken başka özelliklerle sınamak gerekecektir. Turgut Göğebakan’ın eserinde kısaca “her 
hangi bir tarihsel dönemi ya da olayı gerçeğe yakın, ama sanatsal bir biçimde anlatan roman 
türüdür.”9 şeklinde tarif edilen tarihsel romanın yazarı, yine yazarın söyleyişiyle hem tarih-
sel bir olayı belirli bir bilinç düzeyinden yola çıkarak irdeleyecek, hem de yapıtının roman olma 

6  Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi, 1. Baskı, İstanbul, Nisan 2013.

7  Beşir Ayvazoğlu, Bozgunda Fetih Rüyası, Kabalcı Yayınevi,  İstanbul, Kasım 2001.

8  Beşir Ayvazoğlu, Peyami-Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, 3. Baskı, İstanbul 2008.

9  Göğebakan, a.g.e., s. 15.
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özelliğini hep göz önünde bulunduracaktır.10 Turgut Göğebakan, eserinde tarihsel roman için 
tarih bilincini olmazsa olmaz şartların başında zikreder. “Öncelikle tarihsel bir sorunu ya-
zınsal bağlamda da olsa tartışmak zorunda yazar. Tarihsel roman yazarının çoğunlukla kriz 
niteliği taşıyan olay ve dönemlere yönelmesi bizim için önemli bir ipucu niteliği taşıyor.”11 
Göğöbakan, bunların bir esere tarihsel roman dememiz için yeterli olamayabileceğini söy-
lüyor.  Göğebakan’ın da işaret ettiği gibi Sadık Tural’ın tarihsel romanla ilgili görüşleri ise, 
romanda söz konusu edilen olayların tamamlanmış, zamanın mührünü yemiş, hatta olayın 
etkilerinin de bitmiş olmasının gerekliliği esasına dayanıyor. Ancak, Tural’ın kullandığı “olay-
ların tamamlanmış, zamanın mührünü yemiş, olayın etkilerinin bitmiş” olması gibi kriterlerin 
sübjektif olduğunu söylemeliyiz.

Ateş Denizi, birden fazla tarihsel hikâyeyi içeren bir eserdir. Onu roman hatta post-modern 
roman yapan bu değil, elbette bu içeriğe verilen biçimdir. Eserdeki birinci hikâye romanın ya-
zılışıyla ilgili bir çerçeve hikâyedir. “Öndeyiş” başlığını taşıyan birinci bölümde yazar-anlatıcı, 
okuyucuya elindeki metnin yazılış serüvenini anlatır. Yazar-anlatıcı, tembellik ederek büroya 
geç (öğleden sonra) gittiği bir gün, çalışma masasının üstünde büyük bir paket bulur. Paketi 
bir saat kadar önce yaşlı bir beyefendi bırakmıştır. Söz konusu yaşlı adam yazar-anlatıcıyı 
bir süre beklemiş ancak bir mektup bırakarak gitmiştir. Yaşlı beyefendi yazar-anlatıcının 
Tanburi Cemil Bey’in mezarı ile ilgili makalesini okumuş ve bunun üzerine elindeki evrakı 
yazar-anlatıcıya teslim etmeye karar vermiştir. Beşir Ayvazoğlu, eseriyle ilgili özel sohbetler-
de ve bazı söyleşilerde romanın uzun bir hazırlık devresinin sonunda kaleme alındığını ifade 
ediyor. Romanın 6 yıllık bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını biliyoruz. Bunun şöyle 
bir anlamı var; Ayvazoğlu, 2006 yılının yanılmıyorsam 2 Nisan sayılı Tercüman gazetesinde 
vefatının doksanıncı yılı münasebetiyle Cemil Bey’in Mezarı başlıklı bir yazı kaleme almıştı. 
Yine aynı yılın Temmuz ayında da genel yayın yönetmeni olarak Türk Edebiyatı dergisinde 
‘Tanburi Cemil Bey Çalıyor Eski Plakta’ başlığıyla bir dosya hazırlamıştı. Elindeki evrakı yazar-
anlatıcıya bırakan yaşlı beyefendi kurgusal bir karakter değil de yaşayan biri olsaydı, okudu-
ğunu söylediği makalenin Tercüman’daki yazı olduğuna kolaylıkla hükmedebilirdik. Gerçi 
yazar, bu kayıp mezar meselesini 1996’da, yani Cemil Bey’in vefatının sekseninci yılında da 
gündem getirmişti. Fakat yazar-anlatıcının romanın henüz ikinci sayfasındaki; “Cemil Bey 
hakkında vefatının doksanıncı yılı dolayısıyla bir makale yazmış, mezarı kayıpsa da, nereye 
defnedildiği bilindiğine göre, hiç olmazsa onu hatırlatan, görenlerin bir Fatiha okumadan 
geçmeyecekleri sembolik bir mezar taşı dikilmesi gerektiğinden söz etmiştim.”12 cümlesi, 
yaşlı beyefendinin okuduğu yazının Tercüman’daki yazı olduğu kanaatini kuvvetlendiriyor. 
Bütün bunlar ve yeri geldikçe bahsedeceğim başka bir takım veriler romanda yazar ve an-
latıcının aynı kişide birleştiğinin birer delili olarak karşımızda duruyor. Gerçekçi roman anla-
yışında bir kusur olarak görülüp eleştirilen bu tutumun, post-modern roman anlayışı içinde 
takdir edildiği bile görülür. Belli ki yazar, söz konusu yazıyı ve Türk Edebiyatı dergisindeki 
dosyayı hazırlarken bir yandan da kafasındaki roman fikriyle meşgul oluyordu. Bu fikri fiili-
yata geçirmesi için bir seneden fazla beklemesi gerektiğini de bir söyleşisinden çıkarabiliyo-

10  a.g.e., s. 15.

11  a.g.e., s. 15.

12  Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi, s. 2. 
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ruz. Radikal Kitap’ın Ateş Denizi’ni yazma fikrinin nasıl doğduğuna dair bir sorusuna verdi-
ği cevapta şöyle diyor yazar: “Biliyorsunuz, bir hayli biyografi yazdım; bunların bazıları çok 
kapsamlı biyografilerdir, Peyami Safa ve Ahmet Haşim biyografileri gibi… Ancak biyografi 
yazarlığım edebiyat adamlarıyla sınırlı değildir. Önemli bir ressam olan Malik Aksel’in biyog-
rafisini de yazdım. Ama ondan da önce Tanburi Cemil Bey’i biyografik roman tarzında yazma 
hayalim vardı. Cemil Bey müthiş bir karakterdir. Beş yıl önce yazmaya başladım da…”13

Yazar-anlatıcı masasının üstündeki paketi açar, içinden erguvanî renkte kadife bir torba çıkar. 
Ağzı büzülmüş bu kadife torbanın içinde de üzerinde “Galip Tahiroğlu evrakı” yazılı bir paket 
daha vardır. Onun içinden de çoğu Tanburi Cemil Bey’le ilgili birer formalık otuz küsur defter, 
eski mecmualar, gazete kupürleri, bir tomar mektup ve nota mecmuaları… Yazar-anlatıcı, bir 
yandan önündeki evrak üzerine çalışırken biryandan da Galip Tahiroğlu ile ilgili araştırma 
yapmaya başlar. Okuduğu evraklardan anlaşıldığına göre Galip Tahiroğlu, 1933’te yapılan 
üniversite reformuyla tarih bölümü asistanlığından atılmış, daha doğrusu sözleşmesi yeni-
lenmemiş, bu yüzden de nişanlısından (Devran Hanım) ayrılmak zorunda kalmış birisidir. 
Yazar, Galip Tahiroğlu’nun hayatı etrafında özelde 1933’te yapılan üniversite reformunu, ge-
nelde de otuzlu yıllarda yaşanan kültürel devrimlerin tarihsel boyutunu ele almak istemek-
tedir. Öte yandan Ahmet Refik Bey’in asistanı olan Tahiroğlu, bir Tanburi Cemil hayranıdır 
da. Yazar-anlatıcı okuduğu defterlerde adı sıkça anıldığı için sahaf Raif Efendi’ye yetişmiş 
kıdemli bir sahaftan soy sop araştırmaya meraklı dostlarına kadar çok sayıda insana Galip 
Tahiroğlu’nu sorar. Hatta o tarihlerde yayımlanan gazetelerin üniversite reformuyla ilgili ha-
berlerini okur. Bir ara bu isimde birinin belki de hiç yaşamamış olduğu düşüncesine kapılır. 
Fakat evrakın içinden çıkan ve dayısı Nezih Cevdet ile Florinalı Nâzım’ın yazdığı mektuplar 
bu fikri bertaraf eder. Ancak yine de hiç yaşamamış biri olma ihtimali vardır ve eğer bu ihti-
mal gerçekse yazar-anlatıcı müthiş bir kurguyla karşı karşıyadır.

Kadife torbadan bir de ciltli bir defter çıkmıştır. Bu defter, Galip Tahiroğlu’nun meşhur sahaf 
Raif Yelkenci’den aldığını söylediği Leyla Hikmet’e ait bir hatıra defteridir. Leyla Hikmet’in 
hatıra defteri daha çok Cemil Bey’den tanbur dersi aldığı sırada ona duyduğu aşkı anlat-
maktadır. Ancak kadife torbadan çıkanlar bundan ibaret değildir. Galip Tahiroğlu, Cibali’de 
çıkan 1782 yangınını ve Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı yazış sürecini konu alan Ateş Denizinde Üç 
Gün adında bir de roman yazmaya çalışmıştır. Bir türlü tamamlanmayan bu romanın, yazar-
anlatıcının söyleyişiyle az çok tamamlanmış beş bölümüyle birlikte epeyce müsvedde de ka-
dife torbanın içinden çıkmıştır. Galip Tahiroğlu’nun roman dışında üzerinde çalıştığı bir konu 
daha vardır; o da Tanburi Cemil Bey’in biyografisidir. Böylece Tanburi Cemil Bey de romanın 
kahramanlarından biri olur. Sonuç olarak, romanın yazılış sürecini anlatan çerçeve hikâyenin 
içinde üç hikâye ve bunlara bağlı olarak başka insanların hikâyeleri bizi beklemektedir. 
Yazar-anlatıcı bize roman yazan, biyografi yazan birinden bahsetmektedir ve aynı zamanda 
onun yazdıklarını da okutmaktadır. Dolayısıyla bir üst kurmacadan söz etmek kaçınılmaz 
olmaktadır. Ateş Denizi’ni post-modern bir roman kılan sebeplerden biri de bu yapıdır.

Tarihî romanda kişiler yani şahıs kadrosu son derece önemlidir. Yazarın başka roman türleri 

13  http://kitap.radikal.com.tr/Makale/burasi-yangin-yeri-360180.



150

Bahtiyar Aslan

için de söz konusu olduğu gibi, eserine kimleri, hangi tip veya karakterleri seçeceği, kimle-
rin gerçek hayattan alınacağı, başkahramanın kim olacağı üzerine düşünmesi ve çalışması 
gerekir. Bilinen bir tarihsel gerçekliğe, ana dokusunu değiştirmeden kurmaca bir öykü monte 
etmeyi dene[yen] ilk kişi Walter Scott’tır. Göğebakan, Scott’ın, kurgunun (fiction) tarihsel ro-
manda nasıl kullanılacağı ile ilgili olarak sonraki nesillere iki seçenek sunduğunu ileri sürer: 
“Bunlardan birincisi Waverley’de (1814) ortaya koyduğu roman tipidir. Scott, burada gerçek 
bir tarihsel olayın içerisine kurmaca bir öyküyü monte eder. İkincisi ise, yine bilinen bir ta-
rihsel gerçeklik üzerinde kurulmasına rağmen bütünüyle kurmaca bir figür ve onun etrafın-
da olup biten olayların anlatıldığı Ivanhoe (1809) tipidir.”14 Bu noktada, tarih metni ile tarihi 
roman arasında belirgin bir fark ortaya çıkmaktadır. Tarih metni, kişilerini gerçek hayattan 
alırlar, tarihi romanda ise gerçek hayattan kişiler alınabileceği gibi tamamen kurmaca kişiler 
de romanda boy gösterir. Yakup Çelik’in ifadesiyle söylemek gerekirse; “Her insan tipi tarihî 
romanın konusu olabilecekken, tarih metninde yalnızca önemli olayların içinde bulunan in-
sanlar yer alırlar.”15 Kısacası küçük insanın tarihi yoktur ya da tarih metninde küçük insana 
yer verilmez. Tarih metninin insandan çok olaylara odaklandığını dolayısıyla sıradan insanı 
ihmal ettiğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Tarihi roman ise olayları bir fon olarak kullanarak 
sıradan insana odaklanır. Ayvazoğlu, romanında tarihi gerçekliği olan kişilere yer verse de, 
romanın asıl kahramanı sıradan, hiçbir tarihi gerçekliği olmayan fakat üniversiteden atılan 
bir kitleyi temsil kabiliyetine sahip olan kurmaca biridir. Olaylar onun etrafında gelişir. Öte 
yandan tarihi roman yazarının yapması gereken şeylerden biri de olayların kahramanın bi-
linciyle ortaya konulmasını sağlamaktır.16

İkinci bölümden itibaren anlatıcı konumunda, aynı zamanda romanın başkahramanı diyebi-
leceğimiz Galip Tahiroğlu’nu görürüz. Kolayca anlaşılabileceği gibi kahramanın isminin Şeyh 
Galib ile bir ilgisi vardır ve kahraman aynı zamanda kurgusal bir kişiliktir. Galip Tahiroğlu’nun 
baba tarafından dedesi Ragıp Selami Bey, sikkesi Galata Mevlevîhanesi’nde tekbirlenmiş, sema 
çıkarmış bir Mevlevî muhibbidir. (s. 135). Ragıp Selami Bey, torununun adını Bulak baskısı bir 
Şeyh Galip Divanı’nın Hüsn ü Aşk’ın yer aldığı bölümüne, hem de Aşk’a dadısı tarafından 
söylenen ninninin hemen yanına torununun doğum tarihini ve ona münasip gördüğü adı 
yazmıştır. Galip Tahiroğlu’nun 1933’te yapılan üniversite reformunda sözleşmesi yenilen-
meyen bir tarih bölümü asistanı olduğunu söylemiştik. Yazar-anlatıcının yaptığı şey, Galip 
Tahiroğlu’na ait defterleri düzenlemek ve bir roman olarak bize sunmaktır. Okuyucu, artık 
olaylara Galip Tahiroğlu’nun gözünden bakacak, onun okuyuş biçimiyle(hayatı ve olayları) 
ve onun okuduklarını (kitap, gazete ve özellikle de Leyla Hikmet’in günlüğü) okuyacaktır. 
Ancak doğal olarak Leyla Hikmet’in günlüğü okunurken anlatıcı konumu el değiştirecek-
tir. Yine Galip Tahiroğlu’nun Hüsn ü Aşk’ın yazılış serüvenini anlatan romanını yazarken ro-
mancı/yazar Galip Tahiroğlu olarak belirecektir. Roman boyunca farklı anlatıcı ve buna bağlı 
olarak farklı anlatım tarzlarıyla hatta şiirle karşılaşırız. Bu da okuyucunun yedeğine “anlatıda 
karnavalesk” meselesini almasını gerektiren bir durumdur.

14  Göğebakan, a.g.e., s. 24.

15  Çelik, a.g.m., s. 61.

16  a.g.m., s. 61.
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Tarihi romanda kahramanların sıradan insanlar arasından seçilmesi toplumsal şartların daha 
iyi bir şekilde göz önüne serilmesini kolaylaştırır. Kahramanın sıradan insanlar arasından se-
çilmesi, daha doğrusu sıradan biri olarak belirlenmesi kurmacanın imkânlarını artırır. Tarihi 
bir kişiliğin metinlere yansıyan gerçek hayatı, romancının yaratıcı muhayyilesinin önüne bir 
engel olarak çıkar. Bu da tarihi romanı bir tarih metnine dönüştürebilir. Sıradan insanın ha-
yatı gerçekleşmesi muhtemel olaylarla doludur. Yakup Çelik, yazarın tarihsel olmayan insan 
eylemlerini hayal dünyasında canlandır[acağını], bunun da işin insani boyutunun ortaya çık-
masını sağlayacağını ileri sürer.17 Turgut Göğebakan ise, Scott’ın romanlarını örnek vererek 
şöyle der; “Soctt’ın romanlarında okur, hem arka plan olarak dönemin sosyo-ekonomik ko-
şullarını, hem de bu koşullar içerisinde yaşanması olası öyküleri izleyebilme olanağı bulur. 
Scott, bu yolla tarihsel malzemeyi yalnızca bir fon olmaktan çıkararak, yapıtın geneline ege-
men ve kendisini sürekli hissettiren bir olgu haline getirir.”18 Göğebakan, devamında Scott’ın 
tutumunun Lucaks tarafından da olumlandığını anlatır. Gelinen noktada tarihi romanda 
önemli olanın, tarihsel olmayan kahramanlar etrafında devrin sosyo-ekonomik ve sosyo-
kültürel atmosferinin okuyucuya hissettirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Walter Scott’ın 
romanda başkahramanı kurmaca olarak şekillendirmesi tutumuna Beşir Ayvazoğlu’nun da 
itibar ettiğini görüyoruz. 

Galip Tahiroğlu, babasından kalma bir konakta dadısıyla birlikte yaşamaktadır. Üniversiteden 
atıldıktan sonra kendini, Hüsn ü Aşk’ın yazılışını konu alan Ateş Denizinde Üç Gün adlı roma-
nını ve Tanburi Cemil Bey’in biyografisini yazmaya adar. Yeri gelmişken Beşir Ayvazoğlu’nun 
Ateş Denizinde Üç Gün başlıklı bir yazısının olduğunu da vurgulamak isterim.19 Ayvazoğlu, 
bu yazısında, İstanbul yangınlarıyla ilgili genel bir çerçeve çizdikten sonra, romanda da bah-
sedilen 1782 Cibali yangınını ve yangının Hüsn ü Aşk’a tesirini de anlatmıştır. Ayrıca yazar, 
Kuğunun Son Şarkısı adlı eserinde de Şeyh Galip’ten, Hüsn ü Aşk’tan ve dolayısıyla ateş denizi 
mazmunundan ve de 1782 Cibali yangınından bahsetmiştir.20

Galip Tahiroğlu, söz konusu roman ve biyografiyi yazabilmek için araştırmalarda bulunur, 
kültür ve sanat çevrelerinde dolaşır, devrin yaşayan kültür ve sanat adamlarıyla görüşür. Böy-
lece Florinalı Nazım’dan Peyami Safa’ya, Nazım Hikmet’ten Mustafa Şekip’e, Mesut Cemil’den 
İbnülemin Mahmut Kemal’e, Necip Fazıl’dan Yahya Kemal’e ve Ahmet Haşim’e kadar birçok 
kültür ve sanat adamı birer roman kahramanı olarak arz-ı endam eder. Romanda ismi geçen 
kültür ve sanat adamlarının çoğu ile ilgili bir araştırması yahut biyografik bir eseri vardır 
Beşir Ayvazoğlu’nun. Florinalı Nazım bunlardan biridir. Yazarın, 2007’de Florinalı ile ilgili bir 
kitabı yayımlanmıştı.21 Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile ilgili çalışmalarını hatırlatmayı bile 
lüzumsuz buluyorum. Bunları zikrederek bir yere varmaya çalışıyorum. Ayvazoğlu’nun eseri 
evet bir romandır ve dolayısıyla kurmaca bir eserdir. Fakat romanın büyük bir kısmı -özel-

17  a.g.m., s. 53.

18  Göğebakan, a.g.e., s. 25.

19  Bkz. Beşir Ayvazoğlu, “Ateş Denizinde Üç Gün”, İstanbul Armağanı 3: Gündelik Hayatın Renkleri, (Haz. Mustafa Arma-
ğan), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür dairesi Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997, s. 171-184.

20  Beşir Ayvazoğlu, Kuğunun Son Şarkısı, Kapı Yayınları, İstanbul Mart 2006.

21  Beşir Ayvazoğlu, Kâinatça Tanınmış Türk Şiir Kralı Florinalı Nâzım ve Şaşaalı Edebî Hayatı, Kapı Yayınları, İstanbul 2007.
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likle 1930’lu yılların Türkiye’sinin anlatıldığı kısımlar- hem tarihsel gerçeklikle örtüşmekte, 
hem de yazarın eserinin çok derin bir çalışmanın neticesi olduğunu göstermektedir. Ötesi, 
yazar eserinde söz konusu ettiği bazı hususları dipnotlarıyla açıklamış, kahraman-anlatıcının 
okuduğunu söylediği bir gazete haberini, bahsettiği bir eseri yine dipnotlarında künyesiyle 
vermiştir.

Ateş Denizi’nin Tezleri
Roman, özellikle kökleri eskilere dayanan 1930’lu yıllardaki kültürel ve politik değişmeyle 
ilgili tezler içeriyor. Bu tezlerin bir kısmı Beşir Ayvazoğlu’nun kendi tezleri, bir kısmı ise baş-
kalarının olmakla birlikte katıldığı tezlerdir. Tezli roman olarak da okunmaya müsait olan Ateş 
Denizi’nde yazarın sesi, sözcüsü Galip Tahiroğlu’dur. Yazar, bu aynılığı benzerliğe dönüştürür-
ken bir anlamda kendisiyle kahramanı arasına bir mesafe koyuyor ve böylece onun sözcülü-
ğünü kesinleştirmiş de oluyor.

Galip Tahiroğlu, bir yandan Şeyh Galib’in romanını, bir yandan da Tanburi Cemil Bey’in bi-
yografisini yazmaktadır. Kahraman anlatıcının yazdığı hatta okuduğu (Leyla Hikmet’in gün-
lüğü) her metin, bize metin içinde metin, hikâye içinde hikâye açmaktadır. Galip Tahiroğlu, 
muhalif bir karakterdir, hatta üniversiteden atılışının gerisinde de bu yapısı vardır. 1930’lu 
yıllarda gerçekleştirilen kültürel devrimlerin aslında bir kültürel tahrip anlamına geldiğinin 
farkındadır ve adeta selin önünden kütük kapmaya çalışmaktadır. Radyolarda Türk musikisi-
nin yasaklandığı günlerde Tanburi Cemil’in biyografisini yazmaya çalışması bu tür bir bilincin 
neticesidir. Romanda, Cemil Bey’in biyografisinin anlatıldığı kısımlar Galip Tahiroğlu’nun ma-
cerasının önüne geçer. Bunda elbette Cemil Bey’in gerçek bir kişilik oluşu, hayatının karanlık-
ta kalmış boyutları, hatta mezarının bilinmeyişi çok etkilidir. Fakat bunlardan da öte yazarın 
da Radikal Kitap’a verdiği röportajda dile getirdiği gibi Cemil Bey müthiş bir karakterdir. Yazarı 
asıl kışkırtan Cemil Bey’in bu müthiş karakteri olmuştur: “… Tanburi Cemil Bey’i biyografik 
roman tarzında yazma hayalim vardı. Cemil Bey, müthiş bir karakterdir. Beş yıl önce yazmaya 
başladım da… Ancak yazma sürecinde farklı bir anlatım tekniği ararken, metin, hayata Tan-
buri Cemil Bey’i “alaturka musiki”nin radyolarda icrasının bile yasaklandığı yıllarda nisyan-
dan kurtarmak isteyen bir Darülfünun hocasının, Galip Tahiroğlu’nun romanına dönüştü.”22 
Roman, Tanburi Cemil Bey dolayısıyla alaturka musikinin yasaklanması, derken harf inkılâbı, 
şapka inkılâbı, tevhid-i tedrisat, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi birçok meseleye, dola-
yısıyla Batılılaşma sancısına temas eder. Romanın bir diğer hikâyesi Cibali Yangınının Hüsn 
ü Aşk’ın yazılışına katkısını konu alır. Bu büyük yangın nefs-i İstanbul’u (Suriçi) neredeyse 
tamamen yakmış, yok etmiştir. Bir anlamda geçmişten kalan ne varsa alevlerin dilleri arasın-
da can vermiştir. Cibali Yangını ile batılılaşmanın bir arada, aynı eserde zikredilmesinin bir 
gönderme anlamı içerdiği açıktır.

“Fiksiyonun roman kurgusu içerisindeki yerini çoğu zaman yazarın bakış açısı belirliyor. Yaza-
rın bakış açısını belirleyen şey ise, dünya görüşü ya da başka bir deyişle; düşünce dünyasıdır. 
Tarihsel roman bu açıdan bakıldığında, tezli romanlar sınıfına sokulabilir. Hatta tezli roman-
lara en tipik örnekler çoğunlukla tarihsel romanlardan gösterilir, şeklinde bir saptamada 

22  http://kitap.radikal.com.tr/Makale/burasi-yangin-yeri-360180.
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bulunulabilir.”23 Yazarın tezlerinin niteliği ile ilgili bir sınırlama belirlemek şüphesiz mümkün 
değildir. Bu tezler, yazarın anlattığı tarihi dönemle ilgili görüşlerini içerebileceği gibi, bir 
takım felsefi, toplumsal ve kültürel yorumlarından ibaret de olabilir. Yazarın yaşadığı çağa 
has bir ideolojik tutumu tarihe taşıyarak tutarlılığını sınaması da söz konusu olabilir. Kemal 
Tahir’in Devlet Ana adlı eseri bunun bir örneği olarak kabul edilebilir. Beşir Ayvazoğlu’nun 
bu romanda öne çıkan iki temel tezi vardır. Bunlardan biri, Şeyh Galib’in meşhur eseri Hüsn 
ü Aşk’ta kullandığı “ateş denizi” mazmununun Cibali Yangını ile ilgisinin olduğudur. Yazar, 
romanında tarihsel bir kişilik olan Şeyh Galib’in hayatı üzerinde de kurmacayı çalıştırma-
yı denemiş, bir takım boşlukları kurmacanın imkânlarını kullanarak tamamlamıştır. Bu de-
nemenin yönünü ise yazarın tezleri belirlemiştir. Nitekim yazar Şeyh Galib’e, eserin Beşinci 
Hikâye-Ateş Denizinde Mumdan Gemiler başlıklı kısmında, bütün Suriçi’nde devam eden yan-
gını seyrettirir. Böylece “ateş denizi” mazmununun zemini de hazırlanmış olur.24

Yazarın ikinci tezi ise 1930’lu yıllarda yaşanan kültürel devrimin en az Cibali Yangını kadar 
tahripkâr olduğudur. Romanın başkahramanı Galip de zaten bu yangından bir şeyler kurtar-
manın çabası içindedir. Dolayısıyla romanda Cibali Yangını ile 1930’lu yılların atmosferinin 
bir araya getirilmesi tesadüf değildir. Tam tersi yazar bu ikisi arasında bir paralellik kurmuş, 
birisinin maddi alanda gerçekleştirdiği tahribatı, diğerinin kültürel ve manevi alanda ger-
çekleştirdiğini ortaya koymaya çalışmıştır.

Sonuç
Beşir Ayvazoğlu, tarihimizin kritik dönemlerine, bunalımlı inkıraz yıllarını yoğunlaşan, 
sosyo-kültürel değişimin sonuçlarını anlamlandırmaya çalışan bir yazardır. Tarihsel olayla-
rın izahını yaparken bağlamından koparmanın doğuracağı sakıncanın da bilincindedir. Bu 
birikim ve bilinç eşliğinde kaleme aldığı Ateş Denizi adlı romanında, dikkatlerini tarihimizin 
iki farklı dönemine ve bir takım tarihsel kişiler üzerine yoğunlaştırmıştır. Yazarın, söz konu-
su dönem ve kişilerin hayatlarıyla ilgili tezleri vardır. Tarihi romanın imkânlarını kullanarak 
bu tezlerini kurgusal bir roman kahramanının dilinden aktarmayı denemiştir. Ateş Denizi, 
tarihsel gerçekliklere yaslanan belgesel bir roman niteliğine de sahiptir. Ancak onu bir tarih 
kitabı olmaktan kurtaran şüphesiz kurgusal boyutudur. Yazar, ele aldığı tarihsel devirlerin 
sosyo-kültürel atmosferinde kurgusal kahramanlar dolaştırmaktadır. Romanda tarihi olaylar 
bir fon niteliğindedir ve tarihsel bir kişiliği olmayan sıradan kahraman, bu fonun önünde 
sergilenmektedir. Post-modern roman ya da anlatı, belli bir roman ya da anlatı türünü içer-
mez, roman ya da anlatı türlerinin panayırı gibidir. Bu yüzden de birden fazla tür üzerinden 
okunmaya imkân verirler. Ayvazoğlu’nun romanı post-modern bir romandır. Ancak bu onun 
bir tarihi roman olarak okunma imkânını ortadan kaldırmaz. Ateş Denizi’nin konusu, kurgu-
su, roman kahramanları ve içerdiği tezler onun bir tarihi roman olarak okunmasını mümkün 
hatta zorunlu kılmaktadır.

23  Göğebakan, a.g.e., s. 29.

24  Ayvazoğlu, Ateş Denizi, s. 453-457.
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Ateş Denizi: Readıng Opportunıtıes As A Hıstorıcal Novel

Abstract
Beşir Ayvazoğlu is one of the our authors who performs identification and analysis studies on our cultural, 
artistic, literal and intellectual life and he produces ideas on those fields. And also he is a serious biographer 
and monographer. Ayvazoğlu keeps his focus on the crysis moments of our civilization. His recently publis-
hed novel, Ateş Denizi, has some bigraphic, monographic and even autobiographic attributes. In the novel, 
there are some names and events which belong to our literal and social history. It is obvious in the novel that 
the author keeps his attention on the late 18th century, the big fire in the İstanbul in 1782 and the cultural 
change in 1930’s, he assumes this cultural change is devastating same as the big fire in 18th century in İs-
tanbul. This novel is written by using the opportunities of the post-modern age. It is certain that the novel 
includes some historical information, even documents. The main purpose of this study is to argue and find 
out those historical information and documents mentioned before could or could not give us the chance to 
read this novel as a history novel.

Keywords: Novel, Historical Novel, Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi

Ateş Denizi’ni Tarihî Bir Roman Olarak Okumanın İmkânları

Özet
Beşir Ayvazoğlu, kültür, sanat, edebiyat ve fikir hayatımızla ilgili tespit ve tahlil çalışmaları yapan, bu saha-
larda imal-i fikr eyleyen bir yazarımızdır. Aynı zamanda çok ciddi bir biyografi ve monografi yazarı olan Ay-
vazoğlu, daha çok medeniyetimizin kriz anlarına yoğunlaşmıştır. Yazarın yakın zamanda yayınlanan Ateş De-
nizi isimli romanı, biyografik, monografik hatta otobiyografik özellikler taşıyan bir eserdir. Eserde edebiyat 
ve sosyal tarihimize mal olmuş bir takım isim ve olaylar da konu edinilmiştir. Yazarın, eserde dikkatini Şeyh 
Galib vesilesiyle özellikle 18. Yüzyılın sonlarında, 1782’de İstanbul’da yaşanan büyük yangına ve o yangınla eş 
tuttuğu 1930’lu yıllarda yaşanan kültürel değişime yoğunlaştırdığı görülmektedir. Post-modern edebiyatın 
imkânlarından yararlanılarak kaleme alınan eserin tarihi bir takım bilgiler hatta belgeler içerdiği muhakkaktır. 
Bu çalışmanın amacı, söz konusu tarihi bilgi ve belgelerin, eseri tarihi bir roman olarak okuma imkânı verip 
vermediğini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Roman, Tarihi roman, Beşir Ayvazoğlu, Ateş Denizi.
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Tarih ve Roman İlişkisine Dair 
Düşünceler 

Beşir Ayvazoğlu 

Yazar

Tabi ben bir tebliğ sunacak değilim efendim. Yayınlanmış iki tane romanım var, ikisi de dö-
nem romanı olduğu için bunları yazarken tarih-roman ilişkisine dair görüşlerim hâsıl oldu. 
Bu tecrübe etrafında kısaca konuşmak istiyorum. 

Romancılık ve tarihçilik farklı şeyler tabi. Romanı deneyen tarihçiler var, ama her tarihçi ro-
man yazamaz, romancı da tarih yazamaz. Tarihi malzeme olarak kullanmak farklı bir şey-
dir. Birkaç türlü tarihî roman olduğunu düşünenlerdenim. Meselâ tamamen muhayyel bir 
tarihî dönem kurgulayabilirsiniz, hiç yaşanmamış olaylardan. Burada romancının muhayyi-
lesi alabildiğine hürdür. İstediği gibi romanları, kahramanları kurgulayıp romana özgü bir 
tarih oluşturabilir. Böyle tamamen hayalî romanlar oluşturabilir. Ama tarihî roman yazmak 
isteyenler bazen tarihle ilgili yaklaşımlarını da ifade etmek isteyebilirler. Yani tamamen ha-
yal3i, kurgusal bir olayın arka planı olarak gerçek, yaşanmış tarihi akıtabilirler. Genelde tarihî 
romanlarda uyulan metot budur. Özellikle bizde yazılan tarihî romanlar bu manadadır. Bir 
diğer tarz da tamamen tarihî olaylara sadık kalınarak, kahramanları tarihî şahsiyetler olan 
romanlardır. Benim roman tecrübem böyle başladı diyebilirim. Yahya Kemal’in hayatının 
bir dönemini 1912-1922 arasına yerleştirdiğim “Bozgunda Fetih Rüyası” adlı bir roman yaz-
mıştım. Aslında benden istenen bir Yahya Kemal biyografisiydi. Yeni, farklı bir biyografi ya-
zılamayacağı kararına varınca, “acaba ben bunu roman tarzında yazabilir miyim” diye yola 
çıktım. Aslında daha önce roman denemelerim var. Bir tanesi tefrika olarak kalmış. Bir tanesi 
de 400 sayfa yazılıp çöpe atılmış olarak. Birkaç tane roman denemem var. Aslında romandan 
tamamen vazgeçmiştim. Fakat Yahya Kemal’in hayatını anlattığım “Bozgunda Fetih Rüyası” 
esas itibariyle mütareke dönemini anlatan, daha doğrusu Yahya Kemal’in şiirinin tarihimizin 
belli bir safhasında oluşumunun tarihî hadiseler çerçevesinde anlatıldığı bir roman dene-
mesine girdim. Hiçbir hayalî kahraman kullanmadım. Bunun sonucunda herhangi bir tarihi 
hadisenin hiç değiştirilmeden, fakat kurgulanmak suretiyle roman gibi yazılacağı kanaatine 
ulaştığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat tabiî kurguladığınız zaman ciddi boşluklar oluştu-
ğunu görüyorsunuz. Ne kadar belge bulunursa bulunsun tarihî bir dönemin tamamen ay-
dınlatılması mümkün değildir. Yani belgeler parça parça aydınlatır, aralarda boşluklar oluşur. 
Aslında tarihçiler o belgeleri kullanmak suretiyle tarihi yeniden yorumlarlar. Yani aslında her 
tarihçinin yazdığı tarih farklıdır. 

Tarihçi oluşan boşlukları yorumlar, doldurur geçer. Romanlarda ise boşlukları doldurmak 
daha zordur. Tarihî olayları anlattığınız için değiştirme şansınız da olmuyor. Bunu öyle yap-
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malısınız ki, o gün o insanlar ne konuşabilirlerse onu konuşmalılardır. Meselâ benim roma-
nımda Yahya Kemal, Paris’ten dönmüş. İlk karşılaştığı şahıslardan biri Refik Halit Karay’dır. 
Gümülcineli İsmail’in Sirkeci’deki avukatlık bürosunda. Konuşmaya başlıyorlar, ne konuştu-
rabilirsiniz? Tabi İttihat ve Terakki gibi o günlerin bir yığın meselesi var. O günün meseleleri 
etrafında yine tarihî bilgi ve belgeleri kullanarak hiçbir şey ilave etmeden ustalığınızı kulla-
narak konuşturabilirsiniz, yaptığım o. Yani bir bakıma şunu yapmaya çalıştım; “Bozgunda 
Fetih Rüyası”nda bu tür boşluklarla karşılaşınca tarihî gerçekliği yozlaştırmayacak bir takım 
restorasyonlar yaptım. Diyelim ki, arkeolojik bir kazıda bir kırık çömlek buldunuz, onu bir-
leştireceksiniz fakat bazı parçaları eksik biliyorsunuz nasıl restore ederler. Mevcut parçaları 
birleştirirler, eksikleri alçıyla tamamlarlar. O mânâda birtakım müdahaleler yapmak belki 
gerçekte hiç konuşmadıklarını zannettiğim konuşmalar yaptırmak, ama o konuşmalar es-
nasında da olmuş, yaşanmış olayları anlattırmak şeklinde birtakım müdahaleler yapmak 
suretiyle hiçbir şekilde muhayyilemi kullanmadan, kurguda muhayyilemi kullanarak bir ro-
man denemesi yaptım. Bu mânâda yazılmış roman Batı’da çok aslında benim bildiğim. Bizde 
de Oğuz Atay’ın hocası Mustafa İnan’ın hayatını anlattığı, biraz deneme tarzı bir roman var. 
Benim bu “Bozgunda Fetih Rüyası”nda denediğime benzer bir roman var mı bilmiyorum. 
Batı’da çok var. 

Biyografik roman türü de biyografi kadar okunan bir türdür. Sonra bundan daha farklı bir 
tür denemeye çalıştım. Aslında o da biyografi yazma niyetiyle yola çıktığım, sonra bir ro-
man olarak ortaya çıkan “Ateş Denizi”dir. Aslında ben musikiyle de epeyce alakalı biriyim. 
Çok sevdiğim Tanburi Cemil Bey’in saz eserlerini sürekli çalışırken dinlerim. Onun için Cemil 
Bey’in güzel bir biyografisini yazmak istedim. Başladım, epeyce de bir mesafede aldım. İs-
tediğim kıvamı bir türlü bulamadım. Ben bu biyografiyi nasıl anlatabilirim diye bir metot 
aradım. Aklıma şu geldi; ben en iyisi Tanburi Cemil Bey’in hayatını araştırıp yazmaya çalışan 
birinin hayatını yazayım. Öyle yola çıktım. Fakat sadece Cemil Bey’in hayatını anlatan biri-
nin hikâyesini anlatmak zordur. Onu bir yere koyacaksınız ki, bir gerçeklik duygusu yaratsın. 
Ben de roman kahramanını üniversite reformundan kısa süre önce Darülfünun’da tarihçi 
Ahmet Refik Bey’in asistanı yaptım. Aslında tarihçi Ahmet Refik Bey’in asistanı Reşat Ekrem 
Koçu’dur. O da üniversite reformunda kapı dışarı edilenlerden biridir. Bir bakıma Reşat Ek-
rem Koçu’dan bazı karakter unsurları almak suretiyle Galip Tahiroğlu diye bir karakter ya-
ratarak üniversite reformunda kadro dışı bırakılan 200 akademisyenden biri olarak hayal 
ettim. 1933’ün son aylarıyla 1934’ün ilk aylarında geçiyor bu dönem. 1934 nutku çok önem-
lidir bildiğiniz gibi ardından musiki inkılâbı ve dil inkılabı gelir. Osmanlı’dan intikal etmiş 
aydınların ayaklarının altındaki halı direkt çekilmiş olur. Buhranlı bir dönemdir. Darülfünun 
kapatıldıktan sonra birçok akademisyen ciddi maddî sıkıntı yaşamıştır. Galip Tahiroğlu ise 
maddî durumu diğerlerine göre daha iyi olan, aristokrat bir aileden gelen biridir. Sırf bu 
sebeplerden bir akademisyen intihar etmiştir. O dönemde yaşananları kimsenin anlatma-
dığını biliyoruz. Galip Tahiroğlu dışlanan biri olduğu için nişanlısına da ailesi baskı yapıyor 
ve nişanı atıyor. Bu buhranlı dönemde yangından bir şeyler kurtarma pahasına Galip Ta-
hiroğlu, çocukluğunda da çok sevdiği Tanburi Cemil Beyin hayatını araştırmaya koyuluyor. 
Burada Galip Tahiroğlu ve onun çevresindeki herkes muhayyel, kurgulanmış bir çevre var 
ama bunları tarihî bir yaşanmışlığın içine yerleştirdim, ek yerleri birleşmeyecek şekilde. Bu 
sefer bir yığın tarihi gerçekliği anlatma fırsatı doğdu. 1930’un dünya tarihsel gerçeklerini 
anlatma fırsatı doğdu. Almanya, İtalya’daki Nazizm, Faşizm ve bunun Türkiye’ye yansımaları 
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vs. Tarihçi olarak kurguladığım için romanı, kahraman tıpkı Reşat Ekrem Koçu gibi tarihî ro-
manlar yazmak isteyen biridir. Aynı zamanda öteden beri bir tarihi roman üzerinde çalışan 
genç bir akademisyendir. Adını dedesi koymuştur. Dedesi bir Mevlevî’dir. Şeyh Galip’i çok 
sever. İsmi de Hüsn-ü Aşk’la yakından ilişkilidir ve Şeyh Galip’le de ilgili bir roman yazmak 
istemektedir. O dönemi araştırırken 1782’de İstanbul’un 3/4’ünü yakan bir yangın hadisesiy-
le karşılaşıyor. Şeyh Galip’i de bu hadiseler içerisinde anlatıyor. Böylece romana adını veren 
‘ateş denizi’ metaforuna gidiyor. Yani içinden geçtiğimiz travmayla 1782’de yaşanan yangın 
arasında birtakım ilişkiler kurulmak suretiyle yangından mal kaçırmak isteyenlerin, yani ateş-
ten denizi bir bakıma mumdan kayıklarla geçmek isteyenlerin hikâyesi gibi bir hikâye ortaya 
çıkıyor. Şimdi bu hikâye editöre roman kahramanının yeğeninin çocuğu tarafından bir paket 
halinde 30 defter olarak gönderiliyor. Günümüzden yola çıkılıyor, bu mânâda post modern 
bir roman. Editör eski harflerle yazılmış 30 tane defteri yayına hazırlıyor. Yayına hazırlarken 
okuyucular tarafından anlaşılmayacağını düşündüğü yerlere notlar düşüyor. Meselâ roman 
kahramanı herhangi bir gazetede okuduğu bir makaleden ya da yazıdan bahsediyor. Editör 
hemen gidiyor buluyor o yılların kayıtlarından. Yani tarihi dönemle birebir ilişkili ve dipnotlar 
da romanın kurgusuyla birebir ilişkili oldu. Böylece roman içerisinde eritilmiş bir akademik 
metin ortaya çıktı. Yani bu vasıtayla ben tek bir kitap da anlatılamayacak edebiyat, mûsiki, si-
yaset, şiir birçok husustan bahsetmiş oldum. Roman başka bir şey, içine girdiğinizde her şeyi 
yaşıyorsunuz. Rüyamda Şeyh Galip’i gördüm meselâ. Akademik üslûpla, ama roman tadını 
kaçırmadan vermeye çalıştım. Tarih aslında kullanmasını bilen için, ama tarihi bilmek lâzım, 
eskiye gitmek için eski yazıyı bilmek lâzım. Öylesine zengin bir malzeme var ki. Vakit doldu 
çok teşekkür ediyorum.
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Tarihî Gerçekler ve  Kurgusal Gerçeklik 
Bağlamında Tarihî Roman

Zeki Taştan
Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Giriş

Roman sanatının bugüne kadar üzerinde en çok rağbet gören ve tartışılan türlerinin başın-
da tarihi romanların geldiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Tarihî roman üzerinde hem 
gördüğü rağbet hem kavram hem de tarihe bakış açısı bağlamında sürekli bir tartışma ya-
şanmıştır. Ülkemizde de ilk yayımlandığı günlerden bu yana da rağbet gören bu tür, özel-
likle Cumhuriyet yıllarında yayımlanan ürünlerle “tarihi gerçeklik”, “tarihin çarpıtılması”, “ta-
rihi şahsiyetleri tahrif veya tahkir” gibi hususlarda tartışmalara konu olmuş ve o günlerden 
bugüne bu konu zaman zaman gündeme gelmiştir. Günümüzde bu tartışmalar, daha çok 
“tarihî dizi filmler” etrafında yapılmakta ve canlılığını hâlâ korumaktadır. 

Tarihî romanlar veya tarih konulu diğer sanat dalları etrafında dönen bu tartışmaların bi-
rinci nedeni şüphesiz tarih’in kendi çekiciliğinden gelmektedir. Tarih, özellikle de Tanzimat 
döneminden başlayarak kurgusal dünyaya malzeme olmaya başladığından beri cazibesini 
her zaman koruyabilmiştir 

Tarihî roman etrafında yapılan tartışmaların kuşkusuz birçok sebebi vardır. Bunları sarf “ta-
rihin çarpıtılması” konusunda değerlendirmek meseleyi dar bir alana hapsetmek anlamına 
gelecektir. Çünkü konu sadece tarihi gerçeklerin çarpıtılması değil roman sanatı açısından 
taşıdığı değerle de ilgilidir. Ancak ortada var olan bu tartışmaların da kaynağına gitmek ve 
dünden bugüne bunun sebeplerini araştırmak, öncelikli problemi aydınlatmak açısından 
da yarar sağlayacaktır. Bu anlamda bizde tarihi roman anlayışını; Tanzimat’tan bugüne ya-
yımlanan romanlardaki tarih felsefesini genel hatlarıyla ortaya koymakta yarar vardır. Bu 
geniş çerçeveyi çizdikten sonra “tarihi gerçeklik” meselesinin kuramsal açıdan taşıdığı de-
ğeri incelemek daha da kolaylaşacaktır.

Bizde Tarihî Roman Anlayışı

Tarihî roman türü, edebiyatımızda ilk kez Tanzimat yıllarında görülür1. Türün ilk örneklerini 
Namık Kemal ve Ahmet Midhat Efendi verir. Namık Kemal, Cezmi’de (1883)2, tarihî gerçek-
lere uygun olarak bir eser ortaya koymak ister. Romanda rol alan kahramanların önemli bir 
kısmı tarihî kişilerden oluşur. Olaylar, II. Selim ve III. Murat dönemleri Osmanlı, İran, Kırım 

1  Bu konuda bk. Zeki Taştan, Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar (Türk Tarihiyle İlgili 1871-1950), İ. Ü. Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000,  2 c., 1310 s. 

2  Namık Kemal, Cezmi, İstanbul, (6. B.), 1335, 500 s.
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tarihinden alınmıştır. Edebiyatı sosyal fayda aracı olarak gören yazar, tarihten de benzer bir 
fayda umar. İmparatorluğun sancılı döneminde insanların dikkatlerini geçmişin şanlı bir 
devresine çekerek bedbin havayı gidermeye çalışır. Oğlu Ali Ekrem’in de belirttiği gibi “Cez-
mi, baştan aşağı kahramanlık, vatanperverlik, fedakârlık gibi ulvî hasletleri gayet tesirli ve 
canlı sayfalarda yaşatarak, milletin fikr ü vicdanını yükseltmek için yazılmıştır.”3 

Cezmi’de insanları bilinçlendirmeye yönelik bir tarih anlayışı işlenir. Tarihe özel bir önem at-
fettiği bilinen Namık Kemal, tarihi, geçmişten geleceğe haber ulaştıran bir vasıta olarak kul-
lanır4. Tarihî gerçekleri bilmenin, vatan ve millet sevgisini artıracağı inancındadır. Romanda 
da tarihî gerçekler, övgü dolu olaylar eşliğinde romantik bir bakış açısıyla sunulmaya çalışılır. 

Cezmi romanı yayımlandıktan sonra tarihi roman üzerinde ilk ciddi tartışmayı da beraberin-
de getirir5. Fatih Andı, roman etrafında yapılan tartışmaları, beş ana başlık altında değerlen-
dirir.

a) Cezmi’de fesahate aykırı ifadelerin varlığı

b) Belagate aykırılık

c) İmlada tutarsızlık

d) Bilgi yanlışları ve Namık Kemal’i cehaletle suçlama 

e) Tabiîlik ve gerçeğe uygunluk.

Bu tartışmalar içinde roman kahramanlarının gerçeğe uygun olup olmadığı, tarihî şahsi-
yetlerle örtüşüp örtüşmediği söz konusu değildir. Bir tane coğrafya ile ilgili bir bilgi yanlışı 
zikredilir. Tercüman-ı Hakikat’teki imzasız bir yazıda ise; Cezmi’de “mesail-i tarihiyye”ye dair 
yanlışlıkların da bulunduğunu, bunları yazabileceği dile getirilse de Ahmet Midhat Efendi, 
buna müsaade etmez.  

Dönemim tarihi roman hususunda en üretken yazarı ise Ahmet Midhat Efendi’dir. Yeniçeriler 
(1871) romanıyla ilk olarak tarihi döneme uzanan Ahmet Midhat, tarihi konu alan altı roman 
daha yayımlar. Bu romanlarında, İslâmiyet’i ve Türklüğü yücelten Ahmet Midhat, dönemin 
anlayışı doğrultusunda romanlar kaleme alır. 

Meşrutiyet döneminde ise devrin doğurduğu milliyetçi duygular roman yazarlarının ta-
rihe bakışlarında da etkili olur. Romanların fikri yönü, Turancılık, Türkçülük cereyanlarıyla 
beslenir. Büyük bir çoğunlukla Osmanlı tarihinin ele alındığı bu devrelerde ilk kez eski Türk 
tarihine kadar uzanılır. Gerek Osmanlı gerekse diğer eski dönemlerin işlendiği tarihî roman-
ların genelinde Türkçülüğün, Turancılığın izlerini bulmak mümkündür. Filibeli Ahmet Hilmi, 
Öksüz Turgut’ta Yıldırım Beyazıt!ı “en büyük Türk” olarak tavsif edip tarihi hakikatlere bağlı 
bir roman yazma gayretindedir. Fatih dönemine uzanan Kızıl Köşk ise bir macera romanı 
olmaktan öteye gitmez.

Cumhuriyet devrine gelindiğinde tarihe bakışta önemli bir değişimin yaşandığı göze çar-

3  Ali Ekrem, Namık Kemal, İst. 1992, s. 63

4  bk. Doç. Dr. Önder Göçgün, ‘Namık Kemal’de Tarih Düşüncesi ve Sevgisi’, Türk Dünyası Tarih Dergisi, nr.2, Şubat 1987, s. 
35-37

5  Bk. M. Fâtih Andı, ‘Namık Kemal’in Cezmi Romanına Dair Devrinde Yapılan Münakaşalar’, DAÜ. FEFY. 1998, s. 25-46
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par. Bu dönemde yazılan tarihi romanlar, devrin tarih anlayışının dışına pek çıkmaz. Hatta 
daha da ileri giderek Osmanlı dönemi, özellikle de hanedanı bütünüyle karalanır.  Atatürk 
dönemi “tarih tezi” anlayışının da etkili olduğu romanlarda, eski Türk tarihi yüceltilir6. Böyle-
likle Cumhuriyet dönemine kadar bir övgü malzemesi olarak ele alınan Osmanlı hanedanı, 
Cumhuriyet’le birlikte tabiri caizse bazı yazarların kaleminde “sövgü malzemesi”ne dönü-
şür. Artık Yıldırım Beyazıt, Filibeli Ahmet Hilmi’nin yücelttiği “en büyük Türk” değil, aksine 
Nizamettin Nazif’in kaleminde; “geniş göğüslü, abus suratlı, patlak dudaklı..” milletine sırtını 
dönmüş, devlet işlerinden elini eteğini çekmiş, Edirne’deki sarayında Prenses Olivera ile zevk 
ve sefa içinde pinekleyen, hayatta şarap ve kadından başka hiçbir şeyi önemsemeyen, hiçbir 
mukaddesatı olmayan, mağrur bir padişahtır7.  

Cumhuriyet döneminde yayımlanan ve Osmanlı hanedanını konu alan birçok romanda bu 
olumsuz bakış açısını bulmak mümkündür. Kötülenen padişahlar içinde Yıldırım Beyazıt, 
Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı’ya yön vermiş, kudreti kişile-
rin olması ise dikkat çekicidir. 

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davut, Köroğlu, Deli Deryalı romanları, Osmanlı 
hanedanını kötüleyen romanlar içinde en dikkat çeken eserlerdir. Osmanlı’nın parlak yılla-
rını ele alan romanlarda; Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman 
bütün cepheleriyle olumsuz kişiler olarak tasvir edilmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet’i bir zor-
ba olarak gören yazar, Kanuni Sultan Süleyman’ı cinsel sapmaları olan biri, Beyazıt’ı ise ka-
dın düşkünü, ayyaş ve tembel bir padişah olarak çok kötü şekilde tasvir eder.  

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davut’ta, Fatih Sultan Mehmet’e tokat attırması 
ve tarihe bakış açısı devrin bazı yazarları tarafından eleştirilir. Böylece tarihi romanlarda ta-
rihe bakış açısı noktasında kapsamlı ilk tartışmalar da başlamış olur8. 

1940 yılından sonra ise Osmanlı hanedanına bakış açısı yeniden değişmeye başlar. Birçok 
Osmanlı padişahı yeniden yüceltilmeye başlanır. Feridun Fazıl Tülbentçi’nin romanlarında 
Yıldırım Beyazıt ve Kanuni Süleyman, zaafları yanında kudretli devlet adamları ve yürekli sa-
vaşçılar olarak da dikkat çekerler. Ancak Nedim Gürsel’in Boğazkesen -Fâtih’in Romanı-’nda 
tartışmalar yeniden alevlenir.

Yukarıdaki örneklerde görüleceği üzere bizdeki tarihi romanlarda, tarihe bakış açısı veya 
“tarihi tahrif” meselesi dönemin politik anlayışı doğrultusunda değişebilmektedir. İlk ro-
manlarla birlikte yüceltilen Osmanlı hanedanı, Cumhuriyet’le birlikte karalanmaya ve 
1940’lardan sonra tekrar benimsenmeye başlanır. İleriki zamanlarda ise yazarlarımızda her 
iki bakış açısını da bulmak mümkündür. 

“Tarihî Gerçeklik” ve “Kurgusal Gerçeklik”

Tarihî romanlarda yaşanan tartışmalar, genellikle “tarihî gerçeklik” veya hanedan üyeleri-

6  Zeki Taştan, “Atatürk Devri Türk Tarih Tezinin Romanlarımızdaki Yansımaları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Van, 2004, S. 7, s. 112–147.

7  Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Köroğlu, c.I, İst. 1928, s. 151

8  Zeki Taştan, “Cumhuriyet Dönemi Tarihî Romancılığımızda Dikkat Çekici Bir Eser: Kara Davut ve Devrinde Uyandırdığı 
Akisler”, II. Kayseri ve Yöresi, Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü, Kayseri, 11–12 Nisan 2006.
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ni itham noktasında düğümlenmektedir.  Tarihi gerçeklik, okuyucunun öğrendiği tarihle 
romanda yorumladığı tarih arasında yaşadığı ikilemden kaynaklanmaktadır. Bu ikilem de 
yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız dönemin tarihe bakış açısıyla değişebilmektedir. Bazı 
okuyucular, genellikle dönemin hâkim bakışa açısıyla öğrendiği gerçeklerin romanda tahrif 
edildiğini gördüğünde ikileme düşmektedir. Özellikle bazı zirve isimlerin veya kahraman-
ların kötülenmesi onlar nazarında büyük tartışmalara sebep olur. Bunların farklı nedenle-
ri olmakla birlikte, roman sanatı açısından tarihi gerçeklerle kurgusal dünya arasında bire 
bir ilişki kurmak bizleri yanılgıya düşürmektedir. Çünkü roman bir kurgu sanatı olduğu için 
hayalî, yaratma bir dünyayla yaşadığımız dış-gerçek dünya arasında birebir gerçeklik ara-
mak doğru değildir. Hatta tarih yazıcılarına gittiğimizde de kendi içinde üç katmanlı bir yo-
rumla karşılaşırız. Tarihçi, önce yararlandığı belgeye bakar. Sonra bunu metne dönüştürür. 
Son olarak bu metni okuyan okuyucu metni yeniden yorumlar9. Bu üç katmandan sonra 
tarihin roman formuna aktarılması ve yeni bir okuma biçimi başlar.  

Bir roman büyük bir çoğunluk için çok gerçekçi olsa bile küçük bir kesim için gerçekçi gö-
rünmeyebilir. En önemlisi esasta edebî metnin kurmaca bir dünyaya ait olduğu unutulma-
malıdır. Üstelik klasisizm, romantizm, realizm veya diğer akımların gerçeklik anlayışları bir-
birlerinden farklı olduğu gibi bugün postmodern, gerçeküstücü, fantastik veya herhangi bir 
akıma bağlanamayacak diğer romanlardaki gerçeklik anlayışları arasında da önemli farklar 
vardır.10 Ancak ister herhangi bir akım adı altında, isterse hiçbir akıma bağlı olmadan yazılsın 
veya marjinal, bilimkurgu, ütopik, mitsel, postmodern, fantastik olsun, her roman, hayatın 
gerçeklerini kendi iç gerçekliği haline getirerek sunar. Roman sanatı için önemli olan da 
romanlardaki kurmaca gerçekliğin dış dünyayla uyumu veya uyumsuzluğu değil, yazarın 
yarattığı kişilerin kurmaca dünya içinde tutarlı ve gerçekçi olup olmamasıyla ölçülür. Zira 
her romanın gerçekliği kendi iç dünyasında şekillenen bir yapıdır. Okuyucu bir romandaki 
gerçeklik seviyesini ister kendi duygu ve düşünce dünyasından, isterse yazarın yarattığı kişi 
ve olaylar açısından algılasın esas olan eserin kendisidir. Miguel de Unamuno’un da dediği 
gibi “Bir yaratma eserdeki gerçeklik, iç gerçekliktir.”11

Diğer taraftan romandaki iç gerçeklik bir yönüyle ayrıntılarda gizlidir. Kurgusal dünyadaki 
ayrıntılar tek tek bir araya gelip bütünü oluşturduklarından hiçbir ayrıntı önemsiz değildir. 
Stendhal’in dediği gibi “Orijinallik ve gerçeklik yalnızca ayrıntıdadır.” İnsan ve hayat çok kar-
maşık ve akıl almaz ayrıntılarla dolu olduğu için kurgusal bir dünyanın gerçekçiliği de ya-
zarın titizliği, ayrıntılara gerçeklik açısından dikkat etmesi sayesinde meydana gelir.12 Çoğu 
zaman dikkat edilmeyen çok küçük bir ayrıntı romanın iç tutarlılığını zedelediği gibi kişi ve 
olayları doğru anlamamızı da zorlaştırır.

Bir romanın kendi iç gerçekliği ile dış dünyadaki gerçeklik ve yazarın tutumu bu bakımdan 
oldukça önemlidir. Roman sanatı açısından önemli olan yazarın kurgusal dünyada ortaya 
koymaya çalıştığı gerçekliğin tutarlılığıdır. Olumlu bir karakter ortaya koymaya çalışan yazar, 
bunu romanına tutarlı bir şekilde yansıtamazsa iç gerçekliği zedelemiş olur. Bunu bir eser 
üzerinden değerlendirmeye çalışalım.   

9  İlhan Tekeli, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitapevi, Ankara, s. 65

10  bk. Çıkla, Selçuk, “Romanda Kurmaca ve Gerçeklik”, Hece, Türk Romanı Özel Sayısı, nr. 65-67, Mayıs 2002, s. 111-129; İdil, 
Mümtaz, Gerçeklik Ve Roman, 1998.

11  Miguel de Unamuno, “Gerçeklik, Gerçeklik Üzerine”, (Çev: Bilge Karasu), Türk Dili, nr. 154, Temmuz 1964, s. 767

12  bk. Çıkla, agmak., s. 117
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Hıfzı Topuz, 2000’li yıllardan başlayarak tarihi roman sahasında adını duyuran bir isim. Ro-
manlarında (Meyyâle, 1998; Taif’te Ölüm, 1999; Paris’te Son Osmanlılar, 1999; Hatice Sultan,   
2000; Gazi Ve Fikriye,   2001, Çamlıca’nın Üç Gülü,   2002), Mustafa Kemal, Sultan Vahdettin, 
Sultan Abdülhamit, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecit, Mithat Paşa, Namık Kemal, Per-
tevniyal Sultan gibi genel olarak ünlü simaları tercih eden yazar, geniş bir okuyucu kitlesine 
de ulaşmıştır. Biz burada onun en tanınmış romanlarından Gazi ve Fikriye’yi iç gerçeklik açı-
sından incelemeye çalışacağız13.

Romanda, olumlu bir Mustafa Kemal portresi yaratılmaya çalışılır. Gazi ile Fikriye arasındaki 
gizli nikâh meselesi romanın en önemli yapı taşlarından birisi olarak sunulmaktadır. “Son-
söz” kısmında bu önemli konuyla ilgili şunlar söylenir:

“Gazi Ve Fikriye romanı bir biyografi değil, belgesel ve tarihsel bir kurgudur. Fikriye’nin ha-
yatta kalan yakınlarına göre Mustafa Kemal kendisini sınırsız bir aşkla seven bu kadınla ki-
tapta belirtilen koşullarda geleneksel bir biçimde evlenmiş, ama olay gizli tutulmuştur. Bu 
evlenmenin nedeni, Mustafa Kemal’in Fikriye’yi koruma endişesidir. Çok onurlu, duygulu, 
içine kapalı bir yaradılışta olan Fikriye de verdiği söze bağlı kalarak nikâh olayını hiç açıkla-
mamıştır. Mustafa Kemal’in çevresinde olan yakınları ise bu evlenme olayını hiç duymadık-
larını belirterek Fikriye’nin yakınlarının görüşlerine katılmadıklarını söylemektedirler.

Yazar, kesin bir yargıya varmadan romanını bu ikilem üzerine oturtmuştur14. Fakat romanın 
en önemli meselesi olarak sunulan bu ikilem, aynı zamanda Mustafa Kemal ve Fikriye ilişki-
sinin en tutarsız yanlarından birini oluşturmaktadır. 

Fikriye, Teselya Savaşından sonraki zor dönemde birçok badireler atlatarak Yenişehir Kasa-
basından Selanik’e taşınan bir ailenin kızıdır. Fikriye’nin babası Memduh Bey, Selanik’te bir 
süre gaz bayiliğinde çalıştıktan sonra İstanbul’a, Akbıyık Mahallesi’ne taşınır. Amcası Ra-
gıp Bey ise rejideki işinden memnundur ve Selanik’te kalır. Ragıp Bey, eşi öldükten sonra 
merhum Ali Rıza Bey’in eşi ve Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’la evlenir. Musta-
fa Kemal, İstanbul’da Harp Okulu’nda okurken üvey babası Ragıp Bey’in kardeşi Memduh 
Bey’in evine gidip gelmeye başlar. Fikriye’yi de bu evde görür. Kendisi 22-23, Fikriye ise 6-7 
yaşlarındadır. Mustafa Kemal Ağabeyine büyük bir hayranlıkla yaklaşan Fikriye, büyümeye 
başlayınca onu daha çok sevmeye başlar. Zamanla bu sevgi büyük bir tutkuya dönüşür. 
Mustafa Kemal de Fikriye’den hoşlanmaktadır.

“Fikriye 21 Yaşında: Sevgi Dolu İlk Akşamlar” başlıklı IX. Kısımda Mustafa Kemal’in Fikriye’nin 
sevgisine açıkça karşılık verdiğini görüyoruz. Ocak 1918’de Almanya’dan İstanbul’a dönen 
Mustafa Kemal, Akaretler’deki evine uğradığında ilk iş olarak Fikriye’yi görmeyi arzulamak-
tadır. Evlerinde bulamayınca haber gönderilir. Her iki sevgili nihayet buluşurlar. Mustafa 
Kemal, “Fikriye nihayet kavuştuk!” temennisiyle hasretle sarılarak sevgisini açıkça belli eder. 
Fikriye de ona büyük bir özlemle sarılır ve akşamı Mustafa Kemal’le birlikte geçirir:

“O akşam Fikriye orada kaldı. Artık çocuk değildi; 21 yaşındaydı. Ondan sonraki haftalarda 
da yalnız kaldılar. Bu beraberlikleri geleneğe dönüştü. İkisi de çok mutlu saatler yaşadılar.” 
(s. 108)

13  Bu konuda şu makaleden yararlanılmıştır: Zeki Taştan, “Hıfzı Topuz’un Romanlarında Kişilerle İlgili Bazı Tutarsızlıklar”, 
Türkoloji Dergisi, Ankara, 2003, C. XVI-I, s. 129–175.

14  Hıfzı Topuz, Gazi ve Fikriye, İst. 2001 (1. basım), 287 s. (Metindeki alıntılar bu baskıya aittir.)
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Anadolu’da savaşın kızıştığı zamanlarda Mustafa Kemal Ankara’da, Fikriye ise İstanbul’dadır. 
Bir buçuk yıldır Mustafa Kemal’i göremeyen Fikriye onun hasretiyle yanıp tutuşmakta, za-
manını, Ankara’ya çağrılmayı bekleyerek geçirmektedir. Ancak bu ayrılığa daha fazla ta-
hammül edemeyeceğini anlayınca Ankara’ya, Mustafa Kemal’in yanına gitmeye karar verir. 
Durum, Mustafa Kemal’e iletilir. Mustafa Kemal, Fikriye’nin Ankara’ya gelmesinden mutluluk 
duyacağını bildirir. Nitekim iki sevgili buluşurlar.

Fikriye’nin Mustafa Kemal’le Direksiyon Binası’nda birlikte olduğu iki ayın sonunda yanı-
na ağabeyi Ali Enver gelir. Ali Enver, Fikriye’nin Mustafa Kemal’le söz konusu birlikteliğini 
onaylamamaktadır. Fikriye de ağabeyinin “gelenekler dışında bir ilişki içinde olmasına” karşı 
olduğunu bilmektedir. Ali Enver, kız kardeşine tehlikeli bir yolda olduğunu söyler. Mustafa 
Kemal’le aynı çatı altında nikâhsız yaşamanın sakıncası; çevrenin bu ilişkiye ne diyeceğini, 
kısacası namus meselesini anlatır ve bu durum onu oldukça üzmektedir. Fikriye, ağabeyinin 
endişelerini gidermek için gizlediği bir gerçeği açıklamak zorunda kalır; Mustafa Kemal’le 
evlendiğini belirterek nikâh meselesini hikâye eder. Söylediğine göre Ankara’ya geldikten 
üç hafta sonra Mustafa Kemal’den evlilik teklifi almıştır:

“Çocuğum, sana bu akşam hiç beklemediğin bir şeyler söyleyeceğim. Seninle evlenmeye 
karar verdim. Bunu ne zamandır düşünüyordum. Sen buraya gelince durum çok değişti. 
Seninle aynı evde yaşıyoruz. Bu olayı bir gün bana karşı kullanabilirler. Evime genç bir kızı 
kapattığım ve onunla geleneklerimize uygun olmayan bir şekilde ilişki kurduğum söylene-
bilir. Böyle bir duruma düşmemizi istemem. Eğer bu nikâhlanma düşüncesi sana da uygun 
geliyorsa hemen gerekeni yaparım.” (s. 172)

Yukarıdaki cümleler evlenme gerekçesinin altında oldukça dikkat çekici yanların olduğunu 
göstermektedir. Birincisi Fikriye, Ankara’ya, Mustafa Kemal’in yanına gelince aklından evlilik 
düşüncesi geçmemiştir. Nitekim üç hafta boyunca Mustafa Kemal’le aynı çatı altında gayrı 
meşru bir ilişki yaşayan genç kız, daha sonra ondan hiç beklemediği bir teklif almıştır. Mus-
tafa Kemal’in “Sen buraya gelirken durum değişti” ifadesi tam olarak açık olmamakla birlikte, 
daha sonraki cümleyle bağlantı kurulduğunda bununla söz konusu ilişkinin sakıncalar or-
taya çıkarabileceği kastı tahmin edilebilmektedir. Ancak bu da romanda çizildiği kadarıyla 
Mustafa Kemal gibi her şeyi etraflıca düşünen, dikkatli ve ciddî bir porteye ters düşen bir du-
rumdur. Bununla Mustafa Kemal’in, Fikriye’nin Ankara’ya yaşadığı mekâna gelmesini ister-
ken onunla birlikte olmanın yaratacağı sakıncaları düşünmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Fikriye’nin gelişinden bir ay sonra bu teklifi yapması da Mustafa Kemal’in konuyu derinliği-
ne irdelemediğini göstermektedir. Romanda çizilen Mustafa Kemal portresi, etrafta yapılan 
dedikoduların sakınca doğuracağı için değil, böyle bir sonuca zaten sebebiyet vereceğini 
düşünerek Fikriye ile evlenmeli veya bunun başka tedbirlerini almalıydı. Zira geleneksel ya-
şam tarzının oldukça sıkı olduğu bir dönemde genç bir kızla aynı çatı altında gayrı meşru 
ilişkiye giren –üstelik üst makamlarda olan ve tanınmış bir kişinin- olabilecekleri önceden 
tahmin etmemesi en azından Mustafa Kemal’in kişiliğine ters düşen bir durumdur. Bu tavır, 
romanda çizildiği gibi çok sağlam öngörüleri olan; II. Meşrutiyet’i, Trablusgarp’ı, I. Dünya 
Savaşı’nı, Osmanlının çöküşünü bütünüyle tahmin edebilen kahramanın karakteriyle ters 
düşmektedir. Bu kadar önemli bir ayrıntının ihmal edilmesi oldukça önemli bir çelişkidir.

Mustafa Kemal’in Fikriye ile evlenmesinin gerekçesi ise bir genç kız kalbinden hiç anlama-
dığını, romanda betimlendiğinin aksine erkek kahramanın duygusuz ve çıkarcı bir kişi oldu-
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ğunu göstermektedir. Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla Mustafa Kemal, sevdiği 
için Fikriye ile nikâhı istememiş, onu veya kendisini korunmak endişesiyle bu evliliği tasarla-
mıştır. Mustafa Kemal’i söz konusu evliliğe iten sebep, bu ilişkinin bir gün kendi aleyhine bir 
koz olarak kullanılabileceği ve insanların, evine bir genç kızı “kapattığını” ve onunla meşru 
olmayan bir şekilde ilişkiye girdiğini düşünebilecekleri ihtimalidir.

Nikâh meselesindeki tutarsızlıklar sadece bunlarla da sınırlı değildir. İşin en garip tarafı 
nikâh meselesinin gizli tutulması fikridir. Bu fikri Mustafa Kemal bizzat Fikriye’ye açar:

“Çocuğum, nikâhımızın duyulmasını istemiyorum. Çünkü her şeyden önce annemin rızasını 
almam gerek. Bunu alacak zamanımız yok. Kendisine nasıl haber verebilirim? Düğünümüz-
de mutlaka bulunmak ister. Bugünkü koşullar altında onu buraya getiremeyeceğime göre, 
nikâhımızın duyulmasını da istemem.” (s. 173)

Fikriye de Mustafa Kemal’in bu düşüncesine sonuna kadar sadık kalacağını beyan eder. 
Nikâh meselesini Mustafa Kemal’in birkaç yakın dostundan başka da kimse bilmez. Ancak 
asıl tutarsızlık da bu noktada başlar. Mustafa Kemal’in sırf annesinden dolayı nikâhın giz-
li kalmasını istemesinin yukarıdaki düşünceleriyle taban tabana zıt olduğunu belirtmek 
lâzımdır. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki iki yıl süren Mustafa Kemal-Fikriye birlikteli-
ğinde nikâhın ifşası hiçbir zaman düşünülmemiş, Zübeyde Hanım da bu meseleden dolayı 
hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. Böylece yazarın, Fikriye’nin yakınları tarafından bilinen 
ve Mustafa Kemal’in çevresindekilerin asla kabul etmediği belirtilen bir gerçeği, sırf Zübey-
de Hanım’la izaha çalışması asla tutarlı değildir. Bunun yanında Mustafa Kemal’in hem de-
dikoduların önünü kesmek için Fikriye’yle evlenmeyi düşünmesindeki hem de nikâhın gizli 
kalmasını istemesindeki çelişkiyi izah etmek oldukça güçtür. Mustafa Kemal hem genç bir 
kızla aynı çatı altında yaşamanın doğuracağı sakıncaları düşünerek evlenmek istiyor hem 
de büyük bir titizlikle nikâhın gizli kalmasına çalışıyor. Bir roman kahramanı açısından bu 
kadar büyük bir çelişki tasavvur edilebilir mi? Nitekim bu evliliğin gizli tutulması doğal ola-
rak bazı dedikoduların oluşmasına sebep olacaktır.Mustafa Kemal, 1921 baharında Direksi-
yon Binası’ndan Çankaya’daki bir köşke taşınır. Köşkün tefrişi ile bizzat Fikriye Hanım meş-
gul olur. Bu arada “Paşa’nın düşmanları onun ilişkileri konusunda türlü dedikodular” (s. 177) 
çıkartmaktadırlar. Ancak Mustafa Kemal, dedikoduların önünü almak için yapmış olduğu 
evliliği çevreden gizlemekle bizzat dedikoduların yapılmasına sebebiyet vermiş ve bu tav-
rıyla romanda belirtildiğinin aksine Fikriye’yi de koruyamamıştır. Romanda -kısaca geçen- 
Yakup Kadri’nin Mustafa Kemal ile ilgili düşüncelerini yazarken onun özel yaşamına dair 
yapılan “mahalle kahvesi dedikoduları”na (s. 178) da değinerek bunların üzerinde durulma-
yacak kadar bayağı olduğunu belirtmesi de mevcut durumun kamuoyuna mal olduğunu 
belgelemektedir. Fakat asıl ilginci anlatıcının bu konuda yapmış olduğu değerlendirmedir:

“Demek ki Mustafa Kemal’in özel yaşamıyla ilgili dedikodular çıkarılıyordu. Paşa da bunla-
rı tahmin edebildiği için gereken önlemleri almış ve Fikriye ile ilişkisini sağlam temellere 
oturtmuştu.” (s. 178)

Burada “dedikoduların yapılacağını tahmin eden Mustafa Kemal’in bunu önlemek için Fikri-
ye ile ilişkisini sağlam temeller üzerine oturtmuştu” düşüncesiyle kastedileni anlayabilmek 
mümkün değildir. Bununla Mustafa Kemal’in Fikriye’yle sağlam bir evlilik yapıp bunu her-
kese açıkladığı kastediliyorsa eserde bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Romanda 
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çizilen tabloya göre Mustafa Kemal-Fikriye ilişkisi asla sağlam temeller üzerine oturtulma-
mış aksine kaypak bir zeminde kurgulanmıştır. Yakup Kadri’nin Mustafa Kemal’in Fikriye’yi 
kendine ömür boyu sürecek bir eş olarak seçmediğini, ona hiçbir zaman âşık olmadığını 
belirtmesi (s. 179) ise ortaya ayrıca farklı bir görünüm çıkarmaktadır. Zira zaman zaman da 
olsa Mustafa Kemal’in Fikriye’ye tutkun olduğunu ve aralarında bir aşk yaşandığını eylem-
lerle de görmek mümkündür. Ayrıca Mustafa Kemal’in Fikriye’yi ömür boyu sürecek bir eş 
olarak seçmediğini söylemek olumlu bir karakter olarak çizilen Mustafa Kemal portresini 
lekelemekten de öteye geçmez. Zira bu ifade, Mustafa Kemal’in kendisinden on beş-yirmi 
yaş küçük bir genç kızla üstelik bir akrabayla sadece bir süre birlikte olması ve zamanı gelin-
ce de onu kapı dışarı etmesi anlamına gelir ki, bu tavır Fikriye’yi oldukça büyük bunalımlara 
iteceği gibi buna sebep olan erkek kahramanın da bencil, çıkarcı ve acımasız bir kişi oldu-
ğunu gösterir. Zira Fikriye gibi Mustafa Kemal’i ölümüne seven bir kadının günün birinde 
ondan ayrılmaya tahammül edemeyeceğini ön görmek zor değildir. Nitekim sonuç da onu 
göstermiş; Fikriye intihara sürüklenmiştir.

Mustafa Kemal-Fikriye birlikteliğinin ‘mahalle kahvesi dedikoduları’na malzeme olmasının 
dışında, halkın Fikriye’yi Mustafa Kemal’in eşi olarak gördüğünü de öğreniyoruz. Mustafa 
Kemal’in Çankaya Köşkünde olmadığı ve Anadolu’da savaşın kızıştığı zamanlarda at üstün-
de gezintiye çıkan Fikriye’yi görenlerin, “..bak Paşa’nın hanımı aramızda dolaşıyor” (s. 215) 
sözleri, Fikriye’nin tanındığını, üstelik Mustafa Kemal’in eşi olarak görüldüğünü göstermek-
tedir. Bu durumda nikâhın gizli tutulmasının bir hükmü kalmadığı gibi halkın nazarında de-
dikoduların da rağbet görmediği dikkati çeker. 

Romandaki tutarsızlıklar bunlarla da kalmaz. Mustafa Kemal, Latife Hanım’la tanıştıktan 
sonra her iki kadın arasında ikilem yaşar. Fikriye’ye ihanet edip etmemek düşüncesi, bir süre 
zihnini meşgul eder. Fakat Latife Hanım’ın meziyetleri, zamanla Fikriye Hanım’a galip gelme-
ye başlar. Gazi, artık Fikriye Hanım’dan bıkmaya başlamıştır:

“..Mustafa Kemal biraz bıkmıştı Fikriye’den. Yaklaşık iki yıllık ortak bir yaşam, bir tekdüzelik 
yaratmıştı. Gazi yeni ilişkilerin özlemini duymaya başlamıştı. Onun yaşamında hiçbir duygu-
sal ilişkinin iki yıllık ömrü olmamıştı. Sırası geldiği zaman her türlü bağlarını kesip koparmayı 
bilecek yapıdaydı.” (s. 224) 

Bu paragrafa göre Mustafa Kemal’in kişilik olarak bir kadına asla bağlanamayacağını, bel-
ki de bir şıpsevdi olduğunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Oysa buraya kadar anlatılanlara 
baktığımızda; Mustafa Kemal’in Fikriye dışında hiçbir kadınla açıkça gönül ilişkisine girme-
diğini, üstelik Fikriye’yle aralarındaki duygusal bağın iki yıldan çok daha önceleri başlayıp 
geliştiğini görüyoruz. Mustafa Kemal’in aynı çatı altında bir kadınla iki yıldan fazla birlikte 
olamayacağı belirtiliyorsa da şimdiye kadar hangi kadınla bu tarzda bir ilişkiye girdiği ve 
sırası geldiğinde hangi kadınla her türlü bağlarını kopardığını da öğrenmek gerekir. Bu du-
rum bir roman kahramanının karakterini anlamak açısından önemlidir. Ayrıca söz konusu 
ilişkiyi iki yıldan fazla sürdürmeyen ve bir kadından ayrılmak istediğinde her türlü bağlarını 
koparabilecek kadar kendinden emin olan Mustafa Kemal, nedense Fikriye ile ayrılırken ce-
saret edip onunla konuşmamış ve sessiz kalmıştır. 

Mustafa Kemal ile Latife Hanım’ın evlenmelerinden kısa bir süre sonra Fikriye Türkiye’ye geri 
döner. Gazetelerden öğrendiği evlilik haberini dostları da doğrular. Olaydan haberdar olan 
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Mustafa Kemal, Adnan (Adıvar) Bey’e telgraf çekerek Fikriye’nin kesinlikle Ankara’ya gelme-
mesini bildirir:

“Adnan Beyefendi’ye,

Fikriye Hanım’ı tedavi için Almanya’ya göndermiştim. Benden izin almadan neden dolayı 
İstanbul’a gelmiştir? Kesinlikle Ankara’ya gelmesine izin veremem. Kendisine gereği kadar 
para vermiştim. Orada otursun ve bana açıklama yapsın...” (s. 258)

Bu sözler, Mustafa Kemal’in bir kadının ruh hâlini anlamadığını göstermektedir. Mustafa 
Kemal’i delicesine seven Fikriye, evlilik haberini duyunca büyük bunalımlara girmiş, netice-
de gerçeği öğrenmek için daha fazla dayanamayarak ülkesine dönmüştür. Bu durumda asıl 
açıklama yapması gereken Fikriye değil, Mustafa Kemal’in bizzat kendisidir. Sırası geldiğin-
de her türlü duygusal bağı kesip koparacak yapıda olan (s. 224) Mustafa Kemal, nedense 
ona gerçeği söyleme cesaretini gösteremez. Hasta kadın, sanatoryumda iyileşmeyi bekler-
ken o başka bir kadınla evlenir. Üstelik büyük darbeler almış, hasta ve yaralı yüreğin ‘para’ ile 
tedavisinin olacağını düşünmek de erkek kahramanın ruh dünyasının vardığı yeri gösterir.

Mustafa Kemal’in yıllardır tanıdığı ve birlikte olduğu bir kadına gerçeği anlatmaması ve sü-
rekli ondan kaçması, doğal olarak Fikriye’yi bunalımlara itmiş ve iyileşmeden dönen kadın 
daha da kötüleşmiştir. 

Fikriye, bir buçuk sene önce hanımefendiliğini yaptığı ve şimdi istemeye istemeye gittiği 
köşkte bir sığıntı gibi karşılanır. Köşkün yeni hanımefendisi Latife Hanım, bu ziyaretten hiç 
memnun kalmaz; hırçınlığı ve kıskançlığı daha da artar; Fikriye’yi köşkte istemediğini açıkça 
belli eder. Mustafa Kemal olanlara seyirci kalarak bir bakıma Fikriye’nin aşağılanmasına, hor-
lanmasına ortak olur. Bu duruma daha fazla tahammül edemeyen Fikriye de intihar eder.

Hıfzı Topuz’un Mustafa Kemal portresini yaratırken içine düştüğü tutarsızlıklar, sadece ev-
lilik meselesi ve Fikriye ile ilişkilerinde ortaya çıkmaz. Özellikle Mustafa Kemal’in faaliyetle-
ri, görev alanları, cephedeki durumuyla ilgili de bazı çelişkili durumlara rastlıyoruz. Ancak 
konu aydınlatıldığı için diğer tutarsızlıklara girmeye gerek görmüyoruz. 

Gazi ve Fikriye, görüldüğü gibi iç gerçeklik açısından oldukça zayıf bir romandır. Yazar, olum-
lu olarak ortaya koymaya çalıştığı bir kahramanı neticede oldukça olumsuz bir kişiye dö-
nüştürebilmiştir. Bunda romandaki iç gerçekliği sağlayamaması ve özellikle de ayrıntılara 
dikkat etmemesi önemli rol oynamıştır. 

Sonuç

Türk edebiyatında tarihi romanların ortaya çıkışıyla birlikte tarihi gerçeklere uygunluk bağ-
lamında tartışmalar ilk da başlar. Bu hususta en kapsamlı tartışma Cumhuriyet yıllarında 
Kara Davut etrafında şekillenir. Kara Davut “tarihin çarpıtılması”, “tarihi tahrif” ve “padişahı 
tahkir” tarzında geniş bir yelpazede eleştirilir. Daha sonraki zamanlarda bu tartışmalar farklı 
zeminlerde tekrar devam eder. Ancak içeriğe baktığımız zaman tartışmaların genellikle ide-
olojik bakış açısı ve kabuller noktasında ortaya çıktığını ve eserlerin estetik düzeylerinin pek 
dikkate alınmadığı ortaya çıkmaktadır.

Bir edebiyat bilimcisi için önemli olan da kurgusal dünyanın tarihi gerçeklikle birebir örtüş-
mesini araştırmak değildir. Edebiyat bilimci, bir sanat eserini kurgusal dünyadaki iç tutarlı-



168

Zeki Taştan

lık açısından inceler. Nitekim Hıfzı Topuz’un Gazi ve Fikriye romanına baktığımızda oldukça 
olumlu çizilmeye çalışılan Mustafa Kemal portresinin anlatıcıdaki tutarsızlıklar, romandaki 
iç gerçekliğe ve ayrıntılara dikkat edilmeyişi nedeniyle çok kötü bir karakter olarak sonuç-
landığını görebiliriz. Ancak bir de toplum vicdanı dediğimiz bir husus var ki, bu konulardaki 
tartışmaları yaratan da esasında budur. Tarihi bir dönemin, tarihi bir olayın veya gerçekte 
tarihi kişilerin roman veya kurgu yoluyla da olsa tahkir edilmesi toplum vicdanında derin ya-
ralar açmaktadır. Bu da sosyolojik bir gerçektir. Ancak her ne olursa olsun bir tarihi romanda, 
Osmanlı padişah ve şehzadeleri “müterreddi ve şehvetperest”15 veya “nikâhsız doğan piçler”16 
olarak geçiyorsa orada bir sorun var demektir.
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Historical Facts and Historical Novel in the Context of Fictional Reality

Abstract

The association of  history with novel dates back to the years of  the Tanzimat. First historical novels are pen-
ned by Ahmet Midhat and Namık Kemal in these years.  During the Second Constitutional Period this interest 
increases to some extent, but its with Republic years this attracts a great deal attention. Some arguments 
begin to appear about historical novels together with this interest. Kara Davut, published by Nizamettin Nazif 
in 1928, is the first novel to be discussed in this regard. The discussion around “distorting history” in histo-
rical novels still occupies the agenda. Starting from these discussions, we will try to answer such questions 
as “historical facts and fictional reality; the relationship between them; how they are related” in this paper. 

Keywords: Historical novel, literary reality, Ottoman, Nizamettin Nazif, Hıfzı Topuz, distorting history. 

Tarihî Gerçekler ve Kurgusal Gerçeklik Bağlamında Tarihi Roman

Özet

Tarih ve romanın birlikteliği Tanzimat yıllarına kadar uzanır. İlk tarihi romanlar, Ahmet Midhat ve Namık Kemal 
tarafından bu yıllarda kaleme alınır. II. Meşrutiyet yıllarında bu ilgi biraz artmakla birlikte tarihi romana asıl 
teveccüh Cumhuriyet yıllarına rastlar. Bu ilgiyle birlikte tarihi romanlar etrafında bazı tartışmalar da  görül-
meye başlanır. Nizamettin Nazif tarafından 1928 yılında yayımlanan Kara Davut, bu çerçevede tartışmaları 
üzerine çeken ilk romandır. Tarihi romanlarında “tarihin çarpıtılması” hususunda başlayan tartışmalar bugün 
de gündemi meşgul etmeye devam eder. Biz bu bildiride söz konusu tartışmalardan hareketle; “tarihi gerçek 
ve kurgusal gerçeklik; aralarındaki ilişki; nasıl örtüştükleri” gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Tarihi roman, edebi gerçeklik, Osmanlı, Nizamettin Nazif, Hıfzı Topuz, tarihin çarptırıl-
ması.
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Giriş

Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın 
bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya edebiyatındaki 
yerini almıştır. Bağımsızlıktan sonra Özbek edebiyatı, totaliter rejim altında sabit bir konu ya 
da partiye hizmet etmeksizin, dünya edebiyatına çeşitli konularda, özellikle de insan ruhu-
nun ve duygularının kaleme alındığı; şiir, hikâye, roman ve piyes gibi birçok edebiyat türle-
rinde eserler vermiştir. Sovyetler döneminde ideolojik yapılarla esaslanan romanlar, bağım-
sızlıktan sonra konu çeşitliliğiyle beraber çok yönlü bir hâl almıştır.   

Günümüzde Özbek romanı eski dönemlere göre, gelişme evresini tamamlamakta ve bu 
ilerleyiş Özbek romancılığının daha derin bir şekilde millîleşmesine sebep olmaktadır. Ba-
ğımsızlığın sunduğu özgür düşünce ve çok yönlülüğün yaygınlaşmasıyla; dünyaya yeni bir 
pencereden bakılmaya başlanmış bu durum. Özbek romancılığı, günümüzde Sovyetler dö-
neminde zulüm altında yaşayan milletin gözyaşlarını, çileli hayatını ve gizli tutulan tarihi 
olayları konu alarak ürünler vermektedir. Bugün Özbek edebiyatının önemli temsilcileri ola-
rak; Murod Muhammed Dost, Hurşıd Dostmuhammad, Tahir Malik, Toğay Murod, Aman Muh-
tar, Uluğbek Hamdamov gibi yazarlarımızı gösterebiliriz. Bildirimizde bağımsızlık dönemi 
Özbek edebiyatı, Özbek romancılık tarihinin şekillenişi ve günümüzdeki durumu hakkında 
görüşler sunulacaktır.

Yeni Özbek edebiyatının doğuşu, teşekkül etmesi ve ilerlemesi 100 sene içinde üç devirde 
gerçekleşmiştir: Rus çarlığı dönemi, Sovyetler yönetimi dönemi ve son olarak bağımsızlık 
dönemi. 
Sovyetler yönetimi döneminde edebiyatın her türünde parti ideolojisinin ön planda tutul-
ması zarureti bir anlamda sanatçıların yaratıcılığını engellemişti. Bağımsızlıktan sonra her sa-
hada olduğu gibi Özbek edebiyatında da var olan her türlü yasaklar kaldırıldı ve yazarlar için 
düşünce özğürlüğü sağlandı. En az bağımsızlıktan sonra yazılan eserler kadar değerli olan 
ve günümüzde de önemini koruyan XX. yy. başlarına ait romanlar, Özbekistan’da özgürlük 
havası içinde yeniden değerlendirildi.

Diğer edebî türlerde olduğu gibi romanların da konusu, şekli ve ifade yapısı genişledi. Daha 
önceleri önemsenmeyen aile yaşamı ve problemleri hakkında pek çok eser yazıldı. Diğer 
edebî dönemlerde yavaş bir gelişme gösteren polisiye, macera romanları ve fantastik ro-
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manlar ise çok popüler oldu. Bu eserlerin sahibleri arasında Hudayberdi Tohtabayev, Nemat 
Aminov, Tahir Malik, Hociakbar Şayhov gibi halkın ilgisine mazhar olan yazarlarısayabiliriz.  

Bağımsızlık Dönemi Özbek Romancılığına Genel Bir Bakış
Romanlarında uzak ve yakın tarihi konu olarak seçip bunları işleyen yazarlar arasında Mu-
hammad Ali, Amon Muhtar, Erkin Samandar, Sadulla Siyoyev, Asad Dilmurod gibi yetenek-
li romancıları ifade edebiliriz. Elbette uzun bir süre sonra bağımsızlığa kavuşmak ve yeni 
bir döneme ayak uydurmak kolay bir iş değildi. İlk dönemlerde iktisadî ve siyasî dalgalan-
malar, dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmak, insanların psikololik değişimleri yazarların 
kalemleri vasıtasıyla eserlere yansımaya başladı. Bunun en güzel örneklerinden biri Şükür 
Halmirzayev’in ‘Dinazor’ adlı romanıdır. Bu eser, konusu ve üslubuyla bağımsızlığın ilk yıl-
larındaki sosyal yaşam tarzını, insanların hayatı ve psikolojisindeki değişimleri bir ayna gibi 
yansıtarak dönemine ışık tutmaktadır. Bu romanda insan karakteri, onun olaylar karşısındaki 
doğal davranışları Sovyet dönemindeki romanlardan farklı olarak suçluluk ve taraftarlılığa 
yer vermeden işlenmiştir. Bu durum, ‘Dinazor’ romanının yeni bir dönemin ürünü olduğu-
nun en güzel kanıtlarından biridir. Yazar bu eserinde gelenekten gelen olumlu ve olumsuz 
kahraman yaratma özelliğinden vazgeçmiştir. Bu roman bağımsızlık döneminin ilk başarılı 
romandır. Başka yazarlar tarafından da bunun arkası getirilmiştir. 

1997 yılında yazılan Ulugbek Hamdamov’un  ‘Denge’ romanında da ‘Dinozor’ romanında 
olduğu gibi ana karakter hem köy hem de şehir insanıdır. Böylece yazar hem şehir hem 
de kırsal kesimdeki insanların hayatını, düşünüş tarzlarını gözler önüne serebilme imkânı 
bulmuştur. Romandaki kişiler ilk arkadaşları ve çevrelerindeki insanları düşünüyor, onlar-
la her şeylerini paylaşıyorlardı. Fakat yeni dönemle birlikte ülkede varlığını gösteren yeni 
iktisadî anlayış ve bunun getirdiği çabuk zengin olma hırsı, bencillik, kibir gibi duyguları 
ortaya çıkarmış, bu duygular tarafından ele geçirilen kahramanların hayatlarında pek çok 
olumsuzluk baş göstermeye başlamıştır. Bu olumsuzluk aile içinde karı-koca ve kardeşler 
arasındaki kavgalar olarak ifade edilebilir. Bu kavgaların cemiyet hayatına yansıması, kül-
tür ve gelenek göreneklerde yozlaşmamın arttığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
‘Denge’ romanının ana kahramanı Yusuf, Özbek romanının geçiş devrini yansıtan tarihî bir 
kahramandır. En önemlisi de Yusuf’un kendi hayatına dair birçok zorluğun ve problemin 
başarıyla üstesinden gelmiş olmasıdır. O, hayat mücadelesinde kendini yetiştirmiş, inanç-
larıylaher türlü zorluğun hakkından gelerek yozlaşmamış insanın en güzel örneklerinden 
birini temsil etmiştir. ‘Denge’ romanı çok eleştirilesine karşın okurları nezdindedeğeri teslim 
edilen bir eserdir ve sadece Özbekistan’da değil, pek çok ülkede ilgiyle karşılanmıştır. Bunun 
en somut örneklerinden birini ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden verebiliriz. Ünversitenin 
öğretim üyelerinden Raichel Harel, 2007 yılında Merkezî Euro-Asia problemlerine yönelik 
olarak düzenlenen 8. Uluslararası Kültür Kongresinde; Özbek edebiyatı geçiş dönemi edebî 
eserleri içerisinde Ulugbek Hamdamov’un ‘Denge’romanının önemine işaret etmiş, özellikle 
romanın olayları ele alış yöntemi ve pek çok konuyu cesaretle işleyişine vurgu yapmıştır. Bu 
kongreden sonra ünversitede buna yönelik çok sayıda seminer düzenlenmiştir. 
  
 “Dinozor” ve “Denge” gibi başarılı romanlar arasına Hurşid Dostmuhammedov’un “Pazar” 
romanını da ekleyebiliriz. Çünkü bu eserde bağımsızlıktan sonra iktisadî gelişimini devam 
ettirmeye çalışan bir milleti ele almakta, büyük bir tarihî değişime maruz kalan Özbek mil-
letinden insanların hayatı, istekleri, duygu ve düşüncelerindeki karmaşayı yansıtmaktadır. 
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Fakat yukarıda sözünü ettiğimiz iki romandan farklı olarak ‘Pazar’ romanı değişik bir tarzda 
yazılmıştır. Romanda fantastik ve metaferik unsurlar dikkat çeker roman henüz adıyla bile 
Pazar ‘Bozor’ ‘or-namus’, ‘zor’, ‘ozor’, işkence gibi göndermelerde bulunur. Bütün romanda 
böyle işaretler çoktur. Romanda olaylar özellikle pazar ve onun yanında kurulan kütüpha-
nede geçer. Pazar, burada hayatın edebî modelliğini imleyen bir metafordur. Yazarın kendi 
cümlesiyle söylersek, ‘pazarın kendisi dünyadır’, insanların iç dünyasını gözlemlemenin en 
uygun yeridir, pazar insanların içini gözler önüne saran ilginç bir yerdir. Burada bütün insan-
ların saflığı, kurnazlığı, aptallığı veya çekingenliği her şey açık veya gizli bir şekilde yansır. En 
önemlisi de yazarın mekân olarak pazarı günümüzde toplum manavıyatındaki acılı yönleri 
göstermek için bir vasıta olarak kullanmış olmasıdır. Romanda pazarın esrarengiz canavar 
tarafından işgal edildiği, pazar ambar (stok)ların da farelerle dolup taştığı anlatılmaktadır. 
Yazar bu anlatımıyla eğitimin nekadar önemli olduğunu vurgulamakta, eğtimsiz insanları ise 
zaman geçtikçe başka güçlerin ele alacağını ifade ederek bu hususta okuru uyarmaktadır.   
  
Romanda pazar ile birlikte kütüphane tasviri de vardır. Pazar her zaman kalabalıktır. Herkes 
pazarda kendi nefsi için uğraşmaktadır. Buna karşın kütüphünede ise kimse yoktur ve burası 
son derece bakımsız durumdadır. Bu iki mekân karşılaştırmasıyla yazar, sadece maneviyat, 
okuma ve öğrenme ile hayatın kurtarılabileceğini, iktisadî gelişmenin manevî gelişme ile 
paralel ilerlemesi hâlinde kayda değer bir sonuç elde edilebileceğini vurgulamak istemiştir. 

Yukarıda sözü edilen romanlar, bağımsızlığın ilk yıllarına yanı geçiş dönemine aittir. Şu anda 
geçiş dönemi bitmiş, son 20 yıldır Özbek edebiyatında yeni bir döneme girilmiştir.  Özbek 
romanında cok başarılı örnekler verilmeye başlanmış ve edebiyatımız çok sesliliğe ulaşmış-
tır. Özbek romanı dünyanın gelişme sürecine kayıtsız kalmadan, kendine özgü bir yaklaşım 
oluşturarak ilerlemeye başladı. Özellikle son yıllarda bu ilerleme ivme kazanmıştır. İlk yılla-
ra göre gelişme sürecinin daha ileri safhalarında olan Özbek romanı daha derin bir şekilde 
millîleşmeye başlamıştır. Özellikle yeni sanatsal düşüncelerin ve çok fikirliliğin edebiyata da 
kendini göstermesi edebî eserlerin yazımında dünyevî sebebler olduğu kadar millî sebeble-
rin de etkili olmasını beraberinde getirmiştir. 

Aman Muhtar (1941-2013), Muhammed Ali, Tahir Malik, Murat Muhammed Dost(1949 doğ.), 
Hurşid Dostmuhammed (1951 doğ.), Tahir Malik (1948 doğ.), Toğay Murat (1948-2003), 
Uluğbek Hamdamov gibi romancılar Özbek millî romanının gelişmesinde önemli bir yere 
sahiptir. Adı geçen yazarların romanlarındaki olayların ülkenin sosyal yapısı ve kültürel un-
surlarıyla örtüşmesi, roman kişilerinin oluşturulmasında psikolojik ve sosyolojik etkenlerin 
dikkate alınması, bu dönem romanının daha öncekilerden yapıca ve üslupça farklılığı bu 
devir edebî eserlerinin belirgin özellikleri olarak sıralanabilir. Romanlar hem şekil hem içerik 
hem de verilmek istenen mesajın yansıtılması bakımından önceki devirlerden farklıdır. Bu da 
kendine özgü sanatsal bir edebî üslup oluşturan millî istiklal devri romancılığının tesirinde 
yeni bir romancılık anlayışının gelişmekte olduğunu göstermektedir.  

Aman Muhtar’ın ‘Bin Bir Görünüş’(1994), ‘Ayna Önündeki Adam’ (1996), ‘Fufu’, ‘Kadınlar Salta-
natı’(1997),  ‘Tepelikteki Harabe’(2000), ‘Meydan’(2001) romanları okurlar tarafından yoğun 
bir ilgiyle okundu. Modern Batı romanındaki üslup anlayışı ve sanatsal anlatım tekniklerinin 
Özbek romanını da etkilediği bu romanlar aracılığıyla anlaşılabilir. Muhtar’ın yukarıda sözü 
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edilen tüm romanları modern romancılık anlayışıyla yazılmıştır. Onun romanlarında mecaz 
ifadeler dikkati çekmekte, soyut bir ifade tarzı, konu çeşitliliği ve üslup anlayışının farklılığı 
kendini göstermektedir. Mecazî anlatım tekniklerini ve edebî tasvir vasıtalarını kullanım tar-
zıyla Özbek romancılığında yeni bir eğilimin öncüsü olduğunu söyleyebileceğimiz Aman 
Muhtar, bu yönüyle edebiyatımızda özel bir yere sahiptir. Yazar özbek halk masalları, kıssa-
ları, destanları ve efsanelerine dayanarak günümüz insanının hayatını göstermekle birlikte, 
bu insanların hayal dünyasına da yolculuk etmemizi sağlar. Onun romanları vasıtasıyla in-
sanların iç dünyalarını bütünüyle anlamanın ne kadar zor olduğu bir kez daha gözler önüne 
serilmiştir. 
    
Aman Muhtar, ‘Bin Bir Görünüş’ isimli romanında millî özgürlük hareketinin Özbek toplu-
munda meydana getirdiği etkiyi, insan düşüncesi ve psikolojisinde ortaya çıkardığı deği-
şiklikleri göstermiştir. Romanda insan hayatı doğal ve inandırıcı, kendine özgü karışıklıkları 
ve zorluklarıyla yansıtılmıştır. Yazarın ‘Meydan’ ve ‘Eflâtun’ adlı romanları ise metodu ve ger-
çekliğin yorumsal çözümlenişi hususunda birbirinden farklı olsa da yoruma getirilen kaynak 
ve problemin roman muhayyilesiyle yansıtılması yönünden paralelldir. Dünya edebiyatının 
şaheserlerinden sayılan ‘Gün Olur Asra Bedel’ , “On Küçük Zenci” romanlarında görülen bediî 
unsurlara “Meydan” romanında da rastlanır. 

 Aman Muhtar’ın eserlerinde Batı modern romanlarının etkisi neredeyse Özbek edebiyatı ve 
folklor ananelerinin etkisi kadardır. Bunun doğal olarak sonucu olarak da geleneksel olma-
yan da yorumsal ifadeler kendini gösterir. Yazarın ‘Ayna Önündeki Adam’ ve ‘Eflâtun’ roman-
ları işledikleri felsefî düşünceler; ‘Bin Bir Görünüş’ ve ‘Tepedeki Harabe’ isimli romanları ise 
ihtiva ettikleri psikolojik eleştiriler bakımından ayrı bir öneme sahiptir.

Aman Muhtar’ın roman kahramanları bağımsızlık öncesi Özbek edebiyatının gelenekten 
gelen salt ‘iyi’ ve salt ‘kötü’ kahraman tiplerine uymaz. Onlar mütevazılıkla bencilliği; cesur-
lukla aciz ve korkaklığı aynı bünyede taşırlar.  Böylece ne günahlarıyla ne de sadece sevapla-
rıyla ön planda olan bu roman kişileri, bütün beşerî yönleriyle yansıtılmaya çalışılan çok yön-
lü kahramanlardır.  Fakat şu da bir gerçektir ki, ‘olumlu’ ve ‘olumsuz’ kavramları zihnimizde 
derin imajlara sahip olduğundan genellikle bir tercih yapmamız söz konusuysa kahramanın 
bir olumlu özelliğinin bile fazla olması ‘gayri ihtiyarî’ olarak onu ‘olumlu’ tipler kategorisine 
sokmamıza neden olur.  Bu şekilde o kahramanın yaptığı hataları kabul etmiş ya da bir nevi 
gözardı etmiş oluruz.  Aslında, hiç bir insan ne hiç günah işlememiş gibi ‘ak’ ne de hep günah 
işlemiş gibi ‘kara’dır. Bunun ikisi de mümkün ve tabiî olmayan şeylerdir. Yazarın eserlerindeki 
mütevazı, çilekeş ve dervişmeşrep, hayatı ibretler ve hikmetlerle dolu, çalkantılı, buhranlı 
hadiselerle yoğrulu ana karakterler, Aman Muhtar için manevî bir ayna vazifesi görür. Ro-
mandaki diğer bütün kahramanlar işte bu ayna vasıtasıyla okuyucuya yansıtılmaya çalışılır. 
Eserde dışsal-realist (fizikî-gerçekçi) tahlil ve tasvirler, içsel-sürrealist (enfüsî-manevî) tasvir 
ve tasavvurlarla örtüşür, yorumlar birbiriyle çelişmez devamlı bağdaşarak yol alır. Aman 
Muhtar’ın bu romanlarında adaletsizlik ve bencillik esasına dayanan insan onurunu ayaklar 
altına alarak onda var olan manevî değerleri yok etmeye yönelik bir politika izleyen Sovyet-
ler Birligi ve onun bu yaklaşımının yarattığı facialar mecaza başvurularak işlenmiştir. 

Toğay Murat’ın ‘Atamdan Kalan Tarlalar’(1986-1992) adlı romanında Çarlık döneminin son-
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ları, Şuralar dönemi, Sosyalist dönem ve bağımsızlığın ilk yıllarındaki Özbek halkının hayatı 
ele alınmaktadır. Yazarın bu romanı Özbek edebiyatında hem üslup hem de konu açısından 
önemli bir yere sahiptir. Yazar 1986-1991 yılları arasını işleyen bu tarihî romanında Çarlık 
ve Şuralar dönemi egemenliği altında geçen yaklaşık 100 yıllık bir döneme yer vermiştir.  
Bu roman 1993 yılında basılmıştır ve 1994 yılında ünlü Özbek yazar Abdulla Kadirî’nin 100. 
doğum yılı nedeniyle düzenlenen törende Toğay Murad’a bu eserinden dolayı devlet ödülü 
verilmiştir. ‘Atamdan Kalan Tarlalar’ sosyal bir romandır. Bu eser, yazarın hayatında bir dönüm 
noktası olmakla birlikte 90’lı yılların Özbek edebiyatında da büyük bir yankı uyandırmıştır. 
Bu romanda Sovyetler Birliğine bağlı olunan dönem, gerçekçi ve ayrıntılı bir şekilde tasvir 
edilmiştir. Bu tasvirlerdeki yazarın dil ve üslubu okurları kendine hayran bırakmıştır. Eserin 
ana karakteri ve köle bir çiftçi olan  ‘Dehkankul’ Özbek halkının genelini sembolize eden bir 
özelliğe sahiptir. Yalan ve dolanla gizlenen, asıl amacı hep baskı ve tecavüz olan Sovyetler 
Birliği siyaseti ana karakterin yaşadığı zor hayat aracılığıyla yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Özbek edebiyatına bağımsızlıktan sonra yazılan romanlar açısından bir göz atacak olursak 
karşımıza zengin bir tablo çıkmaktadır. Yazarlar romanlarında unutturulmaya çalışılan yakın 
geçmişi ve ünlü aydınları konu olarak alıp, yeni bir bakış açısıyla ve objektif bir yaklaşımla 
işlemeye başlamışlardır. Sadulla Siyaev (1939); ‘Yesevî’nin Son Seferi” (1993) adlı romanının 
ikinci cild ‘Hakikat Yolu’ (1997) adıyla yayınlamıştır. Yazar, bu romanda Ahmet Yesevî’nin ha-
yatı ve fikirlerini anlatmaktadır. Muhammed Ali (1942); “Bakî Dünya” (1990) adlı manzum ro-
manında, Dükçü Eşan isyanını anlatmış ve Cizzah olaylarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. 
Aynı yazarın ‘Serbedarlar’ (1990) isimli romanı ise XVI. yy. tarihini ele almaktadır. Hacı Ekber 
İslam Şeyh’ın (1945); ‘Bağlı Dünyalar’ romanı Özbek Edebiyatı’ndaki ilk mistik romandır. Tahir 
Malik (1946) ise ‘Şeytanat’ (I. Cilt 1992, II. Cilt 1995, III.  Cilt 1997) isimli roman serisiyle günü-
müzün en çok okunan Özbek yazarlarındandır. 

Bağımsızlıktan sonra edebî sahada boy gösteren yeni nesil, millî duygulara daha çok yer 
vermiştir. Bu romanlara insanı iç dünyası ve düşünceleri ile anlamak, doğallığıyla kabul et-
mek gibi bir yaklaşım hâkimdir.  Bu romanlarda insan iç dünyası, düşünceleri, insanı anla-
mak ve doğallığı ile kabul etmek gibi yaklaşım öncüdür. Bağımsızlığı elde ettiğimiz tarihtan 
günümüze kadar gelinen süreçte edebî sahada roman türünde çok başarılı örnekler veril-
miştir. Sadece 2010 yılını göz önünde bulundurduğumuzda bile Muhammed Ali’nin ‘Bü-
yük Saltanat’ üçlemesinin 3. kitabı, Aman Muhtar’ın ‘Kadın Padişah’ ve ‘Aşk Ölümden Güçlü’ 
isimli eserleri, Ahmet Azam’ın ‘Evlenmeyen Görücüler’, İzzet Sultan’ın ‘Bâki Gezen’, Cumakul 
Kurbanov’un ‘Sardoba’, Zülfiye Kuralbaykızı’nın ‘Zorluklar Girdabı’, Nurulla Abbashan’ın ‘Şor-
kişlak’, Abdukerim Yoldaşev’in ‘Bankacı’ isimli romanı okurlar tarafından sevilerek ve yoğun 
bir ilgiyle okunmuştur. Bu romanlarda insan dünyasının geniş perspektifle gösterilmeye ça-
lışıldığını görmekteyiz. Özbek halkının kültürüne küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak 
yeni yeni nüfuz eden davranış ve düşünceleri, bu düşüncelerin toplumda yozlaşmalara yol 
açışını komik olay ve durumlar aracılığıyla yansıtan bu romanlar aynı zamanda yozlaşma 
yüzünden millî kimliği kaybetme endişesini de bir mesaj olarak okura vermektedir. 

Aman Muhtar’ın ‘Aşk Ölümden Güçlü’ adlı romanında iyilik ve kötülük arasındaki savaş mis-
tik unsurlar kullanılarak ve kahramanların hayatı aracılığıyla gerçekçi bir kimliğe bürünerek 
işlenmiştir. Yazarın üslubunun bir özelliği tasvirlerinde mozaik metodunu kullunmasıdır. Bu 
açıdan romandaki mistik olaylar, zaman-mekân çatışması, kahramanların yüz yıllar öncesine 
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gidip, gezip sonra modern dünyaya dönmesi gibi kurgusal ve teknik unsurlar okurun ilgisini 
çekmiştir.  
 
Romanlarcılarımız içerisinde Özbek tarihinin çeşitli dönemlerini ele alan genç yazarları gör-
mek edebiyatımız açısından mutluluk vericidir. Burada dikkati çeken husus tarihî dönemler-
deki olayları işleyen yazarların sadece olayların yaşanışını değil, bu hadiseleri yaratan insan-
ları ve onların iç dünyasını da kaleme almaya çalışmalarıdır. Ünlü yazar Muhammed Ali’nin 
‘Büyük Saltanat’ isimli üçlemesinin son kitabı ‘Miranşah Mirza’ bu açıdan kayda değerdir.
 
Aman Muhtar’ın ‘Kadın Padişah’ adlı romanında Türk milletinin hayatında bir dönüm noktası 
olan islamiyetin kabul edilmesi, bu süreçte Buhara’da saltanat hükümdarı olan Aynur vasıta-
sınyla işlenmiştir. Bu eserde yazar Özbek edebiyatında ilk kez Buharada’ki Türkler ve Farslar 
arasındaki ilişkileri gerçekçi bir şekilde ele almıştır. 

Sonuç
Bağımsızlık dönemi Özbek romanında düşünce özgürlügü, türlü edebî akımlar ve mektep-
lerin gelişimi önem kazanmıştır. Eserlerde insan ön plandadır. O, bütün yönleriyle: kişiliği, 
duygu ve düşünceleri, manevî değerleriyle çarpıcı ve çok yönlü bir şekilde ele alınmıştır. 
Romanlarda insanın doğası, alışkanlıkları, zaafları, kendi dışındaki diğer insanlara ve olay-
lara bakışı, olayların görünen ve iç yüzünü nasıl değerlendirdiği anlaşılır bir dille kaleme 
alınmıştır. Aman Muhtar, Hurşid Dostmuhammed, Toğay Murat gibi yazarlar dünyanın en 
ünlü yazarlarından M. Prust, J. Joys, F. Kafka, R. Akutagava,  G. Marques’in izinden getmişler-
dir. Fakat yukarıda adı geçen Özbek edebiyatçıları Egzistansiyalizm, absürt edebiyat ve rea-
lizm gibi edebî akımlardan etkilenerek değil de kendi edebî geleneklerinde var olan masal, 
halk destanları gibi türler ve bu türlerdeki üsluptan etkilenerek romanlarının kurgusunu ve 
kahramanlarını oluşturmuşlardır. Roman kişileri hem olumlu hem de olumsuz özellikleriy-
le birlikte ele alınmıştır. Özellikle yakın tarihi konu edinip anlatan yazarlar, kahramanlarını 
oluştururken onların mizacında fedâkarlık ile riyâkarlığı, kibir ile tevazuyu, ıstırap ile saadeti, 
teslimiyet ile tereddütü, sevgi ile nefreti, fazîlet ile rezâleti, hiddet ile şefkati, uzak ile yakını 
birlikte ele alıp gerçekçi insan portreleri yaratmışlardır. 
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İhsan Oktay Anar’ın Tarih Algısı 
ve Anar’ın Romanlarında Tarihsel 
Malzemenin Kullanılışı

Osman Gündüz

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

GİRİŞ

Klasik Kurgulu Tarihsel Romandan Post-Modern Tarih Romanına 

Tanzimat’tan itibaren hemen her dönemde ilgi gören klasik kurgulu tarihsel romanlar, sü-
rükleyici üslûplarıyla rahat okuyucu bulsalar da, belli bir tarih tezine dayanmadıklarından, 
tarih ve sosyoloji için bir belge niteliği taşımaları dışında roman türüne fazla bir katkı sağ-
lamazlar. Altmışlı yıllara kadar tarihsel olaylara ve dönemin egemen olan ideolojisine bağlı 
kalınarak klasik çizgide devam eden bu romanlar, yetmişli yıllardan itibaren yerlerini tezli 
eserlere bırakırlar. Başka bir söyleyişle tarihsel roman, bir tezin gerçekleştirilebileceği bir alan 
olarak görülmeye başlar. Özellikle seksenli yıllara gelindiğinde sebep-sonuç ilişkisine dayalı, 
belgelerle kanıtlanabilen ve yoruma fazla yer vermeyen nesnel tarih anlayışı da değişir ve 
tarih kurmaca metnin malzemesi olur. Artık tek ve mutlak bir gerçeğin olamayacağı, gerçe-
ğin zamanın koşullarına ve bakış açısına göre değişebileceği, geçmiş tam olarak kayıt altına 
alınamadığı için olaylar arasında büyük boşluklar olduğu, bu boşlukların farklı biçimlerde 
doldurulabileceği, hatta dönemin iktidarının görüşleri/ideolojisi doğrultusunda oluşturul-
duğu için, tarihsel bilgilerin öznellik taşıdığı ve önyargılı olduğu, dolayısıyla kesinlik bildire-
meyeceği görüşü taraftar bulur. 

Ne ki post-modern tarihsel roman yazarları, tarihsel metinlerin bıraktığı boşlukları çoğulcu 
tarih anlayışına uygun olarak ve düşsel dünyalarının yaratıcılığı oranında doldurmak, tarihi 
yeni bir yorumla yeniden kurmak için, metni eğlenceli bir oyun hâline getirirler. Bu oyunun 
oluşumunda en önemli malzeme olarak dili kullanırlar. Buna göre tarihsel romanın estetik 
ölçütü, gerçek ya da gerçeğe yakın oluşu değil, kurgulanma ve anlatma biçimidir. 

Post-modern tarihsel romanı geleneksel tarih romanından ayıran başka özellikler de var. 
Bunlardan olayın niteliği, kurgulama yöntemi, sembolleştirilmiş ya da kuklalaştırılmış kişiler, 
iç içe geçmiş zaman, çoğulcu bir bakış açısı ve üstkurguya kadar uzanan genişletilmiş sınır-
lar, ilk akla gelenler. Bunların dışında akla gelen en önemli ayrım, Romanların amacı nedir? 
sorusunda düğümleniyor. 

Bilindiği gibi geleneksel tarih romanının amacı, okuru belli bir konuda bilgilendirmektir. Bu 
yüzden olaylar, belli tarihsel kişilerin çevrelerinde oluşturulur ve eğitme, ders verme amacı 
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ön planda tutulur. Oysa yeni tarihselci kurama göre düzenlenmiş post-modern tarih roman-
larında okura ders verme ve onu eğitme amacı yoktur. Üzerinde durulan en önemli husus, 
tarihin de kurmaca olduğudur. Yani tarih ancak anlatıcısına ve bakış açısına göre değer ve 
anlam kazanmakta, değişik bakış açılarına göre biçimlenmektedir. Büyük anlatılara yer ve-
ren geleneksel tarih romanında üst kimlikler tarihi değiştirmeye çalışırken post-modern an-
layışa göre kurgulanmış yeni tarihsel metinde kişiler, daha çok tarihin dışladığı kişiler olarak 
kalırlar. Olayları ve tarihin seyrini değiştirmek gibi bir amaçları yoktur. Bu nedenle tarihçinin 
yazdığı tarihle gerçekte yaşanmış tarih arasında her zaman farklılık olacaktır ve yargı ne olur-
sa olsun okuyucu hepsine kuşku ile bakacaktır. 

Bir başka açıdan bakıldığında ise tarihçi ancak elindekilere göre karar verebilir. Zira yeni bu-
lunacak bir belge, tarihsel gerçekliği tamamen değiştirebileceği gibi bilinen pek çok yargıyı 
da temelinden sarsacaktır. Bu bakımdan tarihsel metin yazarı verdiği yargıların her dönem 
için geçerli olmadığının bilincindedir. Çünkü tarih çok değişkendir, her an yeni bulunacak 
bir belge ile/kanıtla değişebilecektir ve bu yüzden tarih her dönem yeniden yazılmalıdır.

Post-modern tarih romancıları zamanı da klasik tarihsel roman yazarlarının zıddına düzensiz 
ve karışık bir şekilde kullanırlar. Farklı metinleri iç içe geçirir, karıştırır, efsanelerle ve mitolo-
jilerle zenginleştirerek okura farklı anlatıcılar aracılığıyla eğlenceli bir tarih metni sunarlar. 
Öyle ki okur, çoğu zaman bölümler arasında bağlantı kuramadığı için bir karmaşanın içinde 
bulur kendini. Bu yüzden post-modern tarih yazarları bize tarihsel gerçeklerden söz etmez, 
aksine ona kurgu dünyası için bir malzeme olarak bakar. Böylece tarihi yeniden ama bilinen-
lerden çok farklı olarak yorumlarlar. Bu yorumlarda bir çözüm üretmek ya da kesin yargılara 
ulaşmak yerine çoğul bakış açıları geliştirerek ya da malzemeleri/bulguları/olayları parçala-
yarak/birbirinden kopararak/ayrıştırarak daha karmaşık ve gizemli hâle getirme düşüncesi 
vardır. 

Tarihçi geçmişi belli prensipler çerçevesinde kurgulamakta, post-modern roman yazarı ise 
bu kurgulanmış tarihi ikinci kez yorumlayarak, tarihsel metinleri parçalara ayırarak ve bili-
nen tüm doğrular hakkında birtakım kuşkular uyandırarak yeniden kurgulamaktadır. Ara-
larındaki fark, tarihsel roman yazarının, bilimsel verilere bağlılığını sürdüren tarihçiye göre 
daha rahat hareket etme özgürlüğüne sahip olmasıdır. Gerçeğin birden fazla olabileceği 
görüşünün verdiği rahatlık, yazara kendisini tarihsel gerçeklere bağlı kalmamakla suçlayan-
lara karşı savunma fırsatı da vermektedir. Öte yandan post-modern tarihsel roman yazarı, 
tarihin değiştirilemez denilen ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hayalinin atını düş dünya-
sının sonsuz boşluğunda özgürce dolaştırır ve kendince resmi kabullerle çelişen rüya, sihir, 
büyü, büyücülük, define avcılığı, kısa yaşam öyküleri, gizemli hastalıklar gibi biraz fantastik 
biraz düşsel ama oldukça tuhaf yeni bir tarih kurgular. Böylece tarihsel gerçekler konusunda 
okurun zihninde kuşku uyandırırken aynı zamanda tarihe yeni yorumlar, yeni bakış açıları 
da kazandırmış olur.

Bugün popülist ve ideolojik karakterli olmakla küçümsenen ve suçlanan post-modern tarih 
romanı, modernleşerek gelecekte de varlığını sürdürecektir. Böylece popülizmin ve ideoloji-
lerin kıskacında olmakla suçlanan roman da usta işi örneklerle layık olduğu değeri bulacak-
tır. Ancak romancının tarihi kurgulamadaki özgürlüğünün sınırının ne kadar olacağı sorusu 
zihinlerde sürekli asılı kalacaktır?
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Yeni Tarihselcilik Kuramına Göre Anar’ın Romanları 

Ülkemizde post-modern romanın öncülerinden kabul edilen İhsan Oktay Anar, biri dışında 
tüm romanlarında tarih ile kurgusal metni örtüştüren klasik tarih romanı üslubundan farklı 
olarak tarihsel metinleri öznellik katarak yorumlamaktadır. Onun bu tavrının arka planında 
yeni tarihselci bakış açısının etkili olduğu kesin. Anar’ın bu cephesiyle ilgili olarak romanla-
rından alıntıladığım birkaç örnek üzerinde duracağım. 

Anar’ın ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası, olay zamanını, üslubunu, olayların yaşandığı tarihi 
atmosferi ve anlatım tekniğini sezdiren ‘Ulema, cühela ve ehli dubara; ehli namus, ehli işret 
ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikâyet ve beyan etmişlerdir ki kun-ı Kâinattan 7079 yıl, İsa 
Mesih’ten 1681 ve Hicretten dahi 1092 yıl sonra, adına Kostantiniye derler tarrakası meşhur bir 
kent vardı. Ceneviz taifesinin buraya ilk gelen gemilerine karanlıkta uçan bir ak martının yol gös-
terdiği, ancak salimen karaya vasıl olduktan sonra dümencileri olacak Pundus nam kâfirin bu 
martıyı Mesih addederek yuvasını arayıp bulduğu ve itikatlarınca İsa’nın etini yemek sünnet ol-
duğundan kuşu kızartıp yediği rivayet olurdu.’ (Puslu Kıtalar Atlası, 13) cümleleriyle başlar. Bu-
nunla yazar, biz okurlara gerçekmiş izlenimi vermesine rağmen aslında nakilcilerin olumlu 
ve olumsuz ön adlarla nitelenen kimliklerinden güvenilmez kişiler olduğunu; aynı zamanda 
anlatılanların rivayetlere dayandığını, dilinin eski ve geleneksel anlatma tarzı olacağını ve 
metnin tarihsel bir metin olduğunu da anlatmak ister. Yine roman, bu husustaki görüşlerine 
katıldığım bir eleştirmenin saptamalarıyla söyleyeyim, bakış açıları bakımından bir yandan 
okura farklı seçenekler sunarken bir yandan da romanın çok katmanlı olduğunu, bu yüzden 
okurlar tarafından farklı biçimlerde algılanabileceğini, anlatılacakların sadece tarihsel olarak 
belirlenmiş olaylar olmadığını ve bunların dışında birtakım anlatılara da yer verileceğini vur-
gulamaktadır. Öte yandan romandaki olayların başlangıcı için verilen üç farklı zaman kodu 
ve güvenilir güvenilmez referans çeşitliliği ile bilimsellik ve güvenilirlik iddiasındaki tarih ya-
zıcılığıyla alay edilmektedir. (Aktan K. 2007: 102). 

Bu başlık altında ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası’ndan ve 5. romanı Suskunlar’dan vereceğim 
aşağıdaki anekdotlar, onun tarihsel metinlerin ve bunların dayandırıldığı belgelerin tutarsız-
lığı ve güvenilir olmadıkları hususundaki tavrını ironik bir tarzda anlatmaktadır. Aslında çöpe 
atılmış bir karalama kâğıdının birkaç yüzyıl sonra nasıl tarihsel belge hâline gelebileceği ve 
söz konusu belgenin oluşum süreci şöyledir:

Akdeniz’de korsanlık yapan Arap İhsan bir yağma sırasında eline geçen Descartes’in Yön-
tem Üzerine Konuşma adlı kitabını Venedik balyosunda kâtiplik yapan Kubelik adlı birinden 
Türkçeye çevirmesini ister. Galata meyhanelerinde geçen yaşamı süresince bu çevrenin argo 
kültürünün etkisi altında kalan Kubelik, söz konusu eseri kendi kültür düzeyine uygun olarak 
Zagon Üzerine Öttürme adıyla çevirir ve bir sahifesini Arap İhsan’a verir. Kimsenin okuyama-
dığı bu kâğıt parçası, bir süre elden ele dolaştıktan sonra bir dua olduğu sanısıyla meyhane-
nin duvarına asılacak, elli yıl kadar bu duvarda sararıp fersudeleştikten sonra da İspanya’ya 
göç eden meyhanecinin torunu tarafından İstanbul anısı olarak alınıp konduğu bir romanın 
arasında yıllarca kalacak ve nihayet İngiltere’de bir mezatta kitap ile birlikte üç sömürge al-
tınına satılacaktır. Ancak Kubelik’in karaladığı kâğıdın serüveni bundan sonra farklı bir mec-
raya girecektir. Romanın yeni sahibi genç, yıllar sonra eline aldığı romanı okuma sırasında 
Kubelik’in karaladığı söz konusu kâğıdı bulacak, yazıların sırrını çözebilmek için uzun yıllar 
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‘şarkiyat’ eğitimi görecektir. Devamını romandan takip edelim: 

‘…Gel gör ki otuz üçüncü yaş gününde bir aşk yüzünden intihar eden bir şarkiyatçının odasına 
giren yetkililer, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten ve merhumun imzasını taşı-
yan sararmış kâğıdın arkasını çevirdiklerinde Arap ve Fars harfleri kullanılarak yazılmış o malum 
yazılara rastlayacaklardı. Esrarını aydınlatmak için, Bilgeliğin Yedi Sütunu adıyla nam salan bir 
eserin yazarına bu kâğıdı götürdüklerinde ise, bu zatın, on altı yıl önceki doğum günü partisine, 
yaşı sekseni aşmış mezatçılara, ölüm döşeğindeki mirasyediye ve Kefeli ailesinin ince hastalığa 
tutulmuş son ferdine ulaşması kolay olmayacaktı. (Puslu Kıtalar Atlası, 35).

Benzer kurgu Suskunlar’da bilime ve bilimin verilerine değer veren en önemli nakilcisi Yedi-
kule Kâhininin yaşam öyküsü içinde verilir: 

“…Bu kâhinin asıl ekmek kapısı, Kostantiniye’nin dört bir yanından kalkarak ta kapısına kadar 
gelip eşiğine yüz süren bazı müşterilere, kendilerinin tam dokuz kuşak sonrasına kadar zürriyet-
lerini hesaplayıp yazdığı şecerelerdi. Ayrıca kâhin, namuslu bir insandı da. Çünkü, her atılışta kaç 
geleceğini kehanet yoluyla tespit edip bir bir deftere yazdığı bir fildişi tavla zarını, kumarbazla-
ra satmak yerine bir kavanoz içinde muhafaza etmişti. İşte bu zar, kehanete göre en son, ahir 
zamanda Hazreti İsa tarafından atılacak ve şeş gelecekti.’ (Suskunlar, 159-160) cümleleriyle 
kâhinin yaptıkları parodileştirilerek bir bir sayılıp dökülürken, bir yandan da onun bilimsel 
diye ortaya sürdükleriyle alay edilir. Bu tavrıyla Anar, hem romanında verilenlerin gerçek-
le ilgisinin pek olmayacağını, hem de gerçek olarak bilinenlerin tartışılabilirliğini, tarihsel 
belge olarak bildiklerimizin aslında tarihçilerin kültürel birikimlerine ve dünya görüşlerine 
göre biçimlendiğini ve asla mutlak doğru olamayacağını, dolayısıyla tarihsel belgelere da-
yandırıldığı varsayılan tarih metninin ise yazınsal metinler gibi tamamen kurmaca dünyanın 
ürünü olduğunu da vurgulamak ister.

Ne ki Anar’ın romanları, tarihsel dekoru ve ortamı bir arka plan olarak kullandığı için, tarihsel 
roman olmaktan uzaktır. Zira verilmek istenen, tarihsel olaylar değil, tarihsel ortam içindeki 
birtakım tuhaf karakterlerin ve tiplerin davranışlarını anlatmak; döneme özgü cinsellik, sihir, 
büyü/cü/lük, aşk, kadın erkek ilişkisinden söz etmek; alt tabaka insanlarının ve soyluların ya-
şam biçimlerinden ve düşsel dünyalardan kesitler sunmak; korsanlık ve deniz savaşları, defi-
ne ve hazine sandıkları, entrika, savaş ve ticaret, gizli tarikatlar, dernekler, çeteler, mekânlar, 
sayılar, şifreler gibi sosyal yaşamın akla gelebilecek her çeşidinden döneme özgü anlatım ve 
dilsel kullanımlar aracılığıyla okuru eğlendirmektir.

Böylesine zengin çeşitlilik içinde esere gerçeklik süsü verebilmek için başta Tevrat olmak 
üzere İncil, Kur’an gibi kutsal kitaplardan alınmış konuya ve izleğe uygun birtakım anekdot-
lardan/ ayetlerden/ öykülerden yararlanılır. Ancak şu hususu da vurgulamak isterim ki yeni 
tarihselci görüşe göre düzenlenmiş metinler, bir eleştirmenin deyişiyle ‘her zaman belli bir 
kültürü ve anlayışı yansıtan kurumlar, uygulamalar ve inanç sistemleriyle yakın bir ilişki ve etki-
leşim içindedir.’ (Yeşilyurt, 27-28 Şubat 2007). Bu yüzden Anar’ın kurgusal metinleri, düş ile 
gerçek arasında ama gerçeğe sırtını dönmeden, edebi bir forma soktuğu tarihsel belgelerin 
gerçekliğini ya da düş ürünü olduğunu tartışmaya açar. Yazar, gerçeği kurgularken kurmaca 
ile gerçekliği birbiriyle uzlaştırdığı ya da bilinenler üzerinde uyandırdığı kuşku ölçüsünde 
başarılı kabul edilir. Başarının ölçütü ise okurun dünya görüşü, bakış açısı ve olayları algılayış 
tarzı ile ilgilidir.
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Taarihsel Metinler Ve Bu Metinlere Özgü Parodileştirilmiş Dilsel Kuruluşlar 

İhsan Oktay Anar’ın romanlarını farklı ve okunabilir kılan unsurların başında dili ve üslubu 
gelmektedir. Bu yüzden onun dili üzerinde durmak istiyorum. Anar, romanlarına tarihi bir 
atmosfer vermek ve derinlik katmak için en önemli araç olarak dili kullanır. Özellikle bugün 
artık pek çoğu ölmüş ya da kullanımdan düşmüş, dönemin zengin ön adlarla, yinelemelerle, 
söz öbekleriyle, metaforik söylemlerle yüklü dilini kullanarak, garip ve gülünç olaylarla bes-
leyerek hem ironi oluşturur hem de kullanımlardan zengin bir mizah üretmeyi başarır. Hatta 
bu kadarla da kalmaz, onlara farklı anlamlar yükleyerek, ya da birtakım sözcüklerin/sözlerin/
deyimlerin/ön adların vurgulu söylenişlerinden; alt kültüre ait içsel ve karşılıklı konuşmalar-
dan ve bu konuşmaların çağrıştırdığı imgesel ortamdan yola çıkarak onlara âdeta yeniden 
hayat verir. İlk başta günümüz okurunun zihninde dilin özentili kullanıldığı izlenimini uyan-
dırsa da romanların özgünlüğü büyük ölçüde bu üslupla sağlanır. Sanırım Anar, bununla bir 
yandan dar kalıplar içine sıkışmış eski ile köprülerini atmış ve düşüncelerini anlatabilmek 
için sözcük bulmakta sıkıntı çekenlere bir uyarı yapmakta, diğer yandan da romanın fantas-
tik ve tarihsel dünyasını bu sözcüklerle zenginleştirmekte, küçük ayrıntılar içinde gizlenmiş 
günümüz okuruna gülünç ve anlamsız gelen bazı ilgi alanlarını, meslek adlarını vererek bir 
güldürü ortamı oluşturmaktadır. Romanın düşünsel mesajı ise tüm bu zengin söz kalıpların-
da ve ilişkiler ağının derinliklerinde gizlidir. 

Romanlarda tarihsel bir dönem kurgulanırken, okurun imgelemine ve tarihsel dekora uy-
gun bir dil kullanılır. Ne ki bu dil, ‘dönemin gerçeğini saptamak ya da belgeleştirmek’ amacıyla 
kurgulanmış bir dil olmayıp (Orhan, Aralık 2007, 100) okuru dönemin tarihsel atmosferine 
alıştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle sözcük seçimi avamın ama daha çok külhanbeyle-
rin konuşmalarından ve anlatılan durumu vermeye yarayan özel jargonlardan yapılır. An-
cak kimi zaman anlatılan durumun ya da konunun özgün söz dağarcığını verebilmek için işi 
malumatfüruşluk ölçüsünde biraz abartıya vardırır, hatta bu sözcükleri/terimleri kullanmak 
için âdeta fırsatlar üretir. Savaş gemilerinin çeşitli bölümleri ve donanımları; geminin kap-
tanından işçilerine kadar tüm mürettebatın yaşayışı (Amat, 44-46), deniz savaşlarının deh-
şeti ve kargaşası, bir savaş gemisinde sürdürülen zor yaşam koşulları (A, 62-63), yaralanan 
hastaların tedavisi, dönemin koşullarına göre ameliyat edilmeleri, cerrahi müdahaleler için 
kullanılan kesme, biçme alet edevatları (Amat, 78-79) ile ilgili terim ve sözcükler; Mevlevi-
lerin ve müzisyenlerin dünyasını yansıtan tüm terimler; ya da çocuk oyunlarından dilenci 
ilenmelerine ve dualarına; dericilik, silah, giysi üretimi ve sarrafiye gibi ticari ve sosyal yaşa-
mın inceliklerine; lağımcılıktan, mekanik biliminden, dönem için yeni olan birtakım icatlara 
ve yine dönemin bürokrasisinden devlet çarkının işleyişine kadar hemen her konu dönemin 
söz varlığıyla ve doğal olarak hepsine egemen olan argo konuşmalarla aktarılmaya çalışılır. 
Ama bu yoğun söz dağarı simgesel bir değer yüklenmediği için okuru pek yormaz. Farklı 
bir söyleyişle kendisini romanın atmosferine kaptıran okur, yabancısı olduğu bu sözcükle-
rin anlamını öğrenmeyi düşünmez. Zaten tüm bu dil tasarruflarının amacı, tarihsel dönem 
ve ortam için dekor oluşturmaya yöneliktir. Bu dil, aynı zamanda okurun hangi atmosfer 
içinde yolculuk edeceğinin de habercisidir. Meselâ Kitabü’l Hiyel romanı geleneksel anlatma 
formuna uygun olarak olayın geçtiği dönemi simgeleyen ‘Kuledibi’ndeki Tamburlu kıraatha-
nenin, çoğunlukla ariflerinden, güngörmüşlerinden, sohbet ve kelam ehillerinden olan ahalisi, 
asırların tüketemediği bu yorgun dünyanın bin bir hâlini yad edip onda baki kalan bu hoş ve 
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nahoş sedalardan dem vururken, laf dönüp dolaşıp çoğu kez bir zamanların Yafes Çelebi’sine 
gelirdi. Râviyân-ı ahbar ve nakilan-ı âsâr kâh hayretü minnet, kâh nefretü ibretle şunları rivayet 
ve hikâyet ederlerdi...’ (Kitabü’l Hiyel, 9) cümleleriyle başlar. Yahut Suskunlar’dan aldığım şu 
cümlelerde olduğu gibi yer betimlemeleriyle ortamın korku ve hurafeye dayalı atmosferi 
oluşturulmaya çalışılır:

‘…Elinde muşamba fenerle, o ilerlemiş yaşı dolayısıyla sokakta ağır aheste yürüyen bekçi, ucu 
demirli asasını iki adımda bir yere vurup tıngırdatarak mahalle sakinlerine varlığını belli edi-
yordu. Taş döşeli ıssız sokaklarda işitilen sadece bu tıngırtılar değildi elbette. Adamcağız kulak 
kabartsaydı, gece gizlice girdikleri evlerde masum çocukların kanını iştahla emen upirlerin du-
dak şapırtıları, insan eti yiyen lanetli gulyabanilerin homurtularını, yağmur ve kasvet yüklü kara 
bulutlardan ve kapkara kâbuslardan kopup gelen /karakoncolosların böğürtülerini de işitebilir-
di. Ama yatırlarından kalkan mübarek evliyalar, lahitlerini terk eden lanetli ölüler ve namübarek 
yaratıklar hakkındaki efsane ve söylentilerin hakikatin ta kendisi olabileceğini aklına bile geti-
remeyen ihtiyar bekçi, cinlerin fısıltısını dinlemek yerine kalın keçe abasına daha bir sıkı sarıldı.’ 
(Suskunlar, 11-12).

Anar, romanın ana izleğine uygun olarak üslupta da sese odaklı birtakım kuruluşlar dener. 
Suskunlar’da saflığın ve kirlenmemişliğin sembolü Eflatun, Galata Mevlevihanesi’nde geçen 
ilk gününde ortamı tanımaya çalışırken çevreden kudüm sesleri duyar. İçeriden gelen nağ-
meler anlatılırken üslup da buna paralel olarak ritmik bir hâl alır. Aşağıya aldığım örnek par-
ça ile sağlanan âhenk, aynı zamanda okuru Mevlevi dergâhının mistik ve gizemli ortamına 
götürmektedir: 

‘…Eflatun açık bırakılmış bir kapıdan gelen seslere kulak kesildi. İçeriden, bir nağmeyi adeta mu-
hatap alıp ona ta-be-sabah tıpı tıpına ve tab’an hitap etmeye azimli bir kudümün gönültab tap-
tapaları işitiliyordu. Eflatun kudümün ne olduğunu biliyordu. Ama diğer sazın sesi onu hayrete 
düşürmüştü. Bu sazdan üflenen nağmeler, sırrın ufulevî vüsafası olan ehl-i vukuf füsunkârların 
bezediği o vasi füseyfisada raks ve vüsub eden vüsema gibi birer üfkuhe idiler. Ama füsus ki, 
üflendikçe gönüllerdeki menhus ufunetin üful olduğu, bu füyuz dolu, tabii bir vûs ve vüs’at ta-
şıyan nefesler, hangi yusuf-ı kalbiden nasıl hasıl olur diye sanki, fusûl-ı erbaa teessüf ediyordu. 
Üflenenler adeta, Şems’in üfûl ettiği ufka gönderilen canlardan ibaret bir demet vüfûd idiler.’ 
(Suskunlar, 123-124).

Anar’ın tarihsel metinlerle ilgili tasarruflarından biri de, dilsel kuruluşlarda birtakım zıtlıklar-
dan yararlanarak metne eleştirel bir boyut kazandırmaktır. Bununla yazar, bir yandan söz-
cüklerin anlamlarının ve çağrışımlarının sağladığı mizahi unsurlarla okura kolay tüketilebilir 
bir metin sunarken, bir yandan da dönemin, hatta günümüzün yerleşmiş değerleriyle alay 
eder. Özellikle dinsel söylemler, kişilerin bilgisizliğini göstermesi bakımından dikkate değer. 
Hatta denebilir ki Anar’ın hemen tüm romanlarında dinsel söylemler; dönemin safsatala-
ra, hurafelere dayalı din anlayışını göstermesi bakımından ilginç örnekler sunar. Söz gelişi 
Suskunlar’da padişahın hayaletin daha çok cinsiyetiyle ilgilenmesi, Kalın Musa’nın cinlere ka-
rıştığına inandığı torununun tedavisi için kocakarılara tütsü yaptırıp kurşun döktürmesi, bir 
papağana Tuti Baba adıyla kutsanıp ermiş sıfatı verilmesi, Puslu Kıtalar Atlası’nda ve Kitabü’l 
Hiyel’de bilim adamlarının gizemli makinelerden ya da bu makinelerin çalışması için üfürük-
çülerin nefeslerinden medet ummaları, Amat’ta marinellerin/gemi çalışanlarının falcıların 
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söylediklerine göre geleceklerini belirlemeleri, Efrasiyab’ın Hikâyeleri’nde yaşlı Zekeriya’nın 
safsataya dayalı inanç dünyası.. sözünü ettiğim örneklerden birkaçıdır.Metinlerde kullanı-
lan bu dil, ilk bakışta ağır ve anlaşılmaz görünse de sayfalar ilerledikçe kendiliğinden çö-
zülmekte ve romanın bütünlüğü içinde bir anlam kazanmaktadır. Ancak benim üzerinde 
durmak istediğim, sözcüklerin eskiliği değil, günümüz okurunun yabancı olduğu bu dil ve 
söylemlerle düşsel bakımdan zengin bir kurmaca dünya oluşturması. Anar, sadece döneme 
özgü terimleri vermekle kalmıyor, aynı zamanda söyleyiş tarzlarıyla eğlenceli bir üslup da 
oluşturuyor. Ne var ki bu üslubun karşılığını dönemi yansıtan tek bir kaynaktan takip etmek 
pek olası görünmüyor. Doğallıkla bu dilin ne kadar olay zamanını yansıttığı da kuşkuludur 
ama kullanımdan düşmüş deyim, söz kalıpları ve sözcükler, ilginç yer adları, benzetmeler ve 
niteleyici ön adlar hiç olmazsa okuru günümüzden kopararak bilinmeyen ve zamanı tam 
belirlenemeyen bir geçmişe götürmekte, farklı bir söyleyişle, okuru tarihsel ve fantastik bir 
dünyaya hazırlamaktadır. Bu yüzden romanlarda eskiyi sembolize eden birtakım söz kalıpla-
rı dışında meddah öykülerinden dinsel ve tarihsel öykülere/anlatılara, Kur’an, Tevrat, İncil gibi 
kutsal kitaplara, Seyahatname, Kırk Vezir, Mantıku’t Tayr, Tutiname, Cihannüma.. gibi gelenek-
sel kültüre özgü çeşitli metinlere; âşık öyküleri, evliya menkıbeleri, kıssalar, mesneviler, va-
kayinameler gibi klasik metinlere; halk öykü ve söylenceleri, mitler, destanlar, masallar.. gibi 
geleneksel anlatının çeşitli türlerine kadar pek çok anlatının üslubunu görmek mümkün. 
Bunlardan da önemlisi sokak argosunun ve avam konuşmalarının başarılı bir şekilde har-
manlanmış olması. Bir eleştirmenin söyleyişiyle kelime hazinesi dar okurları bile dışlamadan 
‘eski sözcükleri hiç tavizsiz’ kullanarak ‘onları biraz zorlayıp, çoğaltıp, tekrarlarla, tamlamalarla 
bir müziğe dönüştür’mektedir (Erciyes, Kasım 2007). Suskunlar romanından aldığım aşağıdaki 
metin parçasını bu dikkatle okuyalım: 

‘Balık, Delv, Oğlak, Koç, Akrep, Kavs, Mizan, Sümbüle, Boğa, Cevza, Yengeç ve Esed burçlarının 
makamları olan Uşşak, Neva, Buselik, Rast, Hüseyni, Hicaz, Rahevi, Zirgule, Irak, İsfahan, Ziref-
kend ve Büzürg’ün hilafsız ve şüphesiz hakimi; yegâhtan dügâha, segâhtan çargâha, geveştten 
gerdaniyeye kadar cümle sedanın bilfiil şahı; kanunilerin, deffafların, tamburilerin, kudümzen-
lerin, çengilerin, zurnazenlerin ve udilerin tartışmasız hükümdarı olan, Muhteşem Neyzen Batın 
Hazretleri’nin ayağı kademli, başı devletli olsun! Adıyla sanıyla tanınsın! Saadeti daim olsun! 
Dünya durdukça dursun! Aziz olsun izzet bulsun! Gönlü safada olsun! Amin! Amin! Amin! Ancak 
ne çare ki bazı şahıslar onun, haşa huzurdan, bir mahdumu vardır ve ismi de Zahir’dir, demektey-
diler. Bu gafiller, Yedikule Kâhini’nin sözüne inanmış safdiller idi.’ (Suskunlar, 158).

Yazar bu cümlelerle okuru tarihi bir atmosfere taşırken, aynı zamanda ‘Ey saçı sakalı ak, 
harmanisi pak, sözleri hak münzevi! Paramı pulumu, malımı mülkümü, zevki sefayı, dünyanın 
bütün nimetlerini terk edip ta Acıpayam Dağı’na, kapanmamı, elini eteğini öpüp hayır duanı 
almamı istiyorsun.’ (Efrasiyabın Hikayeleri, 90), ya da ‘..Aç bîilaç ve fülusu ahmere muhtaç, karnı 
guruldayan ve meteliğe kurşun atan, cümle miskin ve fukarayı sabirînin, bu haberi işitir işitmez 
akılları başlarından gitti ve sevinçten düğün bayram ettiler.’ (Efrasiyabın Hikayeleri, 94) gibi si-
metrik ve tekrar cümlelerine yer vererek onlardan bir ahenk unsuru olarak yararlanmakta-
dır. Meselâ Suskunlar’da bir cinayete kurban giden müzisyen Kıpti Gülabi’nin kıptilere özgü 
oyunlu çalgılı defin töreni nakledilirken kullanılan üslup da yine geleneksel söz kalıplarından 
ve simetrik cümlelerden oluşmaktadır: 

‘Fiyaka olsun diye sürmüş takıştırmış, allı morlu, dallı güllü, telli pullu, halhallı gelgelli kalabalığın 
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içinde elbette, rahmetli Gülabi’nin biraderleri olan Amin ve Meymenet de vardı.’ (Suskunlar, 202).

Yazar, sözünü ettiğim bu üslubun gereği olarak kişilerinin sosyal konumlarını ve kültür dü-
zeylerini yansıtan pek çok söz ve ibareye de yer verir. Söz konusu ibareler, daha çok Osmanlı 
döneminin sokak argosu ile yüklü dilinden alınır. Üstelik yazar anlatıcı da bu üsluba ayak 
uydurur. 

‘Külhanbeyinin afisini çepelleyen bu manzarayı, adamın kahvede yarenlerine anlatacağı gün 
gibi açıktı. Bu yüzden kabadayı, omuzlarını geriye çekip boynunu ileri uzatarak racon kesmeyi 
uygun gördü. O güne dek içtiği şişelerce rakının kan çanağına döndürdüğü baygın ve metelik 
vermeyen gözleriyle Ölüm’e bakıp şöyle dedi…’ (Efrasiyabın Hikayeleri, 11). 

Kimi zaman da olay, geleneksel ikilemeli söz kalıplarıyla ve simetrik cümlelerle derlenip to-
parlanır ve genel ifadelerle özetlenir: ‘Üç gün süren düğünde borç harç, altmış koyun, yirmi 
koç kesildi, kazan kazan pilavlar pişirildi, testi testi ayranlar taşındı, zurnalar zırladı, davullar 
gümbürdedi, halaylar çekildi, horalar tepildi, lenger lenger yemekler dağıtıldı, avuç avuç paralar 
saçıldı, gani gani hayır dualar ve alkışlar alındı, yüzler güldü, gözler doydu, gönüller açıldı. Ni-
hayet damatlar gerdeğe girdi. Aşk ulviydi ama, Merih, Erendiz, Müşteri gibi ulviyânı gökyüzünde 
döndüren semavi kanunlardan ziyade, bu seyyareler altında o gece, Adem Peygamberden bu 
yana insan zürriyetinin sürmesine sebebiyet veren zührevi kanunlar, en azından Feyyuz için tıkır 
tıkır işledi.’ (Efrasiyabın Hikayeleri, 104).

Anar, yeri geldikçe metne biraz da mizah katmak için kişilerini etnik kimliklerine ve sosyal 
statülerine göre konuşturur. Söz gelişi ölülerinin arkasından def çalıp oynayan Kıptiler ken-
dilerine ‘Ayıptır! Yapmayın! Etmeyin! Cenazeye hürmetsizliktir!’ gibi uyarıcı laflar edenlere içer-
leyip şöyle tepki verirler: ‘-Ade oradan! Te bakasın bir şu mevtaya! Alasın bir ibret! Şu iki günlük 
dünyada, te işte büle yaşayasın gönlünce bizim gibi!’ (Suskunlar, 201).

Benzer konuşmalar, Amin adlı müzisyenin Kabil ve adamları tarafından boğulması sırasında 
Kıpti Amin’in ağzından verilir. Kabil’in kemendi boynundan geçirilirken Amin son bir kez 
daha yalvarır: ‘Ağalar! Te salın şu Aminciği gitsin! Zati yoktur zararı kimseciklere! Oş! Olduysa 
da tevbeler ettim! Elinimetlerimdir zati onlar şinci! E salın beni gideyim! Süylemem kimseciklere! 
Tüvbeler ulsu! Toslarım size sipali bile! As! Yapmayın! Uff!!! Amannnn!’ (Suskunlar, 226).

Bir örnek de Efrasiyab’ın Hikâyeleri’nden vereyim: Olay Bursa’nın kenar mahallelerinde çin-
genelerle Kıptiler arasında geçer: Kıpti Klas Hıdır’ın çaldığı alafranga müzikten rahatsız olan 
komşuları sokakta kendisini ‘Abe çalarsın ep ağlamaklı nağmeler! Müteessir edersin bizi! Şu 
iki günlük dünyada derde kasvete boğarsın epimizi! Abe komşuluk bu mudur? Komşu komşuyu 
rahatsız eder mi iç?’ (Efrasiyabın Hikayeleri, 198) cümleleriyle uyarırlar.

Metinlerde görülen bu dilsel şölene rağmen Anar’ın dil konusunda belli bir standardı yok. 
Kimi zaman 150-200 yıl öncesinin diline uygun bir üslup kullanırken, kimi zaman da günü-
müzün sokak ağzını ya da vakanüvislerin kitabet üslubunu yeğler. Kaldı ki Batı dillerinden 
geçmiş sözcüklerin söylenişinde/yazılışında da aynı uyumsuzluk söz konusudur. Bu sözcük-
lerden kimi kişi/meslek/yer/eser adlarını tekila yerine Tek-i Ala, Rene Descartes yerine Rende-
kar, Aristotales yerine Aristatalis, Pisagor yerine Fisagor, Pascal yerine Passakal, Pontus yerine 
Pundus, Alessandro Perevelli yerine Pereveli İskender, Yöntem Üzerine Konuşma yerine Zagon 
Üzerine Öttürme, Galileo yerine Gailevi, Kamelyalı Kadın yerine Kamelyalı Hatun, Calinus ye-
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rine Galen, Promete yerine Bora Mete, Stradivarius yerine Usturadavarus, .. söyleyiş biçimle-
rinde olduğu gibi kimi zaman onları halk ağzıyla bozarak dönemin diline uyarlarken, kimi 
zaman da Ahmed Bin Musa, El Cezeri, Halim El-Barudi, Lombroso, Eblus, Hintli Samur, Muras, 
Klavsiyus,Sadi Garnu, Hariri, Munhiyaloğlu Zerkan, Meytasib Şehrenbercezi, Timur, Hımkıme Ki-
tayi… gibi adları aydın diliyle nakleder. Bu adlardan kimileri yazarın anıştırdığı disiplinlerin 
uzmanlarınca bilinen tanınmış kişilerinden ve eserlerinden oluşurken kimileri ise yazar tara-
fından yaratılmış ve parodik anlatımla dönüştürülmüş / yabancılaştırılmış kurmaca kişilerdir.

Yazar bu tavrını roman kişilerinin adlandırılmasında da gösterir. Kimi roman kişilerinin ad-
larını karakterleri, meslekleri ve yaşam öyküleri ile ilgi kurarak verir. Söz gelişi Puslu Kıtalar 
Atlası’nda domuz eti yediği ve yüzünü şekilden şekle soktuğu için kahramanlardan birinin 
adı Hınzıryedi, çok ağladığı için bir kadının adı Ağlaya, yedi kez yıldırım çarptığı hâlde ölme-
yen ve insanlar tarafından dışlanan dilencinin adı Dertli, şirretliğiyle ünlenmiş dilencibaşı ka-
dının adı Binbereket, ele avuca sığmaz tutum ve davranışlarıyla Turan kahramanı Efrasiyab’a 
öykünen Alibaz, araştırma merakı içindeki dişçi ve cerrah Kubelik, korsanlık öyküleri gemi-
ciler arasında sürekli anlatılan Arap İhsan; Suskunlar’da asli kişi Davud’un güzel sesli sevgi-
lisinin adı Neva, cimriliğiyle ünlü mehter takımının kösçüsünün adı Kalın Musa; Amat’ta ge-
minin suçlu mürettebatını kırbaçlayarak cezalandırdığı için Süleyman Reis’in lakabı Kırbaç, 
keskin nişancı Dalyan Ağanınki Fitilli’dir. Efrasiyab’ın Hikâyeleri’nde bilgelik peşinde koşan 
Aptülzeyyat ve Feyyuz, sürekli güneşli resimler yapan ve aydınlığı temsil eden çocuğun adı 
Promete’den kinaye Bora Mete’dir.     

Kimi zaman da sözcükleri alegorik olarak kullanır. Söz gelişi Kitab-ül Hiyel’deki devridaim 
makinesi, aslında hem dünyanın var olma ve yok olma üzerine kurulu değişmez düzenini 
vermekte, hem romana bir gizem katmakta, hem de bu alegorik sözcük ve sözcük küme-
leriyle bir ‘aforizma’ oluşturmaktadır. (Orhan: Aralık 2007, 99). Doğal olarak bu aforizmalar, 
basitleştirilmiş felsefe ile desteklenmekte ya da beslenmektedir. Romanların ortak kişisi 
Uzun İhsan Efendi’nin sık sık dillendirdiği ‘Düşündüğüm için asıl sizler varsınız’ (Puslu Kıtalar 
Atlası, 127), ya da Yafes’in meraklı öğrencisi ve yardımcısı Calud’a ‘Devridaimin sırrını kafanda 
ara’ uyarısı (Kitabü’l Hiyel, 116), yine hiyel ile hayal arasında kurulan tevriyeli ilişkiler, göz ile 
kör sözcükleri arasındaki göz yanılmalarının büyük yanılgılara dönüşeceğinden yola çıkarak 
gerçek ile düş arasındaki ince ayırıma dikkat çekme (Kitabü’l Hiyel, 137), Ölüm adlı fantastik 
kişiyle amansız bir oyuna giren yaşlı Cezzar’ın kullandığı ‘zirveler yaşamak için değil, erişmek 
için olmalıydı.’, ‘İnsan, korkusunu yenmek için bilmek ister. Fakat bilmesi için araması gerekir.’ 
(Efrasiyab’ın Hikayeleri, 204), ‘Ebedî bir uykuda, ebedî düşler vardır. (Efrasiyab’ın Hikayeleri, 220), 
‘Cenneti görmemiz için gözlerimizi açmamız değil, belki de kapamamız gerekir.’ (Efrasiyab’ın Hi-
kayeleri, 221) gibi sözler sözünü ettiğim kuruluşlardan bazılarıdır.

Anar’ın üslubunun belirleyicilerinden olan kişi ve yer betimlemelerine gelince yer yer küçük 
sapmalarla birlikte daha çok geleneksel anlatma formlarına ve söz kalıplarına bağlı kalınır. 
Meselâ Suskunlar’ın asli kişisi Davut, bir gece uğursuz olarak bilinen bir sokakta dolaşırken 
karşılaştığı Neva adlı genç kadına ilk bakışta âşık olur. Davud’un aklını başından alan bu ‘ay 
misali güzelin kiraz dudakları sanki gonca-i handan, gözleri nergis-i fettan’dır. (Suskunlar, 42). 
Kitab-ül Hiyel’in hırsına yenik düşen kişisi Zencefil Çelebi’nin görmeden âşık olduğu nişanlısı 
da ‘hamam kocakarılarından duyduğu kadarıyla, ela gözlü, kiraz dudaklı, kirpikleri ok, kaşları 
yay, memeleri turunç ve teni billur’ gibidir. (Kitabü’l Hiyel, 20). Hırsızın Aşkı öyküsünde Fezai’nin 
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ilk görüşte melankoli derecesinde tutulduğu kemancı kadın ‘..yüzü ay, gözleri ahu, kaşları yay, 
kirpikleri ok, dudakları kiraz, dişleri inci, görenin aklını derhal başından alıp onu deli ve divane 
eden, bir melek, bir afet ve bir felaketti(r.)’ (Efrasiyab’ın Hikayeleri, 195). Amat’ta geminin ikinci 
kaptanı Süleyman Reis’in gemi marangozundan geminin pruvasına konmak için bir kadın 
heykeli yontmasını isterken yaptığı kadın betimlemesi ise geleneksel halk öykülerin anlatım 
özelliklerini yansıtır: 

‘…Öyle bir kadın olsun ki, iri ela gözleri bir ceylanınki kadar masum ve bir o kadar da ürkek ol-
sun; ölüm onları kapatsa bile kendisine âşık bir zavallıya sevgiyle baksın. Saçları, gökyüzünden 
denize dökülen ay ışığı gibi esrarengiz, gece kadar da siyah olsun. Kiraz gibi dolgun ve biçimli 
dudaklarında öyle bir tebessüm olsun ki, zavallı âşığının kalbi ısınsın. Aydınlık yüzündeki o hilal 
kadar mucizevi görünsün. Sanki ak mermerden yapılmış gibi, bir kuğununki kadar uzun ve zarif 
bir boynu, bir meleğinki gibi nurlu yüzü, hokka gibi bir /burnu, yanağında ise görenin yüreğini 
dağlayan masum bir gamzesi olsun. Hepsinden önemlisi, sevgiyle baksın!’ (Amat, 48-49).

Betimlemeler, kimi zaman çok karamsar bir bakışla ama her çeşit görüntüyü ayrıntısıyla ve-
ren katı bir doğalcılık anlayışıyla yapılır. Romanın pek çok yerinde özellikle gemideki müret-
tebatın yaşamları ‘...Kapıdan içeri girdiklerinde, alt rütbede bir yeniçeri divana oturup pabuçları-
nı çıkarmış, ayak parmakları arasındaki kir tabakasını ovalıyor, sonra da elini burnuna götürüp 
kokluyordu.’ (Amat, 129), ya da ‘…Saçı sakalına karışmış bu ince uzun adamın sırtında kapkara, 
yırtık pırtık bir aba vardı. Arnavut kaldırımı döşeli sokakta çıplak ayak yürüyordu. Saldığı pis 
kokudan vahşi köpekler bile yanına yaklaşamıyor, ancak emniyetli bir mesafeden havlayıp hırlı-
yorlardı.’ (Amat, 12-13) gibi betimlemelerle verilir. 

Şu betimleme de görünüşü ve çağrıştırdıklarıyla Anadolu’da benzerlerine sık rastlanan, 
İstanbul’dan özel olarak getirilmiş tipik bir hamam tellakına ait. Satır aralarında güldürü öge-
leri ile karışık bir ironi var: ‘..Şöhreti tellak Yahya idi. […] Adamın gerçekten de akıllara durgun-
luk veren tüyler ürpertici bir görünüşü vardı. Onda ilk göze çarpan, beli, bilekleri, bacakları ve 
boynunun kalınlığıydı. Enseli göbekli olan tellağın kısacık saçları, kaşlarının sadece iki parmak 
üzerinden başlıyor, kafatası boyunca âdeta diken gibi fışkırıyordu. Artık ne hikmetse felek, ada-
mı hem cüsseli hem de kıllı eylemişti. On yaşındaki bir çocuğun kafası büyüklüğündeki çenesi 
kudretin, elma kadar dimağını koruyan küçük kafatası ve dar alnı ise kararlılığın timsali gibiydi. 
Bu ebattaki bir kafada fazla efkâr ve kaygı pek bulunmadığı, ayrıca adam zaten yol yorgunu 
olduğu için, kendisine hazırlanan yatakta derhal sızınca, şiddetle horlamaya da başlamıştı.’ 
(Efrasiyab’ın Hikayeleri, 170).

Kimi zaman da yer/ortam betimlemeleri kişilerin ruhsal yapısına uygun olarak yapılır. Ro-
manlardan aldığım aşağıdaki metinde fantastik özellikler taşıyan roman kişisinin fiziksel 
portresi çizilmektedir: 

‘Üstüne görkemli bir lacivert takım çekmiş, ipek gömleğinin yakasına da armut ve yıldırım de-
senli bir boyunbağı bağlamıştı ki, bunlar da yasak meyve ile ilahi gazabın timsali olsa gerekti. 
Üzerinde altın suyuna batırılmış afili birer tokanın ışıldadığı pabuçları pırıl pırıldı ve giyenin bo-
yunu uzun göstersin diye ökçeleri yüksekti. […] Gelgelelim saçını öyle fiyakalı taramıştı ki, şa-
kaklarından inip kulaklarını örten ve ensesini kaplayan lüleler, görenin aklını başından alırdı. 
Lülelere diyecek yoktu ama, karmaşıklığa tahammül edemediğinden, belki de sadece şekil kay-
gısıyla, dağılmasın diye suyla taradığı saçını üstten ve yandan bastırıp kafasına iyice yapıştırmış, 
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bu hâliyle sanki inek yalamışa döndürmüştü.’ (Efrasiyab’ın Hikayeleri, 108).

Anar’ın tarihsel metinlerden aldığı üslup özelliklerinden biri de birtakım zıtlıklardan yarar-
lanarak ironi oluşturması. Söz gelişi cimriliğiyle ünlü bir kişisini ‘gönlü zengin biriydi. Parada 
pulda pek gözü yoktu.’ (S, 18) diye tanıtarak, ya da hayatında hiç yıkanmadığı için vücudu 
bit kaynayan, ama bir endam aynasının karşısında geçip saatlerce yağlı saçlarını taramayı 
da ihmal etmeyen ya da vaftiz suyunun üstüne su dökmek istemediği için hiç yıkanmayan 
tabip Rafael’den (Suskunlar, 182), dağ başında yalnız yaşadığı hâlde aynanın karşısından ay-
rılmayan Azazil’den (Efrasiyab’ın Hikayeleri, 108), gizli ve karanlık işlerin temsilcisi deli maran-
goz Nuh Usta’dan ‘mübarek ve rahmani bir kişioğlu’ (Amat, 163) diye söz ederken bu kişilerin 
davranışlarını ironik bir üslupla eleştirir. Hatta toplumun alt katlarından seçtiği farklı ses ve 
müzikle ‘zengin bir İstanbul korosu’ oluşturduğu (Türkeş 2007: 21) 5. Romanı Suskunlar’ın adı 
dahi onun ironik anlatımının bir parçasıdır. Kimi zaman da romanın derin felsefesi doğrultu-
sunda eleştiri getireceği kişilerini savunuyor görünerek/abartılı ifadelerle överek yerleşmiş 
inanışların göreceliğine dikkat çeker. Söz gelişi Suskunlar’ın başında yer alan şu tümceler, es-
kinin dini söylemine uygun olmakla birlikte aynı zamanda derinlerinde aşırı saygıyı ve sık sık 
yinelenen saygı sözlerini eleştiren gizli bir ironi taşırlar: ‘Muhteşem Neyzen Batın Hazretleri’nin 
(saadetleri daim olsun) Kostantiniye’de bulunduğu zamanlarda, yani Sultan Ahmed-i Sani Han 
Efendimiz’in devri saltanatından sonraki senelerden birinde, Şaban ayının ondördüncü gecesi, 
Yenikapı’nın dar ve ıssız sokaklarında kol gezen o ihtiyar bekçi, gökyüzünde ansızın kapkara bu-
lutlar peyda olur olmaz hiç şaşırmamıştı. Çünkü Padişah-ı din-fena Hazretleri’nin (Allah salta-
natını daim eylesin) mülkü olan şu Kostantiniye’de, yerin olduğu kadar göğün de, beklenmedik 
durumlara sahne olabileceğini az çok bilmekteydi.’ (Suskunlar, 11). 

Ancak onun amacı daha önce ifade ettiğim gibi tarihsel metinler aracılığıyla bilgi aktarmak 
değil, bu döneme ait hayatı parodileştirerek vermektir. Son romanı Yedinci Gün’den alıntıla-
dığım şu metin bu hususu daha iyi açıklayacaktır:  “Ulu Hakanımız ilacı içtikten sonra Cenab-ı 
Hak’tan şifa niyaz eyledi. Çünkü sadece kendisine ait hela-yı hümayunun müstahdem tarafın-
dan temizlenmesine dört gündür gerek kalmıyordu. Yıldız’dan, Efendimiz’in peklik denilen bela-
yı muazzamadan mustarip olduğuna dair bir şayia yayılması bir facia olurdu. Bereket versin ki 
müstahdem, şayan-ı itimat bir helalzadeydi. Ancak Efendimiz onun, temizliğinden mesul olduğu 
ayakyolunu bizzat kendi hacetini de def etmek için ara sıra suistimal ettiğinden şüphelenmek-
teydi. Ne var ki Hakanımız’ın tasası elbette ki sadece bu değildi. Hafiye taifesi ve sansür yoluyla 
kullarının akıllarını kullanmalarına kısıtlama getirdiğinden, onlar adına her şeye şimdi bizzat 
kendi karar vermeğe mecburdu.” (Yedinci Gün, 9-10)

Kimi zaman, üslubunu kahramanlarının kültür düzeyine ve metnin içeriğine göre düzenler. 
Söz gelişi bağnaz ve ateşli bir din adamını sembolize eden Pereveli İskender’in vaazı verilir-
ken üslubu da dini söylemlere ve dini söylev tonuna uygun olarak gerçekleştirilir:‘Rabbim 
bizleri, İblis Aleyhillane’nin havarileri olan çalgıcı taifesini yoldan çıkarıp günaha soktuğu, tıpkı 
Cahiliyye devri Arapları gibi ıslık çalan ve el çırpan zındıklardan eylemesin! Müminlerin mira-
cı olan namazda, kâh kıyam, kâh rüku ve kâh secdede, Allahü Teala, İblis’in aklımıza soktuğu, 
kahpelerce teganni edilen şarkı ve türküleri gönlümüzden ve ruhumuzdan def eylesin! Cenab-ı 
Hak bizleri, kalbe nifak sokan ve zinaya kışkırtan musiki ile, yani şeytanın kur’anıyla değil, Kela-
mullahla meşgul eylesin! Allahü azimüşşan, tevellüd etmiş ve edecek evladımızın kulaklarına ve 
gönüllerine, şeytanın sesi olan musikiyi uzak tutsun!’ (Suskunlar, 179-180). 
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Tarihi ögeler, dini motifler ve metafizik unsurlarla örülü bir anlatımın egemen olduğu İhsan 
Oktay Anar’ın romanlarındaki dil ve üslup ile ilgili tasarruflarını bir eleştirmenin saptama-
larıyla sonlayayım. ‘Anar’ın kurmacası da, dil kurgusu da gereksiz yüzeysel bilgiyle ağırlaştırıl-
mıştır. Kur’an ayetlerinden alıntılar, kaba tarihsel veri, romanın konusuna göre denizcilik ya da 
fizik-mekanik terimleri, basitleştirilmiş felsefe, kurmacaya gevşek bağlarla yerleştirilmiştir; yazar 
aslında hiçbirini derinlemesine tartışmaz, sadece bu konuların uyandırabileceği merak değeri-
nin (ve okuruna eğlenceli bir metin sunmanın) peşindedir.’ (Orhan, Aralık 2007, 101).
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İhsan Oktay Anar’s Perception of History and Use of Historical Materials on Anar’s Novels

Abstract 

Ihsan Oktay Anar takes advantage except one in his all novels from historical texts and uses these texts to 
create a parody. So first of points which make different and unique his historical novels than editing historical 
novels are linguistic entities. This wording which is composed by recurrences, word molds of the traditional 
narrative products, the words of slang and bottom culture and in many subject culture of period, phrases 
that reflecting way of life, create at the same time the most important material of Anar’s novelistic. Anar, 
initially surprise the reader, creates irony from this wording as well as produces a rich humor. Even he doesn’t 
stop there, gives life again unused today, forgotten words, and idioms them by installing different meanings. 
Initially, even though he gives the impression that used the preciousness of the wording, usually caused the 
originality of his novels from his wording. 

Keywords: İhsan Oktay Anar, post-modernism, historical novel, post-modern novel.

İhsan Oktay Anar’ın Tarih Algısı Ve Anar’ın Romanlarında Tarihsel Malzemenin Kullanılışı

Özet

İhsan Oktay Anar, biri dışında tüm romanlarında tarihsel metinlerden yararlanır ve bu metinleri parodi oluş-
turmak için kullanır. Bu yüzden onun tarihsel romanlarını klasik kurgulu tarihsel romanlardan farklı ve özgün 
kılan hususlardan başta geleni, dilsel kuruluşlardır. Yinelemelerden, geleneksel anlatı ürünlerine ait söz ka-
lıplarından, argo ve alt kültüre ait sözcüklerden ve yine pek çok konuda dönemin kültürünü, yaşam biçimini 
yansıtan söz öbeklerinden oluşan bu dil, aynı zamanda Anar romancılığının en önemli malzemesini oluşturur. 
Anar, başlangıçta okuru yadırgatsa da, bu dilden hem ironi oluşturur hem de zengin bir mizah üretir. Hatta bu 
kadarla da kalmaz, bugün kullanımdan düşmüş, unutulmuş sözcüklere, deyimlere farklı anlamlar yükleyerek 
adeta onlara yeniden hayat verir. Başlangıçta dilin özentili kullanıldığı izlenimi uyandırsa da romanların öz-
günlüğü büyük ölçüde bu üslupla sağlanır. 

Anahtar kelimeler: İhsan Oktay Anar, Post-modernizm, tarihsel roman, post-modern roman
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İhsan Oktay Anar Romanlarında
Kurmaca ve Tarih İlişkisi
        

Gülseren Özdemir

Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

1990 sonrası Türk romanının en önemli temsilcilerinden olup son derece orijinal bir dili 
ve anlatımı bulunan İhsan Oktay Anar, “Puslu Kıtalar Atlası” (1995), “Kitab-ül Hiyel” (1996), 
“Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri” (1997), “Amat” (2005), “Suskunlar” (2007),“Yedinci Gün” (2012)  adlı altı 
romanın sahibidir. Ülkemizde etkileri 1980 sonrasında görülmeye başlayıp 1990 sonrasında 
yaygınlaşan postmodern edebiyatın ve bu yönelim içinde değerlendirilen “büyülü gerçekçilik” 
akımının etkisinde eserler üretir. Ancak biçim ve içerik bakımından oldukça orijinal özellikleri 
bulunan; daha çok fantastik, tarihsel, felsefî ve deneysel yanı ile dikkat çeken romanlarıyla 
aynı dönemde eser veren diğer yazarlardan ayrılır. 

İhsan Oktay Anar, eserlerinde biçimsel ve izleksel bakımdan bir araya gelmesi zor görünen 
pek çok ögeyi romanlarında buluşturarak insanlığın ortaya çıkma, düşünme, üretme ve ya-
şama biçimini özetler. Doğu ve batı kültürlerinin bütün alanlarından, edebiyat tarihinden 
olduğu kadar bilim ve din tarihinden, yaşanmış veya yaşanmış olduğu düşünülen tüm olay-
lardan beslenerek, okuru başta metnin kendisi ve yaratım süreci olmak üzere her konuda eğ-
lendirerek düşünmeye ve sorgulamaya davet eder. Tam anlamıyla heterojen ve karnavalesk 
bir yapı sergileyen Anar romanlarında biçimsel ve içeriksel anlamda farklılıkların ve bunun 
da ötesinde zıtlıkların bir araya getirildiği görülür. Çeşitli disiplinlerin, sanat dallarının, doğu-
ya ve batıya has edebî türlerin buluştuğu bu eserlerde; bilim ile edebiyat, büyü ile din, sözlü 
türlerle yazılı türler, yüce olanla aşağı olan postmodernizmin esaslarından olan demokratik 
çoğulcu bir tavırla1 bir araya getirilir. Anar romanlarının tarihle ilişkisi, söz konusu iç içe geç-
mişliğe okurun dikkatini çeken en önemli unsurdur. “Alıntı”, “anıştırma”,2 “gönderme”,3 

1  “Demokratik çoğulculuk” ifadesi Yıldız Ecevit’e aittir. (Bk. Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar,  İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 67.)

2  “allusion (ima)”

3  Bir metnin içerisinde sözlü ya da yazılı başka bir metni hatırlatma, okuru metnin dışında başka bir noktaya yönlendir-
me.

 “Bir göndermenin anlamı daha çok yazarın metinde belirlediği stratejiye göre, içerisinde bulunduğu toplumsal ve tarihsel 
koşullar göz önünde tutularak çıkarılabilir. Gönderge metin (kaynak metin) ‘neden?’e açıklama getirmez. Çünkü köken me-
tindeki bir gönderge bağlam değiştirme sonrasında anlamsal dönüşüme uğramıştır.” ((Kubilay Aktulum, “Metinlerarasılık 
Tekniğine Ait Kavramlar”, http://www.serinselvi.com/forum/edebiyatta-postmodern-bir-teknik-olarak-metinlerarasilik/
prof-dr-kubilay-aktulum-metinlerarasilik/ adresinden 13.02.2012 tarihli erişimdir.)
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“montaj”,4 “kolaj”,5 “pastiş”,6 “parodi”7 ve “gülünç/alaycı dönüştürüm”8 gibi başka alan ve türden 
metinlerin taklit edilmesinde önemli rol oynayan metinlerarasılık teknikleri; tarihî metinle-
rin üslûp ve içerik bakımından taklit edilmesinde ve eserlerde tarihî bir hava yaratılmasın-
da da kendini gösterir. Özellikle pastiş, parodi, gülünç/alaycı dönüştürüm teknikleri yoluyla 
üretilen, daha önce yazılmış ve söylenmiş nesnel olduğu düşünülen bilgileri deforme eden 
ve çoğullaştıran bu taklidî metinler, bir taraftan mizahî ve ironik bir durum yaratırken, diğer 
yandan okura bilginin mutlak olamayacağı mesajını iletir. 

Geçmişten geleceğe doğru akıp gittiği düşünülen zaman, Anar romanlarında çağları ve 
coğrafyaları bir araya getiren döngüsel ve sembolik bir yapı sergiler. İnsanlığın başlangıcın-
dan itibaren yaşanan olayların birbirine benzer olduğu ve aslında insanın değişen görün-
tüsüne rağmen ruhsal yapısının hiç değişmediği, bu nedenle sürekli tekrar eden olayların 
yaşandığı vurgusu yapılır. 17. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısı arasını kapsayan zaman kesitinin 
belli bir noktasından ve çoğu zaman Kostantiniye’den farklı zamanlara ve coğrafyalara atı-
lan ilmekler, simgesel bir dil ve sembolik bir anlatımla desteklenerek okura bu mesajı iletir. 
Anar romanlarına farklı çağların ve farklı kültürlerin aynı tipteki insanların ortaya çıkışını en-
gellemediği, insanın yaratılıştan gelen özelliklerinin hiç değişmediği ve değişmeyeceği, bu-
nun insana çizilen kaderin bir gereği olduğu düşüncesi hâkimdir ve “olay, yer, zaman birliği” 
dağıtılarak anlatılanlar da bu doğrultuda gelişir. Bu anlamda eserlerinde anlattığı kişilere, 
olaylara, zamana, mekâna; kullandığı dile ve anlatım tekniklerine bakıldığında İhsan Oktay 
Anar’ın insanı ve insanlık tarihini olduğu gibi anlatımın tarihini de bilinen genel özellikle-
riyle eserlerinde yansıtma çabasında olduğu görülür. Türk romanında biçimsel özelliklerle 
içeriksel özelliklerin bu derece birbiri içine geçtiği ve bu derece birbirine gönderme yaptığı 
eserler oldukça azdır. 

4  “Montaj (Alm. Montage): Filmde, şiirde, roman ve tiyatro eserinde uygulanan bir anlatım tekniği: Gerçekliğin çeşitli alanların-
dan alınma türlü parçaların doğrudan doğruya, biçimci görüşler esasında, bir araya getirilmesi. Amaç ya bir çeşit yabancılaş-
tırma sağlamak ya da yeni bir bütünlüğe ulaşmak ve sarsmak, düşündürmektir.” (Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say 
Yayınları, İstanbul, 2003, s. 356).

5  “Kolaj (Alm. Collage, Fr. yapıştırma): Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle yeni bir kom-
pozisyon oluşturma demektir. Burada her bir unsur, sembol niteliği taşıyan bir bütün içinde organik bir yapı ögesi kazanır.” 
(Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul, 2003, s. 350).

6  “Pastiche (İtal. Pasticco’dan Fransızcaya geçmiş bir terim): Aslı karmakarışık, çorba anlamında ya orijinallikten uzak ya da 
özellikle bir kişi ya da dönem üslûbunun taklidi.” (Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları,  İstanbul, 2003, s. 361.)

7  “Parodi (Alm. Parodie, Yun. Karşı şiir): Bir edebî eserin biçimini konusundan koparıp, o konunun yerine başka ve aykırı bir 
konu yerleştirerek gülünç bir uyumsuzluğu -idealle gerçeklik arasında- ortaya çıkarmak ve böylece alaya alan bir taklit etkisi 
uyandırmak.” (Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul, 2003, s. 361.)

    “Daniel Sangsue parodi konusunda yaptığı tanımlamada Genette’in parodi tanımlamasını genişletip, onu tek bir oyunsal dü-
zen içerisine sıkıştırmaktan kaçınır. Ona göre parodi özgül bir metnin oyunsal, gülünç ya da yergisel bir dönüştürümüdür. 
Genette’in tanımlamalarına bağlı kalmakla birlikte, ondan ayrı olarak, Sangsue parodi konusunda yergisel bir düzenden söz 
eder; parodi ile Genette’in bir başka ana-metinsellik ilişkisi olarak ele aldığı gülünç ya da alaycı dönüştürümü bir bakıma pa-
rodi ile özdeşleştirir. Farklı kuramcıların yaptıkları tanımlamaları, işlevleri, özellikleri ve çeşitleri göz önünde tutarak yazınsal 
parodiyi şu tanıma indirgeyebiliriz: Parodi yazınsal bir dizgenin (metin, biçem, basmakalıp söz, tür), tümüyle alaycı ya da 
eleştirel bir maksat gütmeden, gülünç bir çelişki yaratacak biçimde açıkça gözler önüne serilerek ve dönüştürülerek, oyunsal 
düzende yeniden yazılmasıdır.” (Kubilay Aktulum. “Metinlerarasılık Tekniğine Ait Kavramlar”, http://www.serinselvi.com/
forum/metinlerarasilik-teknigine-ait-temel-kavramlar/yor-ust-metins-zayif-metinlerarasi-zor-metinlerarasiprof-dr-
kubilay-aktulum/ adresinden 22.02.2010 tarihli erişimdir.)

8  “alaycı dönüştürüm (travestissement burlesque)” (Kubilay Aktulum, “Metinlerarasılık Tekniğine Ait Kavramlar”, http://
www.serinselvi.com/forum/metinlerarasilik-teknigine-ait-temel-kavramlar/yor-ust-metins-zayif-metinlerarasi-zor-
metinlerarasiprof-dr-kubilay-aktulum/ adresinden 22.02.2010 tarihli erişimdir.)
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Genellikle 17. yüzyıla yerleştirdiği hikâyelerinde okurun daha çok anlatının kendisine dair, 
ama aynı zamanda toplumsal değerlendirmeler yapmasını sağlayacak bir tarih yorumunda 
bulunan İhsan Oktay Anar, “Bir romancının kendi roma nı için 21. yüzyılı yahut 17. yüzyılı seç-
mesi arasında ilke olarak bir fark göremiyorum.”9 der. Peygamberleri, melekleri, tarihî mitolojik 
kişilikleri çoğu zaman aynı bazen de benzer isimlerle sık sık roman kahramanı yapan Anar’ın 
eserlerinde daima varoluşsal bir sorgulama görülür ve yazar bu sorgulamayı insanlık şuuru-
nun ortak mit ve arketiplerini kullanarak daha da belirginleştirir. Özellikle yaradılışla ilgili kut-
sal mitlere bu romanlarda çok fazla rastlanır. Mitik zamanla güncel zaman arasındaki mesa-
feyi kısaltan yazar, romanlarını çoğu zaman tarihî-mitolojik ögelerle besler. Ancak genellikle 
iyi-kötü mücadelesi etrafında gelişen olayların yer aldığı bu eserlerde hiçbir zaman yücel-
tilmiş kişilere rastlanmaz. Dokunulmaz kişilerin sıradan, sıradan kişilerinse çok önemliymiş 
gibi anlatıldığı Anar romanlarında her anlamda eşitlemeye gidilerek ortaya konmuş kişiler; 
tip özelliği gösteren, kültürel çeşitliliği vurgulayan, psikolojik derinlikleriyle gösterilmeyen, 
düz, kusurlu, gülünç varlıklardır. Bilinen dinî ve tarihî karakterler, tanrısal ve şeytanî özelliği 
bulunan kişiler de bu durumun dışında değildir. Genelde 17. yüzyıla, Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerine ve Cumhuriyetin ilk yıllarına oturttuğu romanlarında mitolojik devirlere 
kadar uzanan İhsan Oktay Anar’ın, tarihî eserler yazdığı ve tarihî yapan kişilerin hayatlarını 
anlattığı söylenemez. O daha çok, “kurmacayı ta rihi olay gibi nakletmenin dilini, tarihi kişileri 
kurmacaya dönüştür menin diliyle birleştirir. Davut, Diablo, René Descartes, Calûd gibi isimlerin 
kullanılması rastlantısal değildir ve okura meşrebine ve eği timine göre metinle oyun oynama 
imkânı veren buluşlardır.”10

Hangi türden olursa olsun bir metnin tamamen nesnel kesinlikler içermesinin mümkün ol-
madığını düşündürtmek isteyen İhsan Oktay Anar, romanlarını farklı kişilerin rivayetlerine yer 
vererek ve bu rivayetlerin güvenilirliğini sarsarak muğlâk bilgilerle donatır. Vakayinâmelerde 
ve tezkirelerde kullanılan dili ve üslûbu tarihin metinsel/kurmaca olduğunu vurgulamak 
amacıyla taklit eder. Zaten İhsan Oktay Anar romanları tarihî romanlar değil, günümüz dün-
yasının hayal gücü ile yaratılmış bir tarihi atmosfer taşıyan tarihsel romanlardır. Anlatıcıların 
verdiği bilgilerin muğlâklığı ve kişiye göre değişebilirliği; vakayinâme ve tezkirelerin biçim-
sel unsurları içerisinde küçük sıradan insan yaşamının, Gürsel Korat’ın deyimiyle “sınırdaki ki-
şilerin ve iktidar olamamışların”11 anlatılması, yani bir anlamda parodik bir mikro tarihçilik ya-
pılması, yazarın tarihi yoruma açık bir metin haline getirme çabasında olduğunun ve resmî 
tarih anlayışını benimsemediğinin kanıtıdır. 

Tarihî olaylardan, çoğunlukla sıradan insanın etkilendiği ölçüde söz edilen Anar romanla-
rında, okura arka plânda kötü yönetilen, yöneticilerinin halkından habersiz olduğu, infaz 
edilen idam cezaları ile kendisini gösteren, kendini beğenmiş paşalar ve başıboş rüşvetçi 
memurlar kadrosu ile çalışan bir devlet gösterilir. Devlet-i Âliye’nin yüce şahıslarından sa-
dece söz etmekle yetinilir, çoğu zaman dönemin sultanının ismi söylenir ama sarayın içine 

9  Semih Gümüş, “İhsan Oktay Anar’la Söyleşi: ‘Bunlar roman, belgesel değil’”, NOTOS ÖYKÜ, Yıl: 2011/5, Sayı: 30, 
Ekim-Kasım 2011, s. 19- 21.

10  Gürsel Korat, “Minyatür ve Roman Estetiği”, NOTOS ÖYKÜ, Yıl: 2011/5, Sayı: 30, Ekim-Kasım 2011, s. 24.

11  Gürsel Korat, “Hayali İstanbul Atlası”, İstanbul Bilgi Üniversitesi İhsan Oktay Anar Sempozyumu, 25 Nisan 2009, İstanbul. 
(http://www.ihsanoktayanar.com/genis_goster.php?sayisi=4&ilgi=dokuman adresinden 24.05.2010 tarihli erişimdir.)
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neredeyse hiç girilmez. Puslu Kıtalar Atlası’nda sarayın içine yalnızca Bünyamin’in öldü zan-
nedilerek gömüldüğü zaman ruhu girmeyi başarır ve orada güzeller güzeli bir şehzadenin 
öldürülmesine tanık olur. Sarayda öldürülen insanların haberinin şehre top atışlarıyla veril-
diği ve cesetlerinin denize atıldığı söylenerek okurun bu duruma eleştrel bir bakış açısı ile 
yaklaşması sağlanır. Öldürüldükten sonra saraydan denize atılan cesetleri gizlice evine geti-
ren ve üzerlerinde çalışma yapan Kubelik sayesinde sarayda neler olduğu okura hissettirilir. 
Bünyamin’in de katıldığı devlet adına yapıldığı zannedilen seferin Ebrehe’nin kişisel arzuları 
uğruna onun tarafından düzenlendiğinin belirtilmesi, Devlet-i Âliye’deki yönetim boşluğuna 
işaret eder. Aynı durum Amat’ta da vardır. Görünüşte devlet adına sefere çıkan Amat, bir 
Osmanlı savaş gemisi gibi değil, gizlice Kostantiniye’den ayrılır ve iki Osmanlı fırkateynini 
batıran kara sancaklı bir gemiye dönüşür. 

Tarihsel bir atmosferde insanlığın türlü hallerine işaret ederken tarih ilmine karşı okurda 
kuşkuya neden olacak bir yaklaşım sergileyen ve “büyük tarihin sessizli ğe mahkûm ettiği 
insanları”12 anlatan Anar romanlarında üzerinde durulan en yüksek mevkideki kişiler, halk 
ile aralarındaki mesafeyi açmış, kendini beğenmiş paşalar ve kadılardır. Önemli devlet ka-
demelerinde bulunan yöneticilerin resmî tarih açısından hiçbir önemi olmayan sıradan 
insanları ve halkı fark ettiğine dair bir işaret yoktur. “Aşağı sınıftan insanlar” bir şekilde ken-
dilerini fark ettirmeye çalıştıklarında, ya başarısız olurlar ya da ceza ile karşı karşıya kalırlar. 
Suskunlar’da Eflâtun’un tamamen iyi niyetle yaklaştığı zâdegân sınıfından delikanlı, onu 
bir kırbaç darbesiyle uzaklaştırır. Aynı romanda devleti temsil eden Hızır Paşa, çaldığı acıklı 
parça ile aşırı hassas yeğeninin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Veysel Efendi’yi Baba 
Cafer Zındanı’na attırır ve idamdan kurtulması için kan parası ister.. Kitab-ül Hiyel’de Hiyel 
Kalemi Reisi Uzun İhsan Efendi, her ne kadar daha sonra “hayal nazırı” olacak ise de, yönetici 
takımına ulaşmaya ve derdini anlatmaya çalışan vatandaşlara geçit vermeyen bürokrasiyi 
temsil eder. Yâfes Çelebi’nin çalışmalarından sarayı veya saraya yakın çevreleri haberdar 
edebilmek için gösterdiği büyük çabalar, önünde aşılmaz duvarlar gibi duran Hiyel Kalemi 
Reisi Uzun İhsan Efendi’ye, bir türlü aşılamayan bürokratik engellere takılır. Romanda devlet 
kademelerindeki rüşvetçi anlayışın Zencefil Çelebi’nin delirmesine neden olacak kadar ileri 
düzeyde olduğu vurgulanır. Devlet ile halk arasındaki bu uçurumdan dolayı, küçük sıradan 
Anar kişileri, yazarlarının izniyle, kendilerine has tarihler ve kendilerine has tarihî metinler 
üretirler. Puslu Kıtalar Atlası’ndaki teşkilatın devlet adına kendi savaşını yapması ve Amat’ta 
devlet adına sefere çıktığı zannedilen geminin bambaşka amaçlara hizmet etmesi, tarihi 
yapanlara başkaldırının ifadesi olarak üretilmiş alternatif bir tarihin işaretleridir. Ancak Anar 
romanlarında önemli icatlarıyla veya doğaüstü güçleriyle tarihi ve kaderi değiştiremeye ça-
lışan kişilerin hiçbir zaman başarılı olamadıklarını da belirtmek gerekir. 

Amat’ta ve Suskunlar’da kapıcılar, cellâtlar, asesbaşılar, kâtipler, yeniçeriler gibi devletin alt 
kademelerinde görev yapan kişiler zaman zaman roman sahnesine çıksa da, bunlar okuru 
yönetim kademesinden ciddi biçimde haberdar edecek önemde değillerdir. Sarayda kuşçu-
başı halifesi, haremağası, arslancıbaşı, kapıcı ağası olarak görev yapan birtakım kişiler, alay 
edilerek anlatılan hiyerarşik toplum yapısının eleştirilmesini sağlar. Suskunlar’da fantastik 
olaylar daha dikkat çekici olmakla birlikte; Kostantiniye’de sosyal yaşam, gündelik hayatın 

12  A. Ömer Türkeş, “Hayal, Hayat, Tarih, Hakikat”, NOTOS ÖYKÜ, Yıl: 2011/5, Sayı: 30, Ekim-Kasım 2011, s. 40.
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sıradan sorunları, kendi başına bırakılmış halk ile saray arasındaki kopukluk, devlet adamları-
nın topluma yaklaşımı, etnik ve sınıfsal farklılıklar, kölelik gibi pek çok gerçekçi yaklaşımı içe-
ren olay da romana girer. Sıradan insanın yaşamı, zamanın özelliklerine göre bütün ayrıntı-
ları ile anlatılsa da, önemli tarihi olaylara neredeyse hiç değinilmez. Alessandro Perevelli’nin 
Patrona’nın ele geçirdiği bir Venedik kalyonundan esir alındığının söylenmesi13 dışında tarihî 
kişiliklerden söz edilmez. Dolayısıyla okur Suskunlar’da mikro tarihçiliğin ötesine geçmeyen 
bir tarih anlayışı ile karşılaşır. Anlatıcının zamanından otuz yıl kadar önce Anadolu’da geçen 
Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde saray bir yana, devlet görevlisi bile bulunmaz. Zaten bu romanda 
ortada bir saray da kalmamıştır.  Farklı sınıflardan, anlayışlardan ve meslek gruplarından kişi-
lerden, dönemin eğitim kurumlarından bahsedilir. 

Bilinen tarihî olaylar bakımından değerlendirildiğinde en dikkat çekici romanlar Kitab-ül 
Hiyel ve Yedinci Gün’dür. İhsan Oktay Anar’ın diğer romanlarına göre aksiyonu düşük olan 
Kitab-ül Hiyel, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzayan geniş bir zaman dilimini kapsar. Bu 
zaman diliminde farklı kuşaklardan üç mucidin hayat hikâyeleri anlatılırken, Osmanlı tari-
hinin önemli olaylarından çok az söz edilir. Patrona Halil İsyanı, yeniçerilerle Nizam-ı Cedit 
askerleri arasındaki çekememezlik, Alemdar Mustafa Paşa’nın Babıâli’ye baskın düzenleyip 
padişahı hal etmesi, III. Selim’in öldürülerek yerine IV. Mustafa’nın geçmesi, yeni bir düzen 
kurmak amacıyla Sekban-ı Cedid’in ihya edilmesi, Fransız ihtilâli, Kabakçı Mustafa isyanı, 
Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi, II. Mahmut’un askere karşı tutumu, Vaka-yı Hayriye, 
II. Meşrutiyetin ilânı, Manş Denizi’nin uçakla geçilmesi, Kostantiniye’ye gelen ecnebi tiyat-
ro kumpanyaları, Cüstinyani’nin Cadde-i Kebir’de Fransız Tiyatrosu’nu açması, Mora isyanı, 
Ortodoksların ruhanî reisinin Patrikhane kapısında ipe çekilmesi, Tanzimat Fermanı olarak 
bilinen Gülhane Hatt-ı Hümayûnunu’nun ilân edilmesi, Kırım Savaşı gibi çok önemli tarihi 
olaylar yer alır, ancak bunlar derinlemesine anlatılmaz. Bunların toplum üzerindeki geniş 
etkileri üzerinde değil, sırayla Yâfes Çelebi’nin, Calûd’un ve Üzeyir Bey’in yaşamı üzerinde 
yarattığı etkilerden söz edilir. Romanın başkişilerinin (Yâfes Çelebi, Kara Calûd, Üzeyir Bey) 
tarihî olaylardan etkilenme dereceleri bu olayların anlatımının derinliğini belirler. 

Kitab-ül Hiyel’de Üzeyir Bey’in Calûd’dan kalan evinin duvarlarını aşıp dış dünyaya açıldığı-
nın anlatıldığı kısımlarda, Tanzimat döneminde toplumda görülen değişimler üzerinde du-
rulur. Anlatıcı Calûd yaşarken toplumda meydana gelen değişimlere okurun dikkatini daha 
önce çekmişse de, Üzeyir dışarı çıktığında bunları bizzat gözlemler. Dış dünyada Osmanlı 
toplumu özelliklerini yitirmeye başlarken Batılı yaşam tarzı popüler olmuştur. Oluşan yeni 
toplumda yeni giyim ve davranış tarzları ile karşılaşan Üzeyir, bu yaşam şekline çok kısa bir 
sürede ayak uydurur. Eski toplumu hiç bilmemiş ve bildiklerini de hatırlamayan birinin yeni 
bir topluma ayak uydurmasının kolaylığı akla, toplumun hafızasının da yenilendiği düşün-
cesini getirir. Sonuçta Üzeyir tipik Tanzimat aydınlarından birine dönüşerek “Bey” olur. Yeni 
toplumda artık “çelebi”liğin yerini “bey”lik almıştır. Calûd’un Üzeyir’e Fransızcayı öğretmiş ol-
ması da onun bu yeni dünyaya adapte olmasını kolaylaştıran bir durumdur. Eserde Osmanlı 
Devleti’nde batılılaşma sürecinin özellikle toplumsal boyutta getirdiği değişiklikleri de takip 
etmek mümkündür. Yazar yüzeysel de olsa Osmanlının son dönemlerinde yaşanan politik 
sancıları, meşrutiyete geçiş sürecini ve bunların toplumdaki yansımalarını eserine sokmuş-

13  İhsan Oktay Anar, Suskunlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 220.  
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tur. Tarihî roman vasfı olmadan tarihî bir süreci ortaya koyma başarısı gösteren Kitab-ül Hiyel, 
İhsan Oktay Anar’ın tarihi olaylardan en fazla söz ettiği romanlarından biridir. 

İhsan Oktay Anar, son romanı “Yedinci Gün”de tarihe karşı mizahî, eleştirel, alaycı bakış açı-
sını sürdürmekle birlikte, diğer romanlarına nazaran toplumcu yazarlara hafiften yaklaşan 
bir tutum sergiler. İlk beş romanında daha çok vaka tarihini okura göstermek için sultanla-
rın sadece adlarından söz edilirken, burada anlatıcının daha önce de zaman zaman yaptığı 
gibi “Ulu Hakanımız” diye bahsettiği II. Abdülhamit romanın ilk sahnesinde belirir. Gecenin 
o saatinde resmî kıyafeti içerisinde tasvir edilerek canlandırılan şaşaalı görünüşü, peklik il-
letinden mustarip olduğu için sinâmeki şurubu içtiği anlatılarak ve tuvalet ihtiyaçlarından 
mizahî bir anlatımla söz edilerek küçültülür. Bu mizahî anlatım sırasında “Hafiye tâifesi ve 
sansür yoluyla kullarının akıllarını kullanmalarına kısıtlama getirdiğinden, onlar adına her şeye 
şimdi bizzât kendi karar vermeye mecburdu.”14 türünden cümlelerle eleştirel bakış açısı da or-
taya konur. Tanrı’nın bile “yüce”lik sıfatını yitirdiği Anar romanlarında bu durum şaşılacak bir 
şey değildir. Ancak ne olursa olsun Anar’ın sarayın içine anlatıcısını sokmuş olması önemli 
bir aşamadır. Ulu Hakan beynelmilel meselelere daldığında onu tefekküründen uzaklaştıran 
bir sineğin vızıltısı sahneyi daha da komik hale getirir. II. Abdülhamit burada dudaklarını 
hınçla ısırarak avına yaklaşan bir sinek avcısına dönüşür. Oturduğu salondaki usta heykeltı-
raş Valeriyani tarafından yapılan Dersaadet maketine giren sinek, iki katlı kâgir bir binanın 
duvarına konduğunda anlatıcı araya “Burası bir matbaaydı ve pencerelerinden giren ziyâ, içeri-
de ertesi günkü gazeteyi dizmekle meşgûl mürettiplerin yüzlerindeki korkuyu aydınlatıyordu.”15 
cümlesini sıkıştırmayı ihmal etmez. Sahne Sultan’ın insanların özel hayatlarına kadar herke-
sin her şeyini öğrendiğine dair uygulamalarına yönelik onlarda oluşan korkuyu gösteren bu 
tür vurgularla doludur. Bir sineğin neden olduğu vızıltı bile bütün Dersaadet’te teyakkuza 
neden olur ve Sultan’a suikast girişimi olarak algılanmaya kadar gider, sonunda iki masum 
kişi suçlu addedilerek yakalanır ve daha sonra idam edildikleri anlaşılır. “Saadeti ve saltanatı 
dâim olsun, Müslümanlar’ın Hâlifesi, Devletlû Padişah Efendimiz’in istib… Tövbe! Hâşâ! Efendi-
mizin devri bir huzur, sükûn ve sükût devriydi. Huzuru imamlar hutbeleriyle câmiilerde, sükûnu 
polisler sopalarıyla sokaklarda, sükûtu ise hafiyeler jurnalleriyle şehirde sağlarlardı.”16 türünden 
cümlelerle istibdat yönetiminin insanlarda yarattığı korku, anlatıcıya bulaştırılarak gösterilir. 

II. Abdülhamid döneminin belirgin özellikleri eserde sürgünleri, gazeteleri, hafiyeleri, Avru-
palı diplomatları, ataşemiliterleri, tüccarları, borsa simsarları, şık giyimli Avrupalı hanımları, 
zengin züppeleri, başta Fransa olmak üzere Avrupa’da tahsil görmüş fenne tapan yarı batılı 
aydınları, yabancı isimli mekânları, fotoğrafhaneleri, restoranları, trenleri, yiyecek içecekle-
ri, telsiz-telgrafları, makinalı tüfekleri, tayyareleri, giyim kuşamı, ekonomisi, hatta Hamidiye 
marşıyla o dönemin siyasî sosyal hayatını, yaşama ve düşünme biçimini ortaya koyar. Roma-
nın bir sahnesinde dedesi Sultan Abdülhamit’le sütkardeşi olan Paşazade’nin gittiği Tokat-
lıyan Oteli’nde, paşanın birinin bir revü kızını rahatsız etmesinin ardından kızın paşayı red-
detmesinden hareketle anlatıcı, erkeğin kadını seçtiği bir cemiyetin batarken kadının erkeği 
seçtiği bir cemiyetin refaha erdiği yorumunu yapar ve okurun Osmanlı devleti ile batılı dev-

14  İhsan Oktay Anar, Yedinci Gün, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 9-10.

15  a.g.e., s. 11. 

16  a.g.e., s. 101. 
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letleri karşılaştırmasını sağlar.17 Romanda Tanzimat aydınlarını temsil eden Paşazâde aracılı-
ğıyla Pera Caddesindeki binalar anlatılırken de belli bir zenginliğe erişmiş gayr-i müslimlerin 
yaşadığı binaların güzelliğine, Ziya Paşa’nın ünlü “Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gör-
düm / Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.” mısralarını hatırlatırcasına vurgu yapar. 

Yedinci Gün’e II. Abdülhamit dönemi ve sonrasında toplumda yaşanan değişimler yanında; 
II. Meşrutiyetin ilanı (Temmuz 1908), mürtecilerin isyanı olarak bahsedilen 31 Mart Vakası 
(31 Mart 1909), bunu müteakiben Hareket Ordusu’nun Ayestefanos’a varması, İtalya’nın 
Bâbıâlî’ye ültimatomu (28 Eylül 1911), Trablusgarp’ın işgali, Balkan devletlerinin birbiri ardı-
na harp ilân etmeye başlamaları, elden çıkmaya başlayan Rumeli, Bulgar kıtaların Edirne’ye 
girmesi ve Bulgarlarla mütareke imzalanması (3 Aralık 1912), Birinci Dünya Savaşı gibi önem-
li tarihî olayların yansıdığı görülür. 93 harbi (1977-1978) ile kaybedilen vatan topraklarının 
Rusya’dan geri alınması amacıyla Enver Paşa tarafından düzenlenen, Trabzon’dan geçilerek 
ve dağ yolları kullanılarak gidilen Sarıkamış harekâtı (22 Aralık 1914-15 Ocak 1915), İhsan 
Sait’in oğlu Âlî İhsan aracılıyla romanın ikinci bölümü olan “Oğul”da uzun uzadıya anlatılır.18 
Anlatıcının birinci bölüm “Baba”da  “hürriyeti sevmekten çok, maaşlarını zamanında ödeme-
yen Padişah Efendimiz’e öfkelerinden dolayı malûm fırkayı kuran ve hem zihinleri hem de üni-
formaları pejmurde alaylı zâbitler”19 şekinde bahsettiği İttihâtçılardan ve Masonlardan, “Audi, 
vide, tace!”20 düstûruna sâdık kalan Ahmet Cemâl, İsmail Enver, Mehmet Talat, Faik Süley-
man, Mehmet Âlî gibi asker ve sivil zevâttan söz edilir.21 Hatta bir sahnede okura İhsan Sait’in 
zeplin inşasına ikna etmek için buluştuğu ve çizimlerini gösterdiği adı söylenmeyen zâbitin 
Mustafa Kemal olduğu düşündürülür ve uzunca bir hürriyet nutku çekilir:

“Gerçi zâbit, bir hürriyet kahramanıydı, ama fedâîlerine gazetecileri öldürme emri verdiğine ba-
kılırsa, Britanya’da 7 asır önce dokunmaya başlanan kumaştan biçilip her seçimde üzerine yeni 
yamalar vurulan hürriyet denilen elbise, aklen ve ahlâken yetişkin insanın ölçülerini mezuray-
la bir kez aldıktan sonra makas yerine giyotin kullanan, ve en kötüsü, müşterilerinin bedenen 
ve aklen bir çocuk olduğundan habersiz Fransız terzilerine sipâriş edildiğinden midir, ona fazla 
büyük geliyor olmalıydı. Anlaşılan ‘hürriyet’, Selânik’ten Dersaadet’e, müzik kulağı pek olmayan 
evde kalmış bir kız kurusuna koca bulmak için sipâriş edildikten sonra, Galata Gümrüğü’nden 
fors ve rüşvetle geçen âhenksiz bir piyano gibi gelmişti. Britanya’da yaşlı bir fahişeden doğma 
o ‘bakire’, yani romantik centilmenlerin elde etmek için kendisine nâzikçe kur yaptıkları ve aslın-
da İngiltere’nin gerçek ve meşrû kraliçesi olan ‘hürriyet’, Dersaadet’e geldiğinde, gayr-ı Müslim 
diye nefretle ona bakıp onunla cimâ etmeyenler hâriç, tekâmül bakımından ayılardan hallice 
abazan gürûhları tarafından çarşıda ve pazarlarda, sokaklarda, tacîz ve tecâvüze uğramış, Aba-
noz Sokak’ın yolcusu olmuştu. İngiltere’deki parlementoda el üstünde tutulan ve Tanrı’nın değil 
halkın çocuklarını doğurduğu için Meryem kadar mukaddes olan bu bâkire, Dersaadet’te bir 
kârhâneden fazla bir şey olmayan mecliste yine halk tarafından bafilenip dâimâ piçler doğur-
makta, bu da yetmiyormuş gibi durmadan ve durmadan kendi piçlerinden de gebe kalmaktaydı. 

17  a.g.e., s. 31.

18  a.g.e., s. 166-185.

19  a.g.e., s. 128.

20  Latince’de “dinle-gör-sus” anlamına gelen söz kalıbı. Mason kurallarının kısa bir özetini ifade eder.

21  a.g.e., s. 129. 
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Şerefsiz! Yezit! Yılan!Allahû Teâlâ devletimize, vatanımıza, milletimize zevâl vermesin! Âmin! İllâ 
ve lâkin İhsan Sait melûnu da, kendisine değil başkalarına âit olduğu sürece, hürriyet denilen 
martavalı ipleyecek kişi değildi. İttihâtçılar’ın kofti yutturmaya evvel Allâh hazır olduklarını, 
inşâsı tamamlanır tamamlanmaz, kendisini ciğerkûşesi Döjira’ya götürecek hava sefînesinin 
üzerine yatmaya  azmettiklerini o da biliyordu.”22

Eserlerinde insanlık tarihini özetleme amacındaki İhsan Oktay Anar’ın diğer romanlarında 
dikkati çeken rivayet üslubu Yedinci Gün’de oldukça azalmış olmakla birlikte, zamanda at-
lamalar ve zamanlar arası yolculuk yoluyla yaratılıştan ve mitlerden vaka zamanında ger-
çekleşen olaylara kadar inanılan ve bilinen birçok efsane ve tarihî olay romanda yerini alır. 
“Baba” adlı ilk bölümün sonunda zincire vurulmuş prenses Andromeda, onu kurtaran Per-
seus, Perseus’un babası Kral Kifeus ve annesi Kraliçe Kassiopeya, harp ilahı Merih, zaman 
ilahı Kronos (Satürn), Yedi Uyurlar, Batlamyus, onun karısı Berenis ve Zeus’tan söz edilir. 
İkinci bölüm “Oğul”da Sarıkamış Harekâtının uzun uzun anlatımından sonra gelen üçüncü 
bölüm “Hayâlet”in baş kısmı uzunca bir dünya tarihi özetidir. Anlatıcının “Dünyada olmuş 
bitmiş hâdiseler hakkında Ânî Âbimiz Târih-i Külhânî’de yalan yanlış kıtır ve palavra, şunları bu-
yurmuşlardır ki:”23 cümlesiyle başlayan bu bölümde söz konusu eser bahane edilerek Allahû 
Teâlâ’nın Âdem ile Havva’yı Cennet’ten kovmasından başlayarak 1930’lu yıllara kadar dün-
yada gerçekleşen veya gerçekleştiği düşünülen olaylar oldukça mizahî bir dille anlatılır.24 
Kral Sargon’un zalimliği, Ramses’in ebedî olma arzusu, Eflâtun’un görüşleri, Fars kralı Dârâ, 
Makedon kralı Filip, Filip’in oğlu İskender, Aristo, dişi kurt tarafından emzirilen Romus ve 
Romulus adlı ikizler, Sezar’ın öldürülüşü, İsa’nın çarmıha gerilişi, Kral Konstantin’in Rum di-
yarının resmî dini olarak Hristiyanlığı ilân etmesi, Alarik’in zayıflayan Roma’yı yağma etmesi, 
Odavakar’ın kendisini Rum kralı ilan etmesi, I. William’ın İngiltere’yi fethetmesi, Papalık ku-
rumu ve Haçlı Seferleri, Arslan Yürekli Rişar ve yokluğunda hüküm süren kardeşi Con (John), 
ressam ve heykeltıraş Michelangelo, Kraliçe İzabella, Kristof Kolomb, Yeni Dünya’nın keşfi, 
Papalığın endülijans uygulaması, Protestanlığı kuran Luther’in reform hareketleri, karısını 
boşamak isteyen ve Anglikan Kilisesini kuran İngiltere kralı VIII. Henry, Amerika’nın İngitere 
Krallığına karşı Bağımsızlık bildirgesi yayınlaması, Fransa Kralı Lui ve karısı Mari Antuanet’in 
(Marie Antoinette), Fransız halkının bir araya gelip Bastil’e yürüyerek Fransız Devrimini baş-
latması, Fransa Kralı XVI. Louis’nin idam edilmesi, Devrim Mahkemesi tarafından yargılanan 
ve modern kimyanın temellerini atan Lavoisier’in giyotinle öldürülmesi, “Leviathan”25 kavra-
mının doğuşu, Napolyon’un ortaya çıkıp Avrupa’yı kasıp kavurması, Karl Marx’ın kitlelerle 
ilgili düşünceleri, Bolşevik devrimi; Çar II. Nikolay, Çariçe ve çocuklarının idam edilmesi, ko-
münizmin doğuşu, Birinci Dünya Savaşı, Hitler’in Almanya devlet başkanı oluşu ve faşizmin 

22  a.g.e., s. 130-131. 

23  a.g.e., s. 189. 

24  a.g.e., s. 189-198.

25  “Onları (vatandaşları) yabancıların istilasından koruyabilmenin, birbirlerine zarar vermekten engellemenin, kendi sanayi-
lerini ve yeryüzünün meyvelerini güvence altına almanın yolu bütün gücü ve kudreti bir tek insan ya da insanların mecli-
sine vermektir... (Toplumda yaşayan) İnsanlar birbirlerine ‘Ben haklarımdan vazgeçiyorum ve tüm haklarımı bu insana ya 
da insanların meclisine veriyorum’ demelidirler. Böylece bütün güç ve kudret tek bir insanda toplanır. Bu, devlet ya da latin-
ce civitas olarak adlandırılır. Bu büyük leviathan‘ın doğması demektir.”  (http://tr.wikipedia.org/wiki/Leviathan adresinden 

31.10.2013 tarihli erişimdir. Bkz. Thomas Hobbes, Leviathan- Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.)
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doğuşu konu edilir. Ancak bu anlatımda aşağıdaki kısa örnekte görüleceği üzere son derece 
mizahî bir dil kullanılır:

“Fars Kralı Dârâ haksızlığa gelemeyen bir hükümdardı. İşin daha da tuhaf yanı, Yunan milletinin 
kralı bile yoktu ve bu cibilliyetsizler, menfaatlerini kollamak için reislerini rey ile seçerlerdi. Zâten 
resilik onlar için zül ve zahmet addedildiğinden, devlet meseleleriyle uğraşmayana ceza kesilirdi. 
Bu yüzden ordusunu toplayıp öfkeden ağzında köpükler saça saça Yunanistan üzerine yürüdü 
ve taş üstünde taş bırakmadı. Ama daha sonra zuhur edecek Filip nâm bir kral vardı ki bu diğer 
Yunanlılara pek benzemiyordu. Bu adamın parada pulda gözü yoktu.”26

Romanın aktüel zamanındaki olaylar, Hitler’in devlet başkanı olduğu 1934 senesinin bir ak-
şamından itibaren İstanbul’da devam eder. Cumhuriyet rejiminin insanlar ve şehir yaşantı-
sına etkisi giyimleri ve davranışları üzerinden anlatılır. Dolmabahçe Sarayı’nda bir hayaletin 
neden olduğu türlü gürültülerle ilgili tabiatüstü hadiseyi çözmek için bir araya gelmiş biri 
bestekâr, biri ses kayıt sanatçısı, biri fennî medyum, biri binbaşı, biri teğmen, dördü devlet 
adamı dokuz kişinin davranışları ve konuşmaları eleştirel bir dille aktarılır. Çağrılan hayalet, 
gelecekten gelen İhsan Sait’tir ve amacının İdris Âmil Zula adlı dünyadaki en üstün insanı 
bulmak olduğunu belirtir. Bu sahneden memleketin o dönemdeki aydınlarının anlatımına 
geçen anlatıcı; onları Arapça Farsça bilip Divân edebiyatı üstadı ve hayranı olup üniversi-
tede müderris taifesinden olanlar, Avrupa’da tahsil görüp Beyoğlu’nu mesken tutanlar ve 
inkılâpların eseri olup her iki grubun kültürüne savaş açmış tahsili terbiyesi olmayan dökün-
tü münevverler olarak üçe ayırır. Son gruptan olan İdris Âmil Zula’nın “üstün insan” olması 
dolayısıyla üniversitelerde kurulan “İdrisoloji” kürsüleri ise Cumhuriyet aydınlarının ve bilim 
adamlarının çalışma konularına ve biçimlerine yapılmış ağır bir eleştiridir. 

 Sayıca zengin bir kişi kadrosu ile insanlık tarihini bütünüyle eserlerine yansıtan İhsan Oktay 
Anar’ın romanlarında çok kuvvetli bir isim sembolizasyonu, bu anlamda dikkat çeken bir 
simgesel anlatım vardır. Yazar dinî, mitik ve tarihî özelliklerini daha kuvvetle vurgulamak için 
tasarladığı kişilere bazen güncel olana hiç uymayan çağlar ötesinden gelen isimler verir. İsim 
sembolizasyonun en önemli işlevi, yazarın okurla oynadığı oyunu daha çapraşık ve daha güç 
ama aynı zamanda daha eğlenceli hâle getirmesidir. Bir şey keşfetmenin heyecanını duyan, 
yazarla aynı kültür düzeyinde buluştuğunu düşünen okur, ilk defa tanışmadığını bildiği ama 
kendisine yabancılaştırılmış roman kişileriyle ilgili olarak metnin mantığına uyan tahminle-
ri yapmakta zorlanmadığı için, okuma süreci zenginleşir. Bünyamin, Ebrehe, Davud, Calûd, 
Süleyman Reis, Diyavol, Tağut, Azazil gibi başrollerde olanlar, alegorik veya yarı alegorik 
isimler taşırlar. Daha doğru bir ifadeyle söylenecek olursa; kendileri bu isimle tanınan tarihî, 
kutsal, efsanevî kişilerin alegorik bir temsili olarak yaratılırlar. “Kişi yaratmanın en basit şekli 
ad vermedir. Her ‘adlandırma’ bir çeşit hayat verme, canlandırma ve ferdîleştirmedir.”27 Anar ya 
anlatmak istediği içeriğe göre kişilere adlar belirler ya da seçtiği isimlere uygun hikâyeler 
uydurur. Bilinen tarihî, kutsal kişilerin isimlerini roman kahramanlarına vererek söz konusu 
tarihî kutsal kişilerin hikâyelerini parodileştirir. Böylece yüce ve dokunulmaz olarak görülen 
insanlar, zaman zaman olağanüstü özellikler de gösteren sıradan insanlara dönüştürülür 

26  İ. Anar, Yedinci Gün, 2012, s. 192.

27  Réne Wellek, Austin Varren, Edebiyat Teorisi, çev. Ömer Faruk Huyugüzel, Akademi Kitabevi, İzmir, 1993, s. 194.  
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ve komik hale getirilirler. Puslu Kıtalar Atlası’nda Uzun İhsan Efendi’nin oğlu Bünyamin Hz. 
Yakup’un en küçük oğlu Bünyamin’in; Kitab-ül Hiyel’de hiç büyümeyen, demirden kuşlar ya-
pan ve iktidar taşı ile Calûd’u öldüren Davud Hz. Davud’un, dünyayı yok etmek isteyen Calûd 
Eski Ahit’de işgalci Filistin ordusunun lideri Golyat’ın, Amat’ta bir felâket yolculuğuna çıkmış 
olan Amat adlı gemiyi inşa eden Nuh Usta Hz. Nuh’un, şiddetli bir fırtınayı rüzgâra verdiği 
emirle durdurabilen Süleyman Reis Hz. Süleyman’ın, kimsenin üfleyemediği pirinç boruyu 
üflemeyi başaran Eşek İsrâfil sûru üfleme görevi bulunan İsrâfil adlı meleğin, bir cinayete 
kurban giden hekim yamağı Hâbil Hz Âdem’in öldürülen oğlu Hâbil’in, Suskunlar’da şehre 
girdiğinde Vaftizci Yahya’yı temsil eden Yahya adlı tellak tarafından yıkanan28, hastaları iyileş-
tiren, tomruğa vurularak öldürülen Zâhir Hz. İsa’nın, Zâhir’in iyileştirdirdiği Lazar Hz. İsa’nın 
dirilttiği Lazar’ın ve Zincirli Han Çetesi üylerinden Kabil Hz. Âdem’in oğullarından Kâbil’in sı-
radanlaştırılmış, kusurlu ve komik hale getirilmiş benzerleridir. 

Romanlarında zaman zaman bilinen tarihî kişilerin isimlerinden veya eserlerinden bir ba-
hane ile gerçekte olduğu gibi söz eden yazar, bazen bunların özelliklerini yarattığı başka 
kişilere verir. Söz gelimi Kitab-ül Hiyel’de Samur ve Yağmur Çelebilerin Diyarbakırlı olmaları, 
romanın başında anlatıcı tarafından Yâfes Çelebi’ye satıldığı söylenen ve anlaşılmaz makine 
çizimleriyle dolu olduğu belirtilen hiyel kitabının29 yazarı olan el-Cezerî’nin de Diyarbakırlı 
olmasına âdeta gönderme yapar.30 Puslu Kıtalar Atlası’nda ise farklı bir durumla karşılaşılır. 
Kubelik’in karalamasının hikâyesi anlatılırken bahsi geçen “Bilgeliğin Yedi Sütunu” adlı eserin 
sahibinin kim olduğu söylenmez. Ancak bilen/araştıran okur, Galata’da koltuğunun altında 
bir kitapla bekleyen “uzun boylu, çekik gözlü adamla”31 buluşan bu kişinin İngiliz Yarbay Tho-
mas Edward Lawrence (Arabistanlı Lawrence) olduğunu anlar. Yedinci Gün’de sözde aydın İd-
ris Âmil Zula’nın var olan tek şiirinin yayımlandığı Boz adlı mecmânın neşriyatçısının, Yahudi 
olduğu için fırkadan atılan kuyumcu Rişar Diriboz’u bu haksızlığa karşı savunmak için, yazar 
tarafından ünlü romancı Emile Zola’nın adıyla komik bir benzerlik kurularak yaratılan İdris 
Âmil Zula’nın ismini kullanarak “İtham Ediyorum” başlıklı bir yazı yayımlaması, yazar tarafın-
dan ünlü romancı Emile Zola’nın yaşamındaki bir olaya muzipçe yapılmış bir göndermedir. 
1897 yılında Fransız ordusunda Yahudi olduğu için, askeri yargının duyarsızlığına kurban 
giden yüzbaşı Dreyfus’u hükümetin bütün baskılarına rağmen savunan ve Fransa devlet 
başkanına hitaben “İtham Ediyorum” adlı makalesini yayınlayan Zola,  baskılardan dolayı 
Fransa’yı terk edip bir süre Londra’da yaşamak zorunda kalmıştır.32

Tarihî kişiliklerin isimlerinin romanlara girerken zaman zaman geçirdiği değişim, mizah dü-

28  “Yahyâ. (Yahudi peygamberi… Hristiyanlığın da öncüsü olmak niteliğini taşır. Nazarenyen ya da Mandeen’lere peygamber 
Yahyâ Hristiyanları da denir. İsâ’nın çağdaşıdır ve onun isteğiyle onu vaftiz etmiştir. Peygamber Zekeriya’nın oğludur. Vaftizci 
lakabıyla anılır. Hristiyanlar ona Ermiş Johannes derler…” (Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 2010, s. 550.)

29  İhsan Oktay Anar, Kitab-ül Hiyel, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 13. 

30  “El Cezerî (Arapça: اااااا), tam adıyla Ebû’l İz İbni İsmail İbni Rezzaz El Cezerî (  Abū al-›Iz Ibn Ismā›īl ibn al-Razāz al-Jazarī), İslamın , اااااا اااااااا اااا اااااااااا اااا اااااااا ااااا
altın çağında Robotik biliminin babası olarak kabul edilen sibernetik üzerine çalışmalar yapan ilk müslüman bilim adamı ve 

mühendistir. Diyarbakır’da yaşamıştır.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/El-Cezeri adresinden 22.06.2009 tarihli erişim-
dir.)

31  İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 35.

32  Emile Zola ile ilgili bilgiler, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola adresinden 31.10.2013 tarihli erişimdir. 
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zeyini yükselten önemli faktörlerinden biridir. Söz konusu isimler yerel söyleyişe ve Türkçe 
okunuşa uydurulmuş izlenimi verilerek veya anlatıcı ile okur arasında bir oyun yaratacak 
şekilde söylenir. Rendekâr (Descartes), Passaksal (Pascal), Fisagor (Pisagor), Aristatilis (Aristo-
teles), Gâilevî (Galileo), İbni Parmen (Parmenides), Usturadavarus (Stradivarius), Sokrat (Sokra-
tes), Tımızî (Tirmizî), Nesahî (Nesâî), Câlinus (Galen), Fars Kralı Dârâ (Darius), Vilyam (I. William), 
Arslan Yürekli Rişar (I. Richard), Kolomp (Kristof Kolomb), Kraliçe İzabella (Kraliçe Isabel), Mari 
Antuanet (Marie Antoinette), Kral Lui (Kral Louis), Bodrumlu Cevat (Cevat Şakir Kabaağaçlı) 
bunlardan bazılarıdır.

İhsan Oktay Anar anlatıcılarının oyuncu ve eğlenmeyi seven yönü, tarihî atmosfer yaratmada 
dilin kullanımında da kendisini gösterir. Anlatıcı Osmanlıca kullanılarak yazılan tarih, vakayi-
name, menkıbe gibi türlerin metinlerini taklit etme yoluyla elde ettiği bu mizahî dile istedi-
ği zaman kolayca geçiş yapar ve oyuncu kişiliğini ilan eder. Yazarın romanlarındaki dilin en 
önemli özelliği Osmanlıcanın ve lisan-ı erazil olan argonun etkisidir. Yüksek sınıfa mahsus bir 
konuşma ve yazma biçimi olan Osmanlıcanın halk sınıfına mahsus bir konuşma ve yazma 
biçimi ile bir arada bulunmasının ötesinde birbiri içine geçmesi oldukça çarpıcıdır ve bu du-
rum Anar’ın karşıtlıkları bir araya getiren ve her kavramı tersyüz eden kurgulama biçiminin 
sonuçlarındandır. Anar romanlarında orijinal biçiminden uzaklaştırılarak ve uydurma söz-
cükler de eklenerek yer alan Osmanlıca, dil ile oynayarak metni oyunlaştırmanın en kestirme 
yoludur. Halk dili ve günümüz Türkçesini Osmanlıca sözcüklerle karışık olarak kullanan Anar, 
bazen bu oyunu daha çılgınca oynamak ister ve ağır Osmanlıca görünen, anlatıya tarihî ha-
vası veren ama ondan başka bir şey olan metin parçaları oluşturur:

“Râviyân-ı ahbar ve nâkilan-ı âsâr Üzeyir Bey’in kâh Galatavî, kâh İstanbulî, kâh Sinobî olduğunu 
beyan etmelerine rağmen, bu konuda rivayet muhtelif olduğundan, onun aslında Dünyevî oldu-
ğunu, Yusrizade Tokatçı Kevakib Efendi’nin de zikrettiği gibi, hayatının son yıllarında ise semavî 
sayılabileceğini söylemek isabetli olur. Çünkü Kalyoncukulluğu Tekkesi pîrlerinden Tiryakî Bon-
cuk Dede Hazretleri onun ibnü’l arz olduğunu ilan eylemişlerdir. Mahlası, Hayalî, ustası ise bir 
Filistîdir. Çeşm-i Siyah Badem Efendi ile Katırbaş İzzet Çavuş, onun soy ve sopunun belli olma-
dığını zikretmişlerse de, Seccadecibaşızade Zerduva Basri Çavuş onun soyunun Harirî’ye kadar 
uzandığını vakayinamesinde yazmıştır. Bütün bu râviler, nakiller ve nice nice diğerleri, onun 
menkıbelerini şöyle rivayet ve hikâyet etmişlerdir:”33

Anar romanlarındaki anlatıcıların metne tarihî havası vermede etkisi büyüktür. Söylentiler-
den veya aslında var olmayan yazılı eserlerden bir hikâye çıkarıp bunu tarihçi edasıyla okura 
sunan anlatıcılar, yararlandıkları kaynaklar ve bu kaynaklara dayanarak anlattıkları sonucun-
da okurun tarih ilmiyle bütünüyle alay eden bir metinle karşı karşıya olduğunu görmesini 
sağlarlar. Çünkü hikâyelerin aktarımı sırasında bazen tarihçi bazen araştırmacı edası takın-
salar da kendilerini kesin bilgiyi tespit etmekle görevli hissetmez, doğru hikâyenin peşine 
düşmüş gibi yapıp aslında bunun hiçbir öneminin olmadığını vurgularlar. Bir yandan birile-
rinden duyup dinlediklerini, ortalıkta dolaşan söylentileri ve deli saçmalarıyla dolu eserleri 
verdikleri bilgilere kanıt olarak sunarken, diğer yandan bunların hepsinin güvenilmez oldu-
ğunu açıkça söylemelerinin nedeni, okuru kesin bilgiyi aramaktan vazgeçirmektir. Araştır-

33  İ. Anar, Kitab-ül Hiyel, 2007, s. 117.
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ma sürecini, bu süreçte yararlanılan kaynakları ve bunların yazarlarını alaya alırlar. Amaçları 
hakikati bulma ve onu okura aktarma değil, aksine ne kadar aranırsa aransın hakikate ulaş-
manın mümkün olmadığını göstermektir. Bu nedenle Anar romanlarının gerçeklik algısına 
uygun bir şekilde ortaya konduğu ve anlatıcının genellikle nesnel bir tavır takındığı söyle-
nemez.

Hem hikâye anlatıcılarının hem de bu hikâyelerin oluşmasında büyük rolü bulunan kaynak 
kişilerin çokluğu nedeniyle Anar romanları çok sesli bir yapıdadır. Bunlarda başkaları hak-
kında bildiklerini kendi yorumlarını da katarak rivayet eden roman kişileri azımsanmayacak 
kadar çoktur. Genel olarak “kaynak kişiler” olarak belirtilmesi uygun görülen söz konusu kişi-
lerin söyledikleri ve yazdıkları, okura karşı güvenini sürekli sarsan bir üst anlatıcı tarafından 
okura aktarılır.34 Bu nedenle Anar romanlarında çoğunlukla tek bir kişinin (gözlemci anlatıcı-
nın) sesi çıksa da, aktarılan olayları rivayet ve hikâye etmiş, bazı eserlere bu konularda kayıt-
lar düşmüş olanların varlığı da sürekli kendini belli eder. Anlatıcının başka birinin anlattığı 
bir olayı okura aktarırken, konu ile ilgili olarak bilgi ve görüşlerinden yararlandığı kaynak 
kişilerin zaman zaman başka kişilerin bilgi ve görüşlerinden yararlandığını söylemesi ise ro-
manlardaki çok sesliliği daha da artırır.

Anar romanlarındaki anlatıcıların mutlak bilginin olmadığını okura gösterme yollarının en 
önemlilerinden biri de zaman zaman tarih türündeki eserleri taklit ederek tarih ilmiyle alay 
etmeleridir. Yazarın bütün eserlerinde, dünyada 1980’lerin başında ortaya çıkan yeni tarih-
selci bir anlayışla, tarihin kurmaca bir metin ve olayların yazıcının düşünce biçimine göre de-
ğişebilir olduğu ima edilir. Bu nedenle aynı konu ile ilgili olarak görüşleri birbirleriyle çoğu 
zaman çelişen tarihçilerin bugün birer belge olarak değerlendirilen eserlerinde anlattıkla-
rının kişisel yorumlar olduğu çok açık biçimde vurgulanır. Vakanüvist izlenimi uyandıran, 
ancak yazarın emriyle gerçek bir aydın gibi davranmayan anlatıcıların doğru bilgi verdikle-
rine dair okurda büyük bir kuşku uyandırılır. Kendi küçük çevreleri dışında kimse tarafından 
bilinmeyen sıradan insanların yaşamlarındaki birtakım olaylardan kurgusal zamanın resmi 
tarihinin diliyle ve bir vakanüvist tavrıyla alaycı bir şekilde söz edilmesi, okurda hem klâsik 
tarih algılayışına hem metne karşı bir yabancılaştırma duygusu yaratır. “Yazarın maksadı 
burada reel bir tarih vermekten ziyade bunu bir anlatım tekniğine dönüştürmektir.”35 Böylece 
yazar okuru, metinde söylenenlerin düz anlamından çok, söylenmeyip alt söylemde kaste-
dilenlere yönlendirerek bütün anlatılanlardan bir genel anlam çıkarması için zorlar.

Çoğunlukla rivayetlere dayalı bir anlatımı tercih eden anlatıcının tarihçi edasıyla son derece 
basit olayları alaycı ve ironik bir dille aktarması, tarih üslûbunu parodileştirerek her şeyin as-
lında ne kadar kesinlikten yoksun, kaygan bir zeminde durduğunu ve kendini inkâr ederek 
var olduğunu göstermek istemesinden kaynaklanır. Rivayet edici ve naklediciler arasında 

34  “ ‘Güvenilmez (unreliable) anlatıcı: “Öyküyü anlatan ve öyküyle ilgili yorum yapan bir anlatıcıdır, ancak okuyucunun bu an-
latıcı tarafından anlatılan ve yorumlanan şeylerle ilgili şüphe duymak için sebepleri vardır. Güvenilmezliğin temel kaynağı, 
anlatıcının sınırlı bir bilgiye sahip olması, olaya müdahil olması ve tartışmalı bir değer sistemine sahip olmasıdır.’ (Rimmon-
kenan l983: l00). Birinci şahıs anlatıcıların çoğu güvenilmezdir.” (Manfred Jahn, Anlatıbilim,  çev. Bahar Dervişcemaloğlu, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2012, s. 116.)

35  Burcu Aslan, “Suskunlar Romanında Zamanın Kullanılış Şekilleri ve Bunun Anlatıma Yaptığı Katkılar”,  4-6 Ağustos 2008, 
II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildirileri, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 
587.
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birbirine zıt özellikler taşıyan her tip insan vardır. Puslu Kıtalar Atlası, “Ulema, cühela ve ehli 
dubara; ehli namus, ehli işret ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikâyet ve beyan etmişlerdir ki kun-ı 
Kâinattan 7079 yıl, İsa Mesih’ten 1681 ve Hicret’ten dahi 1092 yıl sonra, adına Kostantiniye derler 
tarrakası meşhur bir kent vardı.”36 cümlesiyle başlar. Daha bu ilk cümlede, olayların birbirine 
zıt kişiler tarafından çok sesli biçimde anlatılacağı ilân edilmekte ve metne bizzat anlatıcı 
tarafından yapısöküm unsurlarının yerleştirildiği görülmektedir. Rivayet, hikâyet ve beyan 
edenler arasında âlimler ve namuslular olduğu gibi cahiller, düzenbazlar, içkiciler ve sapık-
ların da olması okuru anlatılanların güvenilirliği konusunda ciddi biçimde şüpheye düşür-
mekle birlikte, polifonik bir metinle karşı karşıya olduğu konusunda da uyarıcı nitelik taşır. 

Kitab-ül Hiyel’de anlatıcı, güvenilir olmayan kişilere ait yorumları bilimin özellikle de tarih 
ilminin sunuş biçimini ve üslûbunu taklit ederek okura aktarır. Dilek Yalçın Çelik, gelenek-
lerin izi takip edilerek yazılıyormuş görünen romanın, aslında onları yıkmak için bir zemin 
oluşturduğunu, sonuçta tarihe ve içinde yaşadığımız dış dünyaya ait tüm göndergelerin me-
tinsel gerçekler olarak kaldığını ve okurundan da okuma süreci boyunca bu şekilde yorum-
lanmasını istediğini söyler.37 Sıradan bir insanın sıradan bir konuşmasının veya davranışının 
tarihi bir mesele gibi gösterildiği parçalara yer veren anlatıcı, hem kendi metniyle hem tarih 
ilminin çalışma şekliyle alay ederek ikisini de yapısöküme uğratır. Böylece ortaya aşağıdaki 
örnekte de görüleceği üzere tarih adıyla kişisel yargılardan ve söylentilerden oluşan parçalı 
ve çok sesli hikâyeler çıkar: 

 “Râviyân-ı ahbar ve nâkilan-ı âsâr, Yâfes Çelebi hakkındaki rivayet, hikâyet ve menkıbelerin he-
men hemen bu kadar olduğunda ittifak etmişlerdi. Fakat Vakanuvis hamamcı Cemşid Bey onun 
hiyel ilmini bıraktığını, çünkü bilindiği gibi, ‘hiyel’in Arabîde ‘hiyleler’ demek olduğunu belirtir. 
Tamburlu kıraathanede berberlik yapan Laz Şevket Efendi ile rûznamçe halifesi Vanî Midhat 
Efendi, onun tahtelbahirden kurtulduktan sonra sağır kaldığını rivayet etmişlerdir. Ayrıca Mar-
taloz Beşir Bey onun bu vaziyette tam yirmi yıl, Tiryaki Fülfül Çelebi ile İspirizade Enver Efendi on-
yedi yıl, Kul İshak Çelebi ondokuz yıl, Abaza Sabit Efendi ile mahdumu Çeşm-i Yek Boncuk Çelebi 
ise oniki yıl yaşadığını ileri sürerler. Ancak işin aslını bilenler, onun Vaka-yı Hayriye zamanında 
katledildiğini beyan etmişlerdir. Nakledildiğine göre, yeniçerileri tenlerindeki dövmelerden tanı-
yan halk, onun sol kolundaki dövmeyi görünce Yâfes Çelebi’yi ocak pîri sanmış ve gövdesinden 
palayla ayırdıkları başını evinin avlusundaki kör kuyuya atmıştır. Evlatlığı Davud’un boynundaki 
madalyona bir sabır taşı hak ettirdiği ve malını mülkünü azad ettiği kölesine bıraktığı rivayet-i 
mevsukadandır.

Tarihler, Yâfes Çelebi Hazretlerinin o efsanevi iktidar taşını elleriyle tuttuğunu yazarlar. Bilindiği 
gibi bu taşa Büyük İskender de dokunmuştu ve ona dokunan kişi sonsuz iktidarın sahibi olurdu. 
Bunun yanında o, Köse Recep Efendi, Divane Salim Efendi, Karaaygır Bayram Paşazade Sünnetçi 
İmdat Efendi ve Kürd Recep Efendi’nin huzurunda, bu taşın er ya da geç kendi evine yine gelece-
ğini beyan eylemiştir. Müdde-i ömürleri yetmişüç yıl ve devr-i tahayyülleri kırkyedi yıldır. Başsız 
gövdesi Kasımpaşa mezarlığında gömülüdür. Toprağının sıtmaya iyi geldiği söylenir.”38

36  İ Anar, Puslu Kıtalar Atlası, 2011, s. 13. 

37  S. Dilek Yalçın. “Eski Zaman Mucitlerinin İnanılmaz Hayat Öyküleri – Kitab-ül Hiyel: Hiyel mi Yoksa Hayâl mi?”, Yeni Tarih-
selcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 151.

38  İ. Anar, Kitab-ül Hiyel, 2007, s. 65-66. 
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Anlatıcı râviyân-ı ahbar ve nâkilan-ı âsârdan naklettiklerini zaman zaman bazı kayıtlara da-
yandırır, ancak ne bu kayıtları tutan kişiler ne de onların rivayetlerinden yararlandığı kişiler 
sözüne güvenilir olarak addedilebilir. Çünkü bunlar çoğunlukla deli, ayyaş ya da ilmî bir yanı 
olmayan basit bir meslek grubundan sıradan insanlardır. Anlatıcı kendisinin yarattığı bu du-
rumu aşırı ironik ve mizahi bir dil kullanarak parodik hale getirir. Kitab-ül Hiyel’den alınan 
aşağıdaki parçada hem bilgi verenler hem de bu kişilerin verdikleri bilgiler, anlatıcının kendi 
metnini alaya alacak derecede okuru gerçeklikten uzaklaştırmak istediğini gösterir:

 “Ayasofyalı deliler taifesi arasında kendisinin Sultan Mahmud olduğunu iddia eden Ahırkapı-
lı mecnun Zincirli Mahmud güruhundan biri olup onun vakanüvisliğini yapan Divane Salim 
Efendi’den, Süleymaniye Tımarhanesi güllabicibaşısı Demirtokat Haydar Bey’in naklettiğine 
göre, Zencefil Çelebi divane taifesi arasında önce müjdecibaşılığa yükselmiş, daha sonra da va-
zifesini ifâsındaki muvaffakiyetine binaen reisül-küttab olmaya hak kazanmıştı. Ancak Zincirli 
Mahmud’un vefatını müteakip, onun yerine geçen Kasımpaşalı Mecid tarafından görevinden 
azledilerek malına mülküne, yani Tophane’de çürümeye terk edilen ve onun yıllardır içinde ba-
rındığı tuhaf bir debbâbeye el konulmuştu. Galata Kuledibi’ndeki Tamburlu kıraathanede, Sul-
tan Abdülhamid Han efendimizin devri saltanatlarında yaşı yetmişi bulanlar, Zencefil Çelebi’nin 
cinler âlemine göçmesinden çok daha önce vuku bulan bazı garip şeyleri sırası geldikçe anlat-
maktaydılar ki, çoğu Yâfes Çelebi’nin akıl almaz içlerine dair olan bu rivayetlerde pek o kadar 
abartma payı yoktur. Bahis konusu garip işlerin döndüğü döneme, yani Sultan Selim-i Salis Han 
efendimizin saltanat günlerinde, Galata’daki hain ellerde dolaşan cinli şişelere dair Kahveci 
Aram Efendi’den nakledilen söylentilere göre, kendisine bir geçim kaynağı arayan Yâfes Çelebi, 
sonunda Leyden şişesi yapıp satmaya karar vermişti.”39

Amat’ta da Kitab-ül Hiyel’de olduğu gibi pek çok kaynak kişi vardır. Ancak burada kay-
nak kişiler yanında kaynak eserlerin de adı verilir. Romandaki hikâyenin farklı bakış açıla-
rından biçimlenmesini sağlayan, birbirlerine zaman zaman benzer zaman zaman fark-
lı rivayetlerde bulunan ve anlatının belirsizliklerle dolu olmasına neden olan söz konusu 
kaynak kişilerin ve eserlerinin gerçekte var olduğu söylenemez. Yazar ve eser isimlerinin 
komikliği bunu ortaya koyar. Anlatıcı, temel başvuru kitabı Kurşunlu Mahzen Kâtibi Ha-
mamcı Musa Efendi’nin “Tezâkirü’l Mücrimin”i olmak üzere; Rûznamçe Kisedârı Ölügözlü 
Cuma Bey’in “Kamûsu’l Desais”inden, Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi’nin “Kitabü’l 
İber”inden, Masraf Kâtibi Kuzgunî Halim Efendi’nin “Silsiletü’l-Havadis”inden, Vakanüvis Şaşı 
İkram Efendi’nin “Kevâşifü’l-Melânet ve’l Habâset”inden, Zindan Kâtibi Çapraz Recep Dede 
Efendi’nin “El Müsvette fî Usulü’l Livâta”sından, Selâm Ağası Kekez İsmail Dede Hazretlerinin 
“Akaidü’r Rezâil”inden, Yedekçi Baba Maymunî İlyas Baba Hazretlerinin “El Beyân fî Makasidü’l 
Lûtiyân”ından yararlanır. Bu eserlerden aldığı bilgilere okurun güvenmemesi için anlatı-
cı, “Rûznamçe Kisedârı Ölügözlü Cuma Bey’in Kamûsü’l Desais başlıklı eserinde anlatılanlar 
doğruysa…”40, “Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi’nin Tezâkirü’l Mücrimin baş-
lıklı eserinde anlattıkları doğruysa…”41, “Selâm Ağası Kekez İsmail Dede Hazretlerinin Akâidü’r 
Rezâil başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa …”42, “Kitabü’l İber başlıklı eserini tımarhanede 

39  A.g.e., s. 27.

40  İhsan Oktay Anar, Amat, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 13.

41  A.g.e., s. 48.

42  A.g.e., s. 185.
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tamamlayan Rıza Çelebi’nin aklî dengesinin ne kadar yerinde ve yazdıklarının da ne kadar ger-
çek olduğundan asla emin olunmayacağını söyleyen Ölügözlü Cuma Bey de…”43, “Kuyruklu Rıza 
Çelebi’nin bir diğer zırvası da …”44, “Allah Rıza Çelebi’ye akıl fikir versin! Amin!”45 gibi ifadeler 
kullanır. Zaten anlatıcının kaynak kişilerin söylediklerine güvenmemesi bir yana, bu kişiler 
de kendi aralarında belli konularda ihtilaflı düşünürler. Hatta kaynak kişilerden Ölügözlü 
Cuma Bey, “hesap üstadı olduğu için masalları gerçekmiş gibi anlatanlara” o kadar karşıdır ki, 
Hamamcı Musa Efendi’yi bu nedenle öldürür.46 Eserde, anlatıcının bilgi ve görüşlerinden ya-
rarlandığı kişilerin birbirlerinin söylediklerine karşı zaman zaman onaylayıcı ve tamamlayıcı, 
zaman zaman da inkârcı oldukları açıkça görülür:

“Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi, Kitabü’l İber adlı eserinde, Tezâkirü’l Mücrimin’deki ka-
dın tarifine katılmış, fakat ek olarak, bu tarifi verdikten sonra Kırbaç Süleyman Reis’in gözünden 
birkaç damla yaş sızdığını belirtmiştir. Masraf Kâtibi Kuzgunî Halim Efendi ise, Sisiletü’l Havâdis 
adlı eserinde ‘Kırbaç’ın gözünün yaşarmakla kalmayıp adamın katıla katıla ağladığını da beyan 
etmiştir. Öte yandan Vakanüvis Şaşı İkram Efendi, Kevaşifü’l Melânet ve’l Habâset’te, marangoz 
yardımcısının, geminin sol tarafındaki kaburgadan kestiği parçayı yontarak tam da kaptanın 
tarifine göre şekil verdiğini ve Kilitbahir’i geçip Ege Denizi’ne açıldıklarında gerçek boyutlardaki 
bu kadın figürünü tamamladığını, bir besmele çektikten sonra da onu cıvadranın altına, Amat’ın 
baş tarafına raptetmek için ilk çiviyi çaktığını anlatmıştır.”47

Amat’ın sonunda nakledici ve rivayet edicilerin bireysel hayatlarına dönen anlatıcı, onların 
buluşma noktaları olan Arap İmam’ın kahvehanesini, rivayetlerini neye göre ve hangi şart-
larda yaptıklarını, birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyar. Bilimsel olanın tamamen dışında üre-
tildiği açıkça anlaşılan rivayete dayalı bilgilerin bazılarının bir katil tarafından, bazılarının ise 
ömrünü ve eserini tımarhanede tamamlayan biri tarafından verilmiş olması, okurun metne 
zaten iyice azalmış olan güvenini tamamen yok eder. Anlatıcının bilgi, görüş ve eserlerinden 
yararlandığı kişilerin farklı rivayetleri ve birbirlerine itirazları da bu durumu iyice pekiştirir. 
Anlatıcı hikâyeyi başından beri okura bir yandan bulmaca gibi sunarken diğer yandan ona 
fırsat vermeden soruların cevaplarını kendisi verir. Anlattığı metne okurun inançsızlığını biz-
zat kendisi sağlar. Yalnızca kaynak kişilerin ve onların tarih başta olmak üzere ciddi türlerin 
parodileştirilmiş şekilleri olan eserlerinin isimleri bile okurun metne güvensizliğini sağlamak 
için yeterlidir. Okur yazılı eserleri ve söylentileri kullanan ama hiçbir şekilde güvenli bilgile-
re ulaşamayan -üstelik bunu hiç önemsemeyen- bir hikâye/efsane/masal anlatıcısı ile karşı 
karşıyadır. Rivayetleri vermekle, kimin hangi şartlarda ne yazdığını söylemekle ve bunların 
güvenilir olmadığını belirtmekle yetinen ve zaman zaman tarihçi edasıyla ve tarihçilerden 
de söz ederek metni kuran anlatıcı, bir resmi tarihçi gibi davranmamakla birlikte bunu ciddi-
ye almayarak herhangi bir tarihi metin de üretmez. Amat anlatıcısı tarihi, kurgusal bir metin 
gibi algılayan, onu kendine göre yorumlayan ve resmî tarih anlayışına karşı çıkan bir tarih-
severdir.

Anlatıcının bazen aynı kaynak kişiden söz ederken ismini bilerek yanlış söylediği olur. Söz 

43  A.g.e.,s. 229.

44  A.g.e., s. 231.

45  A.g.e., s. 231.

46  A.g.e., s. 233.

47  A.g.e., s. 49.
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gelimi Kitab-ül Hiyel’in 126. sayfasında “Laz Beşir Efendi” dediği kişiye 129. sayfada “Laz Bekir 
Efendi” der. Bunu yapmasının nedeni, okurun anlatılanlara ve kaynak kişilere odaklanması-
na, eseri gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmesine her şekilde engel olmaktır. Bunun için 
tarih, tezkire, menkıbe gibi gerçekliğe önem veren, kendi çapında bir araştırma gerektiren, 
bilgi aktarmaya dayalı türlerin üslûbunu son derece alaycı bir dil kullanarak taklit eder. Ya-
zarın tarihi yorumlanabilir bir metin olarak gören yeni tarihselci bakış açısını benimsemesi, 
anlatıcının tarihe yaklaşımını büyük oranda etkileyerek, romana konu olan dönemin sıradan 
insanlarını anlatmanın ötesine geçerek onu bu ilimle apaçık alay eden bir konuma getirtir. 
Anar anlatıcıları sözüm ona ciddiye alır göründüğü kişilerine, karnavallarda görülen başına 
alt tarafı, alt tarafına başı boyanmış kral muamelesi yapar.

Ciddi metinlerin ciddiyetsiz taklitlerini üreterek daima başka bir gerçeğe işaret eden Anar 
anlatıcıları, özellikle Kitab-ül Hiyel ve Amat’ta yalnızca tarihi değil, menkıbe, tezkire gibi baş-
ka ciddi türleri de taklit ederek onlarla alay ederler. Yazılı basılı ürünlerin sözlü olanlarla, 
söylentilerle beslenme ve kesinlik taşımama bakımından aslında aynı değer ve kalitede 
olduğunu özellikle vurgulamaya çalışan anlatıcı, böylece yazılı ve sözlü eserler ile bilimsel 
ve edebî olan ürünler arasındaki mesafeyi ironik bir biçimde ortadan kaldırır. Amat’ta Arap 
İmam’ın kahvehanesinde buluşan kişilerin birbirlerine “âlimlik” taslayan ve sözde ilimle uğ-
raşan kişiler olduğunun söylenmesi48 de anlatıcının bir yandan onların yaptıkları ilimle alay 
ederken, diğer yandan ilmin aslında göründüğü kadar ciddiye alınacak bir şey olmadığını da 
vurgulamak istemesi ile ilgilidir. Anar romanlarında üst anlatıcının okura verdiği en önemli 
mesaj; edebî ve bilimsel, sözlü ve yazılı, gerçek ve kurmaca eserler arasında önemli bir fark 
olmadığı, bunların iç içe geçip zamanla birbirine dönüştüğüdür. Romanlarda aynı düşün-
cenin sonucu olarak kesin ve nesnel bilginin olmadığı işlenir. Anlatıcı, okurda bu düşünceyi 
uyandırmak için bütün imkânlarını kullanır. “Fî tarihinde”49 veya “bir zamanlar Anadolu’nun 
orta yerinde”50 gibi ifadelerle zamanda ve uzamda masalsı bir belirsizlik yaratması, verdiği 
bilgilerin doğru olmayabileceğini açıkça söylemesi, söylentilerden veya söylentilere daya-
nan yazılı eserlerden yararlanması, bilgilerinden yararlandığı kişilerin güvenilmezliğini vur-
gulaması, bu kişilerin konu ile ilgili birbirinden farklı görüşlerine yer vermesi ve karşıtlıklara 
dayalı ironik bir dil kullanması metnin bizzat anlatıcı tarafından yapısöküme uğratıldığını 
gösterir. 

Romanlarında anlattığı çağın özelliklerinden, bazen olaylarından söz etse de, amacı tarihî 
eser yaratmak, büyük tarihî kişiliklerin yaşamını veya bilinmeyen yönlerini aydınlatmak ol-
mayan, gerçekçi bir tarih algısı kurma gayreti göstermeyen İhsan Oktay Anar, tarihsel bir 
atmosfere yerleştirdiği sıra dışı ve sıradan kişileri yoluyla aslında insanlık tarihinin özetini 
yapar. Murat Belge’nin Marquez için söylediği şu sözler âdeta Anar için söylenmiş gibidir:

“Marquez, ‘roman kişisi’ kavramını radikal bir biçimde değiştirmekle, iki boyutu bir arada içeren 
bir anlatım kalıbı bulmuş gibi. Alışılmış, bireysel ‘roman kişisi’nin, benzersiz bir ‘kişiliğin’ psikolo-
jisi değil onun verdiği, daha ‘ortaklaşa’ bir insanı anlatıyor, özlemleri ve yüceltimleri, yıkıcı ve ya-
ratıcı yanlarıyla, cinsel uyanışlarıyla. Bilinen anlamda bir tarih de değil anlattığı aynı zamanda. 
Düşlerle, yani insan öznelliğiyle iç içe geçerek dönüşmüş, değişmiş bir tarihî-zaman. Bu tarihî-

48  İ. Anar, Amat, 2005, s. 224.

49  İ. Anar, Suskunlar, 2007, s. 79. 

50  İ. Anar, Puslu Kıtalar Atlası, 2011, s. 155. 
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zaman, görünüşte ‘döngüsel’. Tıpkı büyük mitlerin zamanı gibi, geri dönüşlerden, tekrarlardan 
oluşuyor.”51

Sonuç

Genel olarak alışılmış formundan uzaklaştırılarak üst-eleştirel söylemle yapısöküme uğratıl-
dığı dikkati çeken İhsan Oktay Anar romanlarında; tarih, felsefe, psikoloji, fizik, matematik, 
mekanik, coğrafya, denizcilik, teoloji, mitoloji, edebiyat, halk bilim, müzik, resim, sinema gibi 
çok çeşitli disiplin ve alanlara mahsus bilgi ve malumatlar yanında; kutsal ve tarihî metin-
ler, mitler, destanlar, masallar, efsaneler, halk hikâyeleri, meddah hikâyeleri, vampir ve kurt 
adam hikâyeleri, menkıbeler, tezkireler, kıssalar, mesnevîler, seyahatnameler ve vakayina-
melerin, ayrıca başka roman ve hikâye metinlerinin biçimsel ve içeriksel unsurları ile de sık 
sık karşılaşılır. Çok geniş bir tarih perspektifi sunan, yalnızca yakın tarihle ve vaka zamanıyla 
ilgili değil, insanın yaratılışından beri var olduğu düşünülen ya da bilinen pek çok kişi ve 
olayın yer bulduğu Anar metinlerinde tarihi aydınlatmak gibi bir amaç söz konusu değildir. 
Yazar metinlerinde çağlar geçse de değişmeyen genel insanlık durumlarını ortaya koyarak, 
insanın yaratılışından gelen eğilimleri nedeniyle benzer olayların sürekli tekrar ettiğini, yö-
neten (tarihi yapanlar) ve yönetilen (tarihi yapanların uygulamalarına maruz kalanlar) ara-
sındaki zalim-mazlum ilişkisinin hiçbir zaman değişmeyeceğini, tarih ilminin nesnelliğine 
inanmadığını, tarihî metinlerde verilen bilgilerin metnin sahibinin yorumuna göre şekillen-
diğini, kurmaca metinlerle tarihi metinler arasında bu anlamda bir fark olmadığını her şekil-
de hissettirir. Jacques Derrida’nın “Metnin dışında ve ötesine hiçbir şey yoktur.” düşüncesine 
uygun olarak, her şeyi bir metin olarak görme ve metinler arasındaki sınırları aradan kaldı-
rarak onları iç içe geçirme ve bunu okura mesaj olarak iletme eğilimi kendisini kuvvetle belli 
eder. Tarihî olaylardan alt tabakadan insanların etkilendiği ölçüde söz eden Anar’ın bunu 
yapmasındaki amaç, halk ile yönetim arasındaki kopukluğa, halkın yönetim kademeleri ile 
ilişkisinin onların uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetleri yaşamak biçiminde geliş-
tiğine işaret etmektir. Anar romanları, tarihi aydınlatmak gibi bir amaç taşımasa da, yazarın 
insanlık tarihinde yaşananlardan çıkardığı sonuçları kuvvetle yansıtması bakımından olduk-
ça ideolojiktir. Anar romanlarındaki anlatıcıların metnin anlamsal ve ideolojik boyutu ile ilgili 
en önemli görevi, okurun metindeki alt anlamların üzerinde bir genel anlam olduğuna işaret 
etmesi, bunu da üslûbuyla ve metnin biçimiyle göstermesidir. Anlatıcının eserin teknik bo-
yutuyla ilgili en önemli işlevi ise, her fırsatta metnin oluşma ve şekillenme sürecine gönder-
me yaparak okurun dikkatini metnin kendisine yöneltmesidir. Ayrıca “ideoloji” kelimesi ile 
siyasî bir düşünceden çok genel bir dünya görüşü kastedildiğinde, Anar anlatıcılarının ide-
olojik işlevlerinin zannedildiğinden çok daha önemli olduğu, bunların söylemedikleri ama 
kastettikleri anlamlarla oldukça ideolojik bir duruş sergiledikleri görülür. 

Anar romanlarının tarihle biçimsel ilişkisi, bu türden metinlerin özellikle de vakayinamelerin 
dil ve üslûp özelliklerinin taklit edilmesi biçiminde gelişir. Sıradan insanın sıradan yaşantısı-
nın çok önemliymiş gibi gösterilerek bunların anlatımında tarihî metinlerin ciddî dilinin de-
forme edilmiş biçiminin kullanılmasına karşılık; dinî, tarihî, efsanevî kişilerin sıradan insanlar 
gibi anlatılmasının yarattığı mizah ve ironi, Anar’ın tarihi algılama biçimini ve en önemli ga-

51  Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s. 63. 
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yelerinden olan okuru eğlendirme amacını ortaya koyar. Bu tür metinlerde görülen kaynak 
gösterme biçiminin, kişisel rivayetlere dayalı abartılı bir anlatımla parodisinin yapılmasının 
ise bir yandan okurun kesin bilgi peşinde olmamasını sağlamak, diğer yandan da bunun 
zaten hiçbir metin için mümkün olmayacağını göstermek gibi bir fonksiyonu vardır. Yazar 
anlattığı olaylarla ilgili rivayetleri çeşitlendirerek ve hem bu rivayetlerin sahipleri hem de 
rivayetleri nakleden anlatıcılarla ilgili olarak okurda kasıtlı bir güvensizlik yaratarak metnin 
kendini inkâr etmesine, metinde rasyonel ve nesnel bilgi aramanın gereksizliğine, dikkatin 
metne yöneltilmesi gerektiğine vurgu yapar. Anar romanlarındaki mesajı okurun fark etme-
si için, metnin kurgusuna ve oluşturulma biçimine dikkat etme zorunluluğu vardır. 

Bütün bilgilere sahip olup bunları aşarak tahrif eden ve onlarla oynayan, insanlık tarihinin 
kodlarını çözerek ve çirkinlikleri ifşa ederek okurun zihnindeki idealizmi yıkan, eğlenceli ve 
eleştirel bir dille varlığı, “doğru” ve “gerçek” olarak bilinenleri sorgulamasını sağlamayı amaç-
layan ve onu kültürel, felsefî ve estetik olarak belli bir düzeye taşıyan İhsan Oktay Anar’ın psi-
kolojik değil felsefî derinliği bulunan, tarihî olmayıp tarihsel olan eserleri, Milan Kundera’nın 
deyişiyle söyleyecek olursak “düşünen romanlar”dır. Picasso’nun resimde yaptığı absürd dev-
rimi, İhsan Oktay Anar minyatürleri andıran romanları ile Türk romanında yapmıştır. 
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Relatıons Of Fıctıon And Hıstory In Ihsan Oktay Anar’s Novels

Abstract 
Ihsan Oktay Anar usually puts in his novels to Kostantiniye and a historical period which include between 17th 
century and early 20th century. But he doesn’t make the effort to illuminate historical events. He benefits from 
history as the atmosphere in works while molds history with religious, mythical, legendary, social elements. He 
selects a certain period of history but doesn’t depend on that pediod completely. He writes novels of infinite 
time and place while references to different time and places. He doesn’t intend to revive historical and archaic 
knowledge, contrarily he intend to give rise to thought that present and past time exist together. Narrators of 
Anar’s novels simulate style of the historical texts, inform some events which fictive historians recorded in text. 
These narrators whose use pastiche and parody techniques, mock by science of history which try to get accurate 
information. Known historical events are mentioned in Ihsan Oktay Anar’s novel purely in places. Characteristics 
of period that are narrated in text are united with the author’s imagination as a new comment. However this 
situation doesn’t mean that Ihsan Oktay Anar shrink to tell the truth. On the contrary he disclose general of trues 
which demonstrates ıtself every in age and term. His objective show life of middle and lower grade human as 
microhistorical, not life of padishahs and pashas whose are protagonist of known historical events. Anar’s novels 
exhibit a attitude which cause to doubt on reader against the science of history completely, not just “solemn 
narratives” and regulation history. Principle of “textuality of history”  in theory of New Historicism’s  are applied 
exactly in Anar’s novels. Ihsan Oktay Anar creates historical atmosphere and projects small ordinary people 
which are exposed enforcements of governings not governings in his works. Thus he is one of the most impor-
tant writes of historical novel in Turkish literature. In this paper relationship between Anar’s novels and science 
of history have been analyzed in point of form and content. This texts of eccentric novels that are opposite to 
rational reality, deform and simulate historical text have been evaluated. Anar’s experimental novels that are 
alienated to readers have been read ideologically. Influence of theory of New Historicism on these texts which 
have important message have been demonstrated.
Keywords: Ihsan Oktay Anar, pastiche, parody, New Historicism, solemn narratives, textuality, historical fiction, 
reality

İhsan Oktay Anar Romanlarında Kurmaca ve Tarih İlişkisi

Özet
Romanlarını genellikle 17. yüzyıl ile 20. yüzyılın başları arasını kapsayan bir zaman dilimine ve Kostantiniye’ye 
oturtan, ancak tarihî olayları aydınlatmak gibi bir amaç taşımayan İhsan Oktay Anar; dinî, mitik, masalsı, toplum-
sal ögelerle yoğurduğu tarihi, eserlerinde atmosfer olarak kullanır. Kendine belli bir dönemi seçerek o döneme 
tamamen bağlı kalmadan farklı zaman ve uzamlara ilmekler atarak sonsuz zamanın ve uzamın romanlarını yazar. 
Bunu da arkaik veya tarihsel olanı diriltmek amacıyla değil, yeni olanı arkaik ve tarihsel olanla iç içe geçirmek 
amacıyla yapar. Anar romanlarındaki anlatıcılar tarihî metinlerin üslûbunu taklit eder, bazı olayları tarihçilerin 
ne şekilde kayda düştüğünü bildirir, pastiş ve parodi tekniklerini kullanarak kesinlikçi bilginin peşindeki tarih 
ilmiyle alay ederler. Bilinen tarihî olaylardan zaman zaman sadece söz edilir, anlatılan dönemin özellikleri yazarın 
muhayyilesi ile birleşerek yeni bir yorumla edebi esere girer. Fakat bu durum İhsan Oktay Anar’ın gerçekleri 
anlatmaktan kaçan bir yazar olduğu anlamına gelmez. Aksine o, her dönem ve her çağda kendini gösteren ge-
nel gerçeklerin peşindedir. Merceğini bilindiği düşünülen tarihî vakaların başkahramanları olan padişahların, 
paşaların yakınına değil, toplumun orta ve alt tabakalarından insanların üzerine tutarak bir mikro tarihçi gibi 
hareket eder. “Büyük anlatılara” ve yalnızca resmî tarihe değil, bütünüyle tarih ilmine karşı okurda kuşkuya neden 
olacak bir yaklaşım sergileyen Anar romanlarında, tarihi kurgulanabilir ve yoruma açık bir metin olarak gören 
Yeni Tarihselcilik kuramının “tarihin metinselliği” ilkesi tam bir uygulama alanı bulmuştur. İhsan Oktay Anar ya-
rattığı kuvvetli tarihî atmosferde iktidardakilerin kendilerinden çok uygulamalarını eserlerine yansıtarak ve bu 
uygulamalara maruz kalan küçük sıradan insanları anlatarak Türk edebiyatının tarihî değil, tarihsel roman yazan 
en önemli yazarlarından biri olmuştur. Bu bildiride İhsan Oktay Anar romanlarının tarih ilmiyle içeriksel ve biçim-
sel ilişkisi üzerinden, nesnel gerçekliğe karşı olan söz konusu metinlerde tarihî metinlerin modelleme yapılarak 
taklit edilip deforme edildiği ve böylece okura yabancılaştırıldığı, ancak bunun genel bir dünya görüşünden ve 
romanın formuna dönük deneysel bir girişimden kaynaklandığı, bu anlamda Anar romanlarının zannedildiği 
kadar mesajsız olmadığı metinlerin alt ve üst anlamları üzerinde durularak ve ideolojik okumaları yapılarak gös-
terilmeye çalışılacak, Yeni Tarihselcilik kuramının bu metinler üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. 
Anahtar Sözcükler: İhsan Oktay Anar, pastiş, parodi, yeni tarihselcilik, büyük anlatılar, metinsellik, tarihsel ro-
man, gerçeklik
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Osmanlıyı  İtibarsızlaştırma Örneği 
Olarak Sadri Ertem’in Bir Varmış Bir 
Yokmuş’u

Alâattin Karaca
Prof. Dr., Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Giriş
1930’lu yıllar, Osmanlı’dan kalan kültüre karşı redd-i miras anlayışının egemen olduğu, yeni 
bir kültürün kurumlarıyla birlikte otoritesini sağlamaya çalıştığı bir dönemdir..1925 yılında 
yürürlüğe giren Matbuat Nizamnamesiyle  basın üzerinde güçlü bir kontrol sağlayan yeni 
yönetim, muhalif bir sese ve eleştiriye pek fırsat tanımadığı gibi, basın-yayın ve sanatsal 
etkinlikler aracılığıyla, egemen ideoloji doğrultusunda bir kültür inşasına başlamıştır. Pek 
çok konuda olduğu gibi, Cumhuriyetle beraber, yeni bir ulusal kimlik arayışına girilmiş, bu 
arayışta etnik köken, etnik coğrafya, etnik tarih konuları öne çıkmıştır. Bu bağlamda, Cum-
huriyet döneminde Osmanlılar ve Osmanlı tarihi de sıkça tartışılır. Söz konusu yıllardan itiba-
ren, özellikle edebiyatta, değişik türde verilen eserlerin bir kısmında, Osmanlı hanedanının 
kötülendiği, Osmanlı tarihinin karalandığı ve âdeta bir itibarsızlaştırma edebiyatının vücut 
bulduğu dikkati çeker. Kuşkusuz bu, yeni rejimin kendine yeni bir tarihsel köken arayışının 
göstergesidir. Bu tür eserlere birkaç örnek vermek gerekirse, ilkin Nizamettin Nazif’in Kara 
Davut (1928)’u gösterilebilir.. Söz konusu romanda İstanbul’un fethi anlatılır. Ancak yazar, 
Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihinde de bir çağ açan bu önemli olayı, tarihsel ger-
çekliğin aksine, bir kadın ve oğlan savaşı olarak yansıtır. Fatih’in ordusunu ise, kadın ve oğ-
lanlar için savaşan, eli kanlı, zorba barbar bir ordu olarak takdim eder1. 
Bir başka örnek, yine aynı yazarın Deli Deryalı(1928)’sıdır. Bu kez, Osmanlı’nın bir cihan devle-
ti olduğu yükselme dönemi, Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarıdır ele alınan. Ancak, 
yazar itibarsızlaştırma anlayışını bu eserinde de sürdürerek, Kanuni’nin haremde bir sefahat 
içinde yaşadığını ileri sürer. Nizamettin Nazif, Fatih’e karşı takındığı olumsuz, aşağılayıcı tutu-
munu, bu romanda Kanuni’ye karşı da sürdürerek, onu zaaf içinde, kararsız, eğlenceye düş-
kün, erkekliğini yitirmiş, para ve kadından başka bir şeye önem vermeyen bir Osmanlı sul-
tanı olarak tanıtır. Zeki Taştan’ın tespitiyle; “…Kanun Sultan Süleyman’ı; ‘..her Osmanlı prensi 
gibi müterreddi ve şehvetperest’ birisi olarak gösterir. (…) yaşadığı Topkapı Sarayını, ‘baştan 
başa bir hususi kerhane ve zina menbaı’ olarak tavsif eder”2. Aynı yazar, Köroğlu (1928) ro-

1  Zeki Taştan,  Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar (1871-1950), İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst, Basılmamış Doktora Tezi, 
İstanbul, 2000, s. 1253.

2  Zeki Taştan,  Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar (1871-1950), İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst, Basılmamış Doktora Tezi, 
İstanbul, 2000, s. 1254.
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manında da itibarsızlaştırma tavrını sürdürür. Bu kez, Yıldırım Beyazıt dönemini konu edinir 
ve Yıldırım Beyazıt’ı Edirne Sarayı’nda, haremde sefahat içinde yaşayan bir padişah olarak 
tanıtır. Romanda, Beyazıt’la ilgili şu cümleler dikkat çekicidir:
‘..Pây- i tahta bir baykuş gibi tüneyen .. Edirne Sarayından cihana kılıç sallayan .. şarap ile 
kadını, kadınını karşısına alır ve tam sabaha kadar her gece kadın ve şarap onunla dudak 
dudağa, kucak kucağa koyun koyuna yaşayan .. dünün cihangiri, bugünün zevkperesti ve 
zenperesti .. artık kadından ve şaraptan kâm alan, kadına ve şaraba tapan bir bedmest .. 
sefih tâcdar ..’3 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün… Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’lere, hatta 60’lara 
değin Türk romanında Osmanlıya ve Osmanlı tarihine bu olumsuz aşağılayıcı tavır yoğun 
olarak sürdürülmüştür. M. Turhan Tan, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Kadircan Kaflı, Fazlı 
Necip, hatta kimi romanlarında Abdullah Ziya Kozanoğlu, bazı Osmanlı padişahlarını afyon 
tiryakisi, kadın ve işret düşkünü, kardeş katili, devleti hurafelerle, büyücülerle ve falcılarla 
yöneten, haremde gününü gün eden şahsiyetler olarak sunarlar4. İşte Sadri Ertem’in Bir Var-
mış Bir Yokmuş5’u da bunlardan; Osmanlıyı, Osmanlı Sultanlarını itibarsızlaştırma, aşağılama 
örneklerinden biridir. Cumhuriyet’in ilk döneminde bu itibarsızlaştırma kampanyasına adı 
geçen romanıyla Sadri Ertem de katılmıştır.

Sadri Ertem kim?
1920’lerde gazeteci olarak atılmış yazın dünyasına Sadri Etem Ertem (1900-1943). 
Hakimiyet-i Milliye, Yeni Gün, Son Telgraf ve Vakit, çalıştığı başlıca gazeteler. Ahmet Oktay ona 
“Kemalizmin sol kanadında”6 yer biçmiş. Başlangıçta, 1924-25 yıllarında, hükûmete muhalif 
bir gazete olan Son Telgraf’ta başyazarlık yapmış; hatta ‘Takrîr-i Sükûn Kanunu’na aykırı ha-
reket etmek ve “hükûmeti küçük düşürerek halkı isyana teşvik etmek” suçlamasıyla İstiklâl 
Mahkemeleri’nde yargılanmış, beraat etmiş. Ancak kimilerine göre bu yargılamadan epeyce 
ürkmüş, bir süre işsiz kalmış, ‘burnu sürtüldükten sonra’, muhalefetten vazgeçip, iktidara ya-
naşmış ve inkılâbın hararetli bir savunucusu olmuş7. 1930’lu yıllarda Vakit gazetesinde ka-
leme aldığı yazılar ve özellikle  Türk İnkılâbının Karakterleri (1933) adlı kitabı, bu iddianın en 
önemli kanıtları.
İddialar bir yana, yapıtlarıyla tam bir inkılâp yazarıdır Sadri Ertem. Toplumcu Gerçekçi sa-
nat anlayışına bağlı; ancak dönemin pek çok sol aydını gibi, resmî görüşle; yani Cumhuriyet 
ilke ve inkılâplarıyla toplumculuğu örtüştürme çabasında bir yazar. Bu nedenlerle “Altı Ok’lu 
Sanatçı” diyor Mehmet Ergün ona8. Aynı nedenle ve Bir Varmış Bir Yokmuş adlı romanında 
ileri sürdüğü düşüncelerden dolayı ben de Ergün’den ilham alarak ‘Altı Oklu Yazar’ dedim 
Ertem’e. Çünkü tarihe, Osmanlıya, padişahlara, Osmanlı devlet düzenine ve toplum yaşa-

3  Zeki Taştan, Türk Edebiyatında Tarihi Romanlar (1871-1950), İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst, Basılmamış Doktora Tezi, 
İstanbul, 2000, s. 1256.

4  Gizem Akyol, (2011), 1923-1950 Arası Türk Romanında Osmanlı İmajı, Balıkesir Ünv. Sosyal Bil. Enst. Basılmamış Doktora 
Tezi, Balıkesir, 2011, s. 142-146.

5  Sadri Etem (Ertem)’in romanından yapılan alıntılar  metinde BV kısaltmasıyla gösterilmiş olup şu baskıdandır: Sadri 
Ertem, Bir Varmış Bir Yokmuş, Devlet Matbaası, İstanbul, 1933.

6  Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1993, s. 642.

7  Erol Üyepazarcı, “Sadri Ethem Ertem”, Yazılı Günler, S. 18, Kasım-Aralık 1992. s. 45.

8  Mehmet Ergün, “Altı Oklu Bir Sanatçı: Sadri Ertem”, Yazılı Günler, S. 18, Kasım-Aralık 1992, s. 64.
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mına bakışıyla tam bir ‘inkılâp aydını’ profili çiziyor yazar. Ve romanına seçtiği adla, Osmanlı 
tarihinin kapandığını ima ediyor, hatta masala benzeterek küçümsüyor o dönemi.
Çıkrıklar Durunca, Düşkünler, Bir Varmış Bir Yokmuş gibi romanları var Ertem’in. Bir Varmış Bir 
Yokmuş, Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümünde, 1933’te basılmış. Romanın bu tarihte basıl-
ması anlamlı bence; bir ‘inkılâp yazarı’ olarak kuruluşun onuncu yıldönümünde, yeni rejime 
ve öndere, Cumhuriyet’i öven, Osmanlıyı yeren bir roman ithaf etmeyi amaçlamış olmalı Er-
tem. Dönemin genel havasına uygun; Cumhuriyet aydınının tarihe; Osmanlıya bakışını yan-
sıtsan bir kitap. Yapıtı incelemeye geçmeden, bunları akılda tutmakta yarar var.

Osmanlının Cumhuriyetle imtihanı
Şimdi bir şey daha yapmalı. Romanı incelemeye başlamadan, Sadri Ertem’in, yine 
Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümü münasebetiyle Vakit gazetesinde yayımladığı “Sevin Mil-
let Sevin!”9 başlıklı yazıya göz atmalı. Bu yazıya koşut olarak okumalı Bir Varmış Bir Yokmuş’u. 
Çünkü söz konusu yazı, âdeta romanın bir özeti ya da roman âdeta bu yazının genişletilmiş 
biçimi. Özetle şu düşünceleri savunuyor Ertem, “Sevin Millet Sevin!” başlıklı yazısında:

 “Cumhuriyetten evvel devletçe tam müstakil sayılmayız.
 Çünkü müstakil devlet, müstakil bir politikaya, müstakil bir diplomasi-
ye sahiptir.”

Yukarıdaki alıntılarda ileri sürülen düşünce açık: Yazar, Osmanlı döneminde devletin bağım-
sız olamadığını savunuyor. Çünkü Osmanlı, ona göre politikasını, ordusunun kullanacağı 
silâhı, kanunlarını, iktisat ve maliyesini ve hatta kültürünü kendi tayin eden bir devlet de-
ğildi. Ertem, özellikle Tanzimat’tan sonra, Osmanlı sarayına yabancı ülkelerin nüfuz ettiğini; 
devletin iç ve dış politikasını Batılı büyükelçilerin çizdiğini belirtiyor. Bu bağlamda aşağıdaki 
tümcelere dikkat; çünkü hemen hemen aynı tümceler ve aynı kişiler, benzer bir edâ ile Bir 
Varmış Bir Yokmuş’ta da yinelenecektir:

“… iç politikası İstanbul’daki kuvvetli devletlerin sefirlerinin elinde bir 
oyuncaktı. Reşit paşa İngiliz sefiri Lord Sforatfort’a sormadan kalemini 
hokkaya banmazdı. Ne haddine sefirlere sormadan bir vali, bir muta-
sarrıf şuradan şuraya kaldırılsın?. (…) Türkiye’de en küçük dahilî mese-
le haricî siyasete bağlıydı.”

Ertem’in yazısında vurguladığı ikinci önemli düşünce, Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden 
bağımsız olmadığı. Yazar, çoğu yapıtında; örneğin Çıkrıklar Durunca’da da yerli atölyelerin 
yabancı sermaye ve sanayi karşısında özellikle zayıflatıldığını ve Osmanlı üreticisinin, esna-
fının bu kasıtlı politika sonucunda iflasa sürüklendiğini, ekonominin dışa bağımlı hâle ge-
tirildiğini ifade ediyor. Benzer düşüncelere, Bir Varmış Bir Yokmuş’ta da rastlayacağız. Yazıya 
devam edelim.  Ertem, yazısında bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin, bu alanda dahi gerilediğini, 
örneğin Avrupa unundan yapılan ekmeğin tercih edilerek, yerli üreticiye darbe vurulduğunu 

9  Yazıyı, Murat Uraz’ın Sadri Ertem Hayatı ve Eserleri (Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1940, s. 18) adlı kitabından aktardım.
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ileri sürüyor. Bu konu; yani Avrupa unundan yapılan ekmeğin sarayca benimsenmesi; hatta 
Avrupa unundan gümrük vergisi alınmaması, Bir Varmış Bir Yokmuş’ta da dile getirilmiştir. 
Ertem’in yazısında ileri sürdüğü bir başka düşünce, XIX. yüzyılda, Türk sanayiinin yabancı sa-
nayi karşısında iflas etmesi ve Osmanlı Devleti’nin, sanayi ürünleri bakımından dışa bağımlı 
hâle gelmesi. Dışa bağımlılığın bir diğer nedeni, yabancılara verilen ekonomik imtiyazlar. 
Şöyle diyor bu konuda Ertem:

“Ticaret ayni şekilde istiklâlini kaybetmiştir. Ecnebî imtiyazları, ecnebî 
bankaları, ecnebi şimendiferleri memleketteki ticaret ve tediye muva-
zenelerini Türk milletinin aleyhine bir silah olarak kullanmıştır.
Osmanlı devleti sattığı kadar alan bir cemiyet değil; sattığından daha 
çok alan bir cemiyetti. (…) Ona bu vasfı ile müstakildi demek hataların 
hatası olur.”

Özetle; Osmanlı Devleti, özellikle Tanzimat’tan sonra, iç ve dış siyasette bağımsız değildir. 
Bunun başlıca nedeni, ekonomik bakımdan dışa bağımlı olmak, yabancılara çeşitli ekono-
mik imtiyazlar vererek yerli üretimi baltalamak ve onların iflâsına yol açmaktır. İşte bunlar-
dan dolayı Osmanlı devleti bağımsız bir ülke değildi. Bunda en büyük kabahat, Osmanlı 
devlet adamlarınındır. Yeni rejim; yani Cumhuriyet, bu bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. Sadri 
Ertem’in, Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümü münasebetiyle kaleme aldığı “Sevin Millet Se-
vin!” başlıklı yazısının özünde bu savlar var. Elbette bu savların çoğu doğru, en azından son 
dönemde Osmanlı ekonomisinin giderek dışa daha bağlı olduğu, yanlış uygulama ve politi-
kalarla iflasa sürüklendiği tartışılmaz. Ama Cumhuriyetle beraber bu ekonomik sömürüden 
bütünüyle kurtulduğumuzu ileri sürmek de abartılı olur kanaatimce. 
Şimdi bu düşünceleri aklımızda tutarak yazıya koşut biçimde romanı okuyalım; Sadri Ertem, 
Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümünde basılan Bir Varmış Bir Yokmuş adlı yapıtında Osman-
lıya nasıl bakıyor, hangi mesajları verme çabasında, öyküsünü nasıl kuruyor, nasıl anlatıyor, 
bunları görelim.
Romanda olaylar, Abdülmecit döneminde başlar; Tanzimat yılları, hatta Rusya’daki Mum 
Fabrikasında yapılan toplantıda “1852 senesi raporu” (BV, s. 13) okunduğuna göre, olayların 
başlangıç yılı tam olarak 1852. Ve roman sona erdiğinde Lozan Antlaşması imzalanmıştır; 
yani 1924. O hâlde yaklaşık 80 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor Bir Varmış Bir Yokmuş. Os-
manlı Devleti’nin çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna değin süren uzun bir dö-
nem; ıslahat hareketleri, İkinci Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı, Mütareke dönemi, Kurtuluş 
Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu… Böylesine uzun bir zaman dilimini, akışı kesin-
tiye uğratmadan, bir öykü dairesi içinde anlatmak güç; ancak başlangıçta bunu kestireme-
miş herhâlde Sadri Ertem. Abdülmecit’in ölümüne (BV, s. 98) kadar idare etse de, ondan son-
ra soluğu kesiliyor; 1871’den 1914’e değin geçen zamanı 10 sayfada, 1914-1918 arasını da 9 
sayfada özetleyerek, bir çırpıda Mütareke ve Kurtuluş Savaşı yıllarına erişiveriyor. Bu atlama-
lar sonucunda, romanın zaten silik, cılız olan öyküsü tamamen kayboluyor; zaman, mekân 
ve kişiler arasındaki zayıf ilintiler dahi kopuyor ve bir ‘tarih musahabesi’ne dönüşüyor yapıt. 
Hatta yazar bu tarih sohbetine kendini iyice kaptırıp, okura; “Bu tarafları çok karıştırmayalım, 
müverrihler işimize karışıyorlar diye kızarlar. Ne ise!” (BV, s. 27); “… dünyayı hiçe sayan Napo-
leon Öjeninin ser bir bakışından ürkerdi. Doğru söylüyorum.” (BV, s. 29); “Napoleonu size tarif 
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ederken kendisinin hayallerden mana çıkaran, bu manalara göre hayalleri tahakkuk ettirmek 
istiyen bir adam olduğunu anlatmıştım.” (BV, s. 31) tümcelerindeki gibi sık sık sesleniyor da. 
Ertem, sonunda sözü hızla Kurtuluş Savaşı yıllarına, Atatürk’e ve Cumhuriyet dönemine geti-
rip söyleyeceğini de açıkça ifade ederek noktayı koyuyor musahabesine. 
Ne yapmak istiyor yazar? Çöken bir devletin, yorgun, mahzun ve çaresiz insanlarını mı anlat-
mak istiyor ya da insanı merkeze alarak çöküşü, yozlaşmayı bir ‘öykü’ bağlamında derinleme-
sine çözümlemek mi amacı? Veya kendi küllerinden doğan bir ulusun ‘varolma mücadelesi’ni 
yansıtmak mı? Hayır! Edebiyatın kendi kuralları, kendine özgü dili, kendine özgü kurgusu, 
tekniği, formu, yaşamın ve insanın doğası varmış, hepsi bir yana, Sadri Ertem’in önceden 
tasarladığı tek bir amacı var: Osmanlı’yla, Osmanlı devlet adamlarıyla, Osmanlı siyasetiyle, 
Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet’in kurucularını karşılaştırmak… Cumhuriyet’i, geçmişi karala-
yarak yüceltmek. Kısaca edebî olanın peşinde değil yazar; mesajın peşinde, nasıl değil, ne 
anlattığı önemli. Kafasında önceden çizilmiş bir şema var, her şeyi; sultanı, saray yaşamını, 
haremi vb. keyfince uyduruyor bu şemaya. İnsanmış, yaşammış, öyküymüş, dilmiş, kurguy-
muş, inandırıcılıkmış; en önemlisi ‘öykü anlatmanın hazzı’ymış, hiç umurunda değil… Gaze-
tecilikten edindiği tarihsel bilgileri, anekdotları, rastgele,  bir öyküye bağlamadan savurup 
duruyor sayfalara. Tarihsel bilgi yığını… Ve bu bilgi,  bir türlü edebî metne, edebî dile dönüş-
türülemiyor. O nedenle roman demek dahi güç Bir Varmış Bir Yokmuş’a. 
Romana dönersek; aslında Abdülmecit’in ölümüne değin süren bölümde, iki büyük öykü 
öbeği var. İlk öbekte, Osmanlı sarayı, Sultan Abdülmecit, Gülbahar, Valide Sultan, Reşit Paşa, 
İngiliz Büyükelçisi Stratfort ve yabancı tüccarlar;  örneğin İngiliz tüccar MR. Con Tomas öne 
çıkmakta. İkinci öbekte, mekân Rusya ve Fransa. Rus Çarı Nikola, mum tüccarı Simirnof (Si-
monof), Fransa Kralı Lui Napoleon, silah tüccarı Reno, bu  öykü öbeğinin önemli simaları.
Ve ilk öykü öbeği. Tasarı, amaç ve şema belli: Osmanlı sarayındaki israfı,  zevk ve sefahatı, pa-
dişahın gafletini, yabancı ülkelerin kuklası olan kişiliksiz devlet adamlarını teşhir etmek. Er-
tem, bu amaçla, almış eline kalemi ve daha ilk bölümde başlamış sarayı betimlemeye. Mekân: 
saray. Sahnede Sultan Abdülmecit, sonra bir grup ‘yalaka’ devlet adamı ve ardından elbette 
ki güzel cariyeler ve onlardan biri; padişahın gözdesi Gülbahar. Sultan sıkıntılı, düşünceli… 
Bu arada Ertem, bir yolunu bulup Rusya’nın savaş hazırlığı yaptığını bildiriyor okura. Sanıyor-
sunuz ki, Abdülmecit bundan dolayı düşünceli, ülke sorunlarıyla cebelleşmekte. Ama hayır! 
Birkaç sayfa sonra anlıyorsunuz ki, hükümdarın derdi başka; devletlû, elmas kadehte şarap 
içemediği için üzgün ve sıkıntılı. Çünkü elmas kadeh, devletin yoksulluğuna çare olarak satıl-
mış, bir Yahudi almış. Sultan’ın tüm derdi işte bu elmas kadehi tekrar ele geçirmek. Ülkenin, 
halkın durumu bir yana, elmas kadeh bir yana. Dünya kaynıyor, düşmanlar Osmanlı’ya saldır-
mak için plânlar yapıp fırsat kolluyor, Sultan buna çare arayacağı yerde, gözdesi Gülbahar’la 
elmas kadehte şarap içmeyi düşünüyor. Ertem’in okurda uyandırmak istediği duygu bu. Pes 
yani; ne kadar kolay bir kurgu. Bu tümceyi, Osmanlıyı savunmak; hayır Osmanlı sarayında 
bunlar yoktu, padişahlar böyle değildi demek için kurmadım. Bunlar, tarih bilimi içinde tar-
tışılır elbet. Ancak bir yazar, yapıtında doğal bir yaşam canlandırır, daha doğrusu bu yaşam, 
zamanı, mekânı, olayları ve kişileriyle ne kadar doğal; yani ne kadar kendi doğasına uygun 
olursa, roman o denli başarılı, o denli sahici olur. Yazar, bir olay kurgulamışsa, bir insan can-
landırmışsa, okurunu o olay, o insan davranışı nedeniyle ‘iknâ’ etmelidir. Okura ve sanata 
saygının gereğidir bu.  Oysa Ertem’in hiç umurunda değil bunlar. Doğayı zorluyor, fırça dar-
beleriyle yalnızca mesajı parlatıyor. Başka ülkelerce kuşatılmakta olan, çökme sürecindeki bir 
devletin yöneticisinin ruh hâlinin böyle olup olamayacağını; bu ruh hâlinin insan doğasına 
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aykırı olup olmadığını hiç düşünmüyor. Tahtı sallanan, bütün kurumlarıyla çöken, çevresi 
düşmanlarca sarılan bir hükümdar, öncelikle herhâlde korkar, iktidarının elinden gideceği 
kaygısı, karamsarlık, çaresizlik, umutsuzluk, yalnızlık duygularıyla çalkalanır ruhu. Ama hey-
hat! Ertem’in amacı, Abdülmecit’in ruhunu derinden kavramak ve yansıtmak değil ki zaten. 
İdeolojik şema, insan doğasını kara postallarının altında ezip yok ediyor. Otoriter anlatıcının 
buyruğuyla daha başta, idam yaftası boynunda ruhsuz bir varlık gibi teşhir ediliyor roman 
kişisi Abdülmecit. Evet, Abdülmecit yalnızca bir ‘teşhir aracı’dır Ertem’in romanında; Osman-
lıyı kötülemek, karalamak, padişahlığı aşağılamak için kullanılan bir ‘teşhir aracı’. İnsan değil, 
otoriter yazarın istediği gibi hareket eden, onun istediği gibi duyan, onun istediklerini konu-
şan köle. O nedenle insansız bir romandır Bir Varmış Bir Yokmuş. Ama genel bir kusurdur bu. 
Ne yazık ki, tarihsel romanlarda sık sık karşılaştığımız bir durum. Tarihsel kişilere ruh veremi-
yor genelde yazarlarımız. Romanlara, onların yalnızca belgelerde görünen/gösterilen, sü-
rekli yinelenen donuk, cansız, soluk ve suskun ‘bürokratik’ simaları yansıyor ya da destansı, 
olağanüstü her şeyin üstesinden gelen rötuşlu ‘muzaffer’ suretleri. Oysa, bir padişah da bir 
komutan da, insandır her şeyden önce. Onların da yalnızlıkları, korkuları, vehimleri, ihtiras-
ları, pişmanlıkları, vicdan azapları, arzuları, sevinçleri, hüzünleri olduğunu unutuyor çoğu 
yazar. Sadri Ertem de unutmuş, Abdülmecit’i, Gülbahar’ı, Reşit Paşa’yı ve diğerlerini çizerken. 
Şu konuşmalara, şu betimlemeye bakar mısınız? Ne denli iğreti, ne denli yapay. Abdülmecit 
ve gözdesi Gülbahar konuşuyorlar:

 “- Gülüm dedi şarap içelim şarap.
-	 İçelim.
-	 İçelim.

…………………
-	 Gülüm bana ninni söyle..” (BV, s. 9)

Ve Sadri Ertem’in fırça darbeleriyle Abdülmecit:

 “… kara sakallı, takkeli, nazarlık başında mahmur bakışlı 
Şevketmeâb…” (BV, s. 9)

Evet, tüm roman boyunca çizilen Abdülmecit portresi bundan ibaret. Ötesi? Buz dağının 
su altında kalan parçası, fotoğrafın arabı? Yok. Daha bitmiyor. Koskoca bir ülkenin hâkimi, 
üstelik savaş tamtamlarının ayyuka çıktığı günlerde, elmas kadehin derdiyle ıstıraba garko-
luyor, Valide Sultan oğlunun derdine çare bulmak için padişahı falcıya, büyücüye götürüyor 
bir gece gizlice (BV, s. 43-45), kurşun döktürüyor, tütsü yaptırıyor ona, bin çeşit hurafe, ina-
nılmaz bir sahne… Padişah bir ara “Hüngür hüngür ağlamaya…” (BV, s. 43) başlıyor, bir ara 
“Elmas kadeh, elmas kadeh. Gülbahar…” (BV, s. 44) diye sayıklıyor. Ertem, hızını alamıyor, 
bir daha çekiyor fırçayı, kara boyayla, kara sevdaya tutulmuş sefil bir âşık portresi çiziyor 
ardından. Abdülmecit, Gülbahar’a öyle tutkun ki, “Artık geceleri bahçeden içeri….” (BV, s. 
65) alamıyorlar onu. Tüm gece sarayın bahçesinde dolaşan meczup bir padişah. Birkaç kız-
la gözdesini havuzda görüyor. Gizlice izliyor onları. Kızlar gittikten sonra,  Gülbahar’ın ıslak 
ayaklarının mermer üzerine bıraktığı izleri öpüyor ve sızıp kalıyor havuzun kenarında. Ve “Er-
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tesi sabah kızlarağası onu havuzun kenarında iki büklüm horuldarken…” (BV, s. 68) buluyor. 
İnandırıcı mı bu sahneler ve bu padişah portresi? Bir kere, sarayda padişaha yer mi yok da ha-
vuzun kenarında uyuyakalsın? Ayrıca, daha birkaç bölüm önce gözdesiyle kadeh tokuşturup 
keyif süren sultanın, Gülbahar’la yeniden beraber olması çok mu zor da, yerlerde sürünüp 
ayak izlerini öpsün?  Ece Ayhan, yazılarında iktidarın yanında yer alan, iktidarın buyruklarına 
göre tarih yazanlara, ‘sarışın vakanüvisler’ der. Ertem de ‘sarışın yazar’ olarak yerini alacaktır 
bu tasnifte; tarihi düzünden okuduğu, didiklemediği, sorgulamadığı, ayrıntılara inmediği, 
‘muhtasar ve nezih’ kıldığı için.  Ama olsun, bu birinci öbekte, rejimin beklentisi doğrultu-
sunda gereken mesajlar verilmiş; Osmanlı sarayının, lüks, israf, zevk, sefahat, gaflet ve dalâlet 
içinde olduğu resmedilmiştir. 
 Ertem, bir de karşı cepheye çeviriyor kamerayı. Romanın ikinci öykü öbeği: Mekân, 
Rusya ve Fransa. Osmanlı sarayı zevk ve sefahat içinde yüzerken, bu iki ülkede hummalı bir 
çalışma yapılmaktadır. Böylece, Osmanlı sarayı ile diğerleri arasında bir karşılaştırma yapmak 
amacında yazar. Rusya’da Simirnof, Fransa’da Reno, kendi çıkarları için bir savaş çıkarmaya 
çabalıyorlar. Rusya, Fransa, İngiltere, aynı zamanda sinsi bir pazarlık yarışında. Ve sonunda 
plânlarında başarılı oluyorlar. Kırım Savaşı patlak veriyor (BV, s. 51). Mum taciri Simirnof ve 
silâh tüccarı Reno emellerine ulaşıyor, keselerini dolduruyorlar. Ertem, bir romancı gibi değil, 
bir tarih sohbeti yapar gibi; şöyle ifade ediyor bu gerçekleri:

“Kırım muharebesinin başlamasını Petersburg mum fabrikatörlerile 
Paris silâh fabrikatörleri ayni sevinçle karşıladılar. Birbirlerine ziyafetler 
çektiler. (…) Sinop’ta yakılan Osmanlı donanması ve gemilerin içinde 
boğulan binlerce delikanlı mum yapılmak üzere gizlice Petersburg’a 
gönderildi. (…)Silâh satışı o kadar hararetli oldu ki, şeker fabrikaları 
bile şeker çıkarmaktan vazgeçip tüfek, kurşun top dökmeğe başladı-
lar.” (BV, s. 51)

Ertem’in bu konudaki düşüncesi açık: savaşın asıl nedeni ekonomik çıkarlardır. Yapıtta bu 
düşünceyi dile getiren pek çok konuşma ve olay var. Yazar, bundan sonra aynı düşünceye 
koşut biçimde, yabancı büyükelçilerin Osmanlı sarayındaki nüfuzunu dile getirmeye koyu-
luyor. Yukarıda; “Sevin Millet Sevin!” başlıklı yazısında buna değinmiş; özellikle Reşit Paşa’nın, 
İngiltere’nin adamı olduğuna vurgu yapmıştı. Romanda da aynı düşünce savunulmakta. Ör-
neğin; “Stratfort bir kahya, bir sultandı. Reşid Paşa da onun âdeta bir vekili idi.” (BV, s. 62) 
tümcesi bu düşüncenin bir özeti. Kırım Savaşı’ndan sonra İngiliz Büyükelçisi Stratfort’un Os-
manlı sarayındaki nüfuzu daha da artıyor. İngiltere, saraydaki adamları Reşit Paşa aracılığıyla 
Osmanlı’yı ekonomik olarak kuşatmaya, sömürmeye başlıyor. Şöyle diyor bu konuda Ertem:

“Reşit  Paşanın etrafını İngiliz Sefaretinden tavsiye ile gelen komisyon-
cular, sarraflar, dükkâncılar, imtiyaz isteyen ecnebiler aldı.” (BV, s. 53)

Osmanlı, içerde de tamamen bağımsız bir devlet olma niteliğini kaybetmeye başlamıştır.  
Öyle ki, nazırların çoğu, başka devletlerin sözcülüğünü yapar olmuştur. Daha önemlisi, padi-
şah; “Nazırlarını ancak yabancı sefirlerin mütaleasını aldıktan sonra…” (BV, s. 77) değiştirebil-
mektedir.Yazarın şu tümceleri, Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını yitirdiğinin işareti:
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“Bâbıâlinin odalarında Meclisi Vükelâ salonunda Fransa, İngiltere, 
Rusya, Avusturya politikaları harbederdi. Sanki Bâbıâlide toplanan 
Osmanlı nazırları değil, Fransa, İngiltere, Avusturya hudut karakol nö-
betçileridir.” (BV, s. 53)

Romanda iletilmek istenen bir başka düşünce, Osmanlı ekonomisinin yabancı tüccarlara ve-
rilen imtiyazlar sonucunda iflasa sürüklenmesi. Özellikle İngiliz Büyükelçisi Stratfort, Kırım 
Savaşı’ndan sonra, Reşit Paşa’nın da yardımıyla Sultan Abdülmecit’ten pek çok imtiyaz elde 
eder, padişahın ısrarla istediği elmas kadeh karşılığında, Osmanlı Devleti’ne kıyafet reformu 
yaptırıp, İngiliz tüccar Tomas’ın “…iki haftada sekiz gemi dolusu kumaş ve hazır elbise…” (BV, 
s. 57) satmasını sağlar. Yahudi tüccar Mr. Tomas, Memalik-i Mahruse’de parasına para katar-
ken; yerli tezgahlar üst üste kapanır (BV, s. 57). Bununla da yetinmez İngiltere, mal ve can 
güvenliğinin devletçe teminat altına alındığının yeniden ilânını ister, ardından yabancılara 
toprak sahibi olma hakkının verilmesini talep eder (BV, s. 59), sonra Avrupa unundan güm-
rük vergisi alınmaması irade olunur (BV, s. 61)… Buna karşılık olarak alınan krediler sonucu, 
Osmanlı yabancılara borçlandırılır. Sadri Ertem, Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı bütçesinin 
“84 milyon frank açık” (BV, s. 61) verdiğini söylüyor. Ve verilen bu imtiyazlar sonucunda Mr. 
Tomas, o denli zengin oluyor ki, tüm akrabalarını İstanbul’a yerleştiriyor, “… güzel bir lima-
nın kenarında bir İngiliz Yahudi mahallesi…” (BV, s. 93) kuruyorlar. Ve sonuç:

“Tomas mâlikanenin en uzak köşesine kadar dükkânlar açtı, fabrikala-
rının malları dükkânlarının vitrinlerinde İngiliz ordusunun bayrakları 
gibi sallandı.” (BV, s. 94)

Özetle, romanda iletilmek istenen mesaj bu. Ertem, Tanzimat’tan sonra, Osmanlı’nın ya-
bancı ülkelerce –özellikle İngiltere tarafından-  ekonomik olarak kuşatıldığını, sarayın yanlış 
politikası sonucu, ekonomik bağımsızlığın yitirildiğini, yerli üreticinin iflasa sürüklendiğini, 
toplumun giderek yalnızca tüketen durumuna geldiğini belirtiyor. Bu düşünceler doğru. 
Ancak düşüncelerin ‘doğru’ olması, metni edebi kılmaya yetmiyor. Ertem, adeta bir gazeteci 
lisanıyla; üstelik çoğu kez bir kahramana söyletmek zahmetine bile katlanmaksızın, kendisi 
savlarını bir bir ifade ediyor. Roman, böylece öyküden kopup –zaten öykü yok ki yapıtta- bir 
siyasi makaleye dönüşüyor. Ayrıca, Ertem’in bir de bütün bu sorunları getirip ‘elmas kadeh’e 
bağlaması var ki, hiç inandırıcı değil. Sırf Abdülmecit’i ve Osmanlı’yı zevk ü sefahat içinde 
yüzer göstermek için, yabancı ülkelere ekonomik imtiyazlar verilmesini, krediler alınmasını 
ve devletin borçlandırılmasını bir ‘elmas kadeh’e bağlamak, bırakın sanat etiğini, siyasal eti-
ğe de hiç yakışmaz. Romancı, olayların nedeni konusunda okurlarını ‘ikna’ etmekle yüküm-
lüdür. Neyse, bereket Abdülmecit ölüyor da, Osmanlı’ya dair hikâyât da sona eriyor..
 1871’den 1918’e, 18 sayfaya sığdırılan hızlı bir özet. Mütareke dönemine adımını 
atmıştır Ertem. Osmanlı’nın son safhası. Mütareke dönemi, işgal altındaki İstanbul’dan dağı-
nık manzaralar, Boğaz’da işgal güçlerinin gemileri, Milli Mücadele karşıtı basın, Said Molla, 
Ali Kemal, Cenap Şehabettin, Abdullah Cevdet (BV, s. 120-121)… Azınlıkların arsız neşele-
ri, işgal güçlerinin hakaretamiz davranışları, terhis olmuş iki Türk neferi aracılığıyla gözler 
önüne serilen işgal manzaraları, yoksulluk (BV, s. 118-134). Burada yer yer toparlıyor öyküyü 
Ertem. Yine de yetmiyor gücü bütünlemeye romanı. Manzaralar parça parça, kişiler, olaylar 
birbiriyle ilintisiz; dağınık bir yapı.
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Ve 1919 baharı. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Anadolu’da başlayan Kurtuluş Savaşı.  Yine parça 
parça oluyor öykü. Bir anda darülfünûn’daki Milli Mücadele karşıtı hocalara getiriyor ertem 
sözü. Sonra Malta sürgünlerine. Olay, kişi, mekân bağlamı yok oluyor, uzun uzun yorumlara 
başlıyor yazar. Bu kez ton değişiyor, bir mensureye bürünüyor metin (BV, s. 148). Mustafa 
Kemal, Anadolu’da mücadelesini sürdürüyor. Ve savaş kazanılıyor: Zafer. Osmanlı’nın ‘köhne’ 
devri kapanıyor. Ertem, başlıyor mesajlarını sıralamaya. Kişi, olay, mekân yok artık:

 “Bu çöken çatının altında can verenler şunlardı:
 Padişahın sarayı, Halifenin kavuğu, arap harfinin akıllı ve maşlahlı be-
deni destarlı medrese, hacı yağı sürünüp yeşil cübbesini savuran, gö-
bek oynatan şer’i şerif…” (BV, s. 154)

Lozan’a geliyoruz. Yabancı ülkelere karşı boynu bükük Osmanlı devlet adamlarının tersine, 
onurlu bir diplomat çıkıyor karşımıza: İsmet Paşa.  Tomas’ın torunu Lord Gürzon’a gereken 
yanıtı veriyor; isteklerini reddediyor sömürgeci devletlerin. Ve sonuç: Bağımsız Türkiye.

“Sözün meydan harbinde kapitülasyon kalesi, Afyon Karahisar Kalesi 
gibi bir günde düştü. Tomas’ın torunları bu haberi alınca kalp sekte-
sinden öldüler.

 Şimdi bunlar bir varmış, bir yokmuş oldu.” (BV, s. 157)

Ertem’in bu romanda tek bir amacı var: Mesaj vermek,  bilgi aktarmak, halkı bilinçlendir-
mek. Osmanlı’yla Cumhuriyet dönemini karşılaştırmak. Cumhuriyet’i, Kemalizmi övmek için, 
Osmanlı’yı kötülemek. Ama bunları yaparken, edebî kurallara; kurguya, tekniğe, öyküye, in-
san doğasına hiç uymuyor yazar. Yakasında altı oklu rozet, elinde altı oktan biri… Vuruyor 
göğsüne edebiyatın. İnkılâb aşkına!...
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Sadrı Ertem’s Bir Varmıs Bir Yokmuş as an Example to Dıscredıt the Ottomans

Abstract 
It is a fact that the new administration tried to build new culture acting on the ruling ideology right after 
the proclamation of the republic. In this context, Turkish history was attempted to be rebuild as well. At the 
beginnings of the republic, a negative attitude was adopted towards the Ottomans and the Ottoman history. 
This attitude can be easily found in Turkish novels, too. One of the writers of Republican period Sadri Ertem 
supported the smear campaign against Ottomans and Ottoman history. The current study aims to show the 
attitude towards the Ottomans and the Ottoman history and how that period is discredited in the name of 
building a new history.

Key words: Sadri Ertem, Bir Varmış Bir Yokmuş, republic, history, Ottomans.

Osmanlıyı İtibarsızlaştırma Örneği Olarak Sadri Ertem’in Bir Varmış Bir Yokmuş’u

Özet
Cumhuriyet’in ilânıyla birlikte yeni yönetimin, egemen ideoloji doğrultusunda, yeni bir kültür inşa etmeye 
çalıştığı bir gerçektir. Bu çerçevede, Türk tarihi de yeniden inşa edilmeye çalışılır ve Cumhuriyet’in ilk döne-
minde, Osmanlıya ve Osmanlı tarihine karşı olumsuz bir tavır takınılır. Osmanlıyı ve Osmanlı tarihini aşağıla-
ma tavrına, Türk romanında da sıkça rastlanır. Cumhuriyet dönemi yazarlarından Sadri Ertem de, Bir Varmış Bir 
Yokmuş adlı eserinde Osmanlıyı ve Osmanlı tarihini karalama kampanyasına katılır. Bu bildiride Sadri Ertem’in 
söz konusu romanında Osmanlıya ve Osmanlı tarihine nasıl bakıldığı, yeni bir tarih inşa etmek adına bu dö-
nemin nasıl kötülendiği gösterilecektir.

Anahtar kelimeler: Sadri Ertem, Bir Varmış Bir Yokmuş, cumhuriyet, tarih, Osmanlı.
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Nu’man’ın İçinde N/e Var?’, Nazan 
Bekiroğlu’nun “İsimle Ateş Arasında” 
Romanında ‘Ateş/ten Geçenler: 
Yeniçeriler ve Nu’man-Nihâde Aşkı’ 
Ahmet Cüneyt Issı
Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

GİRİŞ

Nazan Bekiroğlu, tasavvufun bazı hikmetli hikâyelerine, mitoloji ve tarihe yaslanan roman-
larıyla tebarüz etmiş, özgün romancılarımızdan biridir. Bu şekilde yazılmış romanlarından 
biri, İsimle Ateş Arasında adını taşır ve eserde birbiriyle paralel şekilde götürülen iki öykü söz 
konusudur. Bunlardan biri,  geriye dönüşlerle verilen Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşu, kurum-
sallaşması, güçlenmesi, Kanuni döneminden sonra bozulması ve nihayet Vak’a-i Hayriye ile 
kaldırılmasının hikâyesidir. Diğeri ise, Vak’a-i Hayriye’den üç yıl önce, Nu’man’ın Mansur adlı 
bir yeniçerinin esâmesini satın aldıktan sonra tanıştığı Nihâde’ye duyduğu aşkın hikâyesidir. 
Nu’man, ismini satın aldığı yeniçerinin dul eşi Nihâde’yi görür görmez âşık olmuş, bu aşk 
uğruna kızı Nur’u yalnız bırakmayı göze alarak eşinden boşanmıştır. Böylece aşk, ‘boşanma’, 
daha çok mutlu olunacağına duyulan inançla bir başkasıyla ‘evlenme’ ve nihayet ondan da 
‘ayrılma’ gibi bazı temel eylemler arasında şekillenen aşk hikâyesiyle, bununla aynı başlıklar 
altında düşünülebilecek olan Yeniçerinin hikâyesi eserde birbirleriyle bütünleşir. Sözü edi-
len hikâyelere bazı hikmetli kıssalar, söylenceler de eşlik eder. Bunlardan biri, Suhreverdî’nin 
anlattığı tavus kuşunun hikâyesidir. Bununla geçmiş’in şimdi’ye ve geleceğe olan tesiri vur-
gulanır. Diğeri ise, turna kuşuyla ilgili efsanedir. Kavramlaştırırsak, bu efsanede ‘sadâkat’, ‘tek 
eşlilik’ ve ‘lidere bağlılık’ gibi meselelerin altı çizilmektedir. Vurgulanan bu anlamları dolayı-
sıyla, söz konusu metinlerin eserin sonunda birbiriyle bütünleştiğini söylediğimiz Yeniçeri ve 
aşk hikâyesi için bir ‘okuma haritası’ olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

1. Altmetinlerden Biri: Sühreverdi’nin Padişahın Tavusu Hikâyesi  

“Hatırlatıcı bir rüzgâr geçtikçe. (…) Hatırlarmışım. Unu-
turmuşum tekrar.” (80)

Anlatıcı, İsimle Ateş Arasında1 romanının sonunda, aslında söylemek istediklerinin tamamı-

1  İncelemede romanın şu baskısından yararlanılmıştır: İsimle Ateş Arasında, İstanbul 2002. Roman hakkında ayrıca bkz. 
Sevi Aral, “Yazdıklarım Okuyucunun Elini Yaksın İstiyorum”, Zaman Gazetesi, Kültür-Sanat Sayfası, 17.10.2002; Burak De-
mirci, “Ya Cinnet, Ya Hicret (Söyleşi)”, Aksiyon, S. 411, 21 Ekim 2002, ss. 62-64; Ercüment Dursun, ”Her şey İsimle Ateş Ara-
sında (Söyleşi)”, Türk Edebiyatı, S. 349, Kasım 2002, ss. 44-48; Mustafa Kutlu, “İsimle Ateş Arasında”, Yeni Şafak, 06.11.2002, 
s. 16; Hüseyin Kamil, “Trabzon’un Sultanı”, Bölgede Gündem, 11 Kasım 2002, s. 4; Nazife Şişman, Suavi K. Yazgıç, Fatma 
K. Barbarosoğlu, “İsim Varedendir Ateş Yokeden”, Yeni Şafak, 22 Kasım 2002, s. 16; Belkıs İbrahimhakkıoğlu, “İhtişamın 
Yokluğa Seyri”, Yeni Şafak, 22 Kasım 2002, s. 16; İskender Pala, ”İki Ayrı Ateş Topu Var”, Yeni Şafak, 22 Kasım 202, s. 16; A. 
Ömer Türkeş, ”Sahte Yeniçerinin Aşkı”, Virgül, S. 57, Aralık 2002; Ercüment Dursun, ”Bu Dünyada Aşk Aslından Bir Surettir 
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nın birkaç hikâyede (Suhreverdî’nin tavusu-Turna kuşu efsânesi) zaten etkili bir şekilde dile 
getirildiğini, diğer hikâyelerin (Yeniçerilerin ve Numan ile Nihâde’nin hikâyesi) sırf bunları 
haklılaştırıcı, doğrulayan senaryolar gibi kullanıldığını ifade eder. Şehâbeddin Suhreverdî’ye 
ait olan ve tasavvufî imâlar da içeren “padişahın tavusu” öyküsü, romanın 80. sayfasında, 
Nu’man’ın Nihâde’ye duyduğu aşk anlamlandırılmaya çalışılırken verilir ve kısaca şöyledir:

Bir padişahın, içinde dört mevsim çiçeklerin açtığı çok güzel bir bahçesi varmış. Padişah, bu 
bahçede ayrıca rengârenk tüyleri olan tavus kuşları da beslermiş. Bir gün, tavus kuşların-
dan birini deri bir torbaya koydurmuş.  Yalnız, hava alabilmesi ve yem yemesi için torbaya 
küçük bir delik açtırmış. İlk başlarda burada çok bunalan,  yaşadığı bahçeyi ve arkadaşlarını 
özleyen tavus kuşu, bir zaman sonra buraya alışmış ve güzelliğini olduğunu gibi, bahçeyi ve 
arkadaşlarını da unutmuş.  Bir süre sonra, yaşadığı bu yerin yaşanabilecek en güzel yer ol-
duğunu iddia etmeye başlamış. Hatta, bir arkadaşı ona yaşadığı bu hayattan daha güzel bir 
hayatın, yaşadığı bu mekândan daha güzel bir mekânın olduğunu iddia edecek olsa, onun 
sapkın olduğuna hükmedermiş. Ancak, ara sıra, özellikle hafif bir rüzgâr esip de bahçedeki 
çiçeklerin kokusunu ona taşıdığında veyahut tavus kuşlarının şen seslerini işittiğinde, belli 
belirsiz ve nedenini bilemediği bir ıstırap duygusu hissedermiş. Nihayet, uzunca bir zaman 
geçmiş, padişah, adamlarına tavus kuşunu bulunduğu yerden çıkarıp yeniden bahçeye bı-
rakmalarını emretmiş. Dışarıya salıverilen tavus kuşu, bahçeyi ve rengârenk tüyleri olan ta-
vus kuşlarını görünce, çiçeklerin kokularını duyunca deri torba içindeyken söylediklerinin 
ne kadar yanlış olduğunu anlamış.  

Yazıcı’nın romanın sonunda “belki bu bile yetecekken anlatmak istediklerime” dediği 
hikâyelerden biri, işte budur. İnsan fıtratında var olan “unutma” ve “hatırlama” kabiliyetle-
rine bu hikâye, Numan’ın Nihâde’ye duyduğu aşkın ve Yeniçeri Ocağı’nın bozuluş ve niha-
yet ortadan kaldırılışının gerekçelerini ortaya koyduğu gibi, bu hikâyelerin olay örgülerinin 
sonuçlarına da işaret etmektedir. Bu bağlamda, Sühreverdi’nin Tavus hikâyesinin romanın 
birbiriyle paralel götürülen hikâyeler için ‘model metin’ olarak kullanıldığı söylenebilir.   

2. Üstü: 

a) İnsan ve Tarih: Nezuka-Devşirme-Padişah 

Numan’ın Nihâde’ye duyduğu aşk bahsinde, okurun romandaki şu üç karakteri tanıması ge-
rekir. Bunlardan birincisi, Turnacıbaşı’nın İstanbul’a suyun öte yakasından getirdiği ve devşi-
rilmeden evvel ismi Nezuka olan karakterdir. Nezuka, “Ona sahip olanların dilinde Tuna, ona 
sahip olmayanların ama kıyısında yaşayanların dilinde Tuna’dan başka biçimde söylenen” (45) 
bir coğrafyadan alınmış, belli eğitimlerden geçirildikten sonra Yeniçeri yapılmıştır. Duygu-
sal ve zihinsel bakımdan oldukça sarsıcı olan bu işlem, pratikte gayet yalın ve duygusuz iki 
paralel eylemle gerçekleşir: Bir tarafta Papaz, Nezuka’nın vaftiz defterindeki adının üzerini 
kırmızı kalemle çizer, diğer tarafta ise Turnacıbaşı, devşirme defterine onu “Abdullah” adıyla 
kaydeder. 

“Papaz mor cübbesini sıkıca sardı bedenine. Üzerinden ağır bir sıkıntı geçmiş, nedense birden 

(Söyleşi)”, Vakit, 11 Aralık 2002; Ekrem Özdemir, “Bazılarının Kaderi Sürgündür (Söyleşi)”, Anadolu Gençlik, Aralık 2002, 
Alaattin Karaca, “Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Romanının Tahlili”, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 
5, S. 9-10, 2003; Mustafa Ayyıldız (2003), “İsim-Aşk-Ateş”, Dergâh, S. 156, s. 22.
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ferahlamıştı. Kuş tüyünden kalemini aldı eline. Açtı vaftiz defterini. Nezuka’nın ve diğer çocukla-
rın isimlerinin üzerini kırmızı bir mürekkeple çizdi. Geldiler, diye yazdı, tarih düştü sonra, aldılar 
ve gittiler.” (48)

***

“…önce tevhid kelimesini getirdi. Yeni bir isim verdiler sonra ona. Hepsi eski bir ismin unutulması 
içindi. 

Her şey yeni bir deftere yazıldı. Anasının adı. Kenti. Köyü. Kazası. Sancağı. Eşkâli sonra. (…) Bir tek 
baba adı yazılmadı. Yoksa baba, geçmişte kalan hayata anneden daha mı kuvvetli bir bağdı? Bir 
ismin taşıyabileceği bütün mana yüküyle, Allah’ın kulu anlamına gelerek sonsuzluğa açılan bir 
boşlukla dolduruldu baba adına ayrılmış satır: Abdullah.” (48)

İsmin bir defterden düşürülüp başka bir deftere başka bir isimle kaydedilişi, devşirme siste-
mini yalınlığıyla anlatan ve insan tekinin duygularını ciddiye almayan herhangi bir tarih ki-
tabında ya da ansiklopedi maddesinde kabul edilebilir bir uygulama gibi görülebilir. Ancak, 
ikide bir “her şeyin bir şeyle bir şey arasında olduğu”nu iddia eden ve iki düzeydeki öyküsünü 
de (Numan ile Nihâde ilişkisi ve Yeniçerilerin öyküsü) bu iddia etrafında romanlaştıran İsimle 
Ateş Arasında’da, “Bütün seslerden farkı, bir anne sesi” olduğu belirtilen annenin sesinin araya 
girmesiyle tarihin soğukkanlılığı içinde görünmez olan insan, birdenbire ortaya çıkar. Göz-
yaşları içindeki Anne, giderek gözden kaybolan oğlunun ardından şunları söyler:  

“Nezuka, sakın ismini unutma. Sonra bir daha bağırdı: Nezuka, sakın dilini unutma! (…) Bir 
daha: Nezuka, anneni unutma!” (47, 48) 

Annesinin gözyaşlarına karışan tembihleri eşliğinde götürülen Nezuka, bir süre sonra -fıt-
ratta var olan “sadakat” duygusu ile- kendisini doyurup giydiren güçlü ve dirâyetli Osmanlı 
padişahını ve onun devletini ana babası bilir; adını, ismini, dilini ve memleketini unutur.

“Değil mi ki o uzak geçmişte, bütün ruhlardan söz alınmıştı. Bütün ruhların mâhiyetinde sadâkat 
vardı.” (44).  

Nezuka’nın ve onun şahsında yeniçerilerin hayatlarının çocukluklarında böylesine “keskin bir 
bıçakla” bölünmesi, daha sonrasında hiç evlenmemeleri, anne ve kadın şefkatini unutmuş/
unutturulmuş olmaları, kalplerinin “kaskatı” oluşunun esas nedenlerinden bazılarıdır. (49). 
Bir açıdan gayrı insanî ve fıtrata aykırı olan bu durum, III. Murad zamanına kadar onların 
savaşlarda başarılı olmalarının da en önemli nedendir. Bu zamana Yeniçeri yahut askerlik sis-
temi “mâhiyet”i bozulmadan devam ettirildiği gibi, “hutbe” ve “sikke” üzerinde teyit edilen ik-
tidarın gücü de, içerideki bütün unsurları birbirine bağlayacak seviyededir. Bu gücü ve ade-
ta anne baba tanımış oldukları devlete kul olmayı şeref ve gurur vesilesi sayan Yeniçeri, III. 
Murad dönemiyle birlikte iktidarın gücü ve adaleti hakkında şüphe duymaya başlar. Çünkü, 
padişahın “hutbe” ve “sikke” arasında dengeli şekilde te’yit edilen gücü, ulema ve seyfiyye, 
yani iktidar’ı var eden temel kurucu yapılar ve onları etrafında toplayan idealler (din ü devlet, 
mülk ü millet ideali), ekonomik dengesizlikler (paranın değerinin düşmesi, yeniçeri alımın-
da uyulan kuralların keyfi bir şekilde görmezden gelinmesi, ulûfenin zamanında dağıtılma-
ması, eceliyle ya da işlediği suçtan dolayı defterden düşürülen yeniçeri esâmelerin askerlik 
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mesleğiyle ilişkisi olmayan sıradan insanlara para karşılığı satılması vs.) arasında sarsılmıştır. 
Öte yandan, ticaretle uğraşmaları ve evlenmelerinin serbest bırakılması, parayı olduğu gibi 
kadın’ı ve onun şefkatini; çocuk’u ve aile sorumluluğunu tanımalarına neden olmuştur. Böy-
lece, padişahın hayatını kendi hayatları bilen ve onu korumak için “semender” kesilen; bu 
yüzden bir adları da semender olan ve devletin temsil ettiği değerlerin güçlü gölgesi altında 
ad ve dillerini unutan yeniçeri, bu sarsılmayla birlikte ad ve dillerini değilse bile, hafızada en 
uzun süre kalan koku’yu hatırlamaya başlamıştır. Bu koku, anne (kadın) şefkatinin sindiği “bir 
tas çorbanın” kokusudur: “Nezuka, her şeyi unutur da anne kokulu bir tas buğday çorbasının 
kokusunu ve tütüp duran buğusunu unutmaz.” (49).

“Allah rızası” düşüncesi merkezinde yapılanmış olan Osmanlı Devlet sistemi ve bu sistemi 
garanti eden birimler arasındaki denge, bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleyman zamanından 
sonra gevşemeye, çözülmeye başlamıştır. Bu bağlamda, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasını 
“Vak’a-i Hayriye” şeklinde adlandırarak bütün bozgunları Yeniçeri bozgununa bağlayan ta-
rihçinin ve ardıllarının, Yeniçeri bozulurken “neyin bozulmadan kaldığı”na da cevap vermesi 
gerekir. Denge bozulunca, başka bir deyişle “nehirler yatağında akmayınca” (93), elbette sis-
temin önemli bir unsuru olan Yeniçerinin bozulması da mukadderdir. Merkezden başlaya-
rak, devletin bütün temel kurumlarına sirâyet eden çözülme ile neyin kastedildiği, romanda 
şöyle ifade ediliyor: “Bizim şu hikâye içinde çözülmeden kastettiğimiz: Süleyman’ın asrına göre 
farklı olan ne ise o işte! Neyse kaybolan, yerine gelen değil yiten ne ise, o işte!” (41). Bu cümle-
lerde müphem bırakılan hususlara gelince… Bunlar, romanda herhangi bir tarih kitabında 
bulabileceğimiz bir yalınlıkla ve adeta maddeler halinde şöyle verilmektedir: 

“Biz bozguna uğradığımızda; rüşvet, yolsuzluk, iltimas, adaletsizlik, devletin halkına zulmü, hal-
kın devletine ihaneti, kenarı kırılıp da değerinden düşüveren akçe; sırrı kaybolan mercan kırmı-
zısı, nakışta derinlik doğuran gölge, hantallaşan minare, her şey ipi kopmuş bir teşbihin taneleri 
gibi dağınık duruyordu.” (91)

“Sancağa çıkmayan şehzade, devlet işine karışa duran saray kadınları, manevi kuvvet sağlamak 
için sefere katılması gerekirken konağında, yalısında, İstanbul’unda kalmayı tercih eden ulema, 
gayretin karşısına dikilen himayenin eseri olarak savaş zamanında dolgun maaşlarıyla baş-
kentte kalmayı başaran ocağın rüşvetlileri; (….) Karlofça ile kaybedilmiş topraklardan kaçan ve 
taht şehrinde hiçbir loncaya kabul edilmediği için sersefil perişan kalan köylülerin tek barınağı 
yanın yerleri ile görkemli lale bahçelerinin şehrayin artıkları… Devletine karşı güvenini yitirmiş 
halkın bitip tükenmek bilmeyen şikayetleri, halkını emniyette tutamayan devlet, başlarında za-
lim sıfatıyla ayanların bir türlü huzur bulamayan Anadolu toprağında bir anda zuhur etmesi, 
halkın zâlimleşmiş yöneticilere, yöneticilerin merkeze baş kaldırıp durması… Devlet hazinesinin 
açığını kapatmak için saraydan çıkartılarak para kesilmek üzere darphaneye gönderilen gümüş 
takımlar, felsefiyâttandır diye müfredâttan kaldırılan medrese dersleri, kalitesi Avrupa’da imâl 
edilenlerin altına düşen Osmanlı topu, ateşi ve suyu ne kadar kıvamından verilmiş olsa da artık 
Avrupa kılıçlarının esnekliğini bir türlü yakalayamayan Şam çeliği, yıldızlara bakarak yön bul-
mayı beceremediği için derin sulara açılamayan kaptanlarla dolu donanma…” (92)

Ayrıca, bu durum romanda Tunuslu tarihçi İbn Haldun’un Mukaddime adlı eserinde ileri sür-
düğü düşüncelerine müracaat edilerek, “İlâhi mukadderât” ile ilişkilendirilir ve Osmanlı Dev-
letinin durumu, “kaçınılmaz sonuç” olarak değerlendirilir. (89). Aynı mantık, “Çünkü gâyesini 
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gerçekleştiren devletler artık varlık nedenlerini yitiriyorlardı.” (90) denilerek de vurgulanır.  
Gaye, beraberinde ciddi bir “nizam” oluşturduğu gibi, nizam’ın da bağlılık ve güven’in sağ-
lanmasında çok önemli olduğu açıktır. Ancak, “büyümek bozulmanın tohumunu” da içinde 
taşıdığından, kurucu gâyenin yanlış uygulamalar, kişisel menfaatler, ihtiraslar ve keyfî bazı 
uygulamalarla bulanıklaşması; böylece sistemin inandırıcılığını yitirmesi Yeniçerinin unuttu-
ğu ya da geriye ittiği üzeri örtülmüş bazı fıtrî değer ve anıları hatırlamasına neden olmuştur.   

III. Murad zamanından, Yeniçeri Ocağının kaldırılarak adının bile yasaklandığı II. Mahmud 
dönemine kadar padişahların “Salt kendi adına taşımadığı kaderinin kaçınılmaz sevkiyle” bü-
yüdükçe şımarma ihtimali olan yerli ailelerle yolunu ayırdıkları, devşirme sistemini bu yüz-
den ihdas ettikleri ve fıtrata aykırı Cehennemî bir yalnızlık pahasına, merkeze çekildikleri 
bilinmektedir. (43). Bu yalnızlık, o sıralarda devletin büyüyüp genişlemesinin de teminatıydı: 
“Belli ki beğler kalabalık, kaderinde sultanlık yazanlar ise yalnız yaşardı.” (…) garip ki sultan mer-
keze doğru çekilirken biz çevreye doğru açıldıktı. Her şey böylece merkezin etrafında dönmeye 
başladı.” (109).

Roman, söz konusu “devlet” olduğunda bu uygulamayı kabul edilebilir bulmakla birlikte, ye-
niçeriyi olduğu gibi III. Murat’tan itibaren merkezin güvenli, fakat bir o kadar sıkıcı ve renksiz 
yalnızlığından çevrenin meraklı ve neşeli, bir o kadar tehlikeli sularına açılan Osmanlı Padi-
şahlarını da “insan” olarak anlamaya çalışır. Ancak, sistemi var eden ve güçlü kılan dengenin 
bozulmasıyla birlikte padişahlar, Muhteşem Süleyman’ın devrine dönmek için çeşitli arayış-
lar içine girer. Bu arayışın altında, padişahın kendi ismini herhangi bir isim olmaktan ya da 
I. II…. gibi salt bir sıra sayı sıfatına indirgenmekten kurtarma arzusu yatmaktadır. Bu nokta-
da, ‘Muhteşem Süleyman’ gibi özgün bir ad oluşturmak, devleti yeniden onun zamanındaki 
görkemine kavuşturmak hedefi, özellikle II. Selim ve II. Mahmut gibi padişahların ‘isim’ ile 
‘ateş’ arasında kalacağı tehlikeli süreçleri de beraberinde getirmiştir: Ya isim, ya ateş. Sultan 
II. Mahmut’un yeniçerileri yok ederek ocağı kaldırması, onun biricik olmak için isimle ateş 
arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığının bir göstergesidir. Aynı durum, Yeniçeri için de 
geçerlidir. Zaman zaman padişaha başkaldırmaları, kazan kaldırarak otoritenin uygulamala-
rını sorgulamaları ya da belirlemeye çalışmaları vs., yozlaşan ve ortadan kaldırılmak istenen 
adlarını yeniden, tıpkı Muhteşem Süleyman devrinde olduğu “muhteşem” kılmak; devleti de, 
tıpkı Muhteşem Süleyman zamanında olduğu gibi, güçlü ve kudretli zamanlarına geri dön-
dürmek içindir. Bu yoldaki eylemleri, nihayet hepsinin ya öldürülerek ya da yakılarak, yani 
ateşe atılarak yok edilmelerine neden olmuştur. İsim endişesi, padişah için de, Yeniçeri için 
de ateş/ten bir sınav, ateş/ten bir sonuç olmuştur. Kanuni’yi ‘Muhteşem’ yapan en önemli 
güç olan semender lakaplı devşirme, şimdi devleti güçten düşüren, bunun için de sonunda 
ateşe atılan bir “semender” olmuştur. Devleti ve padişahı için semender kesilen yeniçeri, bu 
kez devleti tarafından ateşte yakılır.

Roman, bütün olup bitenleri haklı- aksız ya da doğru-yanlış ayrımına giderek değerlendir-
mektense, Tunuslu tarihçinin düşüncesini; İlâhi yazgı’yı ve durmadan değişen, yenilenen, 
farklılaşan “hayat” (97)’ın altını çizmeyi tercih eder. Bu noktada, Muhteşem Süleyman’ın za-
manı, padişah için olduğu gibi yeniçeri için de tavus’un burnuna geldikçe yüreğini sızlatan, 
ancak neden böyle bir etki yaptığını tam olarak anlayamadığı o koku’nun yerine geçer. 

b) Aşk: Numan-Nihâde

Romanın Yeniçerilerin hikâyesiyle paralel götürdüğü diğer hikâye, Numan ile Nihade’nin 
ilişkisidir. Nihâde, Vak’a-i Hayriyye’den üç yıl önce (15, 16) esâme defterindeki isminin üze-
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rinden siyah kalem geçmiş olan Mansur’un eşidir. Kocasının ölümünden sonra, ondan ka-
lan buhur dükkânını işletmekte, çeşitli bitki özleri üzerinde çalışarak onlardan kokular çı-
karmakta, geçimini bu işten elde ettiği kazançla temin etmektedir. Nu’man ise, Mansur’un 
esâmesini satın almıştır. İsmini satın alınca, ona ait buhur dükkânının anahtarını da teslim 
alan Nu’man, dükkâna gittiğinde Nihâde ile karşılaşır. Nihâde,  Mansur’un adını satın almış 
olsa bile, dükkânın gelirinin yarısıyla alacağı ulûfenin üçte birinin kendisine ait olduğunu, 
yeniçeri kâtibi ile böyle anlaştıklarını, zaten o olmadan buhur işini bilmeyen Numan’ın bura-
yı işletemeyeceğini söyler. Nu’man, istediklerini kabul eder. Dükkâna gidiş gelişlerinde işini 
ciddiye alışını, buhurun yanmasıyla ortaya çıkan kokuları duydukça, yasak olmasına rağmen 
“bakışı bakışa ekleyerek” (25) ona baktıkça, Nihâde’ye âşık olur. 

 “Buhur yandı. Saldı kokusunu.

Ben dayandım.” (24)

Oysa, evlidir ve Nur isminde bir de kızı vardır:

“Evde karım, Nur, çocuğum.

Dünyanın bütün dengesi ve o dengenin içindeki düzeni bozuldu. Ben altında kaldım. Her şeyin, 
bir şeyle bir şey arasında durduğu daha baştan uyarılmış bu hikâyede çok şeyle bir şeyin arasın-
da kaldım.” (26). 

Nu’man, mâhiyetinde “adalet” olduğu için, bu durumu gizledikçe sevdiğine de evdeki ka-
rısına da haksızlık yapmış olacağını düşünür ve “meşrebinde ikinci eş” olmamasına rağmen, 
karısından Nihâde’yi “kuma” olarak kabul etmesini ister. Bu izni vermeyince, ondan boşanır 
ve Nihâde ile evlenir:

“Arkamda Nur ve annesi. O, Nihâde.

Kendisine ait olmayan iki isme ait biz, ikimiz. İki iğreti hayat. Hemen o akşam iki tanıkla bir nikâh 
bağladı bizi birbirimize.” (60)

Nihâde hakkında, “hayatta başıma gelebilecek en güzel şeydi. Onun gelişinden evvel ne varsa 
hepsi hükmünü yitirdi, kendi geçmişimi yeniden kurdum. Onunla yorumladım ondan evvel ya-
şadığım her şeyi. Onsuz bir geçmişim sanki hiç yoktu.” (32) diye düşünse de, kızı Nur’un kokusu 
aklına düştükçe Nu’man’ın içini bir sızı kaplar, ıstırap duyar. Önceleri, kuşların bir gün onu 
götüreceğinden endişelenerek Nur’un kuş kelimesini “kus” şeklinde telaffuz etmesine sevi-
nen Numan, şimdi kendisi, hem de bile isteye, kızından ve karısından ayrılmıştır.  

“Kuslar rüyalarına uçmuş mu?

Uçmus derdi şın’ın bütün dişlerini dökerek.

Şın’ın dişleri dökülmüş mü?

Dökülmüs, derdi.

“Nur, Kuşlar diyemesin de, kuşların kanadına konup uzaklara gidemesin diye mi, derdim.

(…)

Sesi çıkmazdı.” (37).
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Böylece, “yaktığı gemilerde” yanmak, “yıktıklarının enkazı” altında kalmak pahasına Nihâde ile 
evliliğini sürdüren Nu’man’ın ondan tek bir isteği olur: Bir çocuk vermesi. Fakat o, Nu’man’ın 
bu isteğine, nedenini de söylemeden, “hayır” cevabını verir. 

“Nihâde, dedim, beni baba kıl yeniden, annesi olan çocuğa baba kıl beni. (…)

Nihâde beni onda, onu bende yaşatacak bir hayata evet demiyordu. Neden, diye sordum. Nedeni 
yoktu. Susuyordu.” (126).

Suskunluğunu “karanlık” buldukça onu daha da çok tanımak, tanımlayıcı bir ad vermek is-
teyen Nu’man, çocuk talebine cevap vermemesi üzerine giderek Nihâde’den uzaklaşmaya, 
yalnızlığına gömülmeye başlar. Anlaşılıyor ki, Nihâde’yi değerlendirir ve onu “karanlık” olarak 
isimlendirirken, Numan’ın kıyas noktası boşandığı ve ona bir kız çocuğu veren eski eşidir. 
Nihâde bunu anlayamadığı gibi, Nu’man da Nihâde’nin karanlığında öldürülen yeniçeri eşi 
Mansur’u ve asıl onun adının karartılmış olduğunu aklına bile getirmez. O nedenle, her ikisi 
birbiri için karanlık’tır aslında.  

“Neyim karanlık, dedi sakince. Bu denli ortadayken ben, bunca yanındayken? Öyle değil, dedim, 
ah Nihâde, ah suskun güzellik. Aynı değil aynı isme senin ve benim verdiğim anlam. Aynı değil 
karanlık sözcüğünden senin ve benim anladığımız şey.” (165)     

Bir zamanlar kızına Nur yerine Nihâde diye seslenen Nu’man, Nihâde’nin karanlığı içine düş-
tükçe Nur’u ve kokusunu hatırlamaya başlamıştır. Nihâde ise, uykusunda Mansur’un adını 
sayıklamaktadır. “Mart sonuydu. Neye baksam Nur kokuyordu” (125). Kızı Nur’u ve kokusunu 
hatırladıkça, Nu’man için esasen daha romanın başlarında; 75. sayfada başka bir bağlamda 
söylenen “kokuyla sınan”ma süreci de başlamış olur.  

Nu’man, kendisini anlatması için verdiği deftere hiçbir ad yazmadığını görünce, Nihâde’den 
ayrılır. Çünkü, ad yoksa, hiç olmazsa harfler şeklinde de olsa görünürlük kazanan kimlik ye-
rine geçecek “defter” boş ise Nihâde de yoktur diye düşünmektedir (195). Bu anlamda Nu-
man, esâme defterlerini yaktıran, Yeniçeri Ocağını kaldıran ve Yeniçeri ismini yasaklayan II. 
Mahmut’un durumuna düşmüştür. Aynı II. Mahmut’un mezarı, adı Yeniçeri olan bir sokakta-
dır. Nu’man da, bu romanda yokluğunda bile olsa, ancak Nihâde ile var olacaktır. 

Tek çocuğu Nur ise, o sırada ölmüştür. 

“Sabah oldu Nur yoktu.

Sabah oldu Nur yoktu.

Sabah oldu Nur yoktu.” (222)

Nu’man’ın “Çalıntı” ve “iğreti” ismi Mansur da, yakılan esâme defterleriyle birlikte kül olup 
gitmiş; böylece, ismini almakla varlığına ve sahip olduklarına temellük edebileceği zehâbına 
kapıldığı “çalıntı” ve “iğreti” hayat, iki bağlamda da sonu ateş’le biten bir hikâyeye dönüşmüş-
tür. “Çalıntı bir yaşamdı bu. İğreti bir yaşamdı. Satın alanın adını ocakta kimse bilmedi. Bir esâme 
bile kalmadı ondan geriye. Ama ocağın dışında, kendisine ait isimle yaşadığı hayatta o kadar 
çok kendi isminden geçti ki. Bir isim kaldı ondan geriye. O da tek kelimeydi. Siz onu bileceksiniz: 
Ateş-ten!” (17).

Burada, bir yorumu da Nu’man ismini oluşturan ses ve hecelerden yola çıkarak yapmamız 
mümkündür.  Buna göre, Nur’un n’si ile kendi adı olan Numan’ın n’sini içerdiği için Nihâde’ye 
çabucak bağlanan Numan, yine bu nedenle ondan ayrılır. Çünkü, Nur’un n’si ve oradan bur-
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nuna gelen koku yüzünden isimle ateş’in arasına düşmüştür. Numan, sırf kendi adını oluş-
turan ses ve hecelere bakıldığında bile, Nur, Nihâde ve Mansur arasında paramparça olmuş; 
biricik olan bir isim ararken çeşitli isimlerin ortasında alevlenen bir ateşin, yangının ortasın-
da kalakalmıştır. Nihâde’ye gelince; o, devşirme Nezuka’nın n’si ile Nu’man’ın ve nur’un n’si 
arasında iyice karanlık bir varlığa dönüşmüştür. Romanda Nu’man ve Nihâde’nin koku ara-
yışları, tanısalar bile bazı kokulara bir türlü ad verememelerini de bu bağlamda düşünmek 
gerekir. Öte yandan, artık ne Nu’man ne de Nihâde, kendi adlarını taşımayacakları bir boz-
gunun ortasında birbirlerini tanımışlardır. Bu bozgundan sadece yeniçeri, sadece ekonomi 
ve sosyal hayat değil, şüphesiz aşk da nasibini alacaktır:“Sevda siyah demekti bir anlamıyla, 
sevdayı taşıyan kalpler bozuldu”. (100)

3. Alt Metinlerden İkincisi ve Sonuç Makamında 

İsimle Ateş Arasında’nın anlatıcısı, romanın “Ateş” adlı ikinci bölümünün “fsâne” başlıklı kıs-
mında turnanın efsanesini anlatır. Evlendiği gün çok sevdiği eşine, “dile benden ne dilersen” 
diyen damada, eşi, “kalbinde tek başıma hüküm sürmek isterdim” şeklinde cevap verir. Yeni 
damat da, yüzgörümlüğü olarak taktığı pahalı gerdanlık, içinde bulundukları gece ve oda-
nın duvarlarını tanık tutarak “söz olsun!” der (226). Aradan zaman geçer, damadın “kendi 
lisânının macerasında değişmek sözcüğüyle aynı imlâ üzre yazılan kalb”i değişir. (226). Bir gün, 
eve yeni bir eş getirir. Bu duruma tahammül edemeyen gelin, Allah’a “ben bu yükü taşıya-
mam, bu yer taşımaz beni”, “yer yarılsa da yerin dibine geçsem” (227) diye dua eder. Duası, son 
kısmı hariç, kabul edilir ve hemen o anda bir turna kuşuna dönüşüverir. Turna, tek eşli ve 
eşine sadık bir kuştur ve halk arasında onu öldürmek uğursuzluk kabul edilir, turna öldüren 
avcının iflah olmayacağına inanılır.  

İşte bu efsâne ve inanışa rağmen, solak olmadan solaklığa heveslenen bir delikanlı, başına 
takacağı turna tüyü kanadı için “V” şeklinde ve katar halinde uçan turna sürüsünün en başın-
daki turnanın yanındaki eşini vurur. Eşinin ardından yere inen turnayı oradan uzaklaştırma-
ya çalışsa da, gitmediğini görünce onu da öldürür. (228-230). Turnanın eşi, Osmanlı Devleti-
nin hikâyesinde kâh Padişah kâh da Yeniçeri olduğu gibi, bazen roller değişir; yeniçeri Turna 
olur, padişah turnanın eşi; padişah turna olur, yeniçeri Turnanın eşi... olur.

Nu’man ile Nihâde’nin hikâyesinde kızının annesinden boşanması Nu’man’ı öncü turna ya-
parken, ikinci evlilik onu “solaklığa özenen solak” yapar ve onun nazarında Nihâde’nin ölme-
si de bu yüzdendir.     

Turna efsânesinin ardından gelen “solaklığa özenen genç”in hikâyesiyle Suhreverdî’nin ta-
vusu hikâyesini birleştirdiğimizde, romanın hem Yeniçeri hem de Nezuka-Nu’man ilişkisi 
bağlamında vermek istediği mesaj, kolaylıkla anlaşılabilir. Nezuka ile Nu’man’ın ilişkisinde 
kokular, belli belirsiz hatırlama ve şimdi’yi geçmişe göre yeniden düzenleme çabaları sıra-
sında ortaya çıkan adlandırma telaşı ile Tavus hikâyesinde tavusun koku ile başlayan sızısı 
arasında ciddi bir ilişki vardır. Öte yandan, eşinden boşanarak Nihâde ile evlenen Nu’man’ın 
mahiyetinin seyrinden ayrı düşmesi, turna efsanesiyle bu senaryo arasında ilgi kurmamızı 
sağlamaktadır.  

Osmanlı Devletinin çöküşüne gelince… Çöküşü durdurmak için devletin yeniçeriler üze-
rinde gerçekleştirdiği işlemlerin tamamı, buna karşılık yeniçerilerin de zaman zaman kazan 
kaldırmaları vs., aslında “koku” etrafında anlamlandırılabilecek olaylardır. Söz konusu koku, 
romanda iki iddia ile metaforlaşır. Birincisi, “unutulmuş da hatırlanmış bir fıtrat”, diğeri ise “bi-
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linip de unutulmuş bir fıtrat”.  Roman, “unutulmuş da hatırlanmış olan bir fıtrat”’ın hem Yeniçeri 
ocağının çöküşü, hem Nu’man ile Nihâde’nin aşk hikâyesi hem de romanın bizatihi var oluşu 
için sahici kaynak olduğunu belirtilerek sona erer. 

“Hatırlamak, bütün kusurları ayıklarken, unutmak bütün kusurları geri döndürüyordu. Belli ki 
unutulmuş da hatırlanmış bir fıtrat, bilinip de unutulmuş bir fıtrattan daha sahici oluyordu.” (44)

Yazıcı’nın kaderi de bu hikâyeler arasında kurulur, gelişir, değişir. “Nazan” adını oluşturan 
harfler, romandaki karakterlerin adları arasında paylaştırıldığı için, Yazıcı, onların kaderlerini 
de taşımak suretiyle kâh yükselir, kâh düşer, kalkar, bozulur, yok olur… Böylece, üçüncü bir 
hikâye olarak onun da ‘İsimle Ateş Arasında’ yaşadığı bir serüven söz konusudur ve bu serü-
ven, romanlar üreten mekanizmayı işletir de işletir... 

“Ben, yazıcı. Denize bakan odamda oturuyorum. Vazgeçtiğim ismime seçtiğim ismim arasında 
duruyorum. Başlangıç tarihini atabilmem için. Kendi kavmi tarafından çarmıha gerilecek haber-
cinin doğumu üzerinden tam iki bin yıl ile bir de ay geçmesi gerekti. Kelimeleri durdukları yerden 
toplarken ben ve cümleden selametle sıyrılmak için okuyucu yüzüne sirayet edecek yazıcı uyku-
suzluğuna düşe kalkarken ben. Başladığım isimdi, bitirdiğim ateş. İsimle ateş arasında dolandım 
durdum.” (17).
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What is there in Numan? Yenicheri and Love Between Numan-Nihade: Those Who Passed the Fire in 
Nazan Bekiroğlu’s Novel İsimle Ateş Arasında

Abstract 
Nazan Bekiroğlu is an very important and orginal novelist who has written  many original work of arts. Her 
Works of art based on history and mythological stories which are reproduced historical facts and some mysti-
cal narrations. İn Between Name And Fire (İsimle Ateş Arasında),  she analyse to corruption and fall down the 
Recruiting System (Yeniçeri System) with a love story between Nu’man and Nihade. The corruption and fall 
down is not only Yeniçeri system but also love and general moralities. So, in the novel, Karabekir emphasize  
that the corruption is a komplex process.           

Keywords: Nazan Bekiroğlu, Between Name and Fire, recruiting system in Ottoman Empire, history and no-
vel, love and history

Nu’man’ın İçinde N/E Var?’  Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Romanında ‘Ateş/ten’ Geçenler: 
Yeniçeriler ve Nu’man-Nihâde Aşkı

Özet
Nazan Bekiroğlu, daha çok tarihe ve tarih’in bozulup yeniden üretildiği bir tür olan mitolojiye, kimi dini ve 
mistik anlatılara yaslanan romanlarıyla tebarüz etmiş ve bu bağlamda özgün eserler vermiş önemli romancı-
larımızdan biridir. İsimle Ateş Arasında, onun Osmanlı tarihi içinde mütalaa edebileceğimiz Yeniçeri Ocağı’nın 
bozulmasını ve nihayet Vak’a-i Hayriye ile tarih sahnesinden çekilmesini bir aşk öyküsüyle senkronik şekilde 
ele almaktadır. Senkronizasyon, sadece Yeniçeri ocağının bozuluşu ve Numan-Nihâde arasındaki aşk hikayesi 
arasında değil; padişah, ulema, genel toplumsal ahlak ve gelenek çerçevesinde de karşımıza çıkmaktadır. 
Böylece, bozulma’nın sadece bir neden ya da bir sonuçla izah edilemeyecek kadar kompleks ve bulaşıcı bir 
olgu olduğu vurgulanır. Öyle ki, bulaşıcılık kendisini aşk gibi en saf ve masum alanda bile hissettirir. Tarihçi-
nin genel ve karmaşık olan hayatından akışından çekip alarak kendi içinde değerlendirdiği yeniçeri ocağının 
bozuluş ve nihayet ilgası, İsimle Ateş Arasında romanında tarih’in buzdolabından çıkarılıp aşkın ve hayatın 
geçişken, karmaşık ve bu özellikleriyle sıcak denebilecek ortamına iade edilir. 

Anahtar kelimeler: Nazan Bekiroğlu, İsimle Ateş Arasında, Osmanlı İmparatorluğunda Yeniçeri Ocağı, tarih 
ve roman, aşk ve tarih.
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Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı 
Son Döneminde Romanlara Dair
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Giriş

Kültür toplumsal bir gerçekliktir. Kültür ve toplum arasında sıkı bir illiyet ilişkisi vardır. Kül-
türsüz bir toplum düşünülemeyeceği gibi toplumsuz bir kültür de olamaz. Tarihsel süreçte 
toplumsal birikimle meydana çıkan kültür, toplumun kimliğini oluştur. Kültür durağan de-
ğil, dinamik bir yapıya sahip olduğu için, tarih içerisinde değişimler, gelişimler olması kaçı-
nılmadır. Kültürel birikim oluşmasında etkili olan nedenlerdeki ve biçimlerdeki değişimler, 
kültürün de zamanla değişimine neden olmaktadır. Bu değişimlerde bazen değişim sebebi 
içten ve zorunlu olmayan, kendiliğinden değişimdir. Bazen de zorlayıcı ve hatta dıştan ge-
lebilmektedir.

Batı kültür ve medeniyetini devletin kötü gidişatından kurtuluşunun anahtarı olarak görül-
mesinden itibaren, Osmanlının adına “ıslahat” dediği batılılaşma süreci için de böyle bir de-
ğişimden söz edilebiliriz. Bu araştırma ile kültür değişiminin yaşandığı Osmanlıdaki adıyla 
batılılaşma sürecinde kültürün, kültür tarihinin önemli bir parçası olan edebiyatımızdaki ro-
manlara, bu romanların Osmanlı yönetimince nasıl karşılandığına, kimisine onay verilirken, 
kimisine yasak getirilme sebepleri üzerinde bir de arşiv kaynakları üzerinden bakılacaktır. 
Bu bağlamda bir dönem yayımına izin verilen, ardından yasaklanan roman örneklerine de 
değinilecektir.

Osmanlı Edebiyat Türü Olarak Roman ve Tarihi Romanlar

Romanlar edebiyatın önemli türlerinden biridir. Osmanlı’nın çeşitli alanlarında görülen ba-
tılılaşma ya da batı etkisi 1860-1870’li yıllarda tiyatro ile edebiyata girmiş, daha sonraları bu 
roman tercüme örneklerinin görülmesine vesile olmuştur.1 Özellikle matbaanın Osmanlı’ya 
gelmesiyle, Osmanlı kültüründe de bu türde çok sayıda örnek verilmiştir. Şerif Mardin batı-
lılaşma serüvenimizi anlattığı makalesinde romanların değerine ve kaynaklık rolüne değin-
miş, Türk modernleşmesini incelemek için Osmanlı romanlarının faydalı birer kaynak olduk-
larını belirtmiştir. Roman yazarlarının aslında aydın kişilikleri ile o dönemin sosyal değişim-

1  Akyüz, Kenan, “Türkler(Türk Edebiyatı)”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay., I-XIII, İstanbul 1988, Cilt XII/II, s. 567, 571.
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lerine ve değişimin getirdiği sorunlara nasıl yaklaştıklarını yazdıklarıyla böylece belgelemiş 
olduklarına dikkat çekmiştir.2

Şemsettin Sami’nin Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat (1288/1872) adlı romanı, birçok kaynakta ba-
tılı anlamdaki ve tercüme olmayan bizdeki ilk roman olarak kabul edilir.3 Osmanlı kültürüne 
sonradan dâhil olmuş, hatta bazı görüşlere göre batıdan ithal olarak nitelenmiştir.4 Nitekim 
ilk roman örneği Yusuf Kamil Paşa’nın Fransızca’dan tercümesi Telemâk’ın (1862) ardından, 
V.Hugo’nun Sefiller(1862), Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe (1864), Chateaubriand’ın 
Atala’sı (1874) gibi örneklerin tercüme edildiği görülmektedir.5

Romanların çeşitlerinden birisi de konusu ve içeriği tarihi malumat yahut tarihsel motifler-
den oluşan romanlardır. Tarih ve edebiyatın nedenli sıkı bir ilişki içinde olduklarının en güzel 
örneklerinden biri de işte bu bahsettiğimiz tarihi romanlardır. Tarihi romanlar konusunda 
1990 yılında bir doktora tezi hazırlamış olan Hülya Argunşah, Türk tarihiyle sınırlandırdığı 
“Türk Edebiyatında Tarihi Roman” başlıklı tezinde ilk tarihi romanımızı 1871’de yayımlanan 
Ahmed Mithad Efendi’nin Yeniçeriler adlı romanı olarak kayda geçmiştir.6

Geçmişten günümüze romanlarda geçen tarihsel malumat bazen tarih kitaplarının önüne 
geçmiş, daha çok bilinir hale gelmiştir. Dolayısıyla yazarları tarafından verilmek istenen ma-
lumat ve bazen de mesaj, çeşitli adlar altındaki yayım kontrol (kimi zaman sansür) kurumları 
tarafından gözden geçirilmiş, orada uygun görülenlerin yayımına izin verilmiş ya da yasak-
lanmıştır.

Konu edindiğimiz ve arşiv belgeleri üzerinden değerlendireceğimiz romanlar hakkında mu-
halif düşünce, İslam dinine aykırılık, genel ahlaka uygunsuzluk ve muzır neşriyat gibi ne-
denler, Osmanlı arşiv kayıtlarında romanların da Osmanlı yönetimince veto edilme neden-
lerinin başında gelmektedir. Bunların dışında devletin birlik ve beraberliğine aykırı görülüp 
yasaklanan, basımına onay verilmeyen romanlar da azımsanmayacak kadar vardır. Ermenice 
bazı romanların basımına izin verilmişken bazılarına izin verilmemesi bu nedene dayalıdır. 
Son dönem Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlar göz önünde bulundu-
rulursa yasaklamanın nedeni devletin birlik beraberliğine aykırı unsurlardan kaynaklandığı 
kolaylıkla anlaşılabilmektedir.7

Osmanlı Matbuat Denetim Süreci

Osmanlı’da Roman türünün gelişmesi, matbaanın kullanılmaya başlamasıyla yakından ilişki-

2  Mardin, Şerif, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”. Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s. 30.

3  Gökalp, G. Gonca, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, s. 185-186. Farklı görüşe bir örnek olarak bkz. Akyüz, “Türkler(Türk Edebiyatı)”, İslam Ansiklopedisi, XII/II, 572; 
Gökalp, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”, s. 188.

4  Davies, Robertson, “Seküler Edebiyat Olarak Roman”, Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, Çev. Adem Çalışkan, Yıl 
4, Sayı 4, Ekim/Kasım/Aralık 2004, s. 223; Gökalp, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”, s. 185-186; 
Akyüz, “Türkler (Türk Edebiyatı)”, XII/II, 572.

5  Akyüz, “Türkler (Türk Edebiyatı)”, XII/II, 572.

6  Argunşah, Hülya, Türk Edebiyatında Tarihi Roman, İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilimdalı, İstanbul 1990, 
s. 408.

7  Ergin, Osman Nuri, Türkiye Maarif Tarihi, I-V, Eser Matbaası, İstanbul 1977, III, 854.
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lidir. XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı yönetimi çoğunlukla azınlıkların elinde bulunan mat-
baa işlerinde, kitap basılırken Arap harfleri ile basmamak ve kışkırtıcı yayımlar yapmamak 
şartları ile ilk önceleri izin vermişti. Matbaanın giderek yaygınlaşması ve basılan kitapların 
geniş kitlelere ulaşmaya başlamasıyla birlikte, Osmanlı yönetimi duruma çeki düzen verme 
yoluna gitmiştir. Osmanlı yönetimi yayımlanan ve yayımlanacak diğer tüm matbuat gibi ro-
manlara da ilgisiz kalmamış, takibe almıştır.8 Dini içerikli olmayan eserlerin basımı ve daha 
sonraları dini eserlerin basımına izin verildiği bir süreçten geçilmiştir.9 Bu durum romanların 
da basım sürecinde yer almasını doğal hale getirmiştir.

Osmanlı’da kimi zaman sıkı, kimi zaman daha serbest bir tutumun sergilendiği, uzun süren 
bir matbuat denetim serüveni yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nin romanların da arasında bu-
lunduğu matbuata dair ilk denetim Bab-ı Âlî’den izinsiz kitap basılamayacağına ilişkin 1841 
tarihli iradedir.10 1856 yılında ise Takvimhane Nezaretinden izin alınması ve uygunsuz şeyler 
basılmaması şartı getirilmişken, 8 Şubat 1857 (12 Cemâziye’l-Ahir 1273) tarihli Matbaa Ni-
zamnamesi ile de matbaaların nasıl açılacağı, kitaplar ya da risalelerin basılırken nelere dik-
kat edileceği ve basılacak kitapların içeriklerinde zararlı malumat olup olmadığının denetimi 
için yetkinin Meclis-i Maarif’in uhdesine verildiği kayda geçirilmiştir.11

Onay sürecinde bu dönem görülen bir uygulama da Maarif Nezareti Meclis-i Maarif’i tara-
fından bir defaya mahsus, geçici ruhsat verilmesidir. Başvurular kabul edilirse basılmak is-
tenen esere ya da risaleye yazarı, yayımcısı, kaç adet basılacağı, nerede basılacağı, hangi 
fenne mutaallık olduğu, iki taslak nüshasının Maarif Nezaretine teslimi gibi çeşitli detaylar 
belirtilerek geçici ruhsatname tertib edilip incelemeye alınırdı. İnceleme sonucunda Meclis-i 
Maarif’in istediği şartlar yerine getirildikten sonra asıl ruhsatname verilmektedir. Nitekim, 
Ali Rıza Efendi’nin telif ettiği “Öksüz Kaptan” adlı roman (07 C 1292/11 Temmuz 1875)12 ile 
Matbaacı Mihran’a Fransızca’dan tercüme edilen “Fitne-i Cihan” adlı romana (15 S 1295/18 
Şubat 1878), neden onay verildiği, basımına neden uygun bulunduğu belirtilmeden, yukarı-
da belirtilen detaylar (yazarı, yayıncısı, kaç adet basılacağı vs.) verilerek basımına muvvakkat 
(geçici)13 ruhsatname verildiği görülmektedir.

Devletin giderek zayıfladığı, özellikle batıdan gelen milliyetçilik dalgalarının hızlandığı sıra-
larda, devletin kendini koruma refleksinin sonuçlarından biri olarak matbuatta da kontro-
lün giderek artırıldığı görülebilmektedir. Özellikle II. Abdülhamit dönemine gelindiğinde bu 
kontrol iyice belirgin hale gelmiş, 1857 tarihli Matbaa Nizamnamesi’nin yerine, önce 22 Ocak 

8  Demirel, Fatmagül, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl 3, Sayı 
5, İstanbul 2004, s. 91.

9  Demirel, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, s. 89.

10  BOA, İ. DH., 41-2021. {Tabhae-i Amire’den (Devlet matbaasından) izin alınmadan kitap ve saire basılmamasına dair İrade, 
13 Cemaziye’l-Evvel 1257/ 03 Temmuz 1841}

11  BOA, İ. MVL., 367-16095 (Litografya tezgahları hakkında hazırlanan matbaa nizamnamesinin uygulamaya konulması., 12 
Cemâziye’l-Ahir 1273 / 08 Şubat 1857); “Matbaa Nizamnamesi”, Madde 3, Düstûr I. Tertib, Matbaa-i Amire, I-IV, Dersaadet 
1289-1295, II, 227-228. Aynı nizamnamede izinsiz basımların toplatılacağı, izinsiz basım yapan matbaaların kapatılacağı 
ve çeşitli cezalar verileceğine ilişkin de açıklamalar vardır. Meclis-i Maarif’deki Tercüme ve Telif Dairesinin inceleme, onay 
ve aşamaları hakkında ayrıca bkz. BOA, MF. TTD., 5-2, 5-3.

12  BOA, MF MKT, 30-22. 

13  BOA, MF MKT, 53-87.
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1888 (9 Cemâziye’l-Evvel 1305) tarihli Matbaalar Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur.14 
Ardından 30 Kasım 1894 (21 Cemâziye’l-Ahir 1312) tarihinde, II. Abdülhamid devri sonu-
na kadar geçerli kalacak olan yeni bir “Matbaacılar ve Kitapçılar Hakkında Nizamnamesi” 
uygulamaya konulmuştur. Matbuatın denetimi Maarif Nezaretince yapılacağı hükme 
bağlanmıştır.15

1879 yılında kurulan ve Avrupa’daki faydalı kitapların memlekete tercümesi için çalışması 
amaçlanan16 ama Meclis-i Maarif adına denetim yapan “Tercüme ve Telif İdaresi” ile “Matba-
alar İdaresi” yerine, 30 Aralık 1881 (9 Safer 1299)’de daha geniş kadroyla  “Encümen-i Teftiş ve 
Muayene Heyeti” kurulmuştur. Yine Maarif Nezareti bünyesinde kurulan bu heyetin kuruluş 
amaçları belgede ; “…iş bu kütüb ve resailin mündericatının edyanca ve ahlak ve adabca ve 
politikaca mehazirden (mahzurlar) salim olup olmadığının şahsî vahid’in takdir ve tayinin-
den kurtarılıp bir hey’te havalesi ve bu heyete bi mennihi teala ileri ve adeta akademi ıtlakı-
na layık bir encümen yapılmak üzere …,” şeklinde açıkça belirtilmektedir. Buna göre incele-
menin artık bir kişi ile değil heyetçe yapılması ve daha donanımlı kişilerin inceleme yapması 
önemsenmektedir.17  Bu kurum basımı yapılmak istenen aralarında yerli/yabancı romanların 
da bulunduğu eserler ile yurt dışından getirilen ya da tercüme edilip yayımlanmak istenen 
eserlerin nüshalarının incelendiği, onay kurumu haline gelmiştir.18 Encümen-i Teftiş ve Mu-
ayene Heyeti basım öncesi kitap ya da risalelerin denetimi görevi dışında, gümrüklerde ve 
postahanelerde bulunan kitaplardan ve kütüphanelerdeki kitaplardan da sorumluydu ve 
buraları teftiş yetkileri bulunurdu. Dini kitap basımı için başvurularda görüş alınmak üzere 
Şeyhü’l-İslamlık’a gönderilirdi.19 Matbuat denetiminde gazeteler ise Hariciye Nezareti’nde 
oluşturulan matbuat idaresince incelenip kontrol edilmiş, devletin o günkü reflekslerine 
göre kimi zaman yasaklama, kimi zaman da onay verilmiştir. Bazen yasaklamalarda, daha 

14 BOA, Nizamât Defteri, 3, 46-51

15 BOA, Nizamât Defteri, 7, 34-45.

16 Demirel, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, s. 95.

17 BOA, İ. DH., 844-67818; BOA, MF. MKT., 73-24. Encümen-i Teftiş ve Muayene Heyeti teşkili ve nedenleri üzerine Padi-
şah iradesi ve aynı mealdeki Maarif Nezareti yazısı önemine binaen aynen alıyoruz; “İdare-i merkeziye-i maarifin şekl-i 
hazırının intizam ve inzibat-ı umûr-ı maksadına binaen mertebe ta’dili zaruri görünmekle ve tab’ına ruhsat istihsa için 
götürülmek ve gümrükden tutulup gönderilmekde olan kütüb ve resailin tedkik-i mündericatıyla  iş bunların tab’ı ve 
neşrine ruhsat verilip verilmemesi maddesi maarif dairesince hasbe’z-zaman vezaif-i ehemden olup bu vazifenin şimdi-
ki halde suret-i ifası ise emniyet bahsi olacak derecede olmamakla takdimü’l-ehem ale’l-mühim kaidesi iktizasınca evvel 
emrde iş bu kütüb ve resailin mündericatının edyanca ve ahlak ve adabca ve politikaca mehazirden (mahzurlar) salim 
olup olmadığının şahsî vahid’in takdir ve tayininden kurtarılıp bir hey’te havalesi ve bu heyete bi mennihi teala ileri ve 
adeta akademi ıtlakına layık bir encümen yapılmak üzere şekl ve terkib-i hazır-ı muktediyatından olarak şimdiye kadar 
bir eser gösterememiş olan telif ve tercüme dairesinin mesalih-i haliyesi mustakillen ve mahsusan bir iradeyi işgal etmek 
derecesinde olmayı matbaalar idaresinin kalbi ve mekteb ve kütüphanelerin teftişi emr-ü ehemminin dahi mühhimmen 
emken bir suret-i layıka icrası zımnında müfettiş mevcudenin dahi oraya rabt ve ilhakı ve teşkil edecek heyet-i teftişi ve 
muayene encümeni namının i’tası münasib gibi mütalaa olarak tertib-i cedidi mübeyyin pusula leffen takdim-i huzur-ı 
aliye-i vekaklet penâhîleri kılınmakla ve bunun için bu dereceye yeniden zemâyim icrasına hacet olmayıp tahsisat-ı ma-
liye dairesinde deveran-ı maslahat ettirilecek olmakla icra-yı iktizası hususuna müsaade-i celîle-i cenâb-ı hidivvîlerinin 
şâyân buyurması babında emr-ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.”

18 Maarif Dairesinde bir encümen teşkili ve teferruatına dair irade, (09 Safer 1299/30 Aralık 1881), BOA, İ. DH., 844-67818; 
BOA, MF. MKT., 73-24. Ayrıca detaylar için bkz.  Satı Bey, “Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi”, Muallim, Cilt 2, Sayı 19, Şubat 
1334, ss. 654-665; Kodaman, Bayram, Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, TTK Yay., Ankara 1991, s. 31. 1882 yılına kadar 
Maarif Nezareti teşkilatlanma ve işlevleri için ayrıca bkz. Kodaman, s. 28-31; Sakaoğlu, Necdet, Osmanlıdan Günümüze 
Eğitim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2003, s. 353.

19 BOA, İ. DH., 844-67818; BOA, MF. MKT., 73-24; Demirel, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, s. 96.
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önce onay verilmiş bazı eserlerin de onay iptaline gidildiği görülmüştür.20 Bir kısmı roman 
türünde olan, Ziya Paşa, Namık Kemal, Abdülhak Hamid gibi düşünceleri dönemin yönetimi 
ile uyuşmayan, içeriklerinde hürriyet, ihtilal vb. kavramların yoğunlaştığı yazarları eserleri 
tekrar basımda onay verilmeyen eserlere örnek verilebilir.21 Yabancı dilde Shaskpear, J. J. Ro-
usseu, Voltaire, Victor Hugo ve Emile Zola’nın eserleri de yabancı dilde yazılmış eserlerden 
yasaklanmışlar arasında yer almıştır. Bu eserlerin içeriğinde muhalif düşünce, genel ahlaka 
uygunsuzluk ve muzır neşriyat nedenlerinin yasaklanmalarında başı çektiği görülmektedir.22

Encümen-i Teftiş ve Muayene denetim ve inceleme görevi devam ederken, 1892 yılında yine 
Maarif Nezareti bünyesinde olmak üzere, Tedkik-i Müellefât Komisyonu kurulmuş, Türkçe 
Arapça ve Farsça kitaplar ile Türkçe Piyeslerden ruhsat almış olanlarının ikinci bir incelemeye 
tabi tutulması esası getirilmiştir. 1901 (1319) yılında Matbuat-ı Dahiliye Müdiriyeti denetim 
sitemine dâhil olarak, Maarif Nezareti onayının ardından bu müdüriyetin de ruhsat verme-
si ile aralarında romanların da olduğu kitap ve risaleler basılabilir hale gelmiştir.23 Ayrıca 
1902 yılında dini kitaplara atfedilen önem ve titizlik ile Maarif Nezaretinde Kütüb-i Diniyye 
ve Şer’iye Komisyonu adıyla üç ayrı alt inceleme komisyonunun oluşturulduğu kayıtlardan 
anlaşılmaktadır.24

II. Abdülhamit döneminde matbuat üzerine uygulanan sıkı denetimin gereği olarak baskısı-
na izin verilen eserlerin birer nüshalarının da arşivlenmesi için bir kütüphane oluşturulması 
gereği ortaya çıkmıştır.25 Bu amaçla 12 Aralık 1892 tarihinden itibaren incelenen eserlerden 
baskı için ruhsat alan eserlerin bir listesi ve bir nüshası II. Abdülahmid’e sunulurken, iki nüsha 
olarak istenen bu kitap ve resailin ikinci birer nüshaları da oluşturulan Bâb-ı Âlî Kütüphane-
sine gönderilmesi kararlaştırılmıştır.26  

II. Abdülhamit döneminde matbuat üzerindeki tam denetim, II. Meşrutiyetin ilanından sonra 
çıkarılan 29 Temmuz 1909 (11 Receb 1327) tarihli “Matbaalar Kanunu” ile matbuat üzerindeki 
basım öncesi denetimler sona ermiştir.27

Baskı öncesi matbuat üzerindeki denetimler kaldırılmış olmasına rağmen, Encümen-i Teftiş 
ve Muayene Heyeti görevine II. Meşrutiyetten sonra da devam etmiş, İslam dinine dair ya-
zılmış, baskı ruhsatı isteyen kitapların, İslam dinine uygun olup olmadığı incelemesini yap-
mıştır. Baskı taleplerinin yoğunlaşması ile Encümenin denetim çalışmalarında, başvuruların 
hemen sonuçlanmayabildiği, Encümenin, tereddüt veya gerekli gördüğünde ise baskı nüs-
hasının incelenmesini alt komisyona havale edebildiği anlaşılmaktadır.28

20  Ergin, III, 843-844.

21  Ergin, III, 853.

22  Demirel, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, s. 99-100.

23  Demirel, “Osmanlı Devletinde Kitap Basımının Denetimi”, s. 98-99.

24  BOA, İ. HUS., 100-149 1320 Ş-66 (Kütüb-i fıkhiyye ve diniyyenin tetkikatı için Maarif Nazırı’nın riyaseti altında üç heyet 
teşkiline dair İrade, 19 Şaban 1320 / 20 Kasım 1902).

25  BOA, İ. HUS., 9-39 1310/Ş-042, (Bab-ı Âli’de bir kütüphane inşasına dair İrade, 09 Şaban 1310 / 26 Şubat 1893).

26  BOA, Y. A. HUS., 267-88; BOA, İ. HUS., 6-67 1310/Ca-074.

27  “Matbaalar Kanunu”, Düstûr II. Tertib, I-V, Matbaa-i Amire, Dersaadet 1332, II, 404.

28  Ergin, II, 698-699.
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Osmanlı Arşiv Kaynaklarında Romanlar

Osmanlı arşivlerinde çeşitli vesilelerle romanlar konu edilmiştir. Osmanlı Devletinde, II. 
Meşrutiyet’te kaldırılan yalnız dini eserlerin incelenmesine indirgenen basım öncesi de-
netim sistemi uygulanmaktaydı. Ülke dışında basılan, Osmanlı’ya getirilmek istenen basılı 
yayınlar da aynı denetimden geçirilerek ruhsat verilirdi ya da reddedilirdi. Matbbaanın geliş-
mesiyle binlerce kitap basımı yapılabildiği düşünülürse bir de şikayet üzerine denetim site-
mi oluşturulmuştur. Kaçak basım, ülkeye kaçak giriş veya basım için alınan ruhsatın içeriğine 
uygun olmayan sonradan değiştirilen yayımların da denetlenip ruhsat iptali ya da toplatma 
yoluna gidildiği çok sayıdaki yazışmadan görülebilmektedir. 

Osmanlı arşiv belgelerine yansıyan bilgilerin çoğunluğu müellifin, mütercimin ya da yayın-
cının bir eseri bastırabilmek için gerekli denetim mekanizmalarına müracaatı veya müracaat 
sonrası kabul ya da red cevabı almasıyla ilgilidir. Arşiv belgelerinin bir kısmında romanların 
kısaca “ruhsat verildiğine”, “mahzurlu olmadığına” ilişkin kısa bir açıklama ile basım izni veril-
diği, bir kısmında ise daha geniş detaylandırmalar yapılarak niçin reddedildiği açıklanmak-
tadır.

Romanların baskı için ruhsat taleplerinin kabul edilme nedenlerine bakıldığına, kabul edil-
menin doğası gereği çok fazla detay verilmediği, kısaca uygun görüldüğü belirtilmişken, 
reddedilme gerekçelerinde durum böyle değildir. Çok sayıda reddedilme detayı belgelerde 
yer almıştır. Yukarıda tüm matbuat için belirtilen üç neden, romanlar için de geçerli olarak 
öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, İslam dinine ve genel ahlaka aykırılık,29 ikincisi muzır neş-
riyat, üçüncüsü ise milliyetçilik akımının da etkisiyle Osmanlı Devleti’nin birliğine tehdit ve 
muhalif düşüncelerdir. Bu üç genel başlık dışında az sayıdaki romanın ise ruhsatsız olduğu 
için yasaklanması ve toplatılması arşiv kaynaklarına yansımıştır.30

Kabul gören romanlar ve nedenleri: Osmanlı arşiv belgelerinde ruhsat başvurusuna onay 
verilen romanların, kabul nedenleri için bakıldığında genelde   “tab’ına beis olmadığı”, “bas-
kısına herhangi bir mahsur olmadığı”, “muzır olmadığı”, “menafi-i umumiye uygun olduğu”, 
“mahzurdan salîm olduğu lede’l-muayene anlaşılmış olduğu”, “siyasi yönü bulunmadığı ve 
düşmanca bendler olmadığı” gibi ifadelerle ruhsat verildiği görülmektedir.31 Bu ifadeler aynı 
zamanda incelemenin hangi ilkelerle yapıldığına işaret eden birkaç örnektir.

Onay için başvurulan bazı romanlara ise sebep belirtilmeden, nedene yönelik detaylara 
girilmeden sadece “neşrine izin verildiği”, “ruhsatname verildiği”, “yayımına izin verildiği”, 
“baskısına ruhsat verildiği”, “basımına izin verildiği”, “neşrine ruhsat verildiği”, “tab’ına ruh-

29 İlerki sayfalarda bu konuda çok sayıda örnek verileceğinden, bu konuda aynı mealli belgelerden biri olarak bkz. BOA, 
BEO, 1629-122124. Sadâret Mektûbî kaleminden Dahiliye nezaretinde yazılan belge içeriğinden anlaşıldığı kadarıyla, 
İkdam gazetesinde neşredilmekte olan Tesadüf adlı romanın içeriğinde evli bir adamın “fahişe” diye adlandırılan biriyle 
ilişkileri konu edinilmiştir. Dolayısıyla “…ahlak ve adab-ı islamiyeye muğayir olduğundan neşrinin men’ine …” karar ve-
rilmiştir.(29 Zilkâde 1318/10 Mart 1901)

30 Dahiliye Mektubî kalemi yazısında bazı gazetelerde tefrika şeklinde yazılan makale ve romanların daha sonra ruhsatsız 
olarak kitap şeklinde basıldığından bahisle bunlar için ruhsat alınması gerektiği bildirilmiştir. (16 Zilkâde 1310/1 Haziran 
1893) BOA, DH MKT, 1960-84. Uygulamadaki ruhsatsız basım örnekleri ve toplatılması kararları için bkz. BOA, MF MKT, 
404-2; BOA, MF MKT, 510-51; BOA, DH EUM MH, 241-68; BOA, DH MKT, 999-37; BOA, DH MKT, 1268-4;

31 BOA, BEO, 1201-90032; BOA, DH MKT, 536-75; BOA, MF MKT, 113-27; BOA, MF MKT, 172-106; BOA, MF MKT, 180-130; 
BOA, MF MKT, 457-17; BOA, MF MKT, 826-38; BOA, MF MKT, 899-3; BOA, MF MKT, 457-17; BOA, R. TO, 66-43.
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sat verildiği”, “tab’ına izin verildiği” gibi kısa ibareler ile olumlu cevaplandığı belgelerde yer 
almaktadır.32 Çok sayıdaki belgeye örnek olarak Maarif Nezareti Meclis-i Maarif’in, içlerinde 
Zakarya Artinyan’ın Miserable romanının tercümesinin de olduğu çeşitli kitapların basımına 
izin veren 1 Zilhicce 1289 (30 Ocak 1873) tarihli belgesini alıyoruz. “Fransızca tab’ olunmuş 
Miserables33 romanı ile İskendername nam kitapların tab’ ve neşrinde bir gûne mahzur ol-
madığı bi’l-mutalaa anlaşıldığından kâr ve zararım tarafına ait olmak ve istediği matbaada 
tab’ ettirerek ba’de’t-tab’ üç nüshasını daire-i maarife i’ta etmek şartıyle ve meclis-i maarife 
tensibi pusula iş bu ruhsatname bi’t-terkîm sahib-i istid’a Zakarya Artinyan nam kimesneye 
i’ta olundu.” 34

Telif ya da tercüme bazı romanlar ise kabul almıştır ancak bazı “mahzurlu yerlerinin çıkartıl-
ması ya da değiştirilmesi istenerek, inceleme sürecinde şartlı kabul almıştır. Öyle ki, bizzat 
inceleme heyetinin bizzat küçük tashih taleplerinde bulunduklarına da belgelerde rastlan-
maktadır. Örneğin, Bandırma’dan posta ile başvuru yapılan “Fani ile Ben yahud Köy Hatıra-
ları” isimli Ermenice roman için, “sakıncalı bölümleri çıkartıldığından sahibine iade” yoluyla 
basımına Encümen-i Teftiş ve Muayene Heyeti tarafından izin verilmiştir.(29 Rebiü’l-Evvel 
1314/7 Eylül 1896)35 Gariforyos Mastihyadis adlı bir Rum tarafından bastırılmak istenen 
“Veled-i Metruk” isimli Rumca romanın incelenmesi ardından, kabul evrakında da “tashih 
edildiği şekliyle basılmasında mahzur bulunmadığı” kayıtlıdır. (15 Şevval 1323/13 Aralık 
1905)36 Maarif Nezareti’nce tab edilmesine müsaade edilerek bir nüshası tasdik edilen Evsizi-
kos isimli Rumca romanda görülen bazı muzır fıkraların çıkartılması için matbaacı Yorgopolo 
Efendi’ye tenbihte bulunulduğu düzeltilmesi şartıyla basım kabulüne başka bir örnektir. (15 
Zilhicce 1321/3 Mart 1904)37

Kabul görmeyen romanlar ve nedenleri: Arşiv kaynaklarına bakıldığında romanların baskı 
için ruhsatname taleplerine ret cevabı verilmesi iki türlü gerçekleşmiştir. İlk olarak sebep 
belirtilmeden, uygun görülmediğine yönelik kısa bir açıklama ile reddedilen romanlar, ikinci 
olarak bazı detaylar verilerek, reddedilme nedeni açıkça belirtilerek onaylanmayan, baskı-

32  BOA, MF MKT, 8-127; BOA, MF MKT, 120-75; BOA, MF MKT, 164-22; BOA, MF MKT, 281-5; BOA, MF MKT, 387-15; BOA, MF 
MKT, 506-39; BOA, MF MKT, 557-4; BOA, MF MKT, 736-41; BOA, MF MKT, 738-4; BOA, MF MKT, 757-16; BOA, MF MKT, 776-
38; BOA, MF MKT, 777-4; BOA, MF MKT, 800-34; BOA, MF MKT, 837-22; BOA, MF MKT, 846-62; BOA, MF MKT, 897-38; BOA, 
MF MKT, 912-43; BOA, MF MKT, 931-28; BOA, MF MKT, 987-26; BOA, MF MKT, 1059-64;

33  Victor Hugo’nun Miserables (Sefiller romanı).

34  BOA, MF MKT, 8-127.

35  BOA, MF MKT, 332-20. Belgede Ermenice romanın niçin mahzurlu olabileceği incelemeyi yapan Encümenin Ermenice 
muayene memuru Mehmed tarafından rapor edilmiş, rapor doğrultusunda müellif düzeltme yaptıktan sonra basım ruh-
satı almıştır. Muayene memuru raporu; “Tedkîk ve teftiş olunmak üzere taraf-ı acîzâneme havale buyrulmuş olan “Fani 
ile Ben yahut Köy Hatıraları”  nam Ermenice roman âtide beyan olunacak esbabdan dolayı muzır addolunabilir. Müellif-i 
kitab, memalik-i Şahâne’de bulunan hemcinslerine (Ermenilere) hitaben ‘Sizden ekseriniz düçâr-ı ye’s ve keder ve ekseri-
niz de kûşe-i nisyan ve zulmette hüzn ile ağlamakta olduğunuzdan işte bu eseri onun için yazıyorum.’ demiştir. Bundan 
maada müellif eserinin hemcinsleri indinde pek ziyade tahiyyat ve itibar-ı ıdrâr eyleyeceğini kaviyyen bildiğinden ‘Unu-
tulmaz yadigârdır.’ diyerek bir de şerh vermiştir.”

36  BOA, MF MKT, 899-3. Muayene heyeti basım için başvuru yapılan romanın adının tashih edilmesini istemiştir. Müellif 
Rumca ismini değiştirmiş ve Rumca olan roman adını Türkçesi “Veled-i Metruk” anlamına gelecek şekilde değiştirince 
ruhsat alabilmiştir.

37  BOA, DH MKT, 825-81. İnceleme raporundan niçin düzeltme istendiği şöyle yazılıdır; “ … pusulada muharrer sahifelerde 
bazı mebâhis ve fakarât-ı muzırra mevcud bulunduğu memuru tarafından ifade kılınması üzerine, ibâraât-ı mezkûrenin 
tayyı ve ihracı için tab’ının te’hiri hususu, tâbi’ı (basımcısı) olan galata’da kurşunlu hanede matbaacı Yorgopulo Efendiye 
tenbih edileceği beyanıyla …”
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sına izin verilmeyen romanlardır. Reddedilme nedenlerin başında içeriğinin İslam dinine 
aykırılığı ile ahlaka ve adaba uygunsuzluğu gelmektedir.38 Memleket menfaatlerine, birlik 
ve beraberliğe aykırı olması, muzır yani zararlı içerikli olması, aşk, sevda içerikli olması, içeri-
ğinin mahzurlu, sakıncalı görülmesi de romanın baskıya girmesine engel olan diğer önemli 
sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Romanların basımına neden izin verilmediğine ilişkin bilgiler, çeşitli tarihlerde, çok sayıdaki 
belge ve belge içeriğinde yer almaktadır. Bunların bazılarının nedene ilişkin detay vermesi 
dikkat çekicidir. Tamamına yer vermenin imkânsızlığı ile konumuza örnek olabilecek birkaç 
tanesi ile yetinilecektir.

İzmirli Kolağası Fuad Efendinin yazmış olduğu Münevver adlı romanın basımının uygun gö-
rülmeme nedeni, “ … mevzu iki kardeş çocukların bila teemül izdivaç etmelerinden hasıl 
olan uygunsuzluğu beyan ve bunların hanımda teehhülde (evlilik) meşrut olan hüsn-ü ahla-
ka ve terbiyeye adem-i dikkat… ve hele şebab-ı nisvan taraflarından mütealası caiz olama-
yacak hayâli hissi bir takım… mebâhis-i gayri layıkayı ihtiva ettiği cihetle tab’ı caiz görülme-
diğinden sahibine iadesi…” diye açıklanmıştır. (23 Safer 1319/11 Haziran 1901)39

Devletin birlik ve beraberliğine yönelik önlemler de romanların basımına izin verilmeme 
nedenlerinden biridir. Bu sebeple, ırklar arasına nifak ve nefret saçmasından, memlekete gi-
riş ve basılması Meclis-i Mahsus-ı Vükelaca yasaklandığı halde Karakin Bubacyan tarafından 
basılan Kızıl Hediye adlı Ermenice romanın bedeli nezaretçe ödenerek imha edilmiştir.(12 
Receb 1328/20 Temmuz 1910)40

Osmanlı Devletinin hariciye vesilesiyle dış memleketlerdeki yayınlar hakkında da tedbir al-
dığı belgelere yansıyan örneklerdendir. Hariciye Dairesi Mektûbî kaleminden Sadarete ya-
zılan yazıda, “Raul de Navari tarafından “Voteur de Bosfour” namıyla bu kere mevki’ı intişara 
konulan romanın mündericat-ı muzırrasına dair Paris Sefaret-i seniyyesinden vaki’ olan 7 
Haziran 18(90) tarihli ve 107 numaralı telgrafnamenin tercümesi leffen takdim kılınmış ve 
mezkûr romanın memalik-i şahaneye men’i idhali zımnında iktida eden devvâir ve sefarât’a 
vesaya ve tebliğat-ı lazime icra kılındığı gibi bunun bir nüshasının irsali cevaben müşarün 
ileyhaya iş’ar olunmuş…” , “… iş bu roman Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin ahd-ı 
saltanatında cerayan etmiş bir vak’ayı hâkî(işlemiş) olup hakan-ı müşarün ileyhe her nev’i 
ef’al ve harekât-ı vahşiyane, ızz ve isnad olunmaktadır.” (22 Şevval 1307/11 Haziran 1890)41

İçkinin yasak olduğu, tiyatro içeriklerinin ve basılan romanların ahlak ve edebe edebe uy-
gunsuzluğu halinde yasaklanacağına dair Bâb-ı Âlî çıkışlı evrakta; “…matbuattan muntazır 
olan tehzib-i ahlaka bedel aks-i hal-i muzarrı dai (çağrıştıracak) olmakda bulunan bir takım 
romanlar hakkındaki menui’yyetin kemakân muhafazasıyla beraber …” dikkat edilmez ise 

38 Örneğin, Dahiliye nezaretince, memleket dâhilinde çıkarılan gazetelere aşk romanı, hikaye ve piyes yazdırılmaması hu-
susunun umumen tebliğ edilmiştir. (20 Zilhicce 1322/ 25 Şubat 1905) BOA, DH MKT, 934-8. Aynı mealde farklı bir örnek; 
gazetelerde aşk romanları, aşk geçen, küçük hikaye, piyes, bilmece, latife ve benzeri şeylerin yayınlanmaması. (12 Zilhic-
ce 1322/ 13 Şubat 1905) BOA, DH MKT, 2607-39; BOA, DH MKT, 2608-16.

39  BOA, MF MKT, 563-25.

40  BOA, DH EUM THR, 42-54.

41  BOA, Y. A. HUS, 235-100. Sadaretin cevabi yazısında gerekli tedbirlerin alınması talimatı aynı belge devamından okun-
maktadır.
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gereğinin yapılacağı beyan edilmektedir. (16 Rebiü’l-Ahîr 1323/20 Haziran 1905)42

Encümen-i Teftiş’e muayene için gönderilen “Büyük Şelale’nin Zindanları” adlı Türkçe’ye çev-
rilmiş romanın reddedilme nedeni ise “…asar-ı muzırradan olduğundan, dinen ve siyaseten 
tab’ının caiz olmadığı …”  şeklinde açıklanmış, ve gereği için Edirne Maarif müdürlüğüne yazı 
yazılmıştır. (18 Muharrem 1311/1 Ağustos 1893)43

İçeriğinin muzır (zararlı) görüldüğü için yasaklaması, toplanması sık görülen bir durumdur. 
Örneğin Dahiliye Nezâreti Mektubî Kalemi yazısında; “Mısır matbuatından ‘Rivayet-i Yusuf Es-
Sıddık nam romanın mündericat-ı muzırrasına mebni tesadüf olunacak nüshalarının zabtı ve 
müsaderesi lüzumu, Encümen-i Teftiş ve Muayene ifadesiyle ta’mimen icab edenlere bildi-
rilmiş ...”  ve gereğinin yapılması istenmiştir. Aynı belge dosyasında aynı sebeplerle Paris’te 
ve Selanik’te basılan iki ayrı tercüme kitap için de yasaklama getirilmiş, yurda girişinin men’i 
istenmiştir. (16 Rebiü’l-Ahîr 1320/23 Temmuz 1902)44

Meclis-i Vükelâ karalarında Ermenice romanın zararlı görülmesi nedeniyle yasaklanması ve 
tedbir alınması kararı ilginç detayları ile şöyle geçmektedir; “İlan-ı meşrutiyete mukaddem 
büyük Ermenistan vücuda getirilmesi musavver olunarak fırka-i ihtilaliyeye mensub (ihtilal-
ci) Aripar Ariparyan tarafından Varna’da gazetelerle tefrika suretinde neşr ve ba’del inkılap 
risale şeklinde tab’ olunmuş olan Garmir Jamuc yani Kızıl Hediye namında Ermenice roman 
matbuaat idaresince bi’t-tercüme bazı fakaratı beyne’l anasır nifakı ve su-i tesiratı muceb 
mahiyetinde bulunduğundan bahs ile… matbuat kanunun 35 ve matbaalar kanunun 7. 
maddeleri ahkamına tevfikan Memâlik-i Osmaniye’ye men-i duhulü…” (26 Rebiü’l-Evvel 
1328/7 Nisan 1910)45

Denetim mekanizmasında bir de matbaaların ve kitapçıların müfettişler tarafından zaman 
zaman denetlendiği, bu denetlemelerde rastlanan uygunsuzluk hakkında işlem yapıldığı 
elimizdeki belgelerden görülebilmektedir. İlgi çekici kimi detayların yer aldığı Galata’da de-
netimde yakalanan bir romanı ve içeriğinin devletin bekası için sakıncalı bulunmasına başka 
bir güzel olmaktadır.   “Bu gün Galata’da vaki’ Rum matbaaları teftiş olundukda muğayir-i 
nizam bir şey elverilemeyub yalnız Galata’da Hristodolus nam kitapçı dükkânı muayene edil-
dikde Atina matbuatından ve Rum lisanı üzerine Yunan eşkıyalarından Kaçandoni tercüme-i 
hali namzet-i fevka’l-âde mazarr bir kitab zuhur etmekle usulen bi’l-musaderede takdim-i 
huzur-u aliyye-i asafanelerine kılınmıştır. Ol-babda emr-ü ferman men lehü’l-emrindir. Mat-
baalar Müfettişi”  “Metn-i mezkûrede bir miktar icra olunan devr ve teftiş esnasında Galata’da 
Hristodolus nam kimesnenin kitsbçı dükkanında görülüp mazarratına binaen bi’t-tevkıf 
takdim-i huzur-ı samîyeyi kılındığı arz olunan Atina matbuatından Ranfo nam kimesne ta-
rafından müretteb ‘Kaçondoni Hadisat-ı Müsellahin Yahud Yunan Romanı’ ünvanlı Rumca 
risale fi’l-vaki’ Yunan vakayai’-i maziyesinden bahis olub teheyyü-ü ezhan edecek matbuat-ı 
muzırradan bulunduğu anlaşılarak ismi kütüb-ü muzırra defterine mahsus kayd edilmiş ve 
ancak arz ve takdime şayan olub…bulunacak nüshalarının müsaderesi hakkında müfet-
tişlere de tenbihat-ı mukteziye ifa kılınabilmekle men-i emrar ve neşri lüzumunun dahili-

42  BOA, BEO, 2603-195152.

43  BOA, MF MKT, 176-97.

44  BOA, DH MKT, 546-39.

45  BOA, MV, 138-57.
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ye ve zabtiye nezaret ve rüsûmât emanet-i celîlesiyle posta ve telgraf nezaret-i âlîyyesine 
ta’mimem maarif müdürlerine emr ve iş’ar buyurulması babında emr-ü ferman hazret-ü 
men lehü’l-emrindir.” (9 Rebiü’l-Ahîr 1313/29 Eylül 1895)46

Serfiçe’den gelen Ali Bey’in kitapları arasında bulunan “Monte Kristo” ve “Serseri Yahudi” 
adlı romanların bera-yı tedkik başvurusuna, rağmen sakıncalı bulunması sebebiyle Rüsu-
mat Emanetince tevkifi ile ilgili belgede de şöyle denilmektedir; “Rüsûmat emanetinin iş 
bu tezkiresinde imrarına tereddüt eylediği cihetle bera-yı tedkik gönderildiği beyan olunan 
‘Monte Kristo’ ve ‘Serseri Yahudi’ nam romanların min külli’l-vücuh mahzurdan salim olma-
dıkları cihetle tevkifleri iktiza edeceği lede’l-maani anlaşılmış olacağı mezkur kitapların iade 
ve keyfiyenin cevaben iş’ar buyurulması kararlaştırılmıştır.” (5 Receb 1320 /12 Ekim 1902)47

Maarif Nezareti, Encümen-i Teftiş ve Muayene heyeti kimi zaman ahlak ve edebe uygun ol-
madığı için hem yasaklamış, hem de toplatılma kararını vermiştir. Maarif Nezareti Mektûbî 
kaleminden çıkan yazıda deniliyorki; “Müfettiş Fevzi Efendi’nin raporuyla takdim olunan ‘De-
rine Scandal de Paris’ yani ‘Paris’in Rezail-i Ahiresi’ nam Fransızca romanın altıncı kısmını teş-
kil eden…kumarhane ve veznedarı unvanlı hikaye hılaf-ı hakikat bir takım türrehatı (saçma 
sapan sözler, hezayan) ahlak ve adâvat-ı Osmaniye’yi tezyif eder surette pek çok hezayanı 
havi olduğu…”, romanın Osmanlı’ya girişinin ve intişarının yasaklanması, mevcud nüsha-
larının toplattırılması için dahiliye nezaretine ve diğer ilgili dairelere (rüsumat emanetine, 
post ve telgraf ve zabtiye nezaretlerine ve ta’mimen maarif idarelerine tebliği) bildirilmesi 
de belge de karar altına alınmıştır. (18 Zilkâde 1316/30 Mart 1899)48

Matbuat denetiminde Osmanlı uzak yerlerdeki yayınları da tesbit etmiş ve romanlarda dahi 
olsa “fakarat-ı muzırra”ya izin vermemiştir. Kikiriki Gazetesinde Jeyipiden tarafından yazılan 
İsrael isimli romandan uygunsuz bazı kısımların yayınlandığı telgrafla bildirilmesi üzerine 
uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması tebliğ edilmiştir. (18 Şaban 1316/1 Ocak 1899)49

Osmanlı denetim sürecinde bazı romanların denetimden saklanıp yerine başka nüshanın 
verildiği de ilginç bir durumdur. Nitekim Şemsiye adıyla ruhsat alındığı tespit edilen “Guy de 
Maupassant’ın Ev Sahibesi” adlı romanının tespitten sonra ruhsatının iptal edilip yasaklandı-
ğı görülmektedir. (18 Cemaziye’l-Evvel 1320/23 Ağustos 1902)50

Osmanlı basın geleneğinde kitapların önce gazetede tefrika şeklinde bölüm bölüm yayın-
lanıp sonradan kitap halinde basıldığı görülen bir durumdur.51 Halit Ziya Uşaklıgil(1867-
1945)’in aşkı uğruna iffetini kaybedip fuhuşa sürüklenen ve trajik bir şekilde ölen Müslüman 
bir Türk kızını anlattığı ilk romanı “Sefile”52 de, 1885 yılında “Hizmet” adlı gazetede yayımlan-

46  BOA, MF MKT, 285-44.

47  BOA, MF MKT, 667-29.

48  BOA, MF MKT, 446-40.

49  BOA, HR SYS, 194-25.

50  BOA, MF MKT, 654-46.

51  Bayrak, M. Orhan, Osmanlı Tarihi Yazarları, Milenyum Yay., 2. Bsk., İstanbul 2002, s. 400. Örneğin; Eyüp Sabri Paşa’nın 
Tarih-i Vehhabiyan’ı adlı eseri de Tercümân-ı Hakîkât gazetesinde toplam otuz sekiz sayıda, kırk iki bölüm halinde yayım-
lanmıştır. Bölüm bölüm yayımlandıktan sonra 1296/1879 yılında İstanbul’daki Kırk Ambar Matbaasında basılarak kitap 
haline getirilmiştir. İlk yazı ve bir örnek için bkz. Tercümân-ı Hakîkât, sy. 331, 05 Şa‘bân 1296 (24 Temmuz 1879), s. 2-3; 
Tercümân-ı Hakîkât, sy. 446, 29 Zi’l-Hicce 1296 (14 Aralık 1879), s. 2-3.

52  Uşaklıgil, Halit Ziya, Sefile, Özgür Yay., İstanbul 2006.
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dıktan53 sonra kitap şeklinde yayımlanmak için başvurusunu yapmış, ancak Encümen-i Tef-
tiş ve Muayene tarafından “Şeair-i İslamiyete muğayereti hasebiyle kesinlikle basımının caiz 
olmadığı” yani İslam ahlak, gelenek ve göreneklerine aykırı olduğu gerekçesiyle ruhsat veril-
memiş olması da54 konumuza yakın tarihten bir başka örnek olmuştur. Halid Ziya Uşaklıgil, 
başvurusunun ardından reddedilen Sefile adlı romanının içeriğinin reddedilme nedenlerini, 
Kırk Yıl adlı eserinde sayarken, basılacak eserlerin incelemesini yapacak Encümen-i Teftiş ve 
Muayene Heyeti üyelerinin çoğunluğunun hocalar, mollalar ve şeyhlerden oluştuğu bilgisini 
vermektedir.55

Arşiv belgelerinde romanlar içeriğinin kabul ve red sadedi dışında da farklı bir kaç belge ve 
yazışmada konu edilmiştir. Örneğin belgelerde; bir “Müfettişin Muvaffakiyetleri” adlı roman-
dan yapılan alıntının kapağı, (29 Zilhicce 1320/ 29 Mart 1903)56 “Senyor Otello” adlı romanın 
tercüme masraflarının ödenmesi talebi, (19 Zilhicce 1313/ 1 Haziran 1896)57 yazmış olduğu 
büyük bir romanı takdim etmek isteyen müellifin yazısı, (28 Zilkâde 1318/19 Mart 1901)58 
arşivlerimize yansımıştır. Bazen tüm metin Türkçe roman,59 bazen tüm metin ya da bölüm 
olarak çeşitli dillerden yapılan tercüme romanlar da arşivlerde oldukça fazla sayıda görüle-
bilmektedir. 60 

Ayrıca arşiv belgelerine yansıyan romanlarla ilgili ilginç bir detay da, dönemin bakışını anlat-
ması açısından da önemlidir. Osmanlı Devleti gazetede yayınlanmakta olan bir romanda kişi-
lik haklarına zarar verildiğine kanaat getirip yayıncıyı uyarmıştır. İzmir eşrafından Evliyazâde 
ailesinin, Malûmat gazetesinde neşredilmekte olan “Kadın Kalbi” adlı romanda kişilik hak-
larına, haysiyet, namus ve şerefine yönelik şikâyeti üzerine, Osmanlı Devleti tedbirini almış 
gazeteyi uyarmıştır. Devam edilmesi durumundan daha ağır ceza verileceği bildirilmiştir.(28 
Muharrem 1320/7 Mayıs 1902)61

Osmanlı devletinin romanların denetim süreci içerisinde telif haklarına riayet eden, telif hak-
ları için verilen dilekçeleri inceleyerek mümkün olduğunca meseleleri hal yoluna gittiği de 
belgelerde değişik vesilelerle görülebilmektedir. Örneğin, Tercüme ve neşri Ahmed Midhat 
Efendi tarafından yapılan ve telif hakkı da mezkûr şahsa ait olan “Laram Okamya” isimli ro-
manın Cihan Kütüphanesi Sahibi Mihran Efendi tarafından da basılması üzerine talep edi-
len bir nüshanın durumun netleştirilmesi için mahkemeye sunulmuştur.(29 Receb 1327/16 
Ağustos 1909)62 Bir başka örnek Kosova Vilayeti Mektûbî Kalemi müsevvitlerinden Haşim 
Bey’in tercüme ederek neşrine ruhsat talep ettiği romanın, başkası tarafından neşrinin men 
edilmesi yolundaki talebinin uygun görülmediği sonuca bağlanmıştır. (22 Şaban 1310/11 
Mart 1893)63 

53  Arslanoğlu, Arsev Ayşen, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Aşk ve Nesne İlişkileri, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002, s. 2, 4.

54  Uşaklıgil, Halid Ziya, Kırk Yıl, Haz. Şemsettin Kutlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1987, s. 224-227. (H. Z. Uşaklıgil, Kırk Yıl, 
İstanbul 1987, s. 225-226dan)

55  Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 227.

56  BOA, Y. PRK TKM, 46-43.

57  BOA, Y. PRK SGE, 7-15.

58  BOA, Y. MTV, 96-98. 

59  Örnek olarak bkz. “Millet Kütüphanesi Nazırı Ali Emiri Efendi’nin Türkçe romanlarını havi defter.” BOA, EV. d.., 37928.

60  BOA, Y. EE.. d.., 983; BOA, Y. EE.. d.., 988; BOA, Y. EE.. d.., 989; BOA, Y. PRK TKM, 51-37.

61  BOA, DH MKT, 497-61. 

62  BOA, DH MKT, 2901-100.

63  BOA, MF MKT, 162-110.
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On Novels in the Final Period of Ottomans within The Context of Archieves 

Abstract

Especially with arrival of printrery at Ottoman, a number of novels have been occupied a large place in our 
literature which is an important part of the culture and history of culture. It is aimed at examining within 
the context of the ottoman achieves of premiership how the novels were received by the administration of 
Ottomans, why they approved some of them and some were censored. Reasons, such as opponent thought, 
repugnance to Islam, nonconformity to public moral, vicious publication, were in the lead for being pro-
hibited by the Ottoman administration as far as it has been reached in the Ottoman achieves. In addition, 
there were a number of novels which were censored due to seeing repugnant to unity and solidarity of the 
state. Whole texts in both the language of Turkish and in foreign language have been found in the achieves. 
Moreover a small number of novels have been occurred by virtue of aggression of copyright, human rights, 
eagerness of presenting etc.   

Keywords: Novel, Novels, Ottomans, Ottoman achieves, Inspection of publication 

Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Son Döneminde Romanlara Dair

Özet

Özellikle matbaanın Osmanlı’ya gelmesiyle, Osmanlı kültüründe çok sayıda örnek görülen romanlar, kültürün, 
kültür tarihinin önemli bir parçası olan edebiyatımızdaki geniş yer tutmuştur. Bu kadar geniş ilgi alanı olan 
romanların Osmanlı yönetimince nasıl karşılandığına, kimisine onay verilirken, kimisine yasak getirilme se-
bepleri üzerinde bir de Başbakanlık Osmanlı Arşivi kaynakları üzerinden bakılacaktır. Muhalif düşünce, İslam 
dinine aykırılık, genel ahlaka uygunsuzluk ve muzır neşriyat gibi nedenler, Osmanlı arşiv kayıtlarında roman-
ların Osmanlı yönetimince veto edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Bunların dışında devletin birlik ve 
beraberliğine aykırı görülüp yasaklanan, basımına onay verilmeyen romanlar da oldukça önemli yer tutmuş-
tur. Arşivlerde tüm metin hem Türkçe hem de yabancı dilde romanlarda bulunmaktadır. Romanlar ayrıca, telif 
hakları, kişi haklarına saldırı, takdim edilmek istenmesi gibi değişik sebeplerle de sayıca az olsa da yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Roman, Romanlar, Osmanlı Devleti, Osmanlı Arşivleri, Matbuat Denetimi
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Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın 
Osmanlı’nın Kuruluşu ve Kurtuluş 
Savaşını Anlatan Romanlarında 
“Yeniden Doğuş” Teması
 

      

Özlem Fedai

Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi

Giriş

Geçmişin bugüne taşındığı kanallardan biri “tarih” bilimi, diğeri tarihî romandır. Tarihî roman, 
gerek toplum üzerindeki etkisi gerekse yazarların bakış açılarına göre tarihî gerçekleri yo-
rumlama ve yansıtma şekli sebebiyle üzerinde birçok tartışmanın yapıldığı bir roman tü-
rüdür. Bu tür, en eski çağlardan beri iç içe geçmiş olan tarih ve edebiyatı, sağlam bir kurgu, 
güçlü ayrıntılar, ahlâkî değerler etrafındaki çatışmalarla yoğurarak okurla  buluşturur. 

Dünyada Fransız ihtilâli sonrasında yükselen Milliyetçiliğin, kimlik bilincinin belirginleştiği, 
coşku ve heyecanın aklın yerini aldığı Romantizm akımının tezahürü olarak parlamıştır. Bu 
sebeple millet bilincine varıldığı, millî tarihlere ve halk kaynaklarına “dönüldüğü” bir çağın 
eseridir. En eski çağlardan itibaren epopeler (destan), dinin yoğun olarak toplumların haya-
tını kontrolünde tuttuğu devirlerde Garp toplumlarında “şövalye anlatıları”, Şark toplumla-
rında ise “Gazavatnâme”ler tarihî romanın yerini tutan türler olmuştur. 

Bu türün doğasında geçmiş tarihe “dönüş” fikri, tez sunma, tarihi popüler hâle getirerek tarih 
okumaya merak uyandırma olduğundan, tarihî roman, işlevsel açıdan aynı zamanda didak-
tik bir tür olarak da sayılabilir.  

Roland Barthes,  “Romanın ve anlatılan tarih’in ortak ereği olayları yabancılaştırmaktır; belirli 
geçmiş toplumun kendi geçmişini ve olabilirini ele geçirme edimidir”1 sözleriyle, tarih ilmi ile 
romanın birbirine yakınlaşmasının normalliğini dile getirir. Benzer bir durum, Ömer Türkeş’in 
“her ulusal kimlik tasarımı, tarih yazımı kadar o tarihi popülerleştirecek romana da ihtiyaç 
duymuştur”2 cümlesinde de ifadesini bulmuştur. Bu sebeple önemi artan tarihî roman, tarih 
okumaya ilgiyi arttırdığından bir misyon da yüklenmiş olur. Bu yönüyle de tarihî roman Hül-

1  Roland Barthes, “Roman Yazısı”, Yazının Sıfır Derecesi (çev. Tahsin Yücel), Metis Yay., İst., 1989, s. 38.

2  A. Ömer Türkeş, “Romana Yazılan Tarih”, Toplum ve Bilim, nr. 91, Kış 2002, s. 207.
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ya Argunşah’ın ifade ettiği gibi “bir misyonu yüklenmiş olmaklığı ile didaktiktir.”3 

Romantizmin alevlediği bir tür olması sebebiyle, tarihî roman, bu akımın özelliklerini taşır. 
Yazarların, dünya görüşlerine uygun tezler vermesi, mesaj kaygısı, millî kimlik oluşturma 
düşüncesi, kahramanların idealleştirilmesi, yazarların taraf tutması, iyileri hep iyi, kötüleri 
hep kötü olarak göstermesi gibi. Toplumdaki özelikle genç roman okurlarına, atalarının kur-
duğu medeniyeti tarih kitaplarının kuruluğundan uzak ve onlardan farklı ve etkili biçim-
de anlatmak, geçmişte yapılan hatalar veya düşülen zaaflardan roman kurgusu dahilinde 
ders çıkarmalarını öğütleyen tarihî roman yazarı, “yeniden doğuş” temasını da bir gereklilik 
olarak baş vurur. Bu sayede, her toplumun şartlar ne olursa olsun bir gün küllerinden yeni-
den doğabileceği mesajını okurlarına iletmiş olacaktır ki bu tarihî romanın didaktik işlevini 
yansıtır. Özetle tarihî roman, “kolektif bir bilinç uyandırmak, millî bir kimlik inşa etmek için 
yazılan tarihî romanlar, geçmişi bugüne taşımak ve geleceği şekillendirmek düşüncesiyle de 
kaleme alınmıştır.”4     

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kemal Tahir, Tarık Buğra gibi yazarların romanları; kafalarındaki 
ideal toplum modelini anlatmak için yazılmıştır denilebilir. Söz konusu yazarların eserlerin-
de, çeşitli sebeplerle buhranlar yaşayan, dağılan, çöken toplumların önemli tarihi kişiliklerle 
“yeniden doğuş”u üzerinde hassasiyetle durulur. Böylece şahsî bir dönüşüm yaşama iradesi 
gösteren bireyler arkasında, toplumun da bir dönüşüm yaşayabileceği, ördüğü kozayı delen 
bir tırtılın uykudan uyanıp bir kelebeğe dönüşebileceği5 mesajı “yeniden doğuş” metaforu 
ile verilebilir. Bu yüzden, yeniden doğuş kavramı tarihi romanlar için sadece bir tema değil 
bir imkân, mesaj iletim yöntemi olarak da kabul edilmelidir. 

Tarihî roman yazarı, tarihî kişilikleri idealize ederek yansıttığı gibi tarihî roman yazarı, tarih-
teki önemli dönemeç, kritik olay ve durumlar hakkında heyecan uyandırıcı, ilginç yorumla-
rını da romanının kurgusuna taşıyabilir. Bu sebeple “Yeniden doğuş” teması, yazarın dikkat 
çekmek istediği noktalara, yapmak istediği telmihlere zemin hazırlar. Tarihî roman yazmak 
konusundaki hassasiyetiyle de dikkat çeken romantik sanatçı Namık Kemal’in “Hürriyet 
Kasidesi”nde “Uyan ey yâreli şîr-i jiyân bu hâb-ı gafletten” diyerek Osmanlı toplumunu, millî 
bir uyanışa davet ettiği, bunun için de “yeniden doğuş”u işaret ettiği düşünülecek olursa, bu 
kavramın sadece tarihi romanda değil millî temalı şiirlerde, destanlarda da önemli olduğu 
anlaşılabilir.

Tarihî roman, gerçek tarihî kişilikler yanında, tarihin derinliklerine gömülmüş, geri planda 
kalmış insanları da anlatarak onları unutulmuşluktan kurtarır. “Yeniden doğuş” teması/me-
taforu da bu yüzden tarihin kıyısında kalmış insanların iç dünyalarını, çelişki ve değişimlerini 
yansıtarak önemsizmiş gibi görünen dönüşümlerin ne denli önemli olaylara gebe olabile-
ceğini gözler önüne serer.

3  Hülya Eraydın Argunşah, Türk Edebiyatında Tarihî Roman, Marmara Üni. Sosyal Bilimler Ens., (Yayınlanmamış doktora 
tezi), İst., 1990, s. 384. 

4  Bu konuda bkz. İbrahim Şirin, “Kolektif Kimlik İnşa Aracı Olarak Tarihî Roman”, Türk Yurdu, nr. 153-154, Kış 2000, s. 170-
179. 

5  İfade Ali İhsan Kolcu’ya aittir. Bkz. “Yeni Bir Bedende Uyanmak ya da Küçük Ağa Romanında Metamorfoz”, Tarık Buğra, 
Kültür Bak. Yay., Ank., 2008, s. 139. 
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Tıpkı tarihî roman gibi belli dönemlerin güncel tarihi olaylarını yansıtan Çağ (devir)6 romanı 
da milletin yaşadığı buhranları, ideolojik kamplaşmaları, prototip durumundaki kişilerin ya-
şadığı değişim ve dönüşümün okura yansıtılması sebebiyle önemli bir işleve sahiptir. Kemal 
Tahir, tarihî roman anlayışını;

“Tarih’i, romanda kullanmakla, Tarihi romanlaştırmak başka başka şeylerdir. Bizde Turan Tan 
vardı, Ziya Şakir vardı, Feridun Fazıl var... Bunlar tarihi romanlaştırıyorlar... Benimkisi bunlardan 
büsbütün farklı... Ben, romanımda herhangi bir tarih dönemini anlatmıyorum; bir toplumun o 
çağdan bu çağa yansıyan dinamiğini belirtmeye çalışıyorum.”7

cümleleriyle ifade ederken, “bir toplumun bir çağdan diğer çağa yansıyan dinamiğini aktar-
manın altını çizer. Bu anlayış, toplumun yeni bir kimlik kazanırken, geçmiş kültür mirasına 
sahip çıkma kaygısını yansıtır. Bu sebeple yazar, tarihî romanlarında kahramanlarının ve top-
lumun “yeniden doğuş”una hususî olarak önem verir. Onların “yeniden doğuş”u üzerinden 
tezlerini yansıtır.

Yeniden Doğuş…     

Edebî metinlerde “yeniden doğuş” kavramı, şahıslardan bir ya da birkaçının yaşadığı içsel ya 
da dışsal (sosyal) değişim ve dönüşümün tezahürü olarak ortaya çıkan bir durumdur. 

Yeniden doğuş, hem birey hem de toplum açısından önem taşıyabildiğinden, tarihî roman-
larda bazen aslî kişilerin bazen de daha geri planda kalan ikincil kişiler tarafından yaşanabi-
len bir durumdur.

Edebî metinlerde kişilerin geçirdiği ruhsal büyüme veya dönüşüm süreci, türlü şekillerde 
ortaya çıkabilir. Kimi zaman uzun bir yolculuk, tabiata sığınma veya mevcut ortamdan kaçış, 
kimi zaman da yönlendirici bir gücün etkisiyle yaşanan değişimle ortaya çıkan bu değişim, 
bazen kişinin baştaki hâline tekrar dönüşünü de ifade edebilir. 

Bu çalışmada üzerinde duracağımız Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından Kemal 
Tahir ve Tarık Buğra, medeniyet sevdalısı iki yazar olarak “yeniden doğuş” kavramına tarihî 
romanlarında önemle eğilmişlerdir.  

Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatan Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında, Molla Kerim 
Çelebi’nin Yiğit Kerimcan’a dönüşüp ağabeyinin intikamını almasının ardından tekrar Ke-
rim Çelebi’liği seçmesi, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanındaki Onbaşı Salih’in Çolak Salih 
ve Çeteci Salih olduktan sonra yiğit bir asker olarak yeniden doğuşu gibi. “Yeniden doğuş”a 
sebep olan olan ya da ona yön veren kişiler de tarih açısından önemli pozisyonlarda olabilir. 
Örneğin Osmancık romanında, Osman Bey’in dönüşümüne yön veren kişinin Şeyh Edebalı 
olması gibi.

Yeniden doğuş, özellikle Kemal Tahir ve Tarık Buğra gibi yazarların eserlerinde yansıtmak 

6  Yazıldıkları dönemin çağdaş (güncel) tarihî olaylarını yansıtan ancak üzerinden zaman geçtiği için bugün tarihî olan 
eserlerdir. İşledikleri konu ve kişileri, zaman ve mekânlar yazıldığı dönem için güncel olsa da bugün için tarihseldir.  

7   a.g.e., s.100-101.
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istedikleri toplumsal bilinçaltına hizmet eder.

Üzerinde duracağımız romanlardan ilki olan Devlet Ana’da ana olay, Osmanlı aşiretinin ya-
şam şekli, âdetleri, birbirleriyle olan ilişkileri, devlet olma şuuru ve Bizans topraklarını ele 
geçirerek devlet olmaya gidişlerine dayanır. Kemal Tahir, romanının hareket noktasına çift 
yönlü bir “yeniden doğuş” motifini yerleştirmiştir. Bu dönüşüm, hem bir aşiretin (beyliğin) 
devlet olmaya doğru dönüşümü şeklinde yani “sosyal bir dönüşüm” hem de bir kişinin ya-
şamındaki zorlayıcı faktörleri etkisiyle bir “yeniden doğuş” yaşaması şeklinde, yani bireysel 
bir dönüşüm biçiminde ortaya çıkmıştır. Yani romanda toplumsal idealin doğuşu ile bireysel 
“yeniden doğuş” iç içe geçmiştir. Bu durum Kemal Tahir’in roman anlayışı ile de örtüşmek-
tedir. Çünkü yazar, bireysel dram ve dönüşümleri, toplumsal dram ve dönüşümlerle birlikte 
yansıtır. 8  

Kemal Tahir, Devlet Ana’nın ilk olay örgüsünü, Osmanlı’nın kuruluşunda büyük emekleri olan 
yiğit kadın savaşçılar Bâcıyân-ı Rum’un lideri Bacıbey’in oğlu, bir Ahî ve Molla olan Kerim 
Çelebi’nin, öldürülen ağabeyi, Ertuğrul Bey’in at bakıcısı ve yiğit bir asker olan Demircan’ın 
intikamını almak için “dönüşüm”üne dayandırır. Bu dönüşüm, askerlikten anlamayan, eli hep 
kitap tutmuş Kerim’in, annesinin baskısı ve içindeki intikam hırsı sebebiyle gerçekleşmiştir. 
Romanda, tarihî açıdan önemli kişiler (Osman Bey, Orhan Bey,Dündar Alp, vb.) olduğu gibi 
tarihte rastlamadığımız kurgulanmış roman kişileri de yer alır. İşte bu şekilde kurgulanmış 
bir kişi olan Kerim Çelebi, “yeniden doğuş” yaşayan bir figürdür. Yazarın, “Kerîm devlet” de-
diği Osmanlı Devleti’nin, Bizans karşısında kazandığı zaferler neticesinde beylikten, devlete 
dönüşmesi yani “yeniden doğuş”unu, kahramanı “Kerim Çelebi”nin yeniden doğuşu ile iç içe 
anlatması, ona da “Kerim” adını vermesi de dikkat çekicidir. 

Kemal Tahir’in bu romanında savaşmaktan ve silah tutmaktan anlamayan Kerim Çelebi’nin 
dönüşümünde (yeniden doğuşunda) zorlayıcı, itici bir güç vardır ki o da Bacıbey’dir. Kendisi 
gibi yiğit bir savaşçı olan oğlunun intikamını aldırtmak isteyen Bacıbey, eline kırbacı alarak 
zorla Kerim’i yola getirir. Otoritesi ve sertliği ile tanınan Bacıbey (Devlet Ana), Şövalye Notüs 
Gladyüs ve yardımcısı Uranha’nın kalleşçe arkadan vurarak öldürdüğü oğlunun intikamı için 
yanıp tutuşurken, öfke dolu sözleriyle oğlu Kerim’i yola getirmeye çalışır:

“-Bırakacaksın mollalığı bu geceden tezi yok! –Çenesiyle sedire koyduğu savaşçı giyimlerini gös-
terdi-: Şunları giyeceksin! Ağanın kılıcını takacaksın omzuna. Babanın kanını İnegöllülerden 
aramaya vakit bulamadı ağan… Gidip arayacaksın! (…) Demircan’ın kahpe kanlısını da bulup 
tepeleyeceksin! (…) Mollalık geçti. “Kerim Çelebi değil senin adın, Kerim Can’sın bundan böy-
le…” �          

Bacıbey’in bu sözleri karşısında mollalıktan vazgeçemeyen Kerim Çelebi, “-Yapamam ah 
anacım! Gelemem savaşçılığın üstesinden… Gücüm yetmez kılıca benim…”9 diyerek karşı dur-
sa da Bacıbey’in kırbacını alarak oğlunun üzerinden zorla molla kostümünü çıkarttırması, 
onu değişime zorlaması anlamına gelir:

8  Bu konuda bkz. Özlem Durmaz Fedai, Kemal Tahir’in Romanlarında Tarih ve Toplum, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), 
Dokuz Eylül Üni, Sos. Bil. Ens.,  İzmir, 1998, s. 166.  

9  a. g. e., s. 126.
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“Soyun Kerimcan! Ya silahlanacaksın er gibi… Ya da buradan ölün çıkacak! Soyun! Soyun 
dedim!”10 Bacıbey’in Kerim Çelebi’ye yaptığı bu zorlama, onun pasif bir çelebi, bir molla ol-
maktan kurtulması,“öfkeli”, “intikamcı”, “cesur”, “yiğit” olması yönündedir.

Oysa Tarık Buğra’nın yine Osmanlı’nın kuruluş yıllarını anlattığı romanı, Osmancık’ta “yeniden 
doğuş”a zorlanan kişi, tarihsel açıdan değişimi önem taşıyan “Osman Bey”dir. Onun “yeniden 
doğuş”u için zorlayıcı, itici güç kayınpederi Şeyh Edebalı olmuştur. Edebalı Osmancık’a, Ke-
mal Tahir’in Devlet Ana’sındaki Bacıbey’in tam tersine öfkelenmemesi, heyecanını dizginle-
mesi, kalbiyle değil aklıyla hareket etmesi, benliğinden sıyrılması hususunda öğüt verir:

“-Hey Osmancık, yiğit, yiğit, tek yiğit öfkesini yenendir; gücünü, kuvvetini, gönlünü, başını öfke-
sinden arındırandır; benliğinden sıyrılan kuldur.”11    

Şeyh Edebalı Osmancık’ın, sadece devletin başına geçebilecek bir bey olması sebebiyle değil 
aynı zamanda kızını vereceği bir damat olarak da yeniden doğuşunu ister. Eşi, Ildız Hatun’a 
ele avuca sığmayan Osmancık’la ilgili şu kaygılarını anlatır:

 “-Soyuna soylu, boyuna boylu. Amma ki, kötü huylu. Öfkesine yenik, tek güttüğü benlik. Kavga 
düşkünüdür kavgası benliği yolundadır. Güçlüdür, kuvvetlidir, akıllıdır; gücün, kuvvetin, aklın 
neye yaradığını merak etmez. Neye yaradığı bilinmeyecek gücün, kuvvetin, aklın belâsını bilmez, 
bilmek istemez. Önüne çıkanı haklar; bir kılıç sallamanın dokuz şartı olduğunu kabullenmez.”12

Görüldüğü gibi Buğra’nın romanında Edebalı, Osman Bey’i “yeniden doğuş”a yönlendirir-
ken, “yiğit bir savaşçı” olmanın değil, aklıyla hareket etmenin, öfkesini kontrol edebilmenin,  
bireysel hırslarının peşinden koşmamanın önemli olduğuna işaret eder. Oysa Kemal Tahir’in 
romanında Bacıbey ise, oğluna ailesinin intikamını alması (benlik kaygısı), suskun bir molla 
değil öfkeli bir savaşçı olması konusunda telkinler yapar. 

Devlet Ana’da annesi Bacıbey’in zorlamasıyla yani zoraki bir değişim yaşayan Kerim 
Çelebi’nin, cesur ve yiğit bir savaşçı olarak beyliğin Bizans’tan Bilecik Hisarı’nı almasına kat-
kıda bulunduktan sonra içindeki “ben’in sesi”ne kulak vererek yeniden eski hâline, Mollalığa 
geri dönmeye karar verdiğini görürüz. Ağabeyinin katili Şövalye Notüs Gladyüs’le kılıca tutu-
şup onu öldürerek intikamını alan Kerim, eski “Çelebi” hâline geri dönme kararını açıklayın-
ca “itici gücü” olan annesi Bacıbey, yeniden molla olup Şeyh Edebalı’nın tekkesine gireceği 
haberine sinirlenir. Bu noktada Kerimcan’ın “yeden doğuş” yaşamış yiğit bir asker ve eski bir 
“Molla” olarak, bu kez annesinden önce eline kırbacı alarak onu durdurmasına şahit oluruz. 
Bu durum bize, başlangıçta annesinden aşırı korkan Kerimcan’’ın nasıl bir değişim yaşadığını 
da gösterir. Eserin “Kerimcan’ın Yolu” başlıklı son bölümü, bireysel yeniden doğuşunu yaşa-
yan Kerim Çelebi’nin Mollalıktan yana olan tercihi ve Keşiş Benito’nun mağarasından aldığı 
Siyasetname’yi okumasıyla sona erer.  

Devlet Ana romanında beylik bir yeniden doğuş yaşayıp devlete dönüşürken, Osman Bey, 

10  a. g. e., s. 126.

11  Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Yay., 5. b., İst., 1992, s. 14. 

12  Osmancık, s. 80-91. 
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bir yeniden doğuş yaşamaz. Romanın başından beri zaten “bey” olma vasıflarını taşır. Oysa 
Osmancık’ta önce bir yeniden doğuş yaşayacak sonradan “bey” olma vasıflarına sahip ola-
caktır. 

Osmancık romanında Osman Bey’in “Bey” olmadan evvelki hâli ile olduktan sonraki hâli ara-
sında oldukça fark vardır. Eski havaîliği, öfkesi, sorumsuzluğu kalmamış; benlik kaygısından 
kurtulmuş, sorumluluk sahibi, halkını her şeyden çok düşünen bir beye dönüşmüştür.     

Tarık Buğra’nın Kurtuluş Savaşı’nı anlatan romanı Küçük Ağa’da hem İstanbullu Hoca hem de 
Çolak Salih, “yeniden doğmuş” kişilerdir.   

İstanbullu Hoca (Mustafa Reşit Efendi)’nın “yeniden doğuş”u romandaki Kuva-yı Milliyeci 
aydınların özellikle Doktor Haydar Bey ve Ağır Ceza Reisinin onunla konuşmaları sebebiyle 
olur.  

Başlangıçta İstanbul Hükümeti’nin (sarayın) “padişaha, halife-i rû-yı zemine karşı merbuti-
yetin tecdidine, tahkimine, sarsılan imanın takviyesine” hizmet etmek üzere bir imam ola-
rak Akşehir’e gönderdiği İstanbullu Hoca, camisinde sarayın politikalarının propagandasını 
yaparken gerek Kuva-yı Milliye’den gelen iyi haberleri işitmesi gerekse bölgedeki Kuva-yı 
Milliyeci’lerle konuşması sebebiyle bir değişim yaşar. Vaazlarında Kuva-yı Milliyecileri şiddet-
le eleştiren, onların hakkında ölüm emri çıkarttığı Hoca, onlardan kaçıp eşkıya Çakırsaraylı’ya 
sığınır ve orada kendisine verilen ikinci kimlikle (Küçük Ağa) cesur bir çeteciye dönüşür.  

Hoca, Kuva-yı Milliye yanlısı Doktor Haydar Bey’le konuşmasının ardından, onlar aleyhindeki 
düşüncelerinde gel-gitler yaşamıştır. Bunlar, onun ruhsal dönüşümü, “yeniden doğuş”u için 
sebep oluşturur. İstanbullu Hoca’nın yaşadığı ruhsal çalkantı ve dönüşüm, romanda onun iç 
konuşmalarıyla şöyle verilir:

“Dokunmadığı, toz kondurmadığı iki üç kanaati vardı; hilafet ve saltanat bağlığı da bunlardan 
biri idi. Fakat işte doktorun ziyaretinden sonra bu bağı bile didik didik etmiş, millete ve memleke-
te faydalı olan nedir diye inceden inceye düşünmüştü. Bu arada hesaba, tam bir gönül cesareti 
ile İstanbul’un aleyhindeki rivayetleri de, Kuva-yı Milliye için söylenen güzel şeyleri de katıyordu.

Hocanın bu oldukça dramatik muhasebesinde, ne çare ki ağır basan hep Yıldız Sarayı idi. İçinde 
son bir tereddüt vardı: ”Acaba gönlüm beni aldatıyor mu?”13

İstanbullu Hoca’nın İstanbul hükümeti ve Kuva-yı Milliyecilerle ilgili fikirlerindeki dönüşüm-
de etkili olan ikinci kişi, romanda babasının denk gelen Ağır Ceza Reisi Mehmet Bey’dir. Ya-
zar, Reis Bey’in, İstanbullu Hoca’nın dönüşümü üzerindeki etkisini romanda şöyle anlatır:

“Reis Bey çıkıp gittikten sonra kendi kendini nasıl sımsıkı bağladığını düpedüz ve korkarak sezdi. 
Onun için asıl zor olanı da yanıldığını anlayacak bilgiden yoksun oluşu idi.

(…) Hükûmet… Damat Ferit… ve nazırların birçoğu… Bunu biliyordu işgal kuvvetlerinin oyun-
cağı, aleti idi. Bunlar, böyle olmaya da mecburdular.” �

13  Tarık Buğra, Küçük Ağa, M.E.B. Yay., İst., 1992, s. 221.
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Mehmet Reşid Efendi’nin önce Çakırsaraylı’nın yanına sığınması, Kuva-yı Milliye karşıtı eli 
silahlı bir çeteci olarak “Küçük Ağa” adını alması ondaki ilk dönüşümü, daha sonra Kuva-yı 
Milliyeci, milliyetperver bir asker hâline dönüşmesi ise ondaki ikinci dönüşümü ifade eder.

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’da “yeniden doğuş”u üzerine özellikle odaklandığı bir başka fi-
gür de Çolak Salih’tir. Gerçekten de yaşamış olan bu adam, yazarın babası Ağır Ceza Reisi 
Mehmet Nâzım Bey’in de arkadaşı Topal Gazi’dir. “Çolak Salih’i işgal altındaki hasta adam 
Osmanlı’ya benzetir: Yazar, Çolak Salih’le ilgili olarak:

“(…) Çolak benim için Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olmuştur: Ve ben, onun uyanışında 
zaferin gerçek anlamını bulmuşumdur. O bedeni Osmanlı, o ruh yapısını da devletler kuran mil-
let gibi gördüm “ 14der.

Bir demirci Ustası olan Çolak Salih, Birinci Dünya Savaşı’na katılmış yiğit ve fedakâr bir asker-
dir. Savaş sonunda bir kolunu kaybederek memleketine dönmüştür. Geçimini kol gücüyle 
kazandığından, onun için kolunu kaybetmek oldukça ağır bir travma olur. Hem güçlü bir 
erkekken kendini işe yaramaz hissetmiş hem de asker olarak bir işe yaramayacağı hissine ka-
pılarak her şeyi boş vermiştir. Rum Meyhaneci Ligor’un oğlu Terzi Niko ile düşüp kalkmaya, 
Cuma namazlarına gitmemeye, içki içmeye başlamıştır.

Salih, başlangıçta “fedakâr ve milliyetçi bir Türk askeri” iken Cihan Harbi’nde bir kolu nu kay-
bettikten sonra Salih’ten Çolak Salih’e dönüşür. Artık pasif, avare, sarhoş bir Rum dostu olan 
Çolak Salih, arkadaşı Niko ve diğer Rumlar’ın Pontus devleti kurmak niyetlerini öğrenince 
âdeta yeniden doğar ve tekrar Kuva-yı Milliye saflarında yer alır. 

Çolak Salih’i “Nihilist bir tip”15 olarak da değerlendirmek mümkündür. Zira o, “Akşehir’e dön-
düğünde kısa bir süre boş vermişlik, kendini içkiye verme, namazı bırakma, Rumlarla bera-
ber olma gibi yaşantılardan oluşan bir “nihilist dönem” yaşamıştır.

Salih’in bu nihilist ve karamsar dönemi çok uzun sürmemiş şahit olduğu olaylar, onun yeni-
den bir vatansever bir asker olarak doğuşuna, kendi kendini dönüştürmesine sebep olmuş-
tur. Onun uyanışında ve yeniden doğuşunda kişiler değil olaylar ve oluşumlar etkili olmuş-
tur. İçindeki dirençli “asker” yanın ağır basması, Yunanlılar İstanbul’u işgal edip Anadolu’ya 
ilerlerken yıllardır bir arada dostça yaşadıkları Rumların kalleşliklerine ve Pontus devleti kur-
ma düşüncelerine şahit oluşu, Kuva-yı Milliye’nin bazı askerî başarılara imza atması, Salih’i 
âdeta kendini hapsettiği kozadan çıkarmıştır. Salih, hem ülkeyi işgal eden İngiliz, Yunan ve 
Fransızlara hem de Rumlara karşı savaş vermek gerektiğini anlamış; Kuva-yı Milliye işgal-
cilere karşı savaş verirken o da bir süre aralarına girdiği, birlikte alkol alıp zaman geçirdiği 
Niko başta olmak üzere Rumlara bir yıl evvel hiçbir işe yaramayan sol kolunu hırsla her gün 
atış yapıp eğiterek ve kendini tek kollu, işlevsiz bir eski asker psikolojisinden çıkararak yeni-
den doğar. Artık sol koluyla da keskin bir nişancı olan Salih, onbaşı Salih günlerine yeniden 
dönmüş, miskin, nihilist ruh hâlinden kurtulmuştur. Yazar onun “yeniden doğmuş” hâlini ve 

14  Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşr., İst., 1992, s. 197.

15  Prof. Dr. Nurullah Çetin, “Tarık Buğra’nın Küçük Ağa Romanının Tahlili”, Tarık Buğra, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ank., 
2008, s.120.
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Niko’ya beslediği öfkenin onu değiştirici gücünü şöyle anlatır:

“Şimdi, sağ kolu yeniden uzamış, sanki yüzündeki korkunç yara izi silinip gitmiş sanki Kinnar’daki 
korkunç patlayıştan önceki tığ gibi arslan gibi Salih onbaşı geri gelmişti.

“(…) şimdi Salih çocukluğunun, delikanlılığının vaat ettiği Salih idi; o pis, o Rum meyhanesinin, 
o Niko’nun asalağı, yüzsüz, arsız, haysiyetsiz Salih değil.

(…) O -Çolak Salih- savaşı sırf Niko ile karşı karşıya gelmek için gelmiş, benimsemiş kaşık tut-
maktan âciz sol elini (…) uçan kuşu zımbalayacak hale getirmişti. Hayatın yerini alan bu hırslı 
umuttan bu yana bir yıl geçti.”16

Tarık Buğra, gerek İstanbullu Hoca, gerekse Çolak Salih üzerinden “vazife şuuru” ile hareket 
eden milliyetperver insanların, vatanın içinde bulunduğu hâli görmeleriyle er geç dönüşüm 
yaşayıp doğru yolu seçecekleri mesajını verir.

Kemal Tahir’in Kurtuluş Savaşı’nı İstanbul sahnesinden anlattığı Esir Şehrin İnsanları ve Esir 
Şehrin Mahpusu romanları da işgal yıllarında alafranga, mirasyedi bir paşazâdenin ”yeni-
den doğuş” öyküsünü içerir. Kâmil Bey üzerinden, çöküş hâlindeki Osmanlı’nın küllerinden, 
Cumhuriyet’in yeniden doğuş serüveni anlatılır. Yurt dışında iyi bir eğitim görmüş ve dün-
yayı dolaşmış bir mirasyedi genç olan Kâmil Bey, I. Dünya Savaşı yıllarında da eşi Nermin 
Hanım ve kızı Ayşe ile İspanya’da yaşamaktadır. Kendisinin hürriyete âşık olduğunu söylese 
de “savaş”tan nefret eder. Ülkesinin içinde bulunduğu savaşı değil babadan kalma mülk ve 
arazilerden gelen gelirin azalmasını düşünmektedir. Memleketine yıllar sonra dönme se-
bebi de, maddî sıkıntı çektiği için babadan kalma mülklerin bazılarını satmak bazılarını da 
kiraya vermektir.

Yazar, Esir Şehrin İnsanları’nın başında, mirasyedi Kâmil Bey’i şöyle tanıtır:

“Kâmil Bey, servetinin hesabını doğru olarak bilmeyecek kadar zengin bir Abdülhamit paşasının 
biricik oğluydu.

Galatasaray’ı bitirdikten sonra Sorbon’da felsefe okumuş, Shakespeare üzerinde tetkikat yap-
mak için uzun seneler Londra’da resmi ilerletmek fikriyle bir müddet Roma’da bulunmuş, arada 
mevsimine göre Mısır’a, Hindistan’a, Çin’e, Kanada’ya, Şimal ve Cenup Amerika’ya gitmişti.”17

Kâmil Bey, servetinin miktarını kendisi bile bilmeyen, birkaç dil bilen, pahalı zevkleri olan 
bir Osmanlı aydınıdır. Memleketine ve milletinin yaşadığı acılara yabancı olan bu adam, Esir 
Şehrin İnsanları’nda İstanbul’a dönerken harpten nefret edişini, hümanist olmak gerektiğini 
söyleyerek harbe katılmamış olmakla övünür:

-“(…) Ben harbin hiçbir çeşidini sevmiyorum. Harp neyi hallediyor? Tarihte bu kadar zaferler, 
mağlubiyetler görülmüş? (…)Hıristiyanlık için, İslâmlık için, Protestanlık için, kan akıtılmış… 

16  Küçük Ağa, s.454-455.

17  Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, 1. b., Martı Yay., İst., 1956, s. 14-15.
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Faydası… Her şey mukadder akıbetine gitmiş…”18 

Kâmil Bey, değişim yaşamadan evvel alafranga bir aydın olarak işgal altındaki Anadolu’nun 
direniş hareketlerini de anlamsız bulur. Yazar, onun bu düşüncelerini şöyle aktarır:

“Kâmil Bey, ömründe Yakacık’tan öteye geçmemiş bir İstanbul çocuğu idi. Anadolu hakkında za-
ten hiçbir fikri yoktu. İstanbul’a seyyar satıcı, apartman kapıcısı, hamal ve besleme temin eden ve 
hududu âdeta belirsiz bu memleket, elbette içinde yaşayanlardan başka türlü olamazdı. Öyley-
se, kendi kendisine davranıp kalkmasını, isyan ederek silaha sarılmasını akıl almıyordu.

(…) İstanbul –İmparatorluğun başı- kubbelerden mürekkep kamburlarını çıkararak böyle sinmiş 
iken, orası ne yapabilir ki? Zaten Antalya-Konya havalisi İtalyanların, Antep, Maraş, Adana Fran-
sızların, Samsun tarafları İngilizlerin Zonguldak Fransızların imiş…

Öyleyse (Anadolu) neresi? Yunanla döğüşenler kimler? Ankara ile Mustafa Kemal mi?” diyerek 
direnişe hafife alır.”19

Romanın başında harbi anlamsız bulan, Anadolu’yu sadece, İstanbul için işçi temin eden bir 
mekân olarak gören ve Anadolu’nun İstanbul’dan bağımsız olarak kendi başına direnişini 
anlamsız bulan Kâmil Bey, sonradan halkla bütünleşmiş bir Kuva-yı Milliyeci olacaktır. Hatta 
ona Esir Şehrin Mahpusu’nda “Millici Abi” diyeceklerdir.20 Çünkü başlangıçta mirasını ve ser-
vetini kontrol altına almak için geldiği İstanbul’da yaşadıkları ona bir dönüşüm, “yeniden 
doğuş” yaşatmış ve o da mücadeleye katılmıştır.

Kâmil Bey, romanın 1956 tarihli ilk baskısında şartlar onu zorladığı yani parasız kalıp çalışmak 
zorunda olduğu için Karadayı dergisine düzeltmen olarak girer. Bu dergide çalışırken şahit 
oldukları sebebiyle bir ”yeniden doğuş” yaşar.

Çünkü hapiste olan arkadaşı İhsan’ın karısı Nedime Hanım’ın hamile hâliyle kocasının yarım 
bıraktığı dergi çıkarma işini sürdürmesi Kâmil Bey’i bir vicdan muhasebesine ve dönüşüme 
sürükler. Çünkü bu dergi ve onun çıkaranlar, Anadolu’daki direniş hareketine hizmet etmek-
tir. Ancak Kemal Tahir, Kâmil Bey’in Millî Mücadeleye bu dergideki faaliyetleriyle destek ver-
mesini, halka karışmasını yapay bulduğu için olsa gerek Esir Şehrin İnsanları’nın 1969 tarihli 
2. baskısının başına bir intihar haberi monte eder.

Bu haber, Üsteğmen Mehmet Ali Bey hakkındadır. İyi eğitim almış, sanatsever milliyetçi bir 
asker olan Mehmet Ali Bey, memleketin işgal ve esaret altında olmasına dayanamayarak 
intihar etmiştir. Bu haberi, işgal yıllarında gemiyle İspanya’dan İstanbul’a gelen Kâmil Bey 
gazeteden okur. Bu şerefli askerin trajik sonu karşısında Kâmil Bey de hislenir ve uzak kaldığı 
memleketinin şartlarını daha iyi anlar. Yazar, eserin ikinci baskısına yerleştirdiği Üsteğmen 
Mehmet Ali Bey’in intihar haberi şöyle verilmiştir:

18  a. g. e., s. 18.

19  a. g. e., s. 31.

20  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Özlem Durmaz Fedai, Kemal Tahir’in Romanlarında Tarih ve Toplum, DEÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir, 1998, 518 s.    
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“ACI BİR ÖLÜM- Çanakkale müstahkem mevki komutanı Albay Şevki Bey’in yâveri Mehmet Ali 
Bey, dün gece büyük zarfı saltanat hanedanına mahsus kamarada bırakarak vapurun burnu-
na gitmiş kafasına bir kurşun sıkarak kendisini denize atmıştır. Bütün aramalara rağmen, ce-
sedi bulunamamıştır. Mehmet Ali Bey 21 yaşındaydı. Hayatının son yıllarını cephede geçirmiş 
Çanakkale’de Kafkasya’da, Filistin’de kahramanca çarpışmıştı. Şiirle ve edebiyatla uğraşırdı.”21 

Kâmil Bey, İstanbul’un Anadolu yakasına bile zorla geçmiş bir alafranga aydın olarak okudu-
ğu bu gazete haberinden ve gazeteye yansıyan işgal İstanbul’unun çöküş halindeki ahlâk, 
sosyal yaşam, yangınlar, azgınlaşmış gayrimüslimlerin eylemleri gibi haberlerden etkile-
nir. İlk baskıda Kâmil Bey’in sosyal hayatını gözler önüne seren yazar, 1919-1920 yıllarının 
İstanbul’unun işgal altındaki yaşantısının gözden kaçırmıştır. Bu yüzden Kâmil Bey’in dönü-
şümü ilk baskıda ekonomik şartların zorlaması neticesinde çalışmak zorunda kaldığı Kuva-yı 
Milliyeci insanlar, (hapisteki arkadaşı İhsan ve onun eşi Nedime) ve onların çıkardığı Karada-
yı dergisi sebebiyle olmuştur. 

İkinci baskıda Kâmil Bey’i dönüştüren şey ise işgal İstanbul’unda yaşanan çöküntü, bu top-
lumsal ve ahlâkî çöküntüye eşinin akrabaları ile de şahit oluşu, esirlik psikolojisine daya-
namayan onurlu ve kültürlü bir askerin intihar haberini bir gazeteden okuması olmuştur. 
Yazar, gazeteden hem intihar eden Üsteğmen Mehmet Ali’nin günlüğü vasıtasıyla esir şehir 
İstanbul’un tarumar olmuş sosyal hayatını yansıtmış hem de onurlu milliyetçi askerlerin psi-
kolojisini yansıtmıştır. Bu gazete haberi, ülkesini gerçeklerine yabancı olan Kâmil Bey’i bile 
etkilemiş ver kayıtsızlıktan çıkarak “Kuva-yı Milliyeci” bir aydına dönüştürmüştür.

Bu eserin devamı olan Esir Şehrin Mahpusu romanında ise Kâmil Bey’i, toplumsal şartların 
yeniden doğurduğu Anadolu’yu hapishanede tanımış bir “Millici Abi” olarak görürüz. Kâmil 
Bey’in bir Kuva-yı Milliyeci aydına dönüşmesi onu halkla bütünleştirmiş ancak hapse düşür-
müştür. Yedi yıla mahkûm edilir. Hapisteyken alafranga yaşama alışıp, kaygısız ve duyarsız 
karısı Nermin Hanım’ın işgal subaylarıyla bir partide dans ederken çekilmiş fotoğrafını gaze-
tede görerek onu boşar. Kâmil Bey’in hapishanede özeleştiri yaptığına, halkına burada yak-
laştığına, şimdiye kadar ona uzak kalmış olmasının vicdan azabını duyduğuna şahit oluruz 
ki bu da onun umarsız bir paşazadeden halkçı bir aydın olarak “yeniden doğuş”unu gösterir:

“Memleketin çeşitli çevrelerinden, çeşitli insanları tanımak ne büyük kazanç olur. (Halk) deyip 
geçiyoruz. (Halk) dediğimiz şey, sanki bir kalıptan çıkıyormuşuz gibi… Halkları meydana getiren 
kişilerin ruhlarındaki ayrıntıları tanımak lâzım” 22

Önceleri halka hiç karışmamış, pahalı zevkleri olan, alafranga Kâmil Bey, artık halkçı bir aydın 
olmuş hatta onları yalnız bırakan Osmanlı aydınlarını eleştirir hâle gelmiştir:

“Evet buradakilerin hepsi iyi insanlardı. (…) Kötülük bizde… Bunları böylece bırakan, biz Os-
manlı aydınlarında.” 23

21  Esir Şehrin İnsanları, 2. b., Sander Yay., İst., 1969, s. 42.   

22  Esir Şehrin Mahpusu, 2. b. Sander Yay., İst., 1970, s. 78.

23  a. g. e., s. 63.
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Esir Şehrin Mahpusu romanında artık yeniden doğmuş halkçı bir aydın olan Kâmil Bey’in ha-
pishane hayatını ve esir İstanbul’un sosyal görünümüne şahit oluruz. Kâmil Bey’in yeniden 
doğuşu, milletin de “yeniden doğuşu” olan Millî Mücadele’yle olmuş; mücadeleye  verdiği 
destekle “Kâmil Bey”, “Kâmil Efendi”ye dönüşmüş ve halkla bütünleşmiştir. 

Tarihî roman için bir imkân olduğuna dikkat çekmeye çalıştığımız “yeniden doğuş” teması 
yoluyla şu mesajlar verilebilir:

-Eğer istenirse millet, en zor şartlar altında bile kendine gelip toparlanabilir, bu açıdan Millî 
Mücadele de bir “yeniden doğuş”tur.

-Tek bir kişinin gösterebileceği değişim iradesi bile, bir milletin değişim iradesi göstermesi 
açısından önemlidir.

-Tarihte eğer tekrarlar mevcutsa, “yeniden doğuş” düşüncesi tarihî romanlarda, milletlere 
“millet olma” şuuru yeni kimlik bilinci aşılayabilir. Bu yönüyle tarih kitaplarının kuruluğundan 
uzak bir tarih öğretimi de gerçekleştirebilir.

-Geçmiş olmadan bugün yaşanılamaz, bu yüzden milletin geçmişindeki çöküntü zamanları-
na, mücadelelerine ve “yeniden doğuş”una sadece tarih kitaplarından değil tarihî romanlar 
yoluyla da bakılmalı, çıkarılan dersler bugünkü problemlere transfer edilmelidir.   

Sonuç

Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın Ossmanlı’nın kuruluş sürecini anlatan romanları (Devlet Ana 
ve Osmancık) ile Kurtuluş Savaşı yıllarını ele alan romanları (Küçük Ağa ve Esir Şehrin İnsanları, 
Esir Şehrin Mahpusu) incelendiğinde, “yeniden doğuş” kavramının tarihî romanlar için sadece 
bir tema değil aynı zamanda toplumsal tarih, kimlik bilinci oluşturma, kültürel miras açısın-
dan bir imkân da olduğu görülür.   

“Yeniden doğuş” tarihî romanlarda bazen yönlendirici kişiler (Devlet Ana’daki Bacıbey, 
Osmancık’taki Şeyh Edebalı, Küçük Ağa’daki Ağır Ceza Reisi ve Yüzbaşı vb.) sebebiyle, bazen 
toplumsal ülküler adına bir zorunluluktan dolayı (Osmancık’taki Osman Bey, Küçük Ağa’daki 
Çolak Salih ve İstanbullu Hoca, Esir Şehrin İnsanları ve Esir Şehrin Mahpusu’ndaki Kâmil Bey) 
olabilir. Bazen istenmeyen bir duruma maruz kalmak ya da şahit olmak da kişinin sonraki 
yaşamı için bir “yeniden doğuş”a sebep olabilir. Örneğin Küçük Ağa romanında arkadaşı Rum 
Niko’nun Pontus Devleti kurma emellerini öğrenen Çolak Salih’in Salih Onbaşı olarak yeni-
den doğuşu veya Esir Şehrin İnsanları romanında Kâmil Bey’in, şerefli bir askerin memleketin 
işgaline dayanamayarak intihar ettiği haberini ve müntehir askerin günlüğünden işgal altın-
daki İstanbul’un içler acısı hâlini gazeteden okuması gibi.

Tarih sadece ön plandaki kahramanlarla yazılmaz. Arka planda kalmış, tarihe gömülmüş in-
sanların iradeleri ve yaptıkları da anlatılmaya ve yazılmaya değerdir. Tarih kitapları, ön plnda-
ki tarihî kişilikleri; tarihî romanlar ise şahsî irade göstererek toplumun kurtuluşuna hizmet 
etmiş ikincil kişileri anlatabilir. Bireysel dramların ardında yatan toplumsal dramlar tarih ki-
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taplarından değil tarihî romanlardan öğrenilebilir. Bu romanlarda bireylerin yaşadıkları ye-
niden doğuşlar, topluma da ilham verir. İşte Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından 
Kemal Tahir ve Tarık Buğra, medeniyet sevdalısı iki yazar olarak tarihî romanlarında      “ye-
niden doğuş” kavramına önemle eğilmişler; ideolojilerine uygun olarak okurlarına mesajlar 
vermişlerdir.  
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“Rebırth” Theme in the Novels of Kemal Tahir and Tarık Buğra which Describing Establishment of the 
Ottoman Empire and The War of Independence

Abstract 

In this study, will be discussed the “rebirth” of the concept of historical novels to just isn’t a theme of social 
history, identity, to create awareness in terms of cultural heritage, but also a focus on the establishment 
process of the Ottoman empire that the author Kemal Tahir’s State Mother. Tarik Bugra’s Osmancik novel and 
in the novells by the same authors in the subject area of the War of Independence Captured the People of the 
City, Captured the City of the Prisoner of a Small Agha “rebirth” as the theme. In this study will be under debate 
“rebirth theme” in the novels of two writers (Kemal Tahir and Tarık Buğra) who narrate the  process of the 
establishment of the Ottoman empire, the years of, the War of Independence. Kemal Tahir’s novel Captured 
the People of the City (Esir Şehrin İnsanları) with Tarık Buğra’s novel Small Agha (Küçük Ağa) and by the same 
authors State Mother (Devlet Ana) with Osmancik novels will be discussed. Will focus on transformation. in 
State Mother ‘s abroard Kerim Chalabi warrior to  Kerimcan, in Osmancik novel “Osmancik” to Osman Gazi 
Khan. Keywords: rebirth, Kemal Tahir, Mr. Tariq, the Ottoman empire, the War of Independence. However, will 
focus on in the  historical novels by Kemal Tahir, Captured the People of the City and Prisoner of the Captured 
City the transformation Mr. Kâmil  who Paşha’s son, spendthrift to nationalist intellectual Kâmil Efendi and in 
the “Small Agha”, old soldier drunk Colak Salih to rebirth as a soldier. 

Keywords: Rebirth, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Ottoman Empire, the War of Independence.  

Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın Osmanlı’nın Kuruluşu ve Kurtuluş Savaşını Anlatan Romanlarında 
“Yeniden Doğuş” Teması

       

Özet

Bu çalışmada, “yeniden doğuş” kavramının tarihî romanlar için sadece bir tema değil toplumsal tarih, kimlik 
bilinci oluşturma, kültürel miras açısından aynı zamanda bir imkân olduğu üzerinde durulacak, Osmanlı’nın 
kuruluş sürecini anlatan iki yazardan Kemal Tahir’in Devlet Ana, Tarık Buğra’nın Osmancık romanları ile aynı 
yazarların Kurtuluş Savaşını konu alan Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Küçük Ağa romanlarındaki 
“yeniden doğuş” teması ele alınacaktır. Devlet Ana’daki Kerim Çelebi’nin savaşçı gazi Kerimcan’a, Osmancık 
romanında Osmancık’ın Osman Bey’e ve Osman Gazi Han’a dönüşümü üzerinde durulacaktır. Yine Kemal 
Tahir’in tarihi romanı Esir Şehrin İnsanları ve Esir Şehrin Mahpusu romanlarındaki mirasyedi paşazade Kâmil 
Bey’in milliyetçi bir aydın olan Kâmil Efendi’ye dönüşümü ile Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanındaki İstanbul-
lu Hoca’nın “Küçük Ağa” ya, eski asker, sarhoş Çolak Salih’in Kuva-yı Milliyeci bir asker olarak yeniden doğuşu 
üzerinde durulacaktır. 

    

Anahtar Sözcükler: Yeniden doğuş, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Osmanlı, Kurtuluş Savaşı. 
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Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili 
Temel Görüşler ve Türk Romanından 
Hareketle Osmanlı Devleti’nin Kuruluş 
Sürecine Tematik Bir Yaklaşım

Salih Yılmaz - Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İTBF, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Cengiz Karataş - Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İTBF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi

A. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler

Osmanlı tarihi hakkında batılı usulle yazılmış yüksek değer taşıyan ilk araştırma, İsveç’in 
İstanbul elçisi Ignaz Mouradgea d’Ohsson’un kalame aldığı Tableau General de l’Empire 
Ottoman adlı eseri idi.1 Mouradgea, ilk kez Osmanlı tarihini sosyal ve ekonomik açıdan bir 
bütün olarak ele alıyor ve derinlemesine tahlil ediyordu. Bu açıdan günümüzde de kıyme-
tini korumaktadır. İlerleyen dönemlerde, Hammer’in 1827’de kaleme aldığı Geschichte des 
Osmanischen Reiches, hem batı, hem de doğuda Osmanlı tarihi açısından bir dönüm noktası 
olmuştu.2 30 yılını Türkiye’de geçiren Hammer, Osmanlı tarihinin kitabi kaynaklarının tama-
mına yakınını çok etkin bir şekilde kullanmış, tam ve mükemmel bir tarih ortaya çıkarmıştı. 
Hammer, Osmanlı vakanüvislerinin bir hayranı olarak onları hiç değiştirmeden, hatta tenkit 
bile etmeden orijinal yapısı içinde vermiştir. Bu yönüyle modern çağdan ziyade geleneksel 
vakanüvis anlayışını yansıtır. Hammer, ilk dönem gibi kaynak kıtlığı görülen alanlarda da kri-
tikçi, yenilikçi ve inşacı bir tavır sergilemektense, bu alanda Türk tarihçilerinin benimsemiş 
olduğu ortalama analizlere sadık kalmıştır. 

Osmanlı ana kaynaklarının modern anlamda tetkiki Friedrich Giese ile başladı. Giese’in 
1922’de anonim Tevarih–i Âli Osman’ı yayınlamasından sonra vakanüvislerin özellikleri bi-
raz daha iyi anlaşıldı.3 Bu tevarihlerin 1450’lerden sonra ortaya çıktıkları ve temellerinde 
bazı prototip örnekler olduğu anlaşıldı. Bu anonim tevarihler muhtemelen Âşık Paşazade 

1  Bkz. Ignace Mouradgea d’ Ohsson, Tableau général de l’Empire Ottoman, Monsieur Press, Parice 1787, 40 s.

2  Bkz. Joseph v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, C. A. Hartleben’s Verlage, Wien 1827, 686 s.

3  Bkz. Friedrich Giese, Die altosmanichen anonymen Chroniken: Tevarih-i Ali Osman,  Teil I, Breslau 1922; Teil II, Überset-
zung, Leipzig 1925.
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ve Neşrî’ye dayanıyordu. Bu ilk vakanüvislerin birbirleriyle ilişkileri ve karşılıklı etkileri hak-
kında özellikle Paul Wittek’in çalışmaları önem taşır. Hammer, Neşrî’yi kullanmış, ancak Âşık 
Paşazade’ye henüz ulaşamamıştı. Wittek, Âşık Paşazade ve Neşrî arasındaki ilişki üzerinde 
durmuş ve Neşrî’nin 1512’den daha eskiye gidemeyeceğini ortaya koymuştu. Wittek, Âşık 
Paşazade’nin ilavesini yazan yazar ve Neşrî’nin, 1389 veya 1403’lere ait Yahşi Fakih’e dayandı-
ğını düşünüyordu.4 Âşık Paşazade tarafından kaynak olarak zikredilen Yahşi Fakih’in eserinin 
aslı hiçbir yerde bulunamamıştır.5 

1922’de Mehmet Fuat Köprülü, Şükrullah’ın 1457’de yazdığı Farsça Osmanlı tarihine dikkat 
çekti. Köprülü’nün Şükrullah ile ilgili önemli yazısı Theodor Seif tarafından Almancaya çevril-
di. Bundan hemen sonra Babinger, Oruc b. Adil’i keşfetti. Fatih zamanında yazılmış olan Oruç 
Tarihi, Şükrullah’tan sonra yazılmış en eski Osmanlı tarihi idi. J. H. Mordtmann, XV. yüzyılın 
sonlarında yazılmış birçok anonim kroniğin Edirneli Ruhi’ye ait olduğunu iddia etti. Mükri-
min Halil, Ruhi’nin Fatih zamanına ait olduğunu ispat etti. Babinger, Ruhi Tarihi’nin Karamani 
Mehmed Paşa’ya ait olduğunu iddia etti. Bu eserin büyük kısmı Türk Tarih–i Encümeni Mec-
muası, cilt XIV, 1924’te yayınlanmıştır. Bütün bu araştırmalar, XV. yüzyılın ortalarından daha 
geriye giden bir Osmanlı tarihinin mevcut olmadığını ortaya koyuyordu. 

Türk kroniklerinin Osmanlı kuruluş devri hakkında böylesine suskun olması karşısında Bi-
zans kaynaklarının bu açığı kapatması beklenir. Ancak, şaşırtıcı şekilde Bizans kaynakları da 
çok az bilgi ekleyebilmiştir. Hammer, Iorga ve Gibbons, Bizans kaynaklarından geniş ölçüde 
yararlanmışlardır. Bu eksikliklere rağmen, üç Bizans kaynağı kuruluş devri hakkında önem 
taşır. Bu kaynakların yazarları Nicephoras Gregoras (1204–1359), Pachymeres (1261-1307) 
ve John Cantacuzene (1320–1356)’dir. Phrantzes ve Chalcocondyles XV. yüzyıl ortalarında 
yazdılar. Bahis konusu Bizans kaynakları da ilk Türk kaynaklarıyla aynı niteliklere sahip olup, 
azami dikkat ve ihtiyatla okunmaları gerekmekte ve Osmanlı kuruluş devri hakkında olduk-
ça az malumat ihtiva etmektedir. 

Geriye Arap tarihçileri kalıyor. Bunlar içinde en önemlisi, 1330’da Anadolu’yu gezen ve fet-
hinden bir yıl sonra İznik’i ziyaret eden İbn-i Bututa’dır.6 Bahis konusu devir hakkında çok 
kıymetli malumat bırakan İbn-i Batuta’nın Osmanlılar hakkında suskun kalması manidar-
dır. İkinci Arap yazarı Şahabeddin el-Ömeri’dir. Ömeri, 1340’da Şam ve Kahire’de öğrenim 
görmüş, Akdeniz dünyası ile ilgili büyük bir tarih ve coğrafya kitabı yazmıştır. Anadolu’nun 
ayrıntılı bir coğrafi değerlendirmesini de yapan Ömeri, ne ilginçtir ki, Osmanlıların ortaya 
çıkışı hakkında suskundur. Iorga bu iki kaynaktan istifade etmemiş, ancak H. A. Gibbons 
Anadolu’nun coğrafi vaziyeti hakkında bunlara geniş ölçüde müracaat etmiştir. Osmanlı ta-
rihinin başlangıç devri hakkında en eski kaynak belki İbn Haldun’dur. Onun dünya tarihi ni-
teliğinde 1402 öncesinde yazılmış bulunan eseri Osmanlıların menşeine yer verir. Ancak, ne 
yazık ki, İbn Haldun’un değerlendirmesi oldukça kısa olup mevcut bilgilere ilave yapmaktan 
uzaktır. 

Osmanlı kuruluş dönemi hakkında meskûkât ve epigrafik malzeme de yok denecek kadar 

4  William L. Langer-Robert P. Blake, “The Rise of the Ottoman Turks and its Historical Background”, The American Histori-
cal Review, Vol. 37, No. 3,  Indiana University Press, (Apr., 1932), s. 469–470.

5  Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çev. Coşkun Üçok), Ankara 2000, s. 11.

6  İbn Batûta için bkz. Muhammed et-Tancî, İbni Batûta Seyahatnâmesi, “Tuhfetu’n-Nuzzâr fi Garaibi’l-Emsâr”, I-II, (Hazırla-
yan: Mümin Çevik), İstanbul 1983.
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azdır. Bulunan az miktardaki epigrafik malzeme de son Yunan işgali zamanında imha edil-
miştir. Jorga, Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgili boşluğu doldurmak veya bu boşluğu izah etmek 
üzere Selçuklulara 150 sayfa yer ayırmıştır.7 Hammer kuruluşla ilgili boşluğu görmezden 
gelmiş ve vakanüvislere duyduğu güven ve inancın ifadesi olarak 10 ciltlik eserinde ancak 
40 sayfa yer vermiştir. H. A. Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu adlı eserinde baş 
kaynak olarak kullandığı İbn Batuta ve el–Ömeri’ye dayanarak baş argümanını Bizans’ın za-
yıflığı üzerine geliştirmiştir.8  Langer ve Blake, âdeta bütün delillerin yok olduğu bir vaziyette 
Osmanlı’nın kuruluşunu Anadolu coğrafyasının yapısal niteliklerini analiz etmek suretiyle 
açıklamaya çalışmışlardır. Bu analize göre, Anadolu platosu, jeolojik bakımdan bir birlik teş-
kil eder. Bu plato, merkeze gömülmüş tuza bağlı olarak kısmen kurak, bütün yanlarından 
oldukça yüksek sıradağlarla kuşatılmıştır. Yüzey öyle çeşitlidir ki, farklı bölgeler arasında 
iletişimi sağlamak zordur.9 Langer ve Blake, Anadolu’nun birbirinden bağımsız bu coğrafi 
niteliğini bütün Anadolu tarihinin oluşumunda rol oynayan temel faktör olarak gördükleri 
gibi, Osmanlıların Marmara Bölgesi’nde ortaya çıkışında da en önemli sebep olarak değer-
lendirirler.

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde Hammer ile ortaya çıkan birikim bu devletin ürettiği ana 
kaynakların çağdaş incelemelerle aydınlatılması sürecinde gelişirken, Osmanlı’nın kuruluşu-
nu çağdaş tenkitçi tarihçilik anlayışı içinde ele alan müstakil araştırmalar ortaya çıktı. Bun-
ların ilki, Gibbons’a ait Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adlı önemli araştırma idi. Bu kitap, aynı 
isimde üç meşhur araştırmanın daha ortaya çıkmasına yol açacaktı. Gibbons’u ele alarak 
yeni bir kuruluş nazariyesi ortaya koyan ilk araştırmacı Friedrich Giese idi. Onu modern Türk 
tarihçiliğini ortaya çıkaran en önemli simalar arasında yer alan Mehmet Fuat Köprülü’nün 
daha sonra Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adıyla bir kitap hâlinde neşredilen makaleleri 
izledi.10 Alman tarihçilerinden Paul Wittek, bu alanda kendine ait yeni bir nazariye ile ortaya 
çıkacaktır. Yukarıda geniş olarak istifade edilen Langer ve Blake’in tetkiki de aynı sürecin ürü-
nüdür. 1916’da Gibbons ile başlayan bu tartışma ve tahlil çalışmaları, daha sonra Uzunçarşılı, 
İnalcık, Faroqhi, Imber ve daha pek çok çağdaş tarihçi tarafından yeniden değerlendirildi. 
Ancak, Osmanlı kuruluş nazariyeleri hiç bir surette prototipleri olan Gibbons, Giese, Köprülü 
ve Wittek’in etkisinden kurtulamadı.

Gibbons, eserinde şu temel soruları sormuş ve kendince cevaplandırmıştır: Bizanslılarla te-
masa geçen ve Anadolu’ya yerleşen diğer Türk beyliklerinden kesin olarak farklı olan Os-
manlılar kimlerdi? Bunlar Osman’ın siyasi bir kişilik kazanmasından itibaren millî bir vicdana 
sahip miydiler? Kendilerine ait bir geçmişleri var mıydı? Devlet kurmak için belli gayeleri 
mevcut muydu? Kendilerini ortaya çıkaran şaşılacak derecede fazla hâricî, siyasi, iktisadi ve 
coğrafi amilin dışında kendilerinden kaynaklanan dâhilî bir faktör bulunuyor muydu?11 An-
cak, belirtelim ki, Gibbons, Osmanlıların mazisi olmayan, heterojen yeni bir ırk olduğunu 

7  Jorga’nın 1900’lerin başlarında tamamladığı eseri ülkemizde 5 cilt olarak yakın zamanda basılmıştır. Nilüfer Epçeli ve 
Kemal Beydilli tarafından çevirisi yapılmıştır. Bkz. Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi,  (Çev: Nilüfer Epçeli-Kemal 
Beydilli) 5 Cilt, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005.

8  Bkz. H. A. Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire 1300-1403, Oxford-London 1916.

9  Langer-Blake, a.g.e.s. 476.

10  Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Basımevi, Ankara 1959. 

11  Herbert Adams Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (Çev. Ragıp Hulusu Özdem, Nşr. Mustafa Everdi), Ankara 
1998, s. 16.
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düşünür. Meşhur eseri başından sonuna kadar bu kaziyenin ispatına yöneliktir. Gibbons, na-
zariyesini şöyle dile getirir: “Bu kitabın başlıca maksadı Osmanlı İmparatorluğu’nun teşekkülü 
hakkında şimdiye kadar devam etmiş olan bir takım esaslı yanlış fikirleri tashih eylemektir. Os-
manlıların Türk-Müslüman bir ırk olup Anadolu’yu istila ettikten sonra orada yerleşerek Avrupa 
üzerine yürümüş ve Bizans İmparatorluğu’nu devirmiş oldukları hemen umumiyetle kabul edil-
miş bir fikirdir. Hâlbuki hakikatte bundan daha muhalif bir şey olamaz. Çünkü Osmanlılar daha 
Konya’ya kadar bile Anadolu’yu elde etmemişken bütün Balkanlara hâkimdiler!”12 

Gibbons’a göre, Osmanoğulları, Moğollardan kaçarak Anadolu’ya, oradan uç bölgesindeki 
Söğüt’e yerleşen küçük bir aşirettir. Osmanlılar Anadolu’ya geldikleri sıralarda henüz İslam-
laşmış değildiler. Yaklaşık 400 süvari ailesinden oluşan bu Türk aşireti İslamiyet’i Anadolu’ya 
geldikten sonra kabul etmişti.13 Uc bölgesine yerleştikten sonra Ortodoks Rum nüfusuyla 
temasa geçen bu göçebe Türkler, dinlerini yayma saikıyla Rumları İslamlaştırarak onlarla ka-
rıştılar. Böylece, Müslüman Türklerle İslamlaşan Rumlardan meydana gelen yeni bir Osmanlı 
ırkı teşekkül etti. Gibbons’a göre, Osmanlılar, kendileri gibi daha doğudan uçlara gelen diğer 
göçebe Türk aşiretleriyle karışarak çoğalmadılar; zira doğudan gelen Türk aşiretleri zaten Os-
manlıların doğusundaki diğer Türk beylikleri tarafından iskân ediliyorlardı. Bu suretle, Os-
manlılar, komşu oldukları Rumlarla karışarak çoğaldılar.14 Gibbons’a göre, Osmanlıların Rum-
larla karışması Balkanlara geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan nüfus için yeterli olmamış, daha 
fazla nüfusun İslamlaştırılarak devlet bünyesine alınması zarureti ortaya çıkmıştır. Türkler, bu 
maksatla devşirme sistemini uygulamaya koymuşlardır. 

Gibbons’un, Osmanlıların 400 kişilik bir aşiretten büyük bir cihan devleti kurduğu yönündeki 
iddiası, aslında Osmanlı vakanüvislerinde yer alan bir iddiadır.15  Destanî-menkıbevi tarzı be-
nimsemiş veya maziden günümüze ulaşan bu tür bilgileri, edebî ürünlerinde kullanmaktan 
zevk duyan Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi edip ve düşünürlerimiz, bunu Türk Milletinin 
göstermiş olduğu tarihî başarının bir simgesi hâline getiriyorlardı. Bu aydınlarımızda görü-
len hamaset, aslında Türk Milleti’ne milliyetçilik çağında yeni bir kimlik kazandırma gayre-
tinden başka bir şey değildi. Bu mesele, objektif bir tarihçilikten ziyade, sübjektif bir kimlik 
inşası anlayışıyla ele alınmıştı.

Fuat Köprülü kaynakların, Osmanlıların kuruluşunu reel olarak tevsik etmemelerine rağmen, 
Osmanlıların kurulmuş olduğu sürecin siyasi, içtimai ve kültürel yapısının aydınlatılmasına 
ışık tutacakları ve bu sürecin siyasi ve sosyal bir parçası olan Osmanlıların anlaşılmasına yar-
dımcı olacaklarını düşünmektedir. Köprülü, ileri sürdüğü bu metodolojik yaklaşımı bizzat 
kendisi uygular ve analizini bir kaç başlık altında toplar. Önce devrin siyasi hadiselerine girer. 
Bizans’ın siyasi zafiyeti, Moğol istilası, Latin istilası, İznik İmparatorluğu’nun kuruluşu ve orta-
dan kalkışı gibi köklü siyasi hadiseler ile Osmanlıların parçası olduğu beyliklerin ortaya çıkışı 

12  Gibbons, a.g.e., s. 25.

13  Bu iddialar için bkz. Gibbons, a.g.e., s. 17–25.

14  Kitabının alt başlıklarından biri: “Yeni bir Millet Teşekkül Ediyor ve Garb Âlemi ile Temasa Geçiyor. “ Bkz. Gibbons, a.g.e., 
s. 46 vd.

15  “Atamdan ve dedemden işitdüm ki, eytdiler, ol vakit ki Ertuğrul dört yüze yakın erle Rûm’a azm itdiler, Sultan Alaüddin-i 
evvel dahi ba’zı a’dasiyle cenk sadedinde idi.” Bkz. Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-Nümâ, I, (Nşr. Faik Reşit Unat-Mehmed A. 
Köymen), Ankara 1995, s. 63. Gibbons, 400 kişilik nüfus iddiasını Neşri’den nakleder. Bkz. Gibbons,a.g.e., s. 16
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arasında yakın bir bağ kurar.16 

Köprülü, Türk göçebe hayat tarzı ile XIII. yüzyıl Anadolusu’nun yerleşik köylü ve şehirli toplu-
luklarının iktisadi ve toplumsal yapılarının, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun aydınlatılmasın-
da ehemmiyet taşıdığı kanaatindedir. Köprülü, Moğol istilası sıralarında Mâverâünnehr’den 
Marmara’ya kadar uzanan hat arasında kurulmuş bulunan kültürel ilişki; bu kültürün eski 
kozmik telakkiler ve yeni İslami inanç sistemlerinin kaynaşmasıyla kazandığı yeni nitelik-
ler; Türk, İran ve Arap topluluklarının kendilerine has kültür yapılarının bu coğrafyada kay-
naşması sonucu ortaya çıkan yeni kültürel mozaiğin analizinin Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluşunu mümkün kılan sosyo-kültürel faktörlerin anlaşılmasına yardımcı olacağını 
düşünmektedir. Köprülü uc bölgelerinin adem-i merkezî unsurların yeşermesine müsa-
it hususi karakterinin aydınlatılmasının da kuruluşun izahına önemli katkıda bulunacağı 
kanaatindedir.17 Mehmet Fuat Köprülü, Osmanlı tarihiyle ilgili menkıbelerden biri olan “400 
çadırlık bir aşiretten bir cihan devleti yaratma” menkıbesi ile devrin sosyo–psikolojik ve sosyo-
kültürel yapısı arasında ilişki kurar. Buradaki azaltma yoluyla ululamaya dikkat çeken Köprü-
lü, bunun, devrin yazarlarının Osmanlı Hanedanı’nı ululamak, onlardaki beşeriyet üstü güç 
donanımını vurgulamak için uydurduğu bir menkıbe olduğunu ve bu tür abartıların devrin 
bütün edebî, dinî ve tarihî ürünlerinde görüldüğünü bildirir.18 

Gibbons, Osman Bey’in tanınmış zahit bir zatın evinde misafir olduğu sırada ev sahibi-
ne Kur’an’la ilgili sorduğu sorulardan Kur’an’ın kutsal kitap olduğundan habersiz olduğu, 
Kur’an okumayı bilmediği anlamını çıkarmış, bunu da Osmanlıların yeni Müslüman oluşuna 
delil olarak göstermiştir. Devrin kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, Osman Bey, Şeyh 
Edebali’nin evine misafir olduğunda sabaha kadar kendisine ayrılan yatağa yatmayarak 
beklemiş, şeyhinin neden böyle davrandığını sorması üzerine, duvarda asılı Kur’an’ı göstere-
rek onun bulunduğu odada yatmasının edep anlayışına aykırı olduğunu belirtmişti. Bundan 
sonra Osman Bey, şeyhine yorumlaması için anlattığı iddia edilen bir rüyada göbeğinden 
çıkan bir çınarın büyüyerek bütün dünyayı kapladığını görmüştü. Şeyh Edebali bu çınarın, 
Osman Bey’in kuracağı devlete işaret ettiği şeklinde yorumlamıştı.19  Köprülü, daha evvel 
örnekleri Selçuklu ve diğer Oğuz kitlelerinde yaygın olarak rastlanan “ağaç” motifinin mito-
lojik döneme ait bir algılama anlayışı olduğunu, aslında gerçeği yansıtmadığını düşünmek-
tedir. Köprülü, bu tür hayal ürünü, küçültme veya abartma anlayışı üzerine kurulu menkıbe-
lerin devrin epistemolojik niteliğini kavramaktan öteye bir değer taşımayacağını, bunların 
modern tarihçilik nokta-i nazarından asla ciddiye alınamayacağını, bunu ciddiye almanın 
bilimle alay etmek olduğunu iddia eder. Gerçekten, Köprülü bu sağlam bilimsel verisi ile 
oryantalizmi kendi metodu içinde çürütmüştür. Bu sağlam analitik metodu sayesinde dev-
rinin oryantalistleri içinde Köprülü’nün saygınlığı iyice artmıştır. Köprülü, kuruluş devrinin 
kaynaklarıyla ilgili bu yaklaşımı ile aynı zamanda bir kaynağı bilimsel olarak değerlendirme-
nin mükemmel örneğini de vermiştir. Zaman zaman eline bir belge alan veya bir kaynaktan 
münferit bir bilgi alıp bundan büyük bir teori inşa edenlere karşı Köprülü’nün bu etnolojik 

16  Mehmed Fuad Köprülü, a.g.e., s. 45 vd.

17  Köprülü, a.g.e., s. 45.

18  Köprülü, a.g.e., s. 23.

19  Rüya menkıbesi için bkz. Gibbons, a.g.e., s. 20 vd.
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analiz metodu vazgeçilmezdir.20  

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında nazariye sahibi önemli yazarlardan birisi de Paul 
Wittek’dir. Wittek, Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgili araştırmalar arasında İsviçreli Rudolf Tschudi, 
Amerikalı William L. Langer ve Robert P. Blake’e hususi önem verir. Gibbons’un kitabının öne-
mini kabul eden Wittek, bunun en önemli eksiğinin, Ankara Savaşı sonrasına kadar gelmesi 
ve Fatih Sultan Mehmet zamanındaki gerçek imparatorluğa geçişi değerlendirmemesinden 
kaynaklandığını belirtir. Wittek, Hammer’in, Osmanlı tarihinin ana kaynaklara dayanarak ya-
zılan ilk Osmanlı tarihi olduğunu ve bu mühim tarihçinin yarattığı birikimle Osmanlı İmpa-
ratorluğu hakkında ilk kez bilimsel mütalaalarda bulunma imkânı ortaya çıktığını ifade eder. 
Wittek, Köprülü’nün analizini genel olarak takdir etmiştir. Ancak, Köprülü’nün de yalnızca 
genel analizle yetinerek sadece kuruluşu değerlendirmesini imparatorluğa geçiş dönemi-
nin kendine has niteliğini değerlendirme dışı bırakmasını eleştirir. Wittek, kendi eserinin 
önsözünde, Osmanlıların menşei hakkında kendisine kadar bilinen kaynaklardan farklı kay-
naklara ulaştığını, bu nedenle öncekilere oranla kendisinin daha farklı ve kıymetli bilgilere 
dayandığını iddia etmektedir.21 

Wittek’in bahsettiği yeni analiz, “gaza” ideolojisidir. Köprülü’de yer alan “uc bölgesi” kavramı-
nı “gaza” ideolojisiyle birleştirerek, Osmanlıların devrin dinî-kültürel saikleri doğrultusunda 
Hristiyanlara karşı organize edilmiş gaziler tarafından kurulduğu ve geliştirildiği kanaatin-
dedir. Wittek, Osmanlı Devleti’nin, kuruluşundan en geniş sınırlarına ulaşıncaya kadar ge-
çen süreçte bütün tarihî varlığının Doğu Roma’yı meydana getiren ve değişmez bir coğrafi 
ünite olma niteliğini hiç kaybetmeyen bir alan üzerinde ortaya çıktığını düşünür. Wittek’e 
göre Osmanlı Devleti, Osmanlı Türklerinin göçebe bir aşiret olarak Moğol istilasının tazyi-
ki ile Anadolu’ya hicret etmeleri, Osman’ın büyük babası liderliğinde Eskişehir yakınlarında 
Bizans-Selçuk hududuna yerleşmeleri ve eski göçebe ananeleri gereği yerleşik halkların üze-
rine kasırga gibi çökerek topraklarına el koymaları, yarattıkları dehşet ve korku ile civar top-
luluklarını sindirip hâkimiyetleri altına almaları şeklinde kurulmuş bir imparatorluk değildi. 
Wittek, Osmanlı Devleti’nin, Hun, Göktürk ve Moğol geleneklerindeki bu ani baskın, korku 
salma ve teslim alma anlayışıyla kurulmadığı üzerinde özellikle durur. O, Gibbons’un üzerine 
bütün nazariyesini inşa ettiği 400 çadır efsanesini de Köprülü gibi reddeder ve hafife alır.22   
Bizans’ın Anadolu ve Balkanlardaki topraklarını aşama aşama ele geçiren Osmanlı Devle-
ti, İstanbul’u zapt ettikten sonra bu coğrafyada yerleşmiş bulunan 1000 yıllık imparatorluk 
ananesini ele geçirmiş oluyordu. Paul Wittek bu sultanlığa Rum Sultanlığı adını veriyor.23 Os-
manlı müverrihlerinin XV. asırda inşa ettikleri 52 ataya dayalı bir şecerenin uydurma olduğu 
ve bunun Gökalp-Oğuz Han efsanesi ile bağlanması hâlinde bir mana kazanabileceğini ileri 
sürer. Oğuzları Selçuklularla beraber Türklerin en eski atası, en önemli kolu sayan Wittek, bu 
büyük boyun teşkilat yapısı hakkında Kaşgarlı Mahmut’un meşhur Divan–ı Lügati’t–Türk’te 
verdiği şemayı değerlendirir. Ona göre Kaşgarlı Mahmut, Oğuz Kağan Destanı esasına göre 
tarihî olarak mevcut olmayıp kendisinin üretmiş olduğu bazı boy isimleriyle birlikte Oğuz’un 

20  Köprülü, a.g.e., s. 7 vd.

21  Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, (Çev. Güzin Yalter), Türkiye Yayınevi, İstanbul 1972, s. 10-11.

22 A.g.e., s. 11–12.

23  A.g.e., s. 8. Ayrıca bkz. Paul Wittek, “Rum Sultanı”, Şark ve Islâv Tarihi ve Filolojisi Enstitüsü Salnamesinden VI-1938’den 
Hülâsa, (Çev. Muallâ Süerdem), Batı Dillerinde Osmanlı Tarihleri: 3, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971, s. 81–104.
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6 evladına 4’er boy düşmek üzere 24 oğuz boyu nazariyesini ortaya atmıştır. Wittek, bu-
nun tarihî değil, nazari, Kaşgarlı Mahmut’a ait bir inşa olduğu kanaatindedir. Oğuz Kağan 
Efsanesi’ne göre Oğuz Han’ın Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han 
isminde 6 oğlu vardı. Kaşgarlı Mahmut, bu 6 evlada 4’er boyu taksim ederek 24 Oğuz boyu 
olduğunu iddia etmiştir.24 

Wittek, bu şecere telakkisinin inşa edilmesini, Osmanlıların II. Mehmet ve II. Murat devirle-
rinde artık imparatorluk düşüncesine iyice ulaşmalarına hamleder. Wittek, bunu romantik, 
edebî bir akım olarak yorumlar. Müstakilen mevcut olmayan, ancak Âşık Paşazade ve di-
ğer kaynaklar vasıtasıyla istifade edebildiğimiz Yahşi Fakih bir tarafa bırakılırsa Ahmedî’nin 
1400 yıllarında yazdığı İskendername, Osmanlıların kuruluşu ile ilgili ilk yazılı eserdir. Wittek, 
Ahmedî’nin eserinde Osmanlıların şeceresinin Gökalp vasıtasıyla Oğuzlara bağlanmasını 
da dikkate alıyor. Wittek, kendi tabiriyle XV. yüzyıl imparatorluk periyodu müverrihlerinin 
romantik-edebî çaba ve anlayışları doğrultusunda inşa edilen Gök-Oğuz şecere telakkisinin 
Ahmedî ile irtibatlı olduğunu da kabul ediyor.25 Bu suretle Oğuz şecere anlayışının Osmanlı-
larla ilgisi kesinleşince, Paul Wittek, bunu Osmanlılarla olan alakasından koparmak zorunlu-
luğu hisseder ve başında oldukça nazari, biraz da zorlamayla ihdas ettiği Çavuldur aşiretini 
gündeme getirerek, bütün Oğuz ananesini bu aşirete mal eder. Bu suretle, Oğuz şeceresinin 
Osmanlılarla ilgisinin olmadığı tezini devam ettirme imkânı bulur. Yani, Wittek’e göre, Oğuz 
şecere ananesi, Osmanlılarla yakın coğrafyada, Germiyanlı arazisinde yaşayan Çavuldur aşi-
reti ile irtibatlı olup, bu aşiretin Osmanlılarla ihtilaflı olmakla birlikte, onunla yakın ilişkide 
bulunması nedeniyle Osmanlıların bu aşirete ait şecereyle irtibatlı olduğu düşünülmüştür. 
Yani, bu anane Osmanlı topraklarına sonradan yerleşen Germiyanlılar arasında yer alan, eski 
tarihlerde “Çavdar Tatarları” olarak da anılan Çavuldur aşireti vasıtasıyla Osmanlılara geçmiş, 
şecere daha sonra buna istinaden inşa edilmiştir. Osmanlıların bununla hiç bir ilgisi mevcut 
değildir.26 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında belki en önemli nazariyelerden birini üreten şarki-
yatçı, Friedrich Giese’dir. 1924 tarihli araştırmasında Giese evvela Gibbons’un nazariyesini 
ele alır. Gibbons hakkında Julius Germanus ve Huart’ın yorumlarını değerlendiren Giese, 
bu iki tarihçinin Gibbons hakkında olumsuz yargılarını hatırlattıktan sonra, kendisine ait 
daha ağır, âdeta itham edici değerlendirmeyi verir. Giese, Gibbons’un eserinin bazı ciddi 
iddialarda bulunma hevesinde, yüzeysel, göz boyayıcı bir eser olduğunu ileri sürer. Giese’in 
Gibbons’a getirdiği en genel tenkit, meseleye dışarıdan, bir Avrupalı olarak bakması, Os-
manlıları kuran nüfusun kendi gerçeğini göz ardı etmesidir. Giese’e göre, Gibbons, devleti 
kuran ana kitleyi, yani Türkleri tamamen dışlamış, yapay bir teori meydana getirmiştir. Giese, 
Osmanlı İmparatorluğu tarihine şark tarihi ve medeniyeti merkezinde yaklaşmak ve incele-
mek gerektiğini iddia eder.27 

Giese, bu genel düşüncelerden sonra Gibbons’un nazariyesinin en belirgin noktalarını şu şe-

24  Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, s. 12–13.

25  “İşte bu bahiste yazılı takrirler ve hükümlerdir ki, ileride Oğuz şecere efsanesine meydan vermeye sebep olmuştur. 
“Bkz. Wittek, a.g.e., s. 15.

26  Wittek, a.g.e., s. 15.

27  Friedrich Giese “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu Meselesi”, (Çev. Zehra Aksu Yılmazer), Söğütten İstanbul’a, (Derl. 
Oktay Özel-Mehmet Öz), Ankara 2005, s. 150.
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kilde özetler: “400 neferden büyük bir imparatorluk kurmak mümkün değildir. Bu nedenle Türk 
olmayan yerli unsurların, özellikle Rumların devletin teşekkülünde oynadığı toplumsal rol önem-
lidir. Osmanlıların ilk gaza ve cihat hareketlerinde, bir dini ilk kabul edenlere has dinî gayret ve 
heyecan anlayışı ve Osmanlıların Balkanlara yayıldıktan sonra Rum mühtedilerin yeterli olma-
yacağının anlaşılması üzerine yeniçeriliğin ihdas edilmesi suretiyle Hristiyan unsurların devlete 
ithal edilmesi belli başlı unsurlardır.”28  Giese, Köprülü’yü takiben, Osmanlı Devleti’nin kurul-
duğu sırada Bitinya bölgesi dâhil, Bursa ve çevresinin neredeyse tamamen Türkleşmiş ol-
duğu kanaatindedir.29  Giese, Osmanlıların İslam’ı yeni kabul etmiş kitleler olduğu hakkında 
hiçbir ciddi delil bulunmadığını iddia ederek bunun yersiz bir iddia olduğunu, Osmanlıların 
en azından sathi olarak İslam’ı kabul etmiş bir kültür içinde yer aldıklarını düşünür. Osman’ın 
gördüğü Kur’an ve ağaç motifiyle ilgili rüyalar onun Müslüman olmadığına delil teşkil et-
mez. Bu menkıbelerde, güç şartlarda kurulmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu-
su olan Osman’a mitolojik, tanrısal bir nitelik kazandırma gayreti görülmektedir. Bu, daha 
sonraki tarihçilerin Osmanlı Hanedanı’nı bütün Türkleri ihata edecek bir otorite olarak ge-
liştirme çabalarının bir ürünü de olabilir. Giese, Osman ismi ile birdenbire Türk isimlerinden 
Arap isimlerine doğru keskin geçişin de yeni bir İslamlaşmayla ilgili olamayacağını, bunun 
farklı boyutlardan ele alınması gerektiğini düşünüyor. Giese, Osman adının Othman, Azman, 
Azban, Osmancık gibi varyantlarını öne sürerek, bunun belki de Arapça Osman adından 
gelmediğini düşünüyor. Diğer yandan, eğer İslamlaşma sonunda bu ismi aldıysa, oğlunun 
“Orhan” adını taşıması, izah edilemez vaziyette kalacaktır. Yine, Orhan’ın oğlu “Murat” adı da 
Türkçedir. Bunun gibi pek çok padişah adı Türkçedir.  Giese, Osmanlı’yı kuran demografik 
unsurun Türk olduğunu kabul etmekle beraber, bunun aşiret geleneğinden iyice kopmuş 
ahi toplumu olduğunu düşünmektedir. Bu bakımdan, onun Gök-Oğuz şecere telakkisi husu-
sunda Wittek’le aynı safta olduğu ifade edilebilir.

Giese, Wittek’ten farklı olarak kuruluş gerçeğini “ahilik” merkezî unsuru üzerine bina eder. 
Giese, ahilerin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini şöyle ifade ediyor: “Uzun 
süre muazzam bir atalet içinde yaşayan ahi cemaatlerinin onları ateşleyecek sözler sarf edebi-
len, devlet adamı yeteneklerine sahip bir liderle karşılaştıklarında dindar bir ahilikten sıyrılıp yeni 
bir imparatorluk kurabilecek disiplinli bir orduya dönüştüklerini birçok Müslüman tarikatında 
gözlemleyebiliriz.”30 

Bu noktada, Osmanlı Devleti’nin bir uc beyliğinden büyük bir imparatorluğa dönüşmesinin 
ardında yatan saiklerin, kaynakların yetersizliği nedeniyle araştırıcılar için esrarını koruma-
ya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ele alınmış bulunan kuruluş nazariyeleri arasında tek bir 
nazariyeyi ön plana alarak kuruluşu tek sebebe indirgemek oldukça yanlış görünüyor. Bu 
bakımdan, Köprülü’nün, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu çoklu faktörler ışığında tahlil ve 
izah anlayışı, en doğru metot olarak görülebilir. Latin-Moğol istilaları, Anadolu’ya gerçek-
leşen kitlesel Oğuz göçleri, Bizans’ın zayıflaması sonunda onun tarafından kurulmuş bulu-
nan uc sistemleri ve bu sistemin ortaya çıkardığı muhafız birliklerinin çökmesi; yine, İznik 
İmparatorluğu’nun ortadan kalkışının yarattığı siyasi boşluk gibi siyasi sebepler, bu ortamın 
kendine has şartları içinde meydana gelen gaza ideolojisi, Selçukluların kuruluşundan itiba-

28  A.g.e., s. 152.

29  A.g.e., s. 156.

30 A.g.e., s. 157.
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ren önemli bir sosyo-ekonomik güç olarak varlığını sürdüren ahilerin Selçukluların yıkılışıyla 
siyasal bir güç hâlinde toplumun idaresine el koymaları, hepsinin üstünde, bu değişik siyasi, 
sosyal, ekonomik faktörleri tek bir devlet çatısı altında kararlı-mütecanis bir birliğe tahvil 
edecek olan Türk-Oğuz kozmik telakkisi. Bütün bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu izah edilmiş olacaktır.

B. Türk Romanından Hareketle Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Sürecine Tematik Bir 
Yaklaşım

Edebiyat ve tarih ilişkisi, tarihsel malzemenin edebiyatın kurgulama ve estetik gücüne hi-
tap etmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Tarih biliminin doğrudan öğretilme 
süreci öncesinde, içerisinde estetik zevk ve sanatsal değerler barındırması bakımından ta-
rihsel bilginin edebî eserler, film, tiyatro vs. vasıtasıyla sevdirilmesinin gerekliliği aşikârdır. 
Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili romanlar iyi bir örnek oluşturmaktadır. 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini doğrudan ve dolaylı olarak ele alan belli başlı romanları 
şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Yavuz Bahadıroğlu: Sunguroğlu-I

2. Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu-II

3. Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu-III

4. Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp

5. Tarık Buğra, Osmancık

6. Bekir Büyükarkın, Kutludağ

7. Cavit Ersen, Osman Gazi 

8. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider

9. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çatı 

10. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak 

11. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Üçler Yediler Kırklar 

12. Kemal Tahir, Devlet Ana

13. M. Turhan Tan, Gönülden Gönüle

14. Feridun Fazıl Tülbentçi, Osmanoğulları 

15. Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu alan romanlarda, devletin kuruluşunda etkin rol 
oynayan Anadolu ahîleri, Anadolu gazileri, Anadolu abdalları, Anadolu bacıları gibi zümreler 
ve bizzat yöneticiler tarafından devletin kuruluş sürecinde değer atfedilen adalet, akıncılık, 
alçak gönüllülük, azim, sabır ve kararlılık, birlik ve beraberlik, devlet fikri, eğitim ve kültürün 
önemsenmesi, emir ve itaatlara önem verme, saygı, eşitlik, fedakârlık, fetih ruhu, genişleme 
arzusu ve idealizm, geçmişe verilen değer ve sorumluluk bilinci, güven, hoşgörü, inancın 
güçlülüğü ve cihat fikri, istihbaratın güçlülüğü, kadına verilen değer, meşveret, kız alıp ve-
rerek genişleme, sadakat, Şeyh Edebalı’nın rolü, törelere bağlılık, yardımseverlik, yiğitlik ve 
kahramanlık, vefa gibi kavramlar defaatle vurgulanan kavramlardır. Osmanlı Devleti’nin ku-
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ruluşu sırasındaki genel durum romanlarda şu şekilde verilmiştir:

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak romanında Moğolların yaptığı zulmü dile getirmekte ve 
Türkmen’in bir yer yurt bulup yerleşmeye çalışırken bütünüyle göçebe duruma düştüğünü 
ifade etmektedir. Moğol saldırıları durmaksızın devam etmektedir. Kimsenin ağzının tadı 
kalmamıştır. “Giden gidene, kaçan kaçana” dır.31  

 Feridun Fazıl Tülbentçi’nin Osmanoğulları adlı romanında ise Osmanlı Devleti’nin 
kurulduğu yıllarda Anadolu’nun genel durumu uzun uzun anlatılmaktadır. Roman kurgu-
sunun bu bilgiler üzerine inşâ edilmesi, açısından yazar tarafından gerekli görülmüş olabilir. 
Zaman zaman Feridun Fazıl Tülbentçi, romanında dipnotlar ve kaynakça da vererek belgesel 
roman örneği vermeye çalışmıştır. Fakat tarih kitaplarından birebir alınan bu bilgilerin, ro-
man kurgusu içerisinde eritilmemiş olması, eğreti durmasına sebep olmuştur.32   

 Cavit Ersen’in Osman Gazi romanında ise Osmanlı Devleti kurulduğu sırada 
Anadolu’nun nasıl bir dinî yapı içerisinde olduğuna değinilmiştir. Ülkede mezhep ayrılıkla-
rı çok fazladır. Selçuklular, Horasan ve İsfahan’dan geldiğinde sünnî Müslümanlığı yaymaya 
çalışmaktadırlar ve Abbasî halifesine bağlıdırlar. Bunun yanı sıra Anadolu’da Batınî tarikat-
lar da vardır. Bazı zaviyeler ve tekkeler ise işler durumdadır. Konya’da Mevlânâ Celâleddin-i 
Rumî’nin Mevlevîlik tarikatı hızla yayılmaktadır. Konya bu tarikat mensuplarının ortağı du-
rumundadır. Rufaîlik, Nakşibendîlik ve Kadirîlik gibi tarikatlar da Anadolu’da görülmektedir. 
Bunların yanı sıra özellikle göçebe Türkmenler arasında Bektaşîlik, Kalenderîlik, Kızılbaşlık, 
Tahtacılık vb. tarikatlar yaygınlaşmıştır. Bunların başındaki şeyhler, babalar, dervişler hızla 
tarikatlarını yaymaktadır. Doğu’dan gelen Moğol istilâsı sebebiyle sığınma ihtiyacı hisseden 
halkın içinde bulunduğu ruhsal durumdan da faydalanan babalar, şeyhler, dervişler halkı 
kolaylıkla tarikatlarına çekmektedir. Sünnîler ise batınî mezhep ve tarikatlarla mücadele et-
mektedir. Kısacası Anadolu, dinî anlamda da kaynayan bir kazan gibidir ve dinsel bir ihtilâlin 
pençesine düşmüştür.33 

 Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecindeki genel ekonomik durum hakkında da ro-
manlarda çeşitli bilgiler verilmektedir. Osmanlı Devleti, kuruluş dönemi itibariyle ekonomik 
anlamda çok iyi durumda değildi. Moğol ve Bizans saldırıları sonucu genel bir ekonomik sı-
kıntı vardı. Tüm bunlara rağmen Osmanoğulları Beyliği, kendini toparlamasını bilmiş ve aynı 
zamanda bölgede denge siyaseti izleyerek hem Beyliğini büyütmüş hem de uygun ortam 
doğmadan mümkün olduğu kadar savaşa girmemeye çalışmıştır. Osmanlı Beyliği, büyüme-
sini daha ziyade barışçıl temeller üzerine oturtmuştur. Almak istediği yeri elde edebilmek 
için önce bölge halkının sempatisini kazanmaya çalışmıştır. Beyliğin büyüme planının teme-
linde savaştan ziyade “hoşgörü” yatmakta olup en son çare olarak savaşa başvurulmuştur. 

Kemal Tahir, Devlet Ana romanında halkın kuruluş sırasında yoksulluk içinde olduğunu, yer 
yer yoksulluktan kırılma noktasına geldiğini, zaman zaman tekfurlar ve çevreleri, tarafından 
küçümsenecek hâle düştüğünü vurgulamaktadır. Gelirinin büyük bir kısmını akıncılıktan 
elde eden Osmanoğulları’nın uzun zamandır akına gitmediğini ve bu sebeple de iyice yok-

31  Mustafa Necati Sepetçioğlu, , Konak, İrfan Yay., 17 basım, İstanbul 1999, s.21

32  Feridun Fazıl Tülbentçi, Osmanoğulları, Üçüncü Baskı, İnkılâp ve Aka Yay., İstanbul 1958, s.439, 588 vd.

33  Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat,  2. basım, İstanbul 1983, s. 52.
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sullaştığını ve artık akın zamanının geldiğini belirtir.34  

Osmanlı Beyliği’nin destekçisi olan Anadolu Selçuklu Devleti, uzun süren Moğol istilâları 
karşısında iyice zayıflamış ve kendisine bile hayrı olamayacak dereceye düşmüştür. Uzun sü-
ren savaşlar sonucu halk iyice fakirleşmiş ve  “paranın görüntüsü” nü bile unutacak dereceye 
gelmiştir. Kemal Tahir, dönem itibariyle halkın içinde bulunduğu durumu son derece iyi dra-
matize etmiştir. Buna göre halk, adeta insan eti yiyecek boyutta sefalet içerisine düşmüştür. 
Bu durum, “İlhan fermanı, sultan buyrultusu, vezir emri, kadı hükmü” nün geçersizliğine yol 
açmıştır.35 Devlet Ana’da Kemal Tahir, toplumun değişik zümrelerine ait halkın içinde bulun-
duğu durumu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Halk açtır, halk susuzdur, halk 
uzun zamandır et yüzü görmemiştir, adeta çapulcu gibi giyinmek durumuna düşmüştür. 
Ama tüm bunlar geçicidir ve ileriye yapılan yatırımların kısa vadedeki yalancı görüntüsüdür. 
Çünkü rahat ve huzurlu günler yakındır. “Hâsılı Söğüt’te her ev her akşam, ocağını mutlaka 
yakmaktaydı. Ama kuru ekmekleri gevretmek için... Yağı alınmış ayran çorbası bulunursa ne 
devlet!”36 

Osmanlı’nın ilk zamanlarında vergi yoktur. Hatta Osman Bey vergi kavramından bile ha-
berdar değildir. Çünkü onun felsefesinde her şey çalışmanın karşılığındadır, hiç kimse ça-
lışmadan kimsenin malına ortak olamaz. Kendisinden bir pazarın bacını kiralamak isteyen 
birisine Osman Bey’in tepkisi de çok sert olmuştur: “Bir kişi malını kendi eli ile kazanmış ola, 
bana ne borcu var ki bedava akçe vere?”  Osman Bey’e çok ters gelen bu fikir, orada bulu-
nan Akçakoca’nın Osman Bey’e kendisi için olmasa bile devlet için böyle bir uygulamaya 
gidilmesinin zorunluluğunu anlatması üzerine Osman Bey tarafından kabul edilmiştir.37 İlk 
vergi olan pazar bacından sonra ikinci bir vergi olarak da “köprü vergisi” alınmaya başlamıştır. 
Köprüden geçen herkes âdil bir şekilde bu vergiyi vermekle mükelleftir. Yalnız savaşa giden 
gaziler bu vergiden muaftır.38 Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında durum 
hiç de iç açıcı değildir. Belli başlı gelir kaynakları akınlarda elde edilenler, ufak tefek vergiler, 
hayvancılık ve tarımdır. Ama bu durum hızla gelişmeye başlayacak; artan fetihlerle birlikte 
halkın refah seviyesi de yükselecektir.

Osman Bey’in amcası, pazar bacı konusunda da Osman Bey ve arkadaşlarının düşüncelerine 
muhalefet etmeye çalışmıştır. Pazar bacının Bey için gereksiz olduğunu ve Bey’in halktan 
vergi toplamasının yanlış olacağını düşünmektedir. Ama Dündar Bey’in unuttuğu bir şey 
vardır, o da “yaşatmak için yaşamak”, devletin bekası için çalışanlarına bir şeyler vermesi ge-
rektiği ve artık beylikten çıkıp devlet olma yoluna girildiğidir. Devlet Ana’da Kemal Tahir bu 
düşünceye vurgu yapmıştır.39 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu alan romanlarda ahîlik de roman kurgusu içerisinde 
yerini almıştır. Birçok değişik romanda ele alınan ahîliğin genellikle Osmanlı’nın kuruluşun-
daki etkileri ön plâna çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunlar içerisinde Kemal Tahir’in Devlet Ana 

34  Kemal Tahir, Devlet Ana, Tekin Yayınları, 15 basım, İstanbul 2001, s. 139.

35  A.g.e., s. 465.

36  A.g.e., s. 108.

37  Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin, Türkiye Yayınları, İstanbul 1971, s. 156 vd.

38  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Çatı, İrfan Yay., 17 bs., İstanbul 1999, s. 101.

39  Kemal Tahir, a.g.e., s.509.
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romanında o dönem itibariyle ahîliğin nasıl sağlam bir teşkilât olduğuna değinilmeye çalışıl-
mış; her şey bozulsa bile ahîliğin bozulamayacak kadar sağlam bir yapıya sahip olduğu be-
lirtilmiştir. Ancak ahiliğin, bozulamayacak derecede güçlü oluşu çeşitli şartlara bağlanmıştır. 
Bu şartlar, kibirlenmemek, doğru olmak, harama el uzatmamak ve maneviyattan uzaklaşma-
mak gibi değerlere bağlıdır.40 

Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında Ahi teşkilâtına ayrı bir önem verilmiş ve yazar tarafın-
dan ahiliğe ait birtakım tablolar sunulmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri de teşkilâta girmek 
isteyen birisinin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ile ilgili olandır. Teşkilâta girmek isteyen kişi, 
öncelikle kendisine teşkilât içerisinden bir yol atası seçmelidir. Bu yol atası, o kişinin teşkilâta 
girmek istediğini teşkilât toplantısında bildirir ve o kişinin kabul edilip edilemeyeceği nokta-
sında değerlendirmeler yapılmaya başlanır. İlk iş olarak kişiye teşkilâtın ne gibi şartları oldu-
ğu ve bu şartları yerine getirmenin zorunluluğu belirtilir. Devlet Ana’da Kemal Tahir, yer yer 
karşılaştırmalar yapmaktadır. Ahilik hakkında genellikle olumlu bir kurgulamaya gittiği hâlde 
yer yer dervişleri eleştirmektedir. Dervişleri ahilerle karşılaştırmaya çalışmış ve dervişlerin ne 
bu dünyaya ne de öteki dünyaya yaranamadığını belirtmiştir. Ahiler, her yönden kendilerine 
güvenilir olduğu hâlde dervişlerin eskiden beri kendilerine güvenilmesi zor insan oldukları-
na değinmiş ve savaşçılık konusunda da onlara güvenilemeyeceğini belirtmiştir.41 

Bekir Büyükarkın’ın Kutludağ romanında da Devlet Ana’da olduğu gibi ahiliğe girmiş olanın 
neyi yapması, neyi yapmaması gerektiği hemen hemen aynı şekilde vurgulanmıştır.42 Ahi-
liğin en önemli işlevlerinden biri de paylaşmayı örgütlemesi, toplumun bireyleri arasında-
ki bağları kuvvetlendirmesidir. Ahi kelimesinin anlamında da belirdiği üzere “bireyler arası 
kardeşliği” geliştirmek, ahiliğin temel işlevlerinden biridir. Ahi olmak, ahiliğe giren kişilere 
paylaşımın artması haricinde çok şey sağlamaz. Zaten kendilerinin bundan daha fazla çıkar 
beklentileri de yoktur. Fakat paylaşımın artmasıyla birlikte her konuda “hemdert” ve “hemhâl” 
oluş başlar ki, bu ahiliğin bir nevi amacına ulaşması, bireysel mutluluğun ve buna bağlı ola-
rak da toplumsal huzurun sağlanması demektir. 

Anadolu ahîleri gibi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde en önemli yapılardan biri de 
Anadolu gazileri veya alperen tipidir. Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunda en büyük çabayı gösteren zümrelerden biri de şüphesiz Anadolu Gazileri veya 
Gaziyân-ı Rûm olarak bilinen gaziler ve alplardır. Türkler, Müslüman olmadan önce tarih sah-
nesinde varlığını “alp” olarak gördüğümüz bu kahramanlar, Müslüman olduktan sonra “gazi” 
olarak anılmaya başlanmıştır. Alplar ve Anadolu Gazileri, Osmanlı’nın kuruluş aşamasında 
çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.43 Bunlar son derece nitelikli insanlardır. Gerçek bir 
alp olabilecek bir şahsiyette en az şu özellikler bulunmalıdır: Yüreği ve pazusu kuvvetli, gay-
retli, yörük atı olan, yayı, kılıcı, mızrağı iyi kullanan, çizmesi, cepkeni, kuşağı, tülbent sarılı 
başlığı, yaldızlı şalvarı olan, kendisi için canını bile feda edebilecek en az bir yoldaşı olan, 
dünya malına ve mülküne önem vermeyen, toprağa veya sadece bir yere bağlı olmayan bir 

40  A.g.e., s. 81.

41  A.g.e., s. 82 vd.

42  Bekir, Büyükarkın, Kutludağ, Arkın Kitabevi, 2. Basım, İstanbul 1981, s. 43-44.

43  Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Basımevi, Ankara 1959,  s. 84-86
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kişi olmalıdır.44  

Turhan Tan, Gönülden Gönüle adlı romanında alpların niteliklerini yukarıda verdiğimiz Kut-
ludağ romanındakine benzer bir şekilde irdelemiş ve biraz değişik bir anlatımla ortaya 
koymuştur.45 Bekir Büyükarkın, Kutludağ romanında alplarla abdalları çeşitli yönleriyle karşı-
laştırmaya çalışmış ve abdalların da son derece değerli ve önemli bir etkiye sahip olan kişiler 
olduğuna göndermede bulunarak; savaşmak ve yiğitlik konusunda alplarla karşılaştırmanın 
yersiz olacağını sergilemiştir. Çünkü alplar, yapıları itibariyle ruh ve nüfuz meselesinden çok 
savaşçı nitelikleri ve yiğitlikleriyle ön plana çıkmışlar; buna nazaran abdallar da “ufuk insan” 
olarak ayrı bir sorumlulukla Osmanlı’nın kuruluş sürecinde hizmette bulunmuşlardır.46 Ab-
dalların alplar üzerindeki etkisine de değinen Turhan Tan, Gönülden Gönüle romanında alp-
ların motive edilmesinde abdalların etkisi üzerine vurgu yapmaktadır. Kaldı ki alpların çok 
iyi bir şekilde motive edilmiş olarak canla başla savaşmalarında dil birliği, din birliği, yurt 
birliği, elbirliği, inancın sağlamlaşmasında küçük yaşlardan itibaren abdallar tarafından ve-
rilen nasihatlerin etkisi büyüktür.47 

Tarihî kaynaklar ve edebî eserler Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde “Anadolu Bacıları” 
veya “Bâcıyân-ı Rûm” denilen kadınların kuruluştaki katkısına da vurgu yapmışlardır.48 Hem 
Köprülü’nün hem de Banarlı’nın üzerinde birleştikleri bir nokta, Osmanlı’nın kuruluşu sıra-
sında kadınların da çok önemli rol oynadığıdır. Fakat her ikisinin de üzerinde tereddütleri 
olan nokta, ne yönde yardımcı olduklarıdır. Keza Köprülü, Âşık Paşazâde’nin tarihinde kadın-
lara yer verildiğini fakat bu kadınların savaşçı kadınlar mı yoksa başka kadınlar mı olduğu 
noktasında kesin bilgi olmadığını ifade eder. Bekir Büyükarkın, Kutludağ adlı romanında “Ay-
kan Bacı” adlı bir Anadolu kadınının kişiliğinde kağnılarla yük taşıyan kadınların kendi arala-
rındaki konuşmayı ve gayret edişlerini çok başarılı bir şekilde kurgulamıştır. Tarihçiler, Ana-
dolu bacılarının çarpışmalara katılıp katılmadıkları noktasında tartışmaya devam ededursun 
romancımız, Kutludağ romanında Anadolu Bacıları’nı çoktan çarpıştırmaya başlamıştır.49 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkin rol oynamış bir başka sosyal teşekkül de “Anadolu 
Abdalları (Abdâlân-ı Rûm)” veya “Horasan Erenleri” olarak bilinir. Bu gruba Osmanlı kaynakla-
rında adı geçen “abdal”, “baba” lâkabını taşıyan ve ilk Osmanlı sultanlarıyla beraber harplere 
katılan tahta kılıçlı ve cezbeli dervişler ve maneviyat erenleri girmektedir.50 Bu tabiri Bektaşî 
Babaları ve Alevî dedeleri olarak açıklamanın yanlış olacağını hem Fuad Köprülü, hem de 
Ahmed Akgündüz eserlerinde belirtmektedir.51 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Ana-
dolu şehirlerindeki en önemli tarikatlar; Mevleviyye, Rifâ’iyye, Halvetiyye ve İshâkiyye’dir. 
Fuad Köprülü, köylerde ve Türkmen aşiretleri arasında dinî hayatın ve sofiyane cereyanların 
şehirlerdekinden daha canlı, daha samimi, daha taşkın olduğunu belirtmektedir. Metafizik 
düşünceler ve soyut kavramlar, bu dışa kapalı kalmış çevrelerde oldukça basitleşerek; daha 

44  Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 32 vd.

45  M.Turhan Tan, Gönülden Gönüle, Milliyet Matbaası, İstanbul 1931, s. 7.

46  Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 36.

47  M. Turhan Tan, a.g.e., s. 55.

48  Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul 1971, s. 297.

49  Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 153.

50  Ahmed Akgündüz-Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı,  OSAV Yayınları., İstanbul 1999, s. 36.

51  Fuad Köprülü, a.g.e., s. 95.
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çok eyleme dönük somut şekiller almaktadır. Köprülü, anılan eserinde propagandacı derviş-
lerin daha XIV. yüzyılın başında küçük köylere ve aşiretler arasına kadar yayıldıklarını belir-
terek bunların sağlam ve çok samimî Müslüman olduklarını vurgulamaktadır. XIII. yüzyılın 
ilk yarısında etrafına büyük bir kitle toplayan ve daha sonra debbağlar esnafının pîri sayılan 
Ahî Evren’in halifesi ve Kırşehir’deki tekkesinin şeyhi olan şair Gülşehrî, bu köy şeyhlerinin 
şiddetle aleyhinde bulunmaktadır.

 Köprülü, bu Türkmenlerin Müslümanlığının şehirli Türk’lerinkine tam benzemedi-
ğine değinerek; daha çok eski Türk’lerin putperest gelenekleriyle, dıştan tasavvufî renklere 
boyanmış aşırı şi’îliğin basit ve popüler şekli olduğunu ifade etmektedir. Bunların ileri gelen-
leri, “baba” lâkabıyla adlandırılmaktadır. Ayrıca bunlar garip kıyafetleri, şeriata aykırı âdetleri 
ve coşkun yaşayışlarıyla tamamen eski Türk Şamanlarını hatırlatmakta olup Ortodoks muta-
savvıflar tarafından şiddetle eleştirilmişlerdir. “Baba” diye adlandırılan bu Türkmen şeyhleri, 
köylülerin ve göçebelerin manevî hayatlarının yol göstericileridir. Bu Babalar, zamanla güç 
odağı hâline gelmişler ve merkezî otoriteye karşı ayaklanarak Babaîler İsyanı’nı çıkarmışlar-
dır. Fuad Köprülü, Babaîlerin ve Türkmen Şeyhlerinin kökeninin Yesevîye ve Kalenderîye tari-
katlarında aranması gerektiğini belirtmektedir. Köprülü, XIV. yüzyıl başlarında, yeniden batı-
ya, Bizans topraklarına doğru ilerlemeğe başlamış olan Türkmen kabileleri arasında ve Türk 
köylerinde gördüğümüz etkin, propagandacı, mücahit Türkmen Babalarının, yukarıda sözü 
edilenler olduğunu vurgulamıştır. İlk Osmanlı hükümdarlarının yanında, menkıbelere naza-
ran tahta kılıçlarla harp eden, kaleler alan, bir avuç müridi ile binlerce düşmanı ezen, Müs-
lümanlığı yayan Abdal lâkaplı birçok dervişlerin, meselâ Abdal Musa, Abdal Murad, Kum-
ral Abdal, Âşık Paşazâde’nin Rûm Abdalları dediği zümreye mensup olduğunu belirtmiştir. 
Bunların Yesevîye, Kalenderîye, Haydarîye vb. çeşitli heterodoks zümrelerin Anadolu’da Türk-
men gelenek ve göreneklerinin yöresel hurafelerle karışmasından ortaya çıkan Babaîlik’in 
sonraki şekillerinden biri olduğu belirtilmektedir. Köprülü, ilerleyen zamanda bazı doğu ve 
batı eserlerinde gördüğümüz torlaklar ve dervişlerin de bu abdallarla aynı olduğu kanısına 
varmıştır.52  

Osmanlı’nın kuruluşu sırasında her ne kadar birçok çarpışma olmuşsa da, düşünce alanın-
da Anadolu’nun İslamlaşmasını ve Osmanlı’nın kuruluşunu sağlayanlar öğreti sahipleridir. 
Çünkü alperenlerin hareketleri ve seferleri üzerinde belirleyici rol oynayan ve onlara fetih 
ruhunu aşılayan ve ufuk açanlar Şeyh Edebalılar, Yunus Emreler ve Mevlânalar gibi erenlerdir. 
Turhan Tan’ın Gönülden Gönüle romanında abdallar şu şekilde ele alınmıştır:

  “-Alplar, ta beşikteyken aldıkları ve hiç bir zaman unutmadıkları bu nasihatleri aptal 
Musa’nın ağzından dinlemekle memnun oluyorlardı. Dil birliği, din birliği, yurt birliği gibi 
elbirliği de onlar için çok kıymetli ve çok ehemmiyetli bir umdei hayat, umdei harekât idi. 
Mamafih, yeni bir şey isitiyorcasına aptal Musa’yı dinliyorlar ve toprağa karışmış analarının 
ayni meali terennüm eden ninnilerini duyuyor gibi heyecanlanıyorlardı.”53 

Bekir Büyükarkın, Kutludağ romanında abdalların da akınlara ve savaşlara nasıl katıldığını 
çok çarpıcı bir şekilde özetlemiş; zaman zaman abdalların alpların önüne geçmek için nasıl 

52  Fuad Köprülü, a.g.e., s. 94-102.

53  M.Turhan Tan, a.g.e., s. 55.
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yarışırcasına hareket ettiklerini belirtmiştir.54 Devlet Ana romanındaki Hristiyanlık eleştirisi55 
ne benzer bir şekilde Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu-I adlı romanında Hıristiyan papazlarını 
aşağılayıcı söylemlere yer vermiştir. Bazı papazların halkı sömürdüğü, bol bol yiyip içip zevk 
ve sefa içerisinde bir yaşam sürdüğü; hatta cennetin anahtarı adı altında halka bir şeyler 
satarak haksız kazanç sağladıklarına göndermede bulunulmuştur.56 

Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp adlı romanında düşmanın inançsızlığına değinmiş, para dışın-
da hiçbir şey düşünmediklerini vurgulayarak onların kendilerinin bile papazlarına güven-
mediklerini ortaya koymuştur. Böylece papazların yaptıkları olumsuz davranışlara doğruluk 
kazandırmaya çalışmıştır.57  

Kemal Tahir, Devlet Ana romanında “Cavlak”lar hakkında kısa bilgiler içeren bir kurgulama or-
taya koymuş ve bunların kökenlerinin Haşhaşçılığa dayandığını belirtmiştir. Ortaya çıktıkları 
zamanlarda öncülerinin de Acem içerisinde yer alan Hasan Sabbah adında birisi olduğu üze-
rinde durmuş ve tamamen sapık bir oluşum oldukları yönünde kanaatlerde bulunmuştur.58 

 Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında çok değişik dinî oluşumların olduğu bili-
nen bir gerçektir. Eski Türklerden beri Türk inanış sisteminde önemli bir yeri olan Şamanizm 
ve buna bağlı olarak Şaman, Devlet Ana’da şu şekilde tasvir edilmiştir: “Cüppesinin üstü meral 
postundandı. Eteği altmış parçaydı. Yakasına yedi bebek dikilmişti. Bunlar, insanoğlunun atası, 
yağız yerin tanrısı, şimşekçi, yıldırımcı Ülgen’in, şamanlara fala bakarken yol gösteren yedi ak 
kızıydı. Bu yedi bebeğin yanına küçücük yaylar, oklar, çıngıraklar asılmış; ay, güneş, yıldız, kur-
bağa, yılan, kuş, kulak, burun resimleri yapılmıştı. Bunlar şamanın doğuş silâhlarıydı. Yolunu 
kesmek isteyen, şaşırtıp baştan çıkarmak için gök katlarında pusu kurmuş, yol azdırıcı kara kız-
ların, ancak bu silâhlarla hakkından gelebiliyordu. Kırmızı bezden her biri bir karış boyunda üç 
boğumlu, tepesine vaşak kuyruğu asılı içi yapağıyla tıka basa doldurulduğu için dimdik duran 
külahını başına geçirmişti.”59 

Osmanlı’nın kuruluşu sırasında çok önemli yeri olan bir başka öğreti ise Mevlâna’nın ön-
cülüğünü yaptığı Mevlevîliktir. Mevlevîlik, XIII. yüzyıl Anadolu’sunda daha ziyade bir yük-
sek zümre tarikatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarikat, adını Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin 
“Mevlana” unvanından almıştır. Her ne kadar adını Mevlana’dan almış olsa da Mevlana tara-
fından kurulmamıştır. Banarlı’ya göre o, bir tarikat kuracak ve onu yürütecek ölçüde maddî 
teşkilât işleriyle uğraşacak ruhta değildi. O, çok büyük bir mutasavvıf ve bütün bir tarikatı, 
her türlü tefekkürü, heyecanı ve coşkunluğu ile kendi hayatında, kültüründe ve düşünüşün-
de yaşayan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevlevîlik, XIII. yüzyılda başlangıçta 
Mevlana’nın büyük şahsiyeti sayesinde Anadolu’nun bu yüzyıldaki bunalımlı hayatı içinde 
manevî bir huzur kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevlana, Konya ve çevresinde geniş 
bir manevî etki göstermiştir. Bu manevi iklim onun ilk halifesi Hüsâmeddin Çelebi ile oğlu 
Sultan Veled ve torunu Ulu Arif Çelebi gibi Mevlevîliğin ilk çelebileri tarafından büyük bir 

54  Bekir Büyükarkın, a.g.e., s.345.

55  Tahir, Kemal, a.g.e., s. 298.

56  Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu- I, s. 221.

57  Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp, Nesil Yayınları, 7. basım, İstanbul 1998, s. 160.

58  Kemal Tahir, a.g.e., s. 166.

59  A.g.e. , s. 299.
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vefa duygusuyla yaşatılmıştır. Bu manevi iklim, XIII. yüzyıl Anadolu’sunun çeşitli bunalımları 
içinde yer alan halktan olsun, büyüklerden olsun nice insana derin bir dinî kültür ve düşünüş 
yanında, o ölçüde büyük bir huzur ve teselli vermiş ve birçok insanı da bozgun psikolojisine 
düşmekten kurtararak ümitsizliğe karşı ümit aşılayarak moral vesilesi olmuştur.60 

M. Necati Sepetçioğlu, Konak romanında Mevlâna ile Osman’ın ilk karşılaştığı an, her iki ta-
rafın da neler hissettiği üzerinde durmuş, Osman’ın sanki büyülenmiş gibi ve Mevlana’nın 
ise onu görür görmez sanki geleceği görmüş gibi olduğu üzerine vurguda bulunmuştur. Hiç 
şüphe yok ki Mevlâna’nın Osman ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda çok büyük manevî et-
kileri olmuştur. Başta Şeyh Edebalı olmak üzere Mevlana, Yunus vb. erenlerin yanında âdeta 
gerçek kişiliğine kavuşmuş; ayrıca yeni kurulan Osmanlı’da da kültürel anlamda bir atmosfer 
oluşmuştur. Aşağıda Konak romanında Mevlana ile Osman’ın ilk karşılaştığı an ve Osman 
Bey’deki değişim çok çarpıcı bir şekilde aktarılmıştır.61  

Yunus Emre de Osmanlının kuruluş aşamasındaki manevî havanın oluşmasında çok önemli 
yeri olan şairlerimizden biridir. Yunus, her şeyden önce bir aşk adamıdır. Yaşadığı sürece çev-
resindeki birçok kişiye kaynaklık teşkil etmiş, vefatından sonra bile onun düşünceleri günü-
müze kadar tüm tazeliğiyle ulaşmıştır.62 Osman’ın Yunus Emre ile karşılaşması âdeta onu bü-
yülemiştir. Osman, Yunus’un konuşmalarını can kulağıyla dinlemiş; hatta bazı söylediklerini 
tam anlayamamış ‘acaba ne demek istedi’ diye düşünmeye başlamıştır. ‘senin zamanın senden 
sonra başlamazsa neye yarar. Sen senin zamanını kendin öreceksin’ diyerek Osman’ın gelece-
ğe yönelik olarak yapması gerekenler konusunda kendisine imada bulunmuştur. Yunus’la 
ilk defa karşılaşan Osman, Mevlana ile karşılaştığında duyduğu heyecanı duymuş; onunla 
konuştukça ve onu dinledikçe kendinden geçmiştir. Yunus, Osman’a dünyanın geçiciliğini 
vurgulamış ve ayrıca paylaşmanın önemine yönelik sözler söylemiştir. Osman Bey, Yunus’la 
geçen bu konuşmalarından sonra bir kat daha ağırlaşmış, bir kat daha düşünce dünyasını 
geliştirmiştir. M. Necati Sepetçioğlu, Konak adlı romanında Yunus’la Osman arasında ge-
çen bu karşılaşma anını şu şekilde vermiştir: “Ses, gül terlemesindeydi; tomur tomur, içinde 
ışıklar yanıyordu. Yüzüne baktığında gül terlemesinin daha da ışıklandığını gördü. Bir dervişti 
mu¬hakkak; sesiyle yüzü hiç bu kadar birbirine benzeyen bir derviş görmediğini düşündü Os-
man; toprağın durulaştığı bir yüzdü; suyun toprağa doya doya kanışındaki sesti: “İzin var mı hay 
yiğit? Otursam,iki lokma yesem, su içsem.. Söz Tanrınındır. Tanrıdan geleni konuşsak.”63 

 Sonuç itibariyle Osmanoğulları Beyliğinin hızlı bir şekilde kuruluş sürecini tamam-
laması, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir devlet ve imparatorluk hâline gelmesi hu-
susunda Ahmet Yesevi, Mevlana ve Yunus Emre gibi manevi şahsiyetlerin ve diğer manevi 
oluşumların hakkını teslim etmek gerekmektedir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu alan romanlarda, devletin kuruluşunda etkin olan 
başlıca kavramları irdeleyecek olursak belli başlıklar altında şöyle özetlenebilir:

Adalete Verilen Önem

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu edinen romanlarda “adalet” kavramına sıkça vur-

60  Nihat Sâmi Banarlı, a.g.e., s. 291-293.

61  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak, İrfan Yayınları., 17. basım, İstanbul 1999, s. 91 vd.

62  Nihat Sâmi Banarlı, a.g.e., s. 331-333.

63  Mustafa Necati Sepetçioğlu, a.g.e., s. 95-96 vd.
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gu yapıldığı görülür. Her kim olursa olsun adaletin herkes için eşit işletilmesi gerektiği üze-
rinde durulmuştur. Osman Bey, oğlu Orhan Bey’e kendisinden sonra arzu ettiği icraatları 
söylerken özellikle adalet üzere hareket etmenin önemine işaret eder.64 Şeyh Edebalı, ahileri 
bir araya toplayıp onlara iyilik ve adalet üzerine muamele etmelerini ve bu dünyanın geçici 
olduğunu; herkesin bir gün gelip öleceğini ve yaptığı her davranıştan sorumlu tutulacağını 
anlatmaya çalışmaktadır. Ancak bu şekilde sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir devlet 
kurulabileceğinin altını çizmektedir: “Kim, kimden daha faziletlidir, bunu ancak Yüce Halik 
bilmektedir. Bu bakımdan, iyilik ve şefkat, her zaman bizi birbirimize bağlayan yüksek ahlâkın 
kollarıdır. Buna riayette kusur etmediğimiz müddetçe refah ve saa’det bizim, şanlı Türk milletinin 
olacaktır. Türk soyu dünyada bu şartlar içinde ancak hâkimiyet kuracaktır. Bu iyi biline...”65 

Osman Bey esirlere bile söz hakkı veren bir kişiliğe sahipti. Esirlerden birisini çok beğenen 
Kara Ali, Osman Bey’e onlardan birisiyle evlenmek istediğini beyan etmesi üzerine Osman 
Bey, önce esir kıza rızası olup olmadığını sormuş kızın da damat adayını görmek istemesi ve 
esirlerin serbest bırakılması şartıyla beğenirse razı olacağını bildirmesi üzerine Osman Bey 
durumu değerlendirmiş ve uygun bulmuştur. Normalde esir birisine istediği gibi muamele 
edebileceği hâlde Osman Bey’in böyle bir yolu seçmesi insan kavramına ve adalete ne kadar 
önem verdiğini göstermesi açısından son derece önemlidir.66 

Alçak Gönüllülük

Osman Bey’in Şeyh Edebalı ile karşılaşması, onun hayatında bir dönüm noktası olmuştur. 
Osman Bey, şeyh ile karşılaştıktan sonra tam bir manevî havaya bürünmüş ve kişiliği tama-
men İslam inanışıyla donanmıştır. Şeyh Edebalı’nın Osman’a bir öğüdü de alçak gönüllü 
olma noktasındadır. Şeyh Edebalı Alparslan’ın kibirine yenik düşüp düşmanı hor görmesi so-
nucu hazin bir sona maruz kaldığı ve zayıf bir düşmanın darbesiyle öldüğünü anlatmıştır.67 

Azim, Sabır ve Kararlılık

Kemal Tahir, Devlet Ana romanında kurgu içerisinde sabır konusuna yer vererek Kur’ân-ı 
Kerim’deki bir ayete gönderme yapmaktadır. Sabır ve affetmenin birlikte yer aldığı âyet şu-
dur: “Kim, sabreder ve bağışlarsa, işte bu sabır ve bağışlama azimkârlık ve büyük bir hünerdir”. 
(Şûra, 42/ 43) Devlet Ana’da bu ayete gönderme şu şekildedir: “Sabredeceksin oğlum! Gücün 
yeterse affedeceksin. Kılıçla vuran kılıçla vurulacak, okla vuran okla. Allah’ın her şeye gücü yeter. 
Hiç bir kötü kurtulamaz. Kitapları okuyanlardansın. Kitapları okuyanların ödevi bela karşısın-
da sabretmektir.”68 Devlet Ana’da ayrıca her şeyin bir vakti olduğu vurgulanmaktadır. Sabır 
üzerinde zaman zaman durulmuş ve hiçbir şeyin sabırsız olamayacağı, Osmanlı Devleti’ni 
kuran insanlarda da sabrın ziyadesiyle var olduğu düşüncesi romanın içerisine serpiştirilmiş-
tir: “Her şeyin zamanı ve gök altında olan her işin vakti vardır. Doğmanın vakti,  ölmenin vakti,  

64  a.g.e. , s. 263.

65  Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat,  2. basım, İstanbul 1983, s. 202.

66  Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin, Türkiye Yayınları, İstanbul 1971, s. 114-117.

67  Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000, s. 126.

68  Kemal Tahir, Devlet Ana, s. 102.
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aramanın, bulmanın, yitirmenin vakti vardır.”69 

Birlik ve Beraberlik Fikri

Birlik ve beraberlik, bir devlet için olmazsa olmaz gereklerdendir. Zaten bir birlikteliğin or-
taya çıkabilmesi için din, dil, ırk vb. en az bir ortaklık söz konusu olmalıdır. Ortak paydanın 
olmadığı yerde gerçek bir birliktelikten söz etmek mümkün değildir. Osmanlı Devleti’nin ku-
rucu kadrosu daima bunun bilincinde olmuş, ellerinden geldiği kadar birlik ve beraberliği 
sağlamaya çalışmışlardır. Zaten uyguladıkları tavır ve davranışlarda da Kur’ân-ı Kerim’in bu-
yurduğu birlik ve beraberlik, son derece önemlidir. Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: 
“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini 
hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun ni-
meti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken ora-
dan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” (Kur’ân-ı 
Kerim, 3: 103 )

Devlet Fikri

Osmanlı, başlangıçta sadece küçük bir aşiret iken; Osman Bey ve sonrasında yönetime gelen-
lerin akılcı ve planlı hareketleri sonucu kısa zamanda büyüyerek cihan hâkimiyeti mefkûresi 
olan bir devlet hâlini almıştır. Özellikle Osman Bey bu devletin kuruluşunda olağanüstü çaba 
sarf etmiş; kendisinden sonra gelecek olan kardeşi Orhan Bey’e de zemin hazırlamıştır. Or-
han Bey zamanında da kurumlaşmasını tamamlayan Osmanoğulları Beyliği; kısa sürede tüm 
teşkilâtlanmasını tamamlayarak gerçek bir devlet görünümüne kavuşmuştur. Feridun Fazıl 
Tülbentçi’nin Osmanoğulları adlı romanında devlet kurma ve yaşatma fikri çok belirgin ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bu ideal doğrultusunda roman kurgusu oluşturan Feridun Fazıl 
Tülbentçi, devlet kurma ve yaşatmanın önemini roman içerisinde büyük bir ideal şeklinde 
şöyle anlatmıştır: “…Selçuk yıkılırsa Türk ölür mü sanıyorlar. O gün uzak değil. Biz devlet kuraca-
ğız, koskoca bir devlet kuracağız, zevk ve safadan gayrı şey düşünmeyen Bizans bile yıkılacak...”70 
Osmanoğulları adlı romanda Ertuğrul Bey’den yönetimi yeni devralmış olan Osman’ın da ba-
bası Ertuğrul gibi sürekli barış siyaseti izlememesi gerekliliği ön plana çıkarılmıştır. Osman 
Bey’in akıncıları ve ileri gelen beyleri uzun süren barış döneminden artık bezmiş ve güçsüz 
düşmüştür. Çünkü yeni yerlere yapılan seferler, onların aynı zamanda ekmek kapısı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Osman Bey’e artık durgun olmayı bırakmanın zamanı geldiğini söy-
leyenler olarak Abdurahman, Turgut Alp, Karamürsel, Saltuk Alp, Akbaş, Konur Alp, Hasan 
Alp ve Aykut Alp karşımıza çıkmaktadır. Kendisine böyle önemli bir istekle gelen bu kişiler, 
Osman Bey’in en çok sevdiği alp arkadaşlarından başkaları değildir. Osman Bey onların gö-
rüşlerine ve düşüncelerine çok önem verir ve en iyisi ne ise o şekilde çözüm üretme yoluna 
giderdi.71 

Osman Bey’in yukarıda saydığımız en az kendisi kadar sevdiği arkadaşları yanında kendi-

69  A.g.e. , 102 vd.

70  Feridun Fazıl Tülbentçi, a.g.e., s. 115.

71  A.g.e. , s. 585 vd.
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sine başlangıçtan beri köstek olmaya çalışan Dündar Bey de zaman zaman romanlarda 
karşımıza çıkmaktadır. Dündar Bey, sadece Osman Bey’e köstek olmakla kalmıyor; zaman 
zaman da başka beylerle işbirliği yaparak Osman Bey ve arkadaşlarının cihan hâkimiyeti 
düşüncesine engel oluyordu. Büyük ideallerle donanmış ve bu idealleri bir aşk hâline ge-
tirmiş olan Osman Gazi, artık ciddi ciddi bu durumdan sıkılmaya başlamıştır. Yine bir savaş 
sırasında düşman kuvvetleriyle çarpışma anında geri çekilmek gerektiğini haykırması üze-
rine Osman Bey, daha fazla dayanamamış ve çok sevmesine rağmen amcası Dündar Bey’i 
devletin sürekliliği için öldürmek zorunda kalmıştır.72 Bekir Büyükarkın, Kutludağ romanında 
artık devlet olmanın zamanının geldiğini Aydoğdu ile Osman Bey arasında geçen konuş-
malar aracılığıyla vermiştir. Gerçekten de Osmanoğulları için, içinde bulundukları durum, 
göz önünde bulundurulursa devlet kurma girişimlerine başlamak için en uygun zaman ön 
plana çıkarılmıştır. Osman Bey’in bir sorusu üzerine Aydoğdu savaş hakkındaki felsefesini 
ortaya koyarak çok gerekli olmadığı sürece savaştan yana olmadığını ve ancak son çare 
de tüketildiyse savaşılabileceğini ortaya koymuştur.73 Yavuz Bahadıroğlu’nun Sunguroğlu-I 
romanında ise devlet olmak için sürekli bir fetih hareketi ve genişleme faaliyeti gerektiği 
vurgulanarak romanın serüven tarzı olmasının da verdiği avantajla, Osman Bey’in sadece 
devletin menfaatini düşündüğü, kızıyla evli olmasına rağmen sürekli tehdit oluşturan Bizans 
İmparatoru Yoannis’e de savaş açılacağı dile getirilmiştir. Tüm bu anlatılanlar, Saltuk Alp gibi 
bir Osmanlı cengâverinin ağzından verilerek ortaya daha gerçekçi bir tablo çıkmıştır: “Orhan 
Gazi, Osmanlıların menfaatinden başka bir şey düşünmez. Altmışından sonra Prenses Theodora 
ile evlenmesi bile devlet menfaatlerine dayanıyor.”74 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk yıllarında hemen hemen herkesin arzusu, bir Akça Koca 
veya bir Kunur Alp gibi yiğit olmaktı. Çünkü devir itibariyle geçer akçe yiğitlikti. Onlar kendi-
lerini tüm içtenlikleriyle bu işe adamıştı. Hepsinin en güçlü ortak ideali çok güçlü bir devlet 
kurmaktı.75 Kemal Tahir ise, Türkmenler için “bey” kavramının çok değerli olduğunu, onların 
beylikleri ve beyleri için gerekirse çıplak dolaşacağını; fakat asla beyi ve beyliği zor durumda 
bırakmayacaklarını vurgulamıştır. İşte bu bağlılık ve itaat, onlarda yıkılmaz bir güç oluştur-
muş ve asırlar boyu sürecek bir devletin temellerinin atılmasına öncülük etmiştir: “Bunlar 
Türkmendir. Çıplak gezdirirler kendilerini, Beyleri için... Beylerine ipekten geydirirler. Beyleridir 
devletleri...”76 

M. N. Sepetçioğlu’nun Konak adlı romanında Ertuğrul Bey Osman’a sadece bir aşiret değil 
aynı zamanda zümrüdüankaya giden yolu da göstermiştir. O yol, çalışkanlık yoludur. O yol-
da tembellere yer yoktur. O yolda ayrılık yoktur. O yol tektir. O yol ana, bacı, kardaş, bacı 
dinlemez. O yol çok keskin bir yoldur. O yol devlet kurma yoludur. O yol devlettir. Osman 
Gazi babasının nasihatlerini can kulağıyla dinlemiş ve elinden geldiği kadar istifade etmeye 
çalışmıştır. Babası ona devlet fikrinin aşiret kavramıyla çok farklı şeyler olduğunu öğretmeye 
çalışmaktadır.77 Yine Konak romanında devlet fikri için birlik ve beraberliğin önemine de-

72  Tarık Buğra, a.g.e., s. 293. 

73  Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 326 vd.

74  Yavuz Bahadıroğlu, Sunguroğlu- I, s. 61.

75  M. Turhan Tan, a.g.e., s. 151.

76  A.g.e. , s. 201.

77  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak, s. 295.
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ğinilmiş; birlik ve beraberlik olmadan sağlam bir paylaşmanın olamayacağı; olsa bile fazla 
devam edemeyeceği üzerinde durulmuştur.78 

Eğitime ve Kültüre Verilen Önem

Osmanlı Devleti’ni kuranlar, o zamanki devlet dilinde “devletin bünyesinin gücü” olarak bili-
nen âlimlere son derece önem veriyorlar; âdeta onları can kulağı ile dinliyorlardı. Başlangıçta 
Şeyh Edebalı, Kumral Abdal, Dursun Fakih, Davut-ı Kayseri, Musa Baba, Geyikli Baba, ilerle-
yen devirlerde Molla Fenarî, Emir Sultan, Hacı Bayram Veli ile kurulan yakınlıklar, onların ilme 
ve ilim adamına verdiği değeri bir kez daha apaçık gözler önüne sermektedir. Osman Gazi, 
nasihatlerinin bir yerinde oğlu Orhan Gazi’ye “Bilmediğini bilginlerden sorup öğrenmesini, ne-
rede bir bilgili kişi duyarsa onunla ilişki kurmasını, ihsanda bulunmasını, ondan yararlanmakta 
istekli davranmasını, ülkede bilginlerin, erdemli kişilerin çoğalmasına imkân verecek program-
ların uygulanmasını” hatırlatıyordu. Nitekim kendisinin de böyle birisi olduğunu, biz onun 
sürekli olarak o dönemin bilgelerinden Şeyh Edebalı ile olan ilişkilerinden anlıyoruz. Kaldı 
ki daha sonra Osman Gazi, Şeyh Edebalı’nin damadı da olmuştur. Böylece ahî eğilimli bütün 
bilgelerin desteğini de kazanmıştır. Osman Gazi ile Şeyh Edebalı arasındaki yakınlığı halk 
aynı zamanda bir rüya mertebesiyle de şekillendirmiştir. Buna göre Osman Gazi, Edebalı’nin 
evinde bir gün konuk olmuştu. İstirahat sırasında uyurken rüyasında göbek hizasından çıkan 
bir çınarın dalları dört bir yöne uzanmıştı; altından ırmaklar akıyor, atlılar gidiyordu. Bu sıra-
da, Edebalı’nin koynundan çıkan hilâl, ayın on dördü gibi berrak ve parlak bir şekil almış ve 
Osman Gazi’nin koynuna girmişti.

Geleneğe göre Şeyh Edebalı, Osman’a vermekte tereddüt ettiği kızını bu rüyadan son-
ra nikâhlar ve neslini güçlü devletle müjdeler. Osman Gazi’nin bilginlere, erdemli kişilere, 
erenlere, evliyaya olan bu saygısına paralel olarak bu niteliklere sahip olanlar, Anadolu Sel-
çuklu Devleti’nin dağılma döneminde uc bölgelerine ve bilhassa Gazi Beyliği’ne doğru akın 
ediyorlardı. Aşıkpaşazâde bunların Anadolu erenleri, Anadolu Gazileri, Anadolu Ahîleri ve 
Anadolu Bacıları olmak üzere dört grup olduğunu söyler. Söz konusu Horasan erenlerin-
den bir kısmı da hiç kuşkusuz Osmanlı yurduna geliyordu. Bunlar Bursa civarındaki ormanlık 
bölgeye fetihten evvel gelip yerleşmişler, âdeta şehri tamamen kuşatmışlardı. Abdâl Murad, 
Musa Baba, Geyikli Baba gibi derviş-gaziler bunlardan birkaçı idi. Bursa ve İznik’in fethi iyi 
incelendiği zaman Horasan erenlerinden çok sayıda derviş-gazi’nin bu seferlere bizzat ka-
tıldıkları ortaya çıkar. Nitekim Bursa’lı İsmail Beliğ, Güldeste-i Riyaz-i İrfan adlı meşhur ese-
rinde Horasan erenlerinden 40 tanesinin adını verdikten sonra Bursa’nın fethinde bunların 
sanıldığından daha etkili bir görev yaptıklarını belirtir. Babasından öğütler almış olan Orhan 
Gazi’nin bir bilge kişi ile kurduğu ilişki romanda uzun uzadıya aktarılmıştır.79 Devlet Ana ro-
manında Kelile ve Dimne, Felek-nâme ve Siyasetnâme’ye de göndermeler yapılmaktadır.80 

Tarık Buğra’nın Osmancık romanında Dede Baba ile Aydoğdu arasında geçen konuşmada 
Kâşgarlı Mahmut’un Divanü Lügati’t-Türk adlı eserine değinilmiş ve bu kitap hakkında kısa 

78  A.g.e, s. 310.

79  Hüseyin Algül, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Temel Dinamikler, TDV İskilip şubesi Yayınları, Ankara 1999, s. 22- 28

80  Kemal Tahir, Devlet Ana, s. 605.
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bilgi verildikten sonra o dönemde okunduğu vurgulanmıştır.81 Bekir Büyükarkın’ın Kutludağ 
romanında ise bilgi ve öğrenmenin önemiyle ilgili şunlardan bahsedilmektedir:

1. Bilgisi açık olan sözünü söyler. (Bilgili olan)

2. Sözünü tutmayan insanın bilgisi yarımdır.

3. İnsan, doğuştan bilgin olmaz; sonradan öğrenir. 

4. Dil doğuştan konuşmaz, sonradan öğrenir. (Bilgi sonradan öğrenilir.)

5. İnsan, öğrenerek bilgin olur. Bilgi sahibi olduktan sonra her şey yoluna girer.82

Aynı yazarın Konak romanında ise Türkçenin önemine değinilerek Barak Baba’nın ağzından 
kültüre verilen önem vurgulanmaya çalışılmıştır. Türk dilinin resmî dil olarak kabul edilmesi 
geleceğe yönelik umut olarak görülmektedir.83  

Eşitliğe Verilen Önem

Osmanlı Devleti’ni kurucu kadrosunun felsefesinin temelinde hakların eşit dağılımı yatmak-
tadır. Onlar, hakkın üstünlüğüne inanmaktaydılar. Bir şeyin doğru mu, yanlış mı olduğuna 
karar verirken de ölçütleri, İslam inanç sistemiydi. Osman Bey’in kendisi ne yiyip içiyorsa hal-
kın da onu yiyip içmesini isterdi. Şeyh Edebalı, Osman Gazi romanında Allah’ın bize buyur-
duklarına kısaca değinerek adalet ve eşitliğin önemini vurgulamıştır. Şeyh Edebalı, yaptığı 
bir konuşmada paylaşmanın, birbirini sevmenin, eşitliğin, adaletin, yardımlaşmanın önemi-
ne değinerek bu dünyanın geçici olduğunu vurgulamış ve bu dünyada insanların birbirine 
kötü davranmasının çok anlamsız olduğunun önemine değinmiştir. Bu dönemi anlatan he-
men hemen tüm romanlarda rastladığımız Edebalı’nın bu öğretici ve düşündürücü konuş-
maları, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda onun rolünü ortaya koyması bakımından önem arz 
etmektedir.84 

Fetih Ruhu, Genişleme Arzusu ve İdealizm

Osmanlı Devleti’nin kurucu kadrosu, fetih ruhu ile özellikle de Bizans’ı fethetmek mefkûresi 
ile hayat buluyor ve bu büyük idealleri kendilerinin yerinde duramamasını sağlıyordu. 
Hep bir adım daha ileri şeklinde bir düşüncenin doğmasına yardımcı oluyordu. Onlar için 
Bizans’ın fethi bir tutku, bir aşk hâlini almıştı. Bizans er veya geç fethedilecekti ve içlerindeki 
bu büyük fırtına, o fetihle biraz olsun dinecekti. Onlar için Bizans’ın fethedilmesi yıllar önce 
hadis ile müjdelenmiş bir vuslat olacaktı.85 Devlet Ana romanında Osman Bey’in ağzından 
Moğol’un da Anadolu’dan tez vakitte çekip gideceği üzerinde durulmuştur. Çünkü daha 
önce de Eski Yunan ve Roma’nın düzeni de Moğollarla uyuşamamıştır. Bu sebeple Osman 
Bey beklemeyi tercih etmekte ve gazi beyliklerin Konya’yı ele geçirme çabalarının yersiz ol-
duğunu sadece birbirlerini yıpratarak Kayı’nın işini daha da kolaylaştıracağını vurgulamak-

81  Tarık Buğra, Osmancık, s. 61.

82  Bekir Büyükarkın, a.g.e., s. 98 vd.

83  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Konak, s. 184.

84  Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat,  2. basım, İstanbul 1983, s. 201-202.

85  Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp, Nesil Yayınları, 7. basım, İstanbul 1998, s. 341.



280

Salih Yılmaz  - Cengiz Karataş

tadır. Çünkü Anadolu verimlidir, ancak topraklara sahip olanlara yarar. Kayılar için bu çok 
önemli bir durumdur ve onlar bu durumun çok önceden beri bilincindedirler. Osman Bey 
“İnsanın zanaatı da göründüğü gibi, köylülük değildir, devlet kuruculuğudur...” demektedir.86 

Osmanlı’yı kuran beyler arasında zincirleme bir bağ söz konusu ve hepsi hem kendi dönem-
lerinde iyi bir yöneticilik yapmışlar hem de kendilerinden sonra yönetimi devralacak olan 
kişiye ortam hazırlamışlardır. Çünkü hepsinin paylaştığı ortak ideal, nesilden nesile devam 
edecek olan o yüce idealdir: Osman Bey Şeyh Edebalı ile yaptığı konuşmalardan birinde 
dünyanın büyüklüğü hakkında konuşmuş ve dünyanın bir birey için büyük fakat bir devlet 
için küçük olduğu sonucuna varmıştır. Çünkü hedef cihan hâkimiyetidir. Osman Bey Şeyh 
Edebalı ile yaptığı her sohbette başka başka dünyaların insanı oluvermektedir.87 Osmanlı 
Devleti’ni kuran alplar da çok büyük emelleri ve idealleri olan ufuk insanlardı. Onlar yaptıkla-
rı akınlarda hep görev sorumluluğu ve bilinciyle hareket etmesini biliyorlardı. Onlar yaptık-
ları işlerde o kadar kararlı ve ümit doluydular ki her şeyi hatta ölümü bile çoktan göze almış-
lardı. Turhan Tan, Gönülden Gönüle’de bu durumu son derece açık ve etkileyici bir anlatımla 
ifade etmeyi başarmıştır.88 

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider romanında Murat Bey’i geçmiş yıllara döndü-
rür ve yakınında rüzgârla hışırdayan çınarın çağrışımıyla zamanında Geyikli Baba’nın babası 
Orhan Bey’in bahçesine diktiği kavağı hatırlar, geçmişle gelecek arasında bağ kurar ve Murat 
Bey’in de onların devamcısı olduğu ve işte o zaman dikilen kavağın artık bir çınar gibi dalla-
nıp budaklanarak dört bir yanı sarmaya başladığı mesajını verir.89 Turgut Alp romanında ise 
onların yüce değerler uğruna gülerek canlarını bile feda edebilecekleri şöyle vurgulanmıştır: 
“…madem ki o bir idealin adamı idi, madem ki dini, aşireti için dövüşüyordu, ölüme bile gülerek 
gidecekti...”90 Cavit Ersen, Osman Gazi’nin düşünceleri ile Selçuklu’ların düşünceleri arasında 
paralellik kurarak her iki düşünce sisteminin de merkezinde Anadolu’nun İslam olması ve 
tamamen Türk hâkimiyetine bağlı olması gerektiğini ön plâna çıkarmıştır. Bu düşüncelerini 
desteklemek için de Türk’ün aklıselimi, kahramanlığı, ince zekâsı ortaya konulmuştur.91 

Ragıp Yeşim, Ovaya İnen Şahin romanında Osman Bey’in gördüğü bir rüya aracılığıyla duru-
mu çok güzel bir şekilde tablolaştırmıştır. Bu rüya, Osman Bey’in nasıl bir idealle yaşama bağ-
lı olduğunu, ondaki yeni yerler yurt edinme arzusunu son derece edebî bir şekilde vermesi 
açısından çok önemlidir. Bu rüya, Osman Bey, Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti’nin gele-
ceğini çok güzel ve özlü bir şekilde veren nadir edebî metinlerden biridir.92 Osman Bey, ba-
basından devraldığı aşireti kısa bir süre içerinde devlet olma yoluna sokmuştur. Osman Bey, 
devletin sürekliliğinin ancak soyun devamı ile mümkün olabileceğini bilmekte ve ölmeden 
önce oğlu Orhan ile yaptığı konuşmada âdeta coşmaktadır. Osman Bey, yılların geçmesine 
ve yaşının bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen hâlen ilk günkü gibi heyecanlıdır. Kendisinden 
sonra soyundan gelenlerin bu devletin büyümeye devam edeceklerini ve torunlarının kendi 

86  Kemal Tahir, Devlet Ana, s. 176.

87  Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000, s. 326-327.

88  M.Turhan Tan, Gönülden Gönüle, s. 38.

89  Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider, İrfan Yayınları, İstanbul 1977, s. 293.

90  Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp, Nesil Yayınları, 7. basım, İstanbul 1998, s. 281 vd.

91  Cavit Ersen, a.g.e., s. 96.

92  Ragıp Şevki Yeşim, Ovaya İnen Şahin, s. 46-48.
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bıraktığı yerden daha ileri gideceğini düşünmüştür.93 Osman, Osmanlı Devleti’nin çok büyük 
ve önü alınamaz bir güç olacağına tüm gönlüyle inanmaktadır. Onun hedefleri çok büyük-
tür. Osman Bey’in koyduğu ülküler sadece kendi dönemi ve arkadaşları için değil bir nesil 
için, bir soy içindir. O inanmaktadır ki her gelen bir diğerinin bıraktığı yerden devam edecek 
ve devlet adını her yönüyle tarihe yazdır.94 

Hoşgörünün Önemi

Osmanlı Devleti’ni kuranlar mümkün olduğu kadar hoşgörülü insanlardı. Yaratılmışların 
hata yapabileceğini kabullenmişlerdi. Zira onlara göre, hatasız ve mükemmel olan sadece 
Allah’tı. Bu fikrî temelden hareketle insanlara zulümden kaçınmışlar ve zalimlerle daima mü-
cadele hâlinde olmuşlardır. Fethettikleri yerlerin halkları da onların bu hoşgörülü tutumla-
rı karşısında çoğu defa hayrete düşmüş, kendi yöneticilerinden görmedikleri hoşgörüyü, 
merhameti, adaleti Osmanlı yöneticilerinden görmüşlerdir. Bu da Osmanlı’nın birçok yerde 
daha kaleleri fethetmeden kalpleri fethetmesini sağlamıştır. Tabii sadece bununla kalın-
mamıştır. Ahmet Yesevî’den Hacı Bektaş’a kadar 13. yüzyılda birçok gönül erenleri ortaya 
çıkmıştır. Bunların felsefesinin temeli ise katıksız hoşgörüdür. Bunlar içerisinde Yunus Emre 
ve Mevlâna’nın hoşgörüsü ise evrensel boyuttadır. Osmanlı’yı kuran yöneticiler devletin 
zeminini Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed’in sünneti üzerine kurmuşlardır. Hoşgörüde de 
Peygamberimizin “Allah’ın kullarına zulüm ve cevr ile musallat olan han, kıyamet günü en şid-
detli azâba uğrayacaktır.” hadisi ölçüt alınmıştır.95 Kimsenin dinine imanına karışmamışlar, 
özellikle vicdanî meselelerde herkesin özgürce karar verebilmelerine imkân sağlamışlardır. 

İnancın Güçlülüğü ve Cihat Fikri

Osmanlı Devleti, yapısı itibariyle dinî bir özellik gösteriyordu. Hemen hemen tüm kurumlar, 
İslam dinine uygun bir şekilde oluşturulmuş ve İslamî yapıyla çelişki oluşturmamasına özen 
gösterilmeye çalışılıyordu. Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında da devletin kuruluşunda 
önemli rol oynayan faktörlere baktığımızda dine dayalı etmenlerin çokluğu bu düşünceyi 
doğrular niteliktedir. Osmanlı’nın kuruluşunda diğer birçok faktörün yanında dinin etkisi 
yadsınılamaz bir gerçektir. Kuruluşa etki eden tüm etmenler doğrudan ya da dolaylı olarak 
İslam diniyle ilgilidir. Örneğin Anadolu Abdalları, Anadolu Ahileri vb. sosyal teşekküller bile 
dinî temellere dayanmaktadır. Osmanlı’yı kuran beylerin fikrî ve davranış temelleri de doğ-
rudan doğruya İslam terbiyesiyle ilgilidir. Diğer faktörlerin tamamı İslami düşünce potası 
içinde erimiş hâlde ortaya çıkmaktadır. Bu da o dönemde yaşayan insanların ve halkın bilgi 
bakımından olmasa da manevî ve sosyal kontrol açısından mükemmel olmasını sağlamıştır. 
Devletin kuruluşunda temel faktörlerden biri olan “birlik”  bile İslam inancının oluşturduğu 
iklimden kaynaklanmaktadır. Yunus Emre’nin, Mevlâna’nın, Ahmet Yesevî’nin fikirleri de son 
derece etkili olmuş ve tüm coğrafyaya dalga dalga yayılmıştır. Bunun yanında birtakım tari-
katların rolü de yadsınamayacak kadar önemlidir. Tüm bu inanç atmosferi çerçevesinde yine 
İslam dininin emrettiği şekilde sonuna kadar cihat fikri benimsenmiştir. İslam dinini yay-

93  A.g.e., s. 134.

94  A.g.e., s. 151.

95  Tarık Buğra, Osmancık, s. 311.
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ma fikri de o dönem yöneticilerinin uzak planda hedefleri arasındadır. Nitekim Yavuz Sultan 
Selim’in kutsal emanetleri almasına kadar bu süreç devam etmiştir.

Feridun Fazıl Tülbentçi, Osmanoğulları romanında Osman Bey’in mala mülke sikkeye kıymet 
vermeyen bir insan olduğu üzerinde duruyor. Bu kurgulamadan da çıkarılabildiği gibi ma-
neviyat hep ön planda tutulmuştur. Birlik ve beraberliğin sağlanması için de çok önemli bir 
görev yüklenmiştir. Yine Osman Bey yaşatmak için yaşamanın gerektiğine inanır ve mümkün 
olduğu kadar varını yoğunu fakire fukaraya dağıtır. Maddî dengenin kurulmasına çalışmıştır:

“-Aykut Alp’in yerden göğe kadar hakkı var.  Osman Bey sikkeye, mala, mülke kıymet veren insan 
değildir. Nesi var, nesi yok fukaraya dağıtır...”96 

Kemal Tahir’in Devlet Ana romanında Kara Vasil’in Mavro, Müslüman olmak istemektedir. 
Müslüman olmasının beraberinde getirdiği kurallar, şu şekilde kurgulanmış ve istihzalı bir 
dille ona artık şeytanın yaklaşamayacağı müjdelenmiştir. Kemal Tahir burada bir çeşit ironik 
anlatım uygulamıştır. İslam’a yeni giren birisine şunları salık vermektedir:

a. Tanrıyı her yerde var göre... 

b. Peygamberden gayet utana...

c.  Halka karşı edepsiz olmaya sakın... 

d. Töresiz iş tutmaya hiç...

e. Kendinden büyüğe kasıntılı olmaya...  

f. Küçüğe kıyıcı olmaya... 

g.  Sözünde, yemininde dura sımsıkı... 

h. Kimselere haset etmeye...

i. Doğru söze “Evet” diye... 

j. Ayıp görse gerilip örte, kendi günahlarını bilip...

Aslında Kemal Tahir’in yukarıda sıraladığı özellikler, Osmanlı Devleti’ni kuran beylerin hemen 
hemen hepsinde olan kişisel niteliklerden sadece bir kısmıdır. Yukarıdaki şartlara uyan kişiye 
de Kemal Tahir  “Bundan böyle cennetliksin, çünkü sana kör şeytan girişe bilemez!”  diyerek on-
lara cenneti hediye etmiştir.97 Kişi her ne yaparsa yapsın ancak kendi kısmeti olan kadarı ile 
müjdelenmiştir. Fazlasının olması asla düşünülemez. İnsanoğlu çalışmalı ve Allah’tan helâl 
kazanç istemelidir. İnsan için sadece ve sedece helâl kazanç vardır. Bu konuda şu öğütler 
verilmektedir:

a. Tanrıdan helâl kazanç iste 

b. Kasılma

c. Sürekli çalış

d. Doğru yol tut

e. Namertle iş yapm

f.  Cimri olma98 

96  Feridun Fazıl Tülbentçi, a.g.e., s. 256.

97  Kemal Tahir, Devlet Ana, Tekin Yayınları, 15. basım, İstanbul 2001, s. 379.

98  a.g.e. , s. 414.
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Kur’ân-ı Kerîm onlar için biricik ve eşsiz bir hayat felsefesi sağlıyordu. Her şey orada buyurul-
duğu üzere yapılıyordu. Kaynağın tek olması, hem yaşamlarına hem de dünyaya bakış açı-
larına çok büyük bir güç veriyordu. Müslümanlık gereği cihat emredilmişti. Cihat sırasında 
düşmanın sayısı hiç göz önüne alınmıyordu. Zâlim olanlar ne kadar çok olursa olsun, onlarla 
savaşılmalı ve Allah’ın adaleti oraya yerleştirilmeliydi. Kur’ân’ın aydınlığı her yeri aydınlat-
malıydı. Bunun için de cihat kaçınılmazdı. Sepetçioğlu,  Bu Atlı Geçite Gider romanında bu 
felsefesini Vezir Çandarlı Ali Paşa’nın ağzından aktarmaktadır.99 

Cavit Ersen’in Osman Gazi romanında da Allah’ın adı, Türklüğün şan ve şerefi yüceltilmiş 
İstanbul’un fethinin müjdesi verilmiştir.100 Osman Gazi daha Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl-
larında devletin temelini İslam ahkâmı üzerine kurmuştu. Onlar için her şeyden önce önemli 
olan, İslam hükümleri idi. Bu felsefenin oluşmasında şüphesiz ki, Şeyh Edebalı’nın rolü bü-
yüktü. Çünkü Osmanlı’nın kuruluş aşamasında şüphesiz ki, bu ufuk insan söz konusuydu 
ve o da Şeyh Edebalı idi. Ama bir insan’ın ömrü böyle büyük bir cihan devletini kurmaya 
yetecek miydi? Olsun ama en azından iyi ve sağlam temeller atılarak sürekliliğin sağlanması 
gerekiyordu.101 

Sonuç

Makalemizde ele alınan romanlarda, yazarlarımızın gerek tarihî kitaplardan gerekse “kur-
gulama” gücüyle ortaya koyduğu görüşler, büyük oranda uyuşmaktadır. Yalnız her yazar, 
kendi dünya görüşü doğrultusunda farklı etkenlere daha fazla veya az ağırlık vermiştir. Ör-
neğin Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yavuz Bahadıroğlu’nun romanlarında dinî unsurlar ön 
plandayken Kemal Tahir’de daha geri planda kalmıştır. Roman, netice itibariyle kurgu ürü-
nü olduğuna göre romanlardan birebir tarihe uygunluk beklemenin anlamı yoktur. Fakat 
beklenti, tarihsel gerçeklerle taban tabana zıt çelişkilerin olmamasıdır. Tarihsel romanı tarih 
kitabından ayıran en önemli özellik, yazarın çalışmasını, elindeki tarihî materyallerle tekrar 
yoğurarak yepyeni bir ürün ortaya koymasıdır. Romancıdan beklenen, estetik unsurlarla do-
natılmış olarak tarihî bilgiyi sanatsal görüntüyle yeniden üretmesidir. Ele aldığımız roman-
lardan ve tarihî kaynaklardan hareketle Osmanlı’nın kuruluşu hakkında şunları söyleyebiliriz:

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda birçok etken vardır.

2. Osmanlı Devleti yoktan var olmamıştır; daha önceki Türk devletlerinin devamı ni-
teliğindedir.

3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda en az gaziler (alplar) kadar maneviyat erenlerinin 
(veliler) de rolü vardır.

4. Osmanlı Devleti, bir Türk – İslam sentezi üzerine kurulmuştur, Kur’ân-ı Kerîm ve 
Sünnete aykırı olmaması şartıyla tüm yeniliklere açıktır.

5. Osmanlı’nın dış politikası esas olarak savaş üzerine değil barış üzerine temellen-
miştir. Sadece zorunluluk durumunda silâh kullanmış olan Osmanlı, genellikle şu 
sebeplerle savaş yapmıştır:

99  Mustafa Necati, Sepetçioğlu, Bu Atlı Geçite Gider, İrfan Yayınları, İstanbul 1977, s. 292.

100  Cavit Ersen, Osman Gazi, Kamer Neşriyat,  2. basım, İstanbul 1983, s. 91.

101  a.g.e. , s. 157.
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a. İ’lâ-yı Kelimetullâh (Allah’ın adını, dinini yüceltmek) uğruna

b. Düşmanın İslam toprağını işgal ederek zulüm yapması

c. Müslüman olmayan bir ülkedeki Müslümanların yardım çağrısı

d. Dinden dönmek, İslam’ın emirlerini reddetmek, isyancılık, antlaşmayı bozmak

Yavuz Bahadıroğlu, Turgut Alp romanının son sayfasında okuyucuya bir seslenişte bulunarak 
tarihsel romanlar yazmadaki maksadının gençlere tarihini sevdirmek ve millî gururu okşa-
mak olduğunu vurgulamaktadır:

  “Oğul hey!

Beşyüz çadırlık Kayı aşiretinden ecdadının koca bir İslam devletini ne şartlarla, ne güçlüklerle 
çıkardığının hikâyesinden bir bölüm daha okudun. Seni, “Ölürsek şe¬hit, kalırsak gazi, haydi 
ileri” felsefesinin derinliklerini araştırmaya davet ediyorum. Bu araştırmana tarih kadar, gerçek-
lerden sapmamış, hurafelerle donatılmamış tarihî romanların da yardım edeceğine inanıyorum. 
O inançla Osmanlı tarihini bölüm bölüm anlatacak romanlara emek veriyorum. Takdirin, en bü-
yük mükâfatım olacaktır. Şimdiye kadar ters yönden öğretilmiş tarihten seni biraz ala¬bilir ve 
bir parça gerçeği araştırmaya sevk edebilirsem kendime düşen vazifeyi yapmış olduğuma ina-
nacağım...”

Makalemizin başlangıcından sonuna kadar gerek verilen örnekler gerekse tematik yaklaşım-
lardan hareketle tarihsel malzemenin bir sanatkârın elinde nasıl değerli ve eşsiz bir malze-
meye dönüşebileceğine kanaat ederek bu duruma tarihsel romanın en iyi örnek olduğunu 
vurgulamakla maksadımızın gerçekleştiğine inanıyoruz.
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Basic İdeas Related to The Estblishment of the Ottoman Goverment State and Thematic Approach To 
The Process of the Establishment of the Ottoman Government with Reference to Turkish Novel 

Abstract
Our article is primarily concerned with the process of Ottoman State’s foundation period and basic opinions 
about it. In this context, firstly we scrutinized basic theses on Ottomans’s foundation period. Secondly, we re-
searched analyzed historical novels in terms of science of history. It was We attempted to determine how the 
historical facts changed through the aesthetic and historical reality of literary fiction of the artist. Deviation 
between reality and fiction with historical reality was to draw attention to overlaps. During this study what 
people dealing with art and literature paid attention to when they were choosing historical material and how 
they changed the reality into fiction was emphasised. Due to the nature of work in the founding of the Otto-
man Empire in a state of tremendous progress from a stereotypical effective in uncovering the main factors 
were examined.  With quotations from literary works and historical perspectives of artists aimed to be clearly 
stated. In this process, the most striking effect of the concepts that have been submitted as thematic ones.

Key Words: Ottoman Empire, historical novel, relationship between history and literature, Osmancık, Devlet 
Ana, Kutludağ, Sunguroğlu, Konak, Üçler Yediler Kırklar.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler ve Türk Romanından Hareketle Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluş Sürecine Tematik Bir Yaklaşım 

Özet
Makalemizde öncelikle Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreciyle ilgili temel görüşler tespit edilmeye çalışılmış-
tır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş süreciyle ilgili temel görüşler tarih bilimi açısından ele alındıktan sonra tarihî 
hadiselerin ve figürlerin edebî eserlerin malzemesi olabilme imkânından istifade edilerek Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunu ele alan romanlar tespit edilmiştir. Tarihî gerçekliklerin sanatçının ve edebiyatçının estetik ve 
kurgu gücü vasıtasıyla nasıl bir değişime uğradığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarihî gerçekliklerle kurgusal 
gerçeklik arasındaki sapma ve örtüşmelere dikkat çekilmek istenmiştir. Bu çalışma yapılırken sanat ve edebi-
yat çalışmalarıyla meşgul olanların tarihsel malzemeyi seçerken nelere dikkat ettiği ve ideolojilerinin tarihî 
gerçekliğin kurgusal gerçekliğe dönüştürülürken nasıl etkili olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Doğal olarak 
çalışmanın mahiyeti gereği Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde bir beylikten muazzam bir devlete gidişatta 
etkili olan temel etmenler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Edebî eserlerden alıntılarla sanatçıların ve tarihçi-
lerin bakış açılarının açıkça ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu süreçte etkili olan kavramlardan en çarpıcı 
olanları tematik olarak verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tarihi roman, tarih ve edebiyat ilişkisi, Devlet Ana, Osmancık, Kutludağ, 
Sunguroğlu, Konak, Üçler Yediler Kırklar.
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Maalouf’un ‘Yüzüncü Ad’ından Pala’nın 
‘Babilde Ölüm İstanbul’da Aşk’ına: 
Tarihsel Kurgunun İki Yüzü

Ahmet Şimşek

Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Giriş

Geçmişte yaşanmış olanlardan anlamlı bulduklarımızla oluşturduğumuz Tarih, yazınsal bir 
alandır. Her ne kadar “tarihi anlatma” daha alışıldık bir ifade olmasına karşın “tarih yazılır” 
(Safran, Şimşek, 2011).  Zaten Tarihin yazı ile başlatılması da bu sebeptendir. Bir yazın türü 
olarak tarihin, bilgi üretme süreci diğer yazın türlerinden farklılaşsa da sunum biçimi ben-
zerlikler gösterir. Metinsel yönü olan her bilginin öyle ya da böyle inşa/kurguya da bulaş-
ması söz konusudur. Kaldı ki başlangıcı-gelişmesi ve sonucu içerecek bir anlatı/yazım da 
kabaca bir inşa sayılır. Zira tarihsel bilgi, titiz bir tarihsel metodoloji sonucunda elde edilir 
ama yazım sürecinde kaçınılmaz olarak metinselliğe bulaşır. Bu yüzden tarih bir yönü ile 
bilimsel, diğer bir yönü ile edebidir.  

Tarihsel bilginin yazın haline gelmesi, kurgulama, biçemselleştirme ve bunların doğal sonu-
cu olarak ortaya çıkan estetikleştirme ile mümkündür (Kula, 2006:162). Tarih, tarihsel me-
todoloji ile elde ettiği tarihsel gerçekliği, yazarının başarabildiği ölçüde bahsedilen kurgu/
inşa, biçem ve estetik bir metin haline gelir. Bunlardan ilki inşa/kurma sürecidir. Her ne ka-
dar tarihsel bilgi metodolojik bir çalışma sonunda elde edilmiş olsa da gerek yararlandığı 
kanıtların metinselliği gerekse tarihçinin “ne oldu, nasıl oldu”, “sonrasında ne oldu”, “nasıl 
sonuçlandı” gibi temel sorulara cevap vermek için kanıtlara dayalı elde ettiği olaylara bağla-
mından koparmadan değişik işlevler yükleyerek bir anlamda öykülemeye çalışmasındandır 
(Mutluay Çetintaş, 2008: 41). Buna karşın tarih inşası kurmaca metin inşasından farklı olarak 
metodolojik süreç sonunda elde edilmiş bilgiyi kanıt göstererek işler. Bu yüzden tarihçiler ile 
romancıların bilgiyi metinleştirme süreçleri birbirini andırsa da sadece biçimde değil özde 
de farklılaşır. Tarihçi eserlerinde “gerçekliği” pekiştirmek için kanıta dayalı inşayı ön planda 
tutarken, romancı okuyucusuna kurgunun gücünü hissettirmeye çalışır. Çünkü kurgu insan 
doğasında yer alan merak unsurunu tahrik eder. Oysa gerçek, hele de kanıta dayalı olarak 
nedensellik içinde “mekanik” bir biçimde sunulduğunda kurgu kadar ilgi çekmez. Belki de 
bu sebepten kurgu eserler insanları daha çok cezp eder, romanlar tarih eserlerinden daha 
çok okunur. 
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Çokkatmanlı bir kurgu ürünü olan roman ve yine tarih yazıcısının dilsel aktarımı dolayısıyla 
kurgulanan tarih arasındaki bağıntı ilginç bir araştırma konusudur.1 Bununla bir bilim alanı 
olarak tarihin nesnellik iddiası göreceleştirilir. Çünkü her türlü nesnellik arayışına karşın, ta-
rih yazıcısının öznelliği kaçınılmaz olarak bir biçimde eserlerine yansır. Bu bağlamda soruna 
yaklaşıldığında, tarih eserlerinin de en geniş anlamıyla “kurgu” ürünleri oldukları gerçeği 
yadsınamaz (Kula, 2006: 162). Tarihsel roman ise kurgusallığı tartışılamayacak kadar açıktan 
gerçekleşen bir yazım türüdür. 

Tarihsel roman, tarih ve roman gibi iki ayrı faaliyet alanlarının kesişme noktasında türemiştir. 
Konusunu, karakter kadrosunu, mekânını, dekorunu tarihten alan sanat eserdir. Bu çerçeve-
de konusu, karakter kadrosu, mekânı ve dekorundan herhangi biri ya da daha fazlası tarihsel 
romanın ana unsurlarından olabilir. Ancak bu unsurlardan tamamının bir tarih gerçekliğiyle 
katılması onu tarih eserlerine çokça yaklaştıracağı için başarılı örneklerinde pek tercih edil-
mez. Çünkü hepimiz biliriz ki tarihsel bir metodoloji ile elde edilmiş “saf” olduğu iddiasındaki 
tarih eserleri pek okuyucu bulamazken, birer kurgu eseri olan tarihsel romanlar çoğunlukla 
çok satanlar listesinde yer alırlar. Bu durum, tarih alanında üretilen bilginin ancak ilgi çekici 
biçimde sunulduğunda daha geniş kitlelerin teveccühünü kazanabileceği tezi çerçevesinde 
bazı yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Bunlar tarihyazımının yeni bir girişim olarak 
tarihi, roman aracılığıyla ya da çok daha kolay okunabilir popüler bir formatta okuyucuya 
sunma çabalarıdır. Bu çerçevede tarihçi kimliğiyle eser verenler olduğu gibi romancı ya da 
edebiyatçı kimliği ile tarihsel roman yazanlar vardır.  

Ülkemizde son 25 yıldır özellikle tarihsel roman alanında pek çok esere ve yazara rastlan-
maktadır. Üstelik bu yazarların önemli bir kısmı yabancıdır. Bazı yabancı yazarların eserle-
rinin “çok okunanlar listesi”nde sürekli yer işgal ettiğini, bu sebepten okuyucu kitlesince 
Türk yazarlardan daha çok tanındıklarını da söylemek mümkündür. Bunlardan biri de Amin 
Maalouf’tur. 

Aslen Lübnan’lı bir Hristiyan olan Maalouf, yaşadığı için iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi 
kültürlerinin söylencelerini eserlerinde başarıyla işlemiştir. 1983 yılında yayımlanan ilk ki-
tabı Arapların Gözüyle Haçlılar ile tanınmıştır. İnceleme eseri olan bu çalışmadan sonra Af-
rikalı Leo adlı tarihsel romanı ile tanınırlığını daha da arttırmıştır. Sonrasında kaleme aldığı 
Semerkant, Işık Bahçeleri, Beatrice’den Sonra Birinci Yüzyıl, Tanios Kayası, Doğunun Limanları, 
Ölümcül Kimlikler, Yüzüncü Ad - “Baldassare’nin Yolculuğu” ve Yolların Başlangıcı adlı romanla-
rını yayımlanmıştır. Yazarın bu eselerinin tamamı Türkçeye çevrilmiş, romanları onlarca baskı 
yapmıştır. Bu romanlarından biri olan Yüzüncü Ad (YA) burada çalışmamıza konu olmuştur. 

Çalışmamıza konu olan diğer bir roman ise Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk’tır. Eski edebi-
yat alanında akademisyen olan İskender Pala’nın ilk roman denemesi olan Babilde Ölüm 
İstanbul’da Aşk (BÖİA) tarihsel roman kategorisinde yer alır. Divan edebiyatı alanında başarılı 
bir uzman olan Pala, erken dönem Cumhuriyet rejiminde divan edebiyatına yönelik haksız 

1  Bu konuda daha detaylı tartışmalar ve çeşitli yaklaşımlar için bakınız: Serpil Oppermann (2006). Postmodern Tarih Kura-
mı. Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman, Ankara; Bedia Demiriş (2001). “Antikçağda Şiir-Tarih-Retorik İlişkisi”, Toplumsal 
Tarih, Kasım sayısı, s. 43-45; Dilek Yalçın-Çelik (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Ro-
manları, Ankara; Ahmet Şimşek (2006). “Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi”, bilig. 37: 65-80. Ayşe Sarıgöllü (1971). Roma 
Edebiyatında Tarih, Ankara; Bilge Mutluay Çetintaş, (2008). Geçmişin Öyküleri, Öykülerin Geçmişi Çağdaş Amerikan Roman-
larında Tarihin Sorgulanması, İstanbul: Ege Yayınları; Mustafa Safran & Ahmet Şimşek, “Anlatı Bağlamında Tarihyazımının 
Sorunları”, bilig, (59), 203 – 234; Alev Baysal, “18. Yüzyıl İngiltere’sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman”, Littera, (17), 
71-79.
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ve asılsız iddialarla oluşturulan olumsuz imajı silmek için çalışmalar yapmıştır. Özellikle di-
van edebiyatının geniş halk kitlelerinde sevilmesi ve anlaşılması misyonuna uygun pek çok 
popüler eser kaleme almıştır. 

Yöntem

Tarihsel romanların “tarihe uygun olup olmayacağı”, uzun zamandır tartışmalara konudur. 
Tarihçiler konuya, yaptıkları iş ve bilgi üretme metotları bakımından yaklaşırlarken romancı-
lar, tarihsel romanın her şeyden önce roman olduğu tezi ile savunmadadırlar. Ülkemizde son 
birkaç yıldır yayınlanan tarihsel içerikli dizi filmlerle alevlenen bu tartışma, son bulmayacak 
gibidir. Ancak biz bu incelemede tarihsel romanın her şeyden önce bir kurgu eseri olduğu 
kabulünden hareket ettiğimizin altını çizelim. Bu bağlamda bir sanat eseri olan tarihsel ro-
manın içerdiği tarihsel gerçekliğinden çok, romandaki gerçekliğin, okuyucuyu ikna edebi-
len tutarlılığı ve inandırıcılığının eserin başarısını belirleyen asıl unsur olduğunu belirtelim. 
Bu durumda tarihsel bir kurgu eserinde içeriğin “salt tarihe ne kadar uygun olduğu” sorun-
salı üzerinden yapılan tartışmaların gereksiz olacağı ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede Gürsel 
Korat’ın (2009) tarihsel roman ile ilgili dile getirdiği kriterlerden “tarihsel romanın anakronik 
olabileceği” dışındakiler araştırmamız açısından ön kabul olarak benimsenmiştir:

“ 1) Tarihsel roman, tarihi açıklayan roman değildir.

2) Tarihsel romanda tarihi kişiler ve tarihsel önermeler, kurmacanın önü-
ne geçerse, yapılan iş siyaset ve propaganda olur.

3) Romanda tarihsel tezler öne sürmek ve tarihle ilgili tartışmalar yap-
mak, kabul edilebilir bir tutum değildir.

4) Tarihsel roman, yazarın kendi yaşadığı tarihten geçmişe doğru baktığı 
varsayımsal bir geçmiş bilgisine dayanır. Romancı, geçmiş üzerinde fikir 
yürütürken bile şimdiki zamanın bilgisiyle geçmişi tartıştığını unutmaz.

5) Tarihsel roman, bugünden geçmişe doğru uzanan bir sürecin mantık-
sal ve kavramsal çapta tanımlanması işi değil (bu olsa olsa tarihin işidir), 
varsayımsal bir tarih zemini üstünde yaratılan estetik bütünün, geçmiş-
te olduğu ifade edilen yaşam hallerinin duyular ve imgelem düzeyinde 
çözümlenmesi işidir.

6) Büyük tarihsel kişiler hakkında yazmak, büyük roman yazmak anla-
mına gelmediği gibi, tarihte hiç işitilmemiş kişiler hakkında yazmak da 
önemsiz şeyler yazıldığı anlamına gelmez. Tarihsel roman yazan kişinin 
estetik normları, genel roman estetiğinin normlarından hiçbir biçimde 
ayrılmaz.”

Çalışmamızda Korat’ın dile getirdiği bu kriterlere uygun davranarak, Maalouf’un YA adlı ese-
ri ile Pala’nın BÖİA adlı eserleri okuyucuya sundukları “tarihsel kurgunun inandırıcılığı” bağ-
lamında karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada yazarlarının dünyaya bakışından izler taşıyan 
bu iki roman, kurgusal açıdan “neleri, nasıl ele almıştır?” sorularına cevaplar aranmıştır. Zira 
tarihsel bir romandan başkaca bir “tarihsel gerçekliğe uygunluk” beklentisinin doğru olama-
yacağını düşünüyoruz.
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Yüzüncü Ad (YA) nasıl bir romandır?

YA, Tanrı’nın 99 isminin üzerinde yüzüncü bir isminin yazılı olduğu iddia edilen bir “kurta-
rıcı” kitabın peşinden gelişen serüveni içermektedir. Roman 1666 yılının tamamlanmasıyla 
bitmekte, hikâyesi ise bundan bir süre öncesinde başlamaktadır. Var olup olmadığı bile ro-
manın sonuna kadar belirsizliğini koruyan bu gizemli kitabın peşinde şehirler, ülkeler gezilir. 
Tanrı’nın gizlenen yüzüncü adını ararken kendini ve aşkı bulan Baldassare Embiaco roma-
nın başkahramanıdır. Eser, onun dilinden anlatılır. Lübnan’ın Cübeyl liman şehrinden başla-
yan hikâye; Konya’da veba salgınına, İstanbul’da entrikacı yönetime, İzmir’de ünlü Sebetay 
Sevi’nin romantik başkaldırısına, Cenova’da gönençli ticaret ilişkilerine, İngiltere’de büyük 
Londra yangınına tanık olunur. 

Roman kahramanı, Haçlı seferleri zamanında gelip Lübnan’ın Cübeyl adındaki liman kenti-
ne yerleşmiş olan Cenevizli Embriaco ailesinden gelmektedir. İyi bir kitap sarrafı olan Bal-
dassare, babası gibi akılcı bakış açısına sahip gerçek bir tüccardır. 1648’de adını duyduğu 
Mazandarani’nin kitabı ve o yıllarda yoğunlaşan kıyametin kopacağı haberlerinin oluştur-
duğu endişeleri ve bundan ancak Yüzüncü Ad’a ulaşılmasıyla kurtulmanın mümkün olduğu 
inancı nedeniyle 1665 yılı sonlarında uzun, maceralı bir yolculuğa çıkar. Kitapta bu yolculuk 
sırasında yaşadığı olaylar dört kitaptan oluşan günlükler biçiminde anlatılır. 

Mazandarani’nin dilden dile dolaşan meşhur kitabı Yüzüncü Ad Baldassare’a hediye edilir, 
fakat istem dışı gelişmeler neticesinde kıymetli bir müşterisine satmak zorunda kalır. Daha 
sonraki günlerdeki gelişmeler kitaba sahip olması ve okuması gerektiği inancını oluştu-
rur. Bunun için kitabın peşine düşer.  Konya üzerinden uzun bir yolculukla İstanbul’a ula-
şır. Ancak işler umduğu gibi gelişmez ve kitaba ulaşmak için peşinden İstanbul’dan İzmir’e, 
İzmir’den Sakız Adasına, buradan ata toprağı Cenova’ya, Cenova’dan Amsterdam’a ve daha 
sonra da Londra’ya sürüklenir. Bu yolculuklar sırasında dönemin çarpıcı olaylarına tanık olur. 
Konya’da veba salgınına, İstanbul’da haraççı yönetim yapılarına, İzmir’de Sabetay Sevi’nin 
Mesihliğini ilanıyla yaşananlara ve Londra’daki büyük yangına şahit olur. Bu süreçte geliş-
tirdiği dostluklar sayesinde dönemin diğer önemli olaylarını, onlara tanık olmuş kişilerden 
öğrenir. Cübeyl’den itibaren yolu Marta isimli gençlik aşkı ile kesişir ve süreçte bir aşk yaşar. 

Maalouf’un, bu kitabında diğer romanlarından farklı olarak, Sabetay Sevi dışında gerçek 
tarihsel kişiliklere mesafeli kalınmış olduğu görülmektedir. Sabetay Sevi’nin de tarihsel bir 
kişilik olmasına karşın etrafından üretilmiş olan efsanelerin varlığı dikkate alınınca pek çok 
bilinmezi barındırması nedeniyle bir roman kişisi olarak rahatlıkla işlenmesi imkanını sundu-
ğunu söylemek mümkündür. Romanın başkahramanı ve anlatıcısı Baldassare’ın sıradan ve 
biraz da modern çağrışımları olan tüccar kişiliğinin oldukça sıradan olarak işlenmiş olduğu 
görülür (Yılmaz, 2007: 93). 

Roman, olay örgüsündeki tutarlılık, okuyucuyu sürükleyicilik, tarihsel mekanları betimle-
medeki açıklık ve sadelik, kısa cümlelerden oluşan metin, çeviri olmasına karşın “gözü ve 
kulağı tırmalayacak” sözcük içermemesi gibi yönlerden oldukça başarılı bir eser olarak de-
ğerlendirilebilir. Yazarın Doğu kültürünü ve inanç biçimlerini yakından tanıması, okuyucu-
nun gözüne batacak bir bilgi yanlışına düşmesini engellemiştir. Hristiyan olmasına karşın 
özellikle Müslümanlık biçimleri ve adetler konusunda bilgisini oldukça başarılı bir biçimde 
romana yansıtmıştır. Romanı okurken yazarın didaktik bir bilgilendirme yanlışına düştüğü 
görülmemiştir. Bilgi ve görgüsünü romanın kurgusal akışı içinde okuyucuyu gerektiği kadar 
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bilgilendirmek için yerinde kullanmıştır. Romanın akışına bağlı olarak birçok karakter ile yol-
culuğuna devam etmesine karşın bunların yarattığı olay örgüsü karmaşık değildir. 

Yazar bir Hristiyan olmasına ve hatta roman başkahramanı olan Baldassare’ın Cenevizli 
bir Katolik olmasına karşın düşüncelerini belirleyen esas etmen olan “dünyevi” dünya gö-
rüşü romanın başkahramanında kendini hissettirmiştir. Bu sebepten yazar, anlatıcı olan 
Baldassare’ın ağzından sadece ataları Embriaco ailesi dışında yeri geldiğince Cenevizlileri, 
Katolikleri bile eleştirmekten geri durmaz. Bu minval üzere romanda temsil edilen pek çok 
milletin ve inancın sahibi yer yer bu eleştiriden payını almıştır. Bu arada tarihsel bir aktör 
olarak Osmanlı da bu eleştirilerden biraz da fazlaca payını almıştır. 

Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk nasıl bir romandır?

Roman, Bağdat’ın Kanun Koyucu (Kanuni Sultan Süleyman) tarafından fethedildiği günler-
de, Fuzuli’nin “İlimler Akademisi Kütüphanesi”nde, araştırmalar yaparken kütüphanenin kör 
görevlisi tarafından kendisine bir hançer ve Babil Cemiyeti’ne ait bir takım şifreler verilme-
siyle başlar. Kütüphaneci Fuzuli’ye verdiği bu sırrı hayatı pahasına muhafaza etmesini ister. 
Bir süre sonra da ölür.

Fuzuli kütüphaneciden öğrendiği bu şifreleri o zamanlarda yazmaya başladığı “Leyla ve 
Mecnun” adlı kitabın şiir kısmına şifreli bir şekilde yerleştirir. Kitap anlaşılmadık bir gelişme 
ile birden Babil Cemiyeti’nin (BC) ve hazine avcılarının hedefi durumundadır. Çünkü bu ce-
miyet ve bunların yeniden yaşatmak istedikleri Babil Uzay Araştırmaları Merkezi’nde (BUAM) 
insanlığı uzaya taşıyacak teknolojinin ve zamanın tanrıcıklarının altından heykellerinin bu-
lunduğu bilgisi mevcuttur. 

Kitap, Bağdat’ın fethi (30 Kasım 1534) ile başlıyor, Koldewey’in Babil’de “Marduk Ziguratı”nın 
“İştar Kapısı”nı keşfine (muhtemelen 1899-1917 tarihleri arasında) kadar sürüyor. Yaklaşık üç 
buçuk asır boyunca Osmanlı coğrafyası merkez olmak üzere eser Bağdat, Halep, Şam, İstan-
bul, Roma, Tuna Vilayetleri, Fransa’nın şehirlerinde, karada- denizde çok yol kat eder, pek çok 
olaya tanıklık eser. Bazen devrin hükümdarının ellerinde, bazen saray cariyelerinin koyun-
larında, bazen devrin büyük şairlerinin ellerinde, bazen de BC üyeleri ve hazine avcılarının 
ellerinde dolaşır. Son olarak bir BC üyesi arkeolog tarafından sahiplenilen ve bütün şifreleri 
çözülen eser, böylece kazılarla esrarengiz BUAM’a ulaşılması ardından bu uzun yolculuğunu 
tamamlayıp kütüphanenin tozlu rafları arasında yerini alır.

Romanda, Leyla ve Mecnun (L&M) kitabı teşhis/intak sanatı çerçevesinde kişileştirilerek ko-
nuşturulmuştur.  Romanın başkahramanı ve asıl anlatıcısıdır. Zaman zaman üçüncü şahısla-
rın anlatımlarına da izin verilmiştir. Bazı açıklamalar onların ağzından yapılmıştır. Romanın 
genelinde L&M kitabı, bir iç ses olarak anlatımda, açıklamalarda, tasvirlerde bulunmasına 
karşın yer yer az da olsa diyaloglara yer verilmiştir.  

Romanın şahıs kadrosu oldukça kalabalıktır: Hileli Mehmet Efendi yani (Fuzuli), Kütüphane-
ci, Koca Nişancı, Ayas Mehmet Paşa Bağdat Valisi, Yusavul Ağa, Alacaatlı Mustafa, Gökçe Ali, 
Kara Pirî kitabı İstanbul’da teslim eden, Matrakçı Nasuh Usta, Nasuh Usta’nın kalfası Nakkaş 
Haydar Ağa, Hayalî Bey, Aşık Çelebi, Ahmet Usta, Abdal Musa Derviş (Şah İsmail’in casu-
su), Kalfa Osman, Rukal saray cariyesi, Sudanlı Abdüsselam Ağa BC üyesi, Roksan, Hürrem 
Sultan, Mehmet Abdulbaki Efendi (Baki), Tuti (Baki’nin eşi), Patlak Memi ve Alapaça Temür, 
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Feridun bey, Antonio (Osmanlı’ya esir düşen ve daha sonra tekrar Roma’ya dönen, Papa’ya 
kitabın çevirisini yapan ve kitabı Papa’nın hediyesi olarak Osmanlı’ya götüren kişi), Elshe-
imer (BC üyesi-Alman Ressam), Kaptan Maggiolo, Hakanî Mehmet Bey, Nev’î, Ataî, Günter 
(BC üyesi), Nef’î, Evliya Çelebi, Froberger BC üyesi, Siyavuş Paşa, Gustof, Molla Mehmet, Urfalı 
Nâbî, Baltacı Mehmet Paşa, Leyla, Huri, Damat İbrahim Paşa, General Stefan, Nadir Ali Han, 
Nedim, Üvendire Veys ve Şeyh Gâlip, Halet Efendi, Kontes Lavrent, Nâmık Kemal, Mustafa 
Reşit Paşa,  ve en son olarak Marduk Koldewey arkeolog. Şahıs kadrosunun devlet adamları, 
saraylı cariyeler ve şairlerden oluştuğu görülür. 

Divan edebiyatı uzmanı Pala’nın önemli bulduğu divan şairlerini kurguya katarak, onların 
kişilikleri, kimlikleri, düşünceleri hakkında bilgi yanında, en seçme beyit şiirlerinden örnekler 
de sunma imkanı elde etmiştir. Romanda dikkati çeken “aşırı bilgi verme” tavrının didaktik bir 
tarzda yer bulduğu da dikkate alınırsa Pala’nın bu eseri bir roman olarak kurgulamaktan çok 
edebiyat ve kültür tarihi öğretmek gayesiyle yazdığını, büyük bir kısmı tarihsel ve kültürel 
gerçeğe uygun bir kitap ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. 

İki Romanın Karşılaştırılması

YA ile BÖİA romanlarının kurgusal açıdan bazı benzerlikleri olmakla birlikte pek çok nok-
tada farklıkları söz konusudur. YA’da kurgunun bir tılsımlı kitabı ele geçirmek için şehirler, 
denizler aşan kahramanı tüccar Baldasarre’e karşın BÖİA’ın kurgusu tam tersine peşinden 
koşulan tılsımlı bir kitabı konu etmiştir. Her iki romanda da kurgunun gerçekleştiği yerler 
açısından benzerlikler vardır. Örneğin, Osmanlı Coğrafyası başta İstanbul olmak üzere Fran-
sa, İngiltere’dir.  Konu kitap ve kitaplar olunca doğunun ve batının kültürel karşılaştırmaları, 
Osmanlı coğrafyasında geçtiği için Osmanlı döneminde yaşananlar kaçınılmaz olarak her 
ikisinde de kurguya yansımıştır. 

Bu iki romandaki farkları söyle sıralamak mümkündür:

-Her romanda gözlenebilecek yazar-roman ilişkisi burada da kendini göstermektedir. Ya-
zarların dünya görüşleri ve sanat anlayışları gibi tercihlerinin kitaplara yansıdığını söylemek 
mümkündür. Lübnanlı Hristiyan bir romancı olan Maalouf, dünyevi bir hayat görüşüne bağ-
lıdır. Müslüman olan Pala ise muhafazakar bir dünya ve sanat görüşüne sahiptir. Bu durum 
romanlarına da yakından yansımıştır. Maalouf’un yazdığı YA romanın kurgusunda ve kahra-
manın karakterinde açık bir biçimde görülen, geleneği reddetmeyen ama ona çok da bağlı 
olmayan, inanan ama dindarlıktan uzak kalan, yaşamda kararları alırken akılcı davranan bir 
Baldassare vardır. Hatta o kadar dünyevi bir düşünceye sahiptir ki dindar olan yeğeni ve yol 
arkadaşı Cabir’i “Bume”, yani baykuş olarak niteleyecek kadar mesafelidir (s.22). Karşılaştığı 
sıkıntılar batıl inançlar ya da aşırılıklar karşısında sık sık “akla ne kadar önem veren bir adam 
olduğunu” vurgular. Örneğin Halepli bir Yahudi kuyumcu ile başlayan dostluğu için “Hiçbir 
dinin doğuramayacağı, hiçbir dinin de yok edemeyeceği o düşünce ortaklığı vardı fısıldaşmala-
rımızda” (s.65) demiştir.

BÖİA’da ise anlatıcı kitaptır ama muhafazakâr bir bakış tarzı hemen dikkati çeker. Mistik, 
doğulu bir bakış romanın her yanında görülür. Örneğin “Bir yandan camiler dolarken diğer 
yandan sur diplerindeki gizli genelevler taşlanmaya, kahve ve tömbeki dükkânlarıyla koltuk altı 
meyhaneleri yıkılmaya başlanmıştı (s.69). “Yatak odasında kaldığım günler ve gecelerde hem bu 
yaşlı adama hem de cinselliğe adanmış ömürler süren cariyelere acıdım ve beni mahremiyetine 



293

II. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih  Sempozyumu                                                         

bilmeden şahit tutan Efendim’e gücendim” (s.250).

Bu muhafazakârlığa rağmen romanda yer alan bazı ifadeler 1001 gece masallarında olduğu 
gibi egzotik bir anlatım yer alır.  Örneğin; “Rukal, dört yıl evvel Osmanlı sarayına satılmış ve sa-
rayın kapısından girerken kendisine  ‘Burada köle olmak efendi olmaktır. Çünkü sarayda terbiye 
olmayan hiçbir yerde terbiye öğrenemez. Burada terbiye müziktir, resimdir, edebiyat, tarih ve 
coğrafyadır’ (s.99)” demesi, karşılaştırmada köleliği zamanına göre meşrulaştırması bundan-
dır. Yine “Kanun Koyucu Muhteşem Süleyman olmadan kendisinin bir zerre bile olmadığını el-
bette hissediyordu” (s.122) diyerek bireyselliği diğergam bir kişiliğe boyaması söz konusudur. 

Pala’nın romanda bir yandan muhafazakâr davranırken diğer yandan doğulu bir anlatım-
la egzotizmin çıtasını bir hayli yükselttiği görülür. “Dudaklarından ayırmıştı beni ama kınalı 
parmakları arasında dudaklarının rengiyle sarmaş dolaş idim. Okşadığı bedenimde tarihe ad 
bırakan âşıkların en muhteşem yüreği çarpıyor gibiydi” (s.31) şeklinde yer alan pek çok ifade 
bunu çağrıştırır. Devamında “Ellisini aşkın bu kara yağız adamın sırım gibi bedeninden yirmilik 
cariyelerin gümüş tenlerine sızan şehvet dolu nefesler, terler, sıcaklıklar ve nihayet kelimeler o 
körpe bedenleri eziyor, yoğuruyor, titretiyordu (s.250). “Mehtabın şahit olduğu öpüşler sonrası 
kucak kucağa uyuduğumuz Leyla’nın yasemen kokulu göğsünün sarhoşluğundan da ayrı bir 
zevkti” (s.321) anlatımı da bunu gösterir.

-Anlatım ve üslup açısından bakıldığında YA’ın BÖİA romanına göre daha başarılı olduğu 
söylenebilir. YA’da anlatıcı kısa ve kolay anlaşılır cümleler kurmuştur. Yazar Fransızca yazma-
sına karşın gerek Türkçeye çevirenin gerekse yazarın başarısı olarak söylenmesi gereken di-
ğer bir durum kulağı tırmalayan, kurgudan koparıp günümüzün modern yaşamına getiren 
sözcüklerin kullanılmadığı, anlatımın okuyucuyu saran biçimde sunulduğu görülmüştür. 
BÖİA romanında ise cümleler çok uzun kurulduğu gibi romanın akışını bozan sözcüklerden 
bolca bulmak mümkündür.  

Diğer yandan YA romanında yazar kurguya sadık kalarak uzun tasvirler dışında sık sık diya-
loglara yer vermiştir. Bu durum romanın okunmasını kolaylaştırmıştır. BÖİA romanında ise 
anlatıcı bir kitap olarak çok zor bir konu olan aşkı anlatmaya talip olmuştur. Bunu yaparken 
kendi kendine uzun anlatım ve açıklamalar yaptığı gibi üçüncü şahıs kahramanlarına da 
bunu yaptırmıştır. Sanki yazar divan edebiyatı konusundaki uzmanlığını adeta “konuştur-
mak” istemiş, bunu da romanın kurgusu ve akışını bozmak pahasına yapmıştır. Fazlaca ma-
lumat içeren uzun açıklamalar yanında didaktik bir yaklaşımı romanın tamamında hisset-
mek mümkündür. Bu durum bir roman için önemli bir sorun olarak görülebilir.

YA romanında gerek romanın kahramanı gerekse diğer kahramanlarda açıktan ahlakçı bir 
tavır görmek zordur. Baldassare’ın yaşadığı herşeyi insani bir durum çerçevesinde kabul 
etme düşüncesi baskındır. Ancak BÖİA romanında açıkça ahlakçılığı içeren cümle ve ifade-
lere yer verilmiştir. Örneğin “Galip Dede’den sonra geçen 4 yılda, Mevlevi terbiyesinden üze-
rinde bir tek tavır bile kalmadığını, bütün güzel duygularını şeytanca ihtiraslara pazarladığını 
hissettim. Aşkımı her keresinde gözleri yaşaracak kadar heyecanla okuyan o adam yoktu artık 
(s.368) denmiştir. Didaktik bir anlatıcılık ahlakçı bir yaklaşımla romanın hanesine eksi olarak 
yazılmıştır. 

Tarihi ele alma ve işleme bakımından YA’daki durum daha çok romana özgü bir tavır ile tarihi 
doğrudan konu edinmekten çok romanın zamanı, mekanı, şahıs kadrosu ve dekoru olarak 
kullanma durumu, BÖİA romanında çok daha farklı bir yol izlemiştir. BÖİA kitabında tarih, 
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çok daha bir tarihçi bakışıyla yer bulmuştur. Hatta o kadar ki BÖİA kitabında yazar, tarih ve 
kültür anlatmak için bir roman yazılmaya çalışılmış gibidir. Bu durumun olumlu tarafı BÖİA 
kitabında genel olarak kronolojik davranılarak Osmanlı Devletinin yaklaşık 3,5 asırlık tarihi-
ne, buna paralel yazarın uzmanlık alanı olan divan edebiyatının öncü şairlerinin eserlerinden 
örnekler içeren bir kültür tarihinin panoramasının sunulmasıdır. 

Osmanlı coğrafyası ve tarihinde geçen kurguda YA’da yazar çok olumsuz bir Osmanlı 
imajı çizerken, BÖİA kitabında ise tam tersi her şeyi ile “yüce” bir Osmanlı imajı çizilmiştir. 
YA’da Osmanlı hakkında neredeyse hiç olumlu bir ifade yer almazken, romanın kahramanı 
Baldassare’ın gözünden sürekli “öteki”, haraççı, rüşvetçi, dalavereci, kurnaz, zorba gibi bütü-
nüyle olumsuz olarak anlatılmıştır. Örneğin Marta’nın kocası Seyyaf’ın ölü mü yoksa sağ mı 
olduğunu öğrenmek için İstanbul’da Silahhane’deki kütüklere bakan katibin her defasında 
başka bir kütüğün varlığından haber vererek bu kütüklere bakmanın ancak üstlere rüşvet 
ile olduğundan bahisle para sızdırması (s.159), rüşvetçi memuru bireysel değerlendirmeden 
çok Osmanlıyı hedef almıştır. Bir diğer bahiste bir Rum’un işlettiği kahvede otururken şahit 
olduğu olayda “genç yeniçeriler binekleri üzerinde kendilerine sunulan kahveleri içiyorlar, 
sonra fincanlarını havaya atarak Rum kahvecinin yakalamasını gözleyerek eğleniyorlardı” 
(s.110) demiştir. Burada yeniçerilerin binek üzerinde tanımlanmaları tarihsel olarak uygun 
değildir. Ancak bu, romanda kaba ve zorba Osmanlı askeri imajını pekiştirmek için kullanıl-
mış gibidir. Yine başka bir sayfada bir karışıklık sırasında yeniçerilerin kendilerine karşı çıkan 
birinin kafasını sorgusuz-sualsiz ir biçimde kılıçla koparmaları (s.124), Babüssade kapısının 
hemen yanında bir taşın üstünde muhtemelen bir devlet görevlisinin cezalandırılmasıyla 
kesilen bir insan başının kalabalıkça izlenmesi (111) bunlardandır. “Yakalanırsak gerçekten 
yargılanacağımıza dair hiçbir umdum yoktu. Herkes çok öfkeliydi. Hemen o gün orada kazığa 
oturtulur ve meydanda sergilenirdik” (s.128) sözleri de yazarın başkahramana söylettiği rep-
likler gibidir. Yine bir Osmanlı görevlisinin romanın başkahramanı Baldassare’dan para sızdır-
mak için kurdukları komploda ona yardım eder gibi görünerek konu bağlamında şu uyarıyı 
yapması önemlidir:

“Titizlikle düşünmelisin bunu. Bu kadı önemli biridir. Gururludur ve pazarlık etmekten hoşlan-
maz. Yalnızca şöyle bir bakar ona sunduğumuza. Yeterli bulursa alır ve bize izin belgesini verdirir. 
Yeterli bulmaz is benim suratıma atar onu, o zaman da sen, yeğenin ve ben sonsuzluğa doğru 
çıkarız yola hep birlikte.. (s.129). Bunun üzerine Baldassare’ın şu sözleri yaratılan Osmanlı he-
yulası karşısında iç sızlatıcıdır:

“Ne kötü bir zamandayız ki kaçmaktan başka çaresi yok suçsuzun! Ama Hatem’in hakkı var. 
Sorunu yetkililere götürürsem, servetimi de yaşamımı da kaybedebilirim. Bu haydutlar kendi-
lerinden emin görünüyorlar ve en yukarıda suç ortakları olmasa, böyle şişinerek dolaşamazlar 
ortalıkta. Ben yabancı, “gavur”, “Ceneviz köpeği”, hiçbir zaman hakkımı arayamam onlara karşı. 
Direnirsem hem kendi yaşamımı hem de yakınlarımınkini tehlikeye atmış olurum” (s.140). De-
vamında ise:

“Ve nasıl sultan, Tanrının yeryüzündeki gölgesiyse, kadı da sultanın kentteki gölgesi. İster Türk, 
ister Ermeni, Yahudi ya da Rum, isterse yabancı olsun, uyrukları korku içinde tutmak onun görevi. 
Hafta geçmiyor ki birisi işkence görmesin, asılmasın, kazığa oturtulmasın, kafası kesilmesin, ya 
da sözü edilen kişi üst düzeyden biri ise Bab-ı Ali böyle uygun görmüşse, saygıyla boğdurulmasın. 
Bu yüzden insanlar pek yakınlarında dolaşmıyorlar konağın” (s.155). “Osmanlı yüksek görevli-
lerinin ne denli ahlaksız olabileceğini ve açgözlülüklerinin onları nerelere sürükleyebileceğini 
bilmiyor değilim” (s.174).
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Türklerin sanata ve estetiğe olan düşmanca tavırları ise küçük heykelcikler üzerinden anla-
tılmıştır: “Buralı insanlar hiç bir zaman bu eski yontulara sahip olmak istemezler. Olanağı olan-
ların beğenisi yoktur. Türklerin çoğu küçümseyerek bakar bu nesnelere, dindarlık bahanesiyle 
yüzlerini parçalamaya kalkışmazlarsa eğer” (s.169).

YA romanının başkahramanı Baldassare Osmanlı hakkında o kadar kesin yargılıdır ki roma-
nın ilerleyen sayfalarında bir Osmanlı memurunun işini gerektiği gibi yapmasına çok şaşır-
mıştır: “Osmanlı ülkesinde dürüst görevliler de mi varmış? Evet demeye dilim varmıyor henüz, 
ama bu soruyu kendime sorabilmem bile şaşırtıcı” (s.176). Romanın ilerleyen sayfalarında ise 
memurun olumlu tavrına rağmen hala içindeki şüphenin devam ettiğini anlatmıştır: “Bugün 
yine şu Osmanlı görevlisini, İzmir hapishanesi katibi Aldüllatif’i görmeye gittim ve sanırım onun 
namuslu olduğunu söylerken yanılmamışım. Umarım önümüzdeki günler bunun tersini kanıtla-
maz” (s.187). İşini tamamladıktan sonra Osmanlı görevlisine gereken rüşveti verdiğini, ancak 
çıkışta bu memurun kendisini bulup aldığı paraları iade ettiğini, bunun işinin bir parçası ol-
duğunu söyleyerek kendisine hayır duası ettiğini görünce şöyle demiştir: “Şaşırıp kalmıştım. 
Bilemiyordum: gerçek bir pişmanlık mıydı bu, yoksa daha çok para sızdırmaya yönelik, ek bir 
Osmanlı hilesi miydi?” (s.187). Gerçek çok geçmeden anlaşılacak, dürüst davranan Osmanlı 
memuru neden böyle davrandığını ise şöyle açıklayacaktır:

“Çoğunluğun kirli parayı (rüşveti) kabul ettiği bir yerde onu geri çeviren kişi, ötekilerin gözünde 
bir tehlike, olası bir ihbarcı gibi görünür ve ondan kurtulmak için her şeyi yaparlar. Üstelik bunu 
bana söylemekten de çekinmediler: kellen omuzlarının üstünde kalsın istiyorsan bizim gibi dav-
ranmalı, ne daha kötü ne daha iyi görünmelisin dediler. Ne ölmek istiyorum ne de kirlenmek 
ya da lanetlenmek; bu yüzden size davrandığım gibi davranıyorum. Binanın içinde satıyorum, 
dışarıda geri alıyorum kendimi” (s.189). 

Bu durum görüldüğü üzere yazarın Osmanlı hakkındaki fikirlerini değiştirmiyor, ona kar-
şın bir istisna oluşturmuyor, bilakis bu “iyi “ durum bir istisna olarak münferit bireysel bir 
bağlamda değerlendirilmiştir. Baldassare’ın Osmanlı görevlilerinin rüşvetçi olduklarından 
hiç şüphesi yoktur. Kaptan Domenico adlı bir kaçakçının on yıldır bu işi yapmasına rağmen 
hiç yakalanmamış olmasını açıklarken “eliaçıklığından yeniçerilerin de yararlandığını açıkça 
söyledi, sınır dışı ediliş biçimim göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değildi bu” (s.234) demiş-
tir. Kaptanın devamında “köylülerin Osmanlı yasalarından kurtulmak için başvurdukları binbir 
hileden söz ettiğinde, yeni bir şeyler öğreniyordum kaptandan” demek suretiyle köylüleri haklı 
olarak böyle bir yola iten Osmanlı yasalarını ve uygulayıcılarını suçlamıştır. Devamında bu-
radan üretilen sakızın devletçe belirlenen bir fiyattan sadece sultanın haremine yollandığı, 
parasının da düzenli ödenmediği, hatta bazı zamanlar birkaç yılı bulduğu, bunun da köylü-
yü zor durumda bırakarak borçlanmalarına yol açtığından şikâyet edilmiştir (s.370).

Osmanlı öylesine kötü bir imaja sahiptir ki yazar, yine başkahramanını bazı gelişmeleri de-
ğerlendirirken Osmanlı hakkında olumsuz konuşturmaya devam eder. Fransa kralının Ve-
nediklilerle birlikte Osmanlı üzerine düzenleyeceği büyük sefer sonrasında Osmanlı toprak-
larına yerleşik bir Cenevizli olarak bunun acısını tüm Osmanlı tebası olan Hristiyanları gibi 
kendisinin de çekeceğini şöyle anlatır: “Ama Venediklilerle birlikte gözüpek ama sonuçsuz bir 
girişimde bulunursa bunun faturası bana ve benzerlerime çıkar; sultan bunun intikamını bizler-
den, Doğunun limanlarına yerleşmiş Avrupalı tüccarlardan alır” (s.276) demiştir. 

Yazarın zihninde Osmanlı demek Türk demektir ki bu yüzden de olumsuzluğu zaman zaman 
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başka konuları dile getirirken bile pekiştirmiştir: “Rumlar bile adımı duyup soyumu sopumu 
öğrendiklerinde Venedik’e lanetler okuyarak beni bağırlarına basıyorlar. Türklere de lanet oku-
duklarını biliyorum ama hiçbir zaman yüksek sesle yapmıyorlar bunu” (s.212). 

Pala’nın romanında ise Osmanlı “adalet dağıtan”, “huzuru, güzelliği ve esenliği sağlayan”, 
“zengin”, “kültür ve sanata önem veren”, “fetheden”, hatta “fethi özlenen”, “coşkuyla karşıla-
nan” olarak ideal olumlu ve ifadelerde bütünüyle “iyi” olarak yer almıştır. Daha kitabın girişin-
de yer alan Osmanlıya duyulan romantik özlemi içeren şu cümleler, yüceltilen bir Osmanlı 
imajını açıklar:

“Şehrin bütün minarelerinden okunmaya başlayan fetih kasideleri, sultanın, topraklarına kattığı 
yeni kente girmek üzere olduğunu gösteriyordu. Bu sevince ortak olmak için Süryani ve Rum ki-
liselerinin zangoçları da çan seslerini yarıştırırcasına var güçleriyle asılıyorlardı zincirlere. Doğu 
yakasının Yahudileri de olmak üzere herkes Dicle kenarlarına, Mansur Mabedi, Tak-ı Kisra, Zü-
beyde Türbesi, Mustansıriye derslikleri meydanlarına toplanmış, uzunca süredir Şahtahmasb ve 
Safavilerin devam eden adaletsiz yönetimine son verilmiş olmasının abartılı coşkusunu yaşıyor-
du” (s.5). Devamında ise şöyle demiştir:

“Kanun koyucu şehre giriyordu. Bu, seven ile sevilenin kavuşması gibi bir şeydi. Sultan, aşk efsa-
nesindeki Şirin için mimar Ferhat’ın yaptığı Kasr-ı Şirinden yola çıkmış, İbrahim Paşa’nın bayrak-
tarı Cafer Bey’den kale anahtarlarını teslim alarak kendisine 500 altın ile bir kürk bağışladıktan 
sonra, bir insana saldıran iki canavar rölyefiyle bir kat daha heybet kazanan tılsımlı Halep Kapısı 
önüne doğru ilerliyordu. Bu adam eski Roma ilahlarıyla savaşmak için yaratılmış gibiydi. Girdiği 
kapının iki yanındaki tunç topların üç kantarlık taş gülleleri onun elinde bir topuz olabilirdi an-
cak” (s.7).

Pala, Osmanlı sultanının cömertliğini ve sanatseverliğini ise şu sözlerle anlatmıştır: “Ne kadar 
talihli insanlardı şu Anadolu şairleri. Sanatı ve sanatçıyı koruyup kollayan bir hükümdarın elin-
den yemlenen şahinler gibiydiler” (s.12).

BÖİA kitabında Osmanlı tarihi klasik milliyetçi/muhafazakâr bir bakışla işlenmiştir. “Sarayın 
dışından gelen şenlik seslerinin buradaki insanlara nasıl bir hâkimiyet ve güç verdiğini Kanun 
Koyucu’nun zamanında öğrendim. Halkına sevinçler yaşatan bir hükümdarın mutluluğuna or-
tak olmanın hazzını kim tarif edebilirki?!. Bezm ile rezm, yani eğlence ile savaş, sultanların ta 
Orta Asya’dan itibaren genlerinde taşıyıp getirdikleri iki duygu, Türklük gibi, ırk düşüncesi gibi, 
hayat felsefesi gibi. Yetenekli her insanın saadete ermesi mümkündü bu kentte. Sokaklarına bil-
gelik satılan, reaya ve tebaasının mutluluğu devletin gücüne yansıyan bu sarayda ben, Kanun 
Koyucu’nun zamanında, korkusuz, endişesiz, her zararlı fikirden ve eylemden korunmuş olarak 
asude bir hayat sürdüm” (s.107-108).

“Sınıf kavgalarıyla çalkalanan bir topluma roman çok şey verebilir ama problemlerinin hallet-
miş bir devlet için şiir varken romana neden gereksinim duyulsun?!.. Buradaki romancının bütün 
emeğini ve sayfalar boyu anlatıp durduklarını, İstanbul’da bir şair yalnızca tek bir beyte sığdı-
rabilir, iki dizenin arasından açtığı pencerede onların hepsini okuyucuna yaşatabilirdi” (s.187).

“Roma, artık eski gücünü yitirmiş olmanın ezikliğini taşımaya mahkumdu. Şimdi yükselen yıldız 
Türklerinki idi ve bugün, bu çatının altında, Osmanlı’yı değerlendirmek de gerekiyordu (s.197).

Özellikle Kanuni gibi klasik söyleyişle yükseliş döneminden başlayan ve 3,5 asır içinde za-
manla “gerileyen” bir Osmanlı vardır.  
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“Ama bunun için neden İstanbul’da değilim de Roma’dayım; Cemiyet neden benim vatanım-
da değil de papalık ülkesinde konuşlanmış? Oysa bilimde, siyasette, ekonomide, İstanbul daha 
önde değil mi? ‘’Belki de artık değil!’’ şüphesi girdi ilk kez içime” (s.190).

“Değişim, Selim zamanında başladı sayılır. Şimdi Osmanlı sarayına hükmeden Sultan Murat 
ise kuralları ters yüz etmiş gibi artık son on yılda saraydaki sosyal hayatta birdenbire yozlaştı 
(s.102).

Ama buna karşın Kanuni dönemi de bütünüyle takdir edilesi değildir. Zira Hürrem ve Sokol-
lu Mehmet Paşa gibi entrikacılar, neredeyse “masum” hanedan ailesine karşı türlü ihanetler 
içinde olmuşlardır.

“Devleti yönetenlerin işleri kadınların güdümüne bıraktıkları, rüşvetin her yerde yüz göstermeye 
başladığı, alışverişlerde fiyatından malların satılır olduğu, insanların azgınlık ettikleri ve bütün 
bunlara karşılık Allah’ın gökten taş yağdırdığı bundan ibret almak gerektiği gibi konular hemen 
her yerde konuşuluyor” (s.70).

“Kanun Koyucu’nun ölümünden on yıl kadar sonraydı. Sokollu Mehmet Paşa’nın payiahtta ve 
ülkenin her yanında Sokollulara Sokollu taraflarından oluşan bir şebeke kurduğu ve he yanda 
devşirme siyaseti güttüğü zamanlardı” (s.166-167).

“Devletin tükendiğinden, birbiri ardınca gelen savaşlar ve yenilgilerin yarattığı moral çöküntü-
sünden, iç isyanlar ve ekonomik sıkıntılardan Selim-i Salis’in geçen yıl yürürlüğe koyduğu İrad-ı 
Cedid adlı yeni vergi sisteminden, Moskof ile yakında patlak veren harpten ve askerin durumun-
dan, Nizamı Cedit adıyla yeni kurulmak istenen ordunun problemleri çözmede işe yarayıp ya-
ramayacağından, Hatice Sultan’ın modaya uyarak israf harcamaları yaptığından, sadrazamın 
haremindeki kavgadan, hikmet üslübunda Urfalı Nabi’nin şiirdeki etkisini silecek bir şair daha 
çıkmadığından, Mevlevihanelerin bakımsızlığından, yeni açılan Berri Hümayun ve Bahr Hüma-
yun mühendislik fakültelerindeki Fransız ve İngiliz hocaların öğrencilere dinsizlik aşıladıkların-
dan, yeniçerinin şehir eşkıyasına döndüğünden, ahlakın bozulduğundan ve daha pek çok gün-
delik dertlerden uzun uzun bahsettiler” (s.358).

BÖİA kitabında yüzyıllar öncesini anlatırken modern bilgilerin didaktik bir tarzda verilme-
si yanında anakronik bilgilere de rastlanmıştır. Anakronizm tarihsel romanlarda olası bir 
durumdur. Ancak bunun romanın inandırıcılığı bağlamında anlatımı bozmamasına dikkat 
edilmesi beklenir. BÖİA romanında kullanılan bazı modern sözcük ya da tamlamaların da 
anlatımı bozduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, “O sırada ben “Bunlar eğer Akeldan’ın 
tabletlerine ulaşır da orada elektron, proton, nötron hesaplarını okurlarsa, iksir dedikleri şeyin 
aslında % 75 hidrojen ile % 25 helyumdan oluştuğunu öğrenirlerse, evrenin enerji üreten rezerv-
lerinin bitmesi halinde bir termal kıyamet yaşanabileceği gibi hesaplamaları görürlerse ve yap-
mayı hayal ettikleri uzay yolculukları için en yakındaki galaksi gezegenine ancak 10 üzeri ışık 
yılı mesafeyi katettikten sonra gidebileceklerini anlarlarsa, herhalde akıllarını oynatırlar’ diye 
düşündüm”  (s.333-334). Buradaki teknik bilgiler 20. Yüzyıla aitken burada araya sıkıştırılması 
uygun olmamıştır. 

Tarihsel romanda kullanılan dilin, üslubun, ifadelerin, seçilen sözcüklerin tarihsel dönemi 
çağrıştırır olması gerekmesine karşın BÖİA romanında pek çok sözcük modern zamanlardan 
fırlayıp yüzyıllar öncesinin diyaloglarına karışmış gibidir. Örneğin; 
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“Türklerin ilk bilinçli çevrecileri sayılan bu adamlar Boyabat, Kaygı ve Elüs kazalarından gelmiş 
kırk kişiymiş” (s.139).

“Antonio adlı Venedikli İstanbul’a Sultan Bayezid’in sarayına hediye olarak sunulmuş zekâsıyla 
çevresindekileri etkileyince de sarayın kolej eğitimi veren Enderun mektebine verilmişti” (s.181).

“Bunda Hakan Bey’in, alkol meclislerinden uzak durmasının da etkisi vardı şüphesiz” (s.213).

“Aradan geçen bunca çağlarda kaç nesil sakladıysa kendini, kaç hücre değiştirip kaç gen zincirin-
den süzüldü ve kaç can ipliğinden indiyse anlayamıyordum ama Leyla’mın dudakları değmişti 
en eski dudak izine” (s.315).

Ayrıca romanda geçen açık bir sövgü de yine didaktik bilgi içine sıkıştırılmış olarak yer al-
mıştır: “Çünkü geceleyin fener söndürerek saldırmak Saint-Jean şövalyelerinin yöntemiydi ve 
korsanlık geleneğine göre bu denizlerdeki en büyük şerefsizlik sayılırdı” (s.204).

BÖİA romanında bir de doğrudan didaktik bir tarzda bilgi içeren sayfalar vardır ki onların var-
lığı romanın durumunu fazlasıyla zora sokmuştur. 193, 196, 203, 254, 255, 257, 259, 352,353, 
357, 373, 374, 390. sayfalarda romanın kurgusunu fazlasıyla aşarak neredeyse “malumat fu-
ruşluğa” varan bilgiler didaktik bir yaklaşımla doğrudan verilmiş, bazıları örneğin 307-310 
sayfaları arasında olduğu gibi 5-6 sayfa artarda kesintisiz sürmüştür. 

Romanın 186. sayfasında bir açık yargı içeren değerlendirme vardı ki romanın varlığına iliş-
kin keskin bir bakış açısını da barındırır. Romanın baş-anlatıcısı olan L&M kitabı Avrupa’da ol-
maktan mütevellit büyük bir teessürle roman sanatını şöyle küçümsemektedir: “Oysa burada 
roman dedikleri bir uzun yazı türü vardı. Doğulu şairlerin mesnevilerde anlattığı aşkları onlar 
roman diye uyaksız, ölçüsüz, bilim kitabı gibi yazıyorlardı. Roman, evlerin damını acıyıp oku-
yucu yatak odalarına götüren bir mahremiyetsizlikti sanki. Oysa şiir bütün heyecanı yüreklere 
yükleyen ve bu yüzden hep asil kalabilen bir tür olarak bilinir. Roman bir ifşa, şiir ise bir yaradır 
ve yaraları teşhir etmek acıyı ancak çoğaltır.” Bu tarz propagandif bir söylemi romanda konu 
etmek biraz bindiği dalı kesmek gibi durmuştur.

Sonuç ve değerlendirme

Amin Maalouf’un YA ve İskender Pala’nın BÖİA adlı romanlarının sundukları kurguların tarih-
sel gerçeklik bağlamında mukayese edildiği bu çalışmada pek çok bulguya ulaşılmıştır. YA 
romanı; kurguya sadık olma, açık anlaşılır bir üslup kullanma, seçtiği sözcüklerdeki titizlik, 
kalabalık olmayan ve akılda kalan kişi kadrosu ile başarılı bulunurken, Osmanlı konusunda-
ki keskin ötekileştirici yaklaşımı bakımından sorunlu görülmüştür. Osmanlıyı kesin biçimde 
olumsuzlayan ifade ve düşüncelerin dışında tarihsel bir roman olarak oldukça etkileyici ve 
sürükleyici bir eserin ortaya çıkarıldığı söylenebilir.

Diğer incelenen eser BÖİA ise uzun cümlelere dayalı anlatımı, pek çok sanatsal ve kültürel 
unsuru açıklamaya çalışması bakımından zor ilerleyen, romanın kurgusunu aşacak biçimde 
uzun didaktik bilgiler vererek okuyucuya sıkıcı zaman geçirten bir romandır. Diğer yandan 
Osmanlıyı ele alışı bütünüyle olumlu, genel tarih kitaplarına uygun biçimde Kanuni döne-
minde ideal, gerileme döneminde kaygılı bir yaklaşımı içermektedir. Romanın kurgusunu 
fazlasıyla aşarak bilgi vermeye yönelen didaktik tutum zaman zaman bir romandan çok ta-
rih ya da kültür kitabıyla karşı karşıya kalındığı izlenimini oluşturmuştur. Romanda tarihsel 
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bilginin eğilip-bükülmesinin elbette mümkün olduğuna yeniden vurgu ile önemli olanın 
romanın kurgusal gerçekliğinin tutarlı olması gerektiğinden hareketle tarihsel roman olma 
adına başarılı bir girişim olduğunu söylemek zordur.
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Maalouf’s “Balthasar’s Odyssey” From to Pala’s “Death in Babylon in Love in Istanbul”: The Two Faces 
of Historical Fiction

Abstract

Maalouf had handled Baldassare Embiaco’s adventures - who is an antique dealer and in pursuit of a mystic 
book - in his novel “Balthasar’s Odyssey” with his own expressions. As a rumour the year 1666 will be dooms-
day and expedience is to find “mystic book” so the adventure develops Cübeyl, Konya, İstanbul, and İzmir, 
Sakız, Canova, Amsterdam and London. Ottoman is submitted “other”, extortionist, grafter, swindler, quirky 
and despot by narrator. İskender Pala’s novel “Death in Babylon in Love in Istanbul” is a “love” cantered fiction. 
Novel starts at Bagdad. Narrator is Fuzuli’s book “Leyla and Mecnun”. The novel’s theme is the people who are 
in pursuit of to find the Fuzuli’s book that contains astronomy center and golden sculptures. In Pala’s novel 
Ottoman is “dispensing justice”, “gives peace to everyone”, “rich”, “cares about culture and art”, “conqueror” and 
“ideal kind”. These two approaches are possible because both two novels are an art object. But it is suggested 
that historical novels must present “historical reality” so these novels must handle history more logically that 
selected as a subject.

Keywords: historical novel, Yüzüncü Ad, Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, historical fiction, Amin Maalouf, İs-
kender Pala.

Maalouf’un ‘Yüzüncü Ad’ından Pala’nın ‘Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk’ına: Tarihsel Kurgunun İki Yüzü

Özet

Maalouf, çok okunan eseri Yüzüncü Ad’da gizemli bir kitabın peşinde antikacı Baldassare Embiaco’nun yaşa-
dığı maceraları kendi anlatımıyla işlemiştir. 1666 yılında kıyametin kopacağı söylentisine karşın bir çare ola-
rak “gizemli kitabı” bulma macerası, Cübeyl, Konya, İstanbul, İzmir, Sakız, Cenova, Amsterdam ve Londra’da 
gelişir. Yazar anlatıcı üzerinden Osmanlı’yı “öteki”, haraççı, rüşvetçi, dalavereci, kurnaz, zorba gibi bütünüyle 
olumsuz olarak sunulmuştur. İskender Pala’nın Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk adlı eseri ise “aşk”ı merkeze alan 
bir kurguya sahiptir. Roman Bağdat’ta başlar. Bu kez anlatan Fuzuli’nin yazdığı Leyla ve Mecnun adlı kitaptır. 
Roman, bu kitabın içine şifrelenen astronomi merkezi ve altın heykelleri bulmak için kitabın peşine düşenleri 
konu alır. Pala’nın romanında ise Osmanlı; “adalet dağıtan”, “huzuru sağlayan”, “zengin”, “kültür ve sanata önem 
veren”, “fetheden” olarak ideal iyi olarak yer bulmuştur. Her iki romanın da tarihsel içeriğe sahip sanat eseri 
olmasından dolayı bu yaklaşımlarının her ikisi de mümkündür. Ancak tarihsel bir tarihsel romanın okuyucu-
suna “tarihsel bir gerçeklik” sunması gerektiğinden hareketle romana konu edindikleri tarihi daha tutarlı ve 
hakkaniyetli ele almaları tavsiye edilir.

Anahtar sözcükler: tarihsel roman, Yüzüncü Ad, Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, tarihsel kurgu, Amin Maalouf, 
İskender Pala.
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Destandan Romana Battal Gazi1
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Yard. Doç. Dr., Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Giriş

Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde 
hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu genelle-
meyi en azından Türkiye için rahatlıkla kullanabiliriz. Türkiye’de tarih hala tartışılan konu, tar-
tışıldığı ölçüde ilgi alanı olmaya devam ediyor. Bu tartışmalar, genellikle politikacı, gazeteci, 
romancı, akademik ve popüler tarihçilerin aktörlüğünde medya eksenli olarak yürütülür-
ken, karşısında pozisyon alacak hazır okuyucu –seyirci kitlesiyle buluşuyor. Bu kitle geçmişe 
nazaran niceliksel ve niteliksel artışı gösteren tarihi roman, tarih konulu televizyon programı 
ve dizisi, sinema filmi, belgesel gibi tarihi bilginin farklı üretim ve paylaşım araçlarıyla hara-
retli bir diyalog halindedir. Aynı diyalogun birinci el kaynaklarla oluşturulmuş büyük çoğun-
luğu üslup açısından sıkıntılı akademik metinlerle kurulabildiğini söyleyemeyiz. Akademik 
metinler, acı çeken, sevinen, ağlayan, gülen insanı anlatının dışına çıkarmıştır. Bu yüzyılın 
ilk yarısındaki edebiyat tarihi eserlerinde edebiyatın parçası olarak ele alınan tarih metinleri 
edebiyatla ilişkisini kesmekle okuyucu karşısında eski cazibesini yitirmiştir. 

Burada şu soruyu sorabiliriz; Resmi kurumlar vasıtasıyla öğretilmiş ve yaygınlaştırılmış olanın 
dışında tarihe dair bilgimizin kaynakları nelerdir? Her birimiz profesyonel tarihçi olmadığı-
mıza göre tarihe dair bilgimizin kaynaklarını doğrudan doğruya birinci el kaynakların oluş-
turması nasıl mümkün olabilir? Birinci el kaynakları kullanan akademik eserlerin de halkın 
tarih bilgisinin kaynağı olma konusunda sıkıntılı olduğu hesaba katılırsa, o halde tarihe dair 
bilgimizin oluşumunda popüler tarih eserlerinin- ki biz günümüz itibarıyla bu kategoriye 
biraz önce bahsettiğimiz televizyon ve sinema gibi araçlarla birlikte özellikle tarihi romanları 
dâhil ediyoruz- büyük etkisinin olduğu üzerinde durmamız gerekir. 

 Modern insan için kendisine bir milletin mensubiyetiyle kimlik inşa etmenin ve iyi vatandaş 
olmanın kriterlerinden biri de mensup olduğu milletin tarihine dair resmi kurumlar tarafın-
dan üretilen tarih bilgisine ve bu bilgiyle oluşacak şuura sahip olmaktır. Tarihe dair bilginin 
dün olduğu gibi bugün de sosyolojik bir işlevi vardır; kolektif bilinç ve kimlik inşasında rol 
oynar. Bu bilginin yaygınlaşmasında ve tarihe dair genel kanaatlerin oluşmasında en etkili 
araçlar popüler tarih ürünleri ve bunları besleyen edebiyattır. Burada tarih ve roman ilişkisi-
nin örnekleri karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu yüzlerce yıl önce doğmuş yakın zamana kadar 
varlığını ve işlevini devrin şartlarına göre dönüştürerek sürdürmüş metinler. Köprülü’nün 
Battalname, Ebamüslimname, Hamzaname, Danişmendnme gibi eserleri tarihi romanlar ola-

1  Bu bildiride Türkiye’de Popüler Tarihçilik(1908-1960) adlı eserimiz esas alınmıştır.
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rak nitelendirdiği metinler. Hz.Ali cenknameleri de bunlara dahil edebileceğimiz eserler ara-
sındadır. Bu eserler  kuramsal anlamda ne derece romandır veya tarihi roman kategorisine 
girer bizim konumuzun dışındadır ve böyle bir iddiamızda yoktur; fakat çağdaş dönemde 
yazılmış tarihi roman ve özellikle tarihi serüven romanlarının geleneksel dönemde yazılmış 
olanlarla işlevsellik bakımından birbiriyle benzerlikleri vardır.   Bildirimizin esas konusu ola-
rak bu tür eserlerin temel özellikleri, okunma mekânları, dinleyici veya okuyucu üzerindeki 
etkileri ve bunların romana dönüşümünden kısaca bahsedilecektir. Burada vurgulanmak 
istenen yüzyıllarca geleneksel formuyla devam eden bu eserlerin, romana dönüştüğünde 
içerik açısından değişmiş olsa bile işlev açısından benzerliği olduğu ve tarihe dair bilginin 
oluşumunda etkili olduklarıdır.

Battalname Benzeri Eserler, Okunduğu Mekânlar ve Okuyanlar, Dinleyenler

Yukarıda bahsettiğimiz geleneksel metinlerin ortaya çıktığı yüzyıllarda halkın tarih bilgisi 
inancının bir parçasıydı. Kronoloji modern insan için ifade ettiği bir anlama sahip değildi. 
Kutsal zaman, kutsal insanlar veya kutsal törenlerle belirginleşiyordu. Zaman ve mekânın 
sınırları genişti. Bütün müminler, tarihi ortak motif ve kahramanlar vasıtasıyla algılıyorlar-
dı. Olgular tek başına bir anlam ifade etmiyordu. Kahramanlar etrafında şekillendiği ölçüde 
toplumsal karşılık buluyordu. Hz. Ali bu kahramanlığın önemli timsaliydi ve bütün kahra-
manlar onunla akrabalık ilişkisi içerisindeydiler. Bu tarz eserler, eğlence maksadı ve edebi 
bir gaye gütmekten ziyade, didaktik üslupla halka dini duyguları aşılamak, İslam faziletleri-
ni öğretmek, gaza ideolojisine uygun gaziler yetiştirmeyi hedef almıştır. Bu eserlerde tarihi 
şartların ortaya çıkardığı kahraman gazi tipinin etrafında kurulan örgünün içinde, iman ve 
amellerle ilgili temel prensipler, somut olaylarla ortaya koyulmuştur. Anadolu’nun fethinin 
ilk dönemlerinde toplumun büyük çoğunluğuyla ilgili olan gazilik, sonraki dönemlerde 
profesyonel askerlerin yaptığı bir mesleğe dönüşecektir. Bu meslek sahiplerinin bulunduğu 
çevreye dönük olarak daha çok aktüel savaşlarla ilgili olarak yazılıp dar çevrede okunulan 
eserler ortaya çıkmaya başlamıştır.  Gaza anlatıları gazilerin sınırlı dünyasının dışında yay-
gınlığını, sonradan ortaya çıkan kahvehane gibi mekânlarda nispeten daha da artıracaktır. 
Bu süreç kâfirlerle yapılan mücadelelerin yoğunluğunun somut görüntülerinin azalmış ve 
uzak diyarlara taşınmış olmasıyla paraleldir. İslâmlaşma sürecinin bütün topluma yansıyan 
Battalnâme, Hamzanâme gibi kolektif eserlerinin yaygınlığına ve bunların kahvehanelerde, 
evlerde okunduğuna dair yakın zamana kadar gelen izler bulunmaktadır.  Mesela Dr. Rıza 
Nur, kahvede Battalnâme okunduğunun canlı şahidi olmuş ve hatıralarında bu şahitlikten 
şu şekilde bahsetmiştir:

“Sinop’ta çokça kahveler vardı çocukluğumuzda bu kahveler hemen hemen de 
boş idi; fakat geceleri dolardı. Bazı zamanlarda ise başka şehirlerden sazı ile şair 
gelir, bir kahvede ödül asardı. O kahve o kadar dolardı ki iğne atılsa yere düş-
mezdi. Bazı kahvelerde kış geceleri Muhammediye, Seyyid Battal gibi kitaplar 
okunurdu. Biri okur diğerleri dini bir sukut ve dikkatle dinlerlerdi. Bu kahveler 
de pek dolardı.”2 

On yaşındayken rüştiyeye başlayan Rıza Nur hatıralarında bu okumalara dair ayrıca şu bilgiyi 
verir:

2  Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım I, İstanbul 1968, s 74.
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“Bu mektepte iken bir hevesimde Muhammediye, Ahmediye, Seyyid Battal 
Gazi,  Kan Kalesi, Hayber Kalesi gibi kitapları okumaktı. Bunları seve seve ve 
heyecanla okurdum. Okudukça bana kahramanlık hevesi gelirdi. Anlıyorum 
ki Türk’ün o eski meşhur kahramanlık terbiyesini bu eserler veriyordu. Yazık 
ki hepsi de on paralık oldu. Şimdi asri olarak onları yeniden yazmak lazımdır.”3  

Bir ara sofulaştığını anlatan Rıza Nur, kahramanlığını ve sofuluğunu Muhammediyelere bağ-
lıyordu. Bu konuda da şöyle yazmıştır:

“Battal Gazilere düştüğüm zaman bunları okudukça bende yiğitliğe kahra-
manlığa büyük bir aşk uyandı. Bir kılıç çalışta bin kâfiri kestiği gibi cümleleri 
okurken heyecanla sıçrardım. Ben de öyle yapabilsem derdim. Bu kitapların 
tesiri ile bende gayet kuvvetli bir pehlivan bir asker ve kumandan olmak he-
vesi uyandı. Mektepte çocuklar ile güreş etmeye başladım. Babam beni he-
kim yapmak istiyordu. Ben Harbiye İdadi’sine yazıldım... Bu eserler ne mühim 
eserlerdi bence şüphe yoktur ki Türkü kahraman eden bu kadar fütuhat yap-
tıran yüzde doksan çocukluktaki bu eserlerin verdiği terbiyedir. Zaten bunlar 
Müslümanlık’ta Türk’ün ilk istila eserleridir. Bunlar ıslah edilerek yeniden ba-
sılsa milli terbiye için büyük yardımları olur.”4

Halide Edip’in Mor Salkımlı Ev adlı eserinin çocukluk hatıralarından bahsedilen bir kısmında 
cenk hikâyeleri konu edilirken, yazarın popüler tarih eserleriyle ilgili okumalarını anlatan şu 
ifadelere yer verilir:

“Ne Battal Gazi, ne de Ebu Müslim el-Horasani benim kahramanlarımın arasında 
idi. Daha fazla, hayatlarının yarattığı göz kamaştıran sahneler ve olaylar muhay-
yilemi kamçılamıştı. Ruhumun kahramanı Hz.Ali idi. Ahmet Ağa onun harplerine 
ait bana birçok hikâyeler okumuştu. Gerçi Hz.Ali’nin hayatı harplerle dolu idi, fakat 
onları okurken hiçbir defa acaba o devirde çocuklar ve halk ne duyardı diye düşün-
medim. Aksine bana Hz.Ali’nin başta olduğu savaşlarda ve yerde herkes kendini 
güven içinde duyar gibi gelirdi. Bilhassa Hz.Ali’nin insanları yiyen ejdarhaları öldür-
mesi çok hoşuma giderdi…”5

Fazıl Ahmet Aykaç, kendisinde Anadolu sevgisini oluşturan eserin Seyyid Battal Gazi hikâyesi 
olduğunu yazmıştı. Anadolu’dan ilk öğrendiği isim de Malatya’ydı. Seyyid Battal’ın doğduğu 
bu şehri görmek istiyor, dualarında Allah’ın kendisini bir kahraman yapmasını istiyordu. O da 
Battal gibi bir narada yetmiş bin kâfiri kırmak istiyordu.6 

Binlerce insan bin yıla yakın bir zaman Anadolu’da Battalgazi hikâyeleri dinledi, okudu ve 
tıpkı Fazıl Ahmet Aykaç gibi Battal’ın kahramanlıklarından etkilenerek binlerce düşmanı bir 
anda yere sermek istedi. Sadece çocuklar için değil gaza devrinin sınır boylarında oluşan 
Battal Gazi hikâyesi sınır boylarından, köylere, şehirlere, yeniçeri ortalarına kadar birçok 
okunma, dinlenme mekânı bularak Anadolu’da ençok okunan eserler arasına girdi. Eserin 

3  Rıza Nur, a.g.e,  s 72.

4  a.g.e, s. 73.

5  Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Ev, 4.Baskı, İstanbul 1973, s. 80.

6  M. Nuri Yardım, EdebiyatçılarımızÇçocukluk Hatıraları,  Kavramlar Yayınevi İstanbul 1986, s 137.
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kahramanı Battal miladi 8.yüzyılda yaşamış Abdullah adlı bir Arap komutanla ilişkilendiril-
miştir Battal Araptır, ama Hilmi Ziya Ülken’in deyişiyle Türk muhayyilesinin mahsulüdür. Bu 
eserde geçen bütün tipler Anadolu’yu fetheden komutanlara işaret eder. Battal etrafında 
oluşan menkıbeler onu sözlü, yazılı, basılı ve görsel araçlar vasıtasıyla yirminci yüzyıla kadar 
taşımıştır. Yirminci yüzyıla gelindiğinde Battal artık hem roman hem de film kahramanı ola-
rak karşımıza çıkacaktır. Battalname modern roman formuyla yeniden kurgulandığında artık 
İslam vurgusunun yerini Türklük vurgusu alacaktır. 

Roman Kahramanı Olarak Battal Gazi
Ortaçağdan modern çağa kadar yazılı ve sözlü gelenekte yaşayan destan kahramanlarının 
hikâyeleri 19. yüzyılda el yazmalarından taşbaskı kitaplara aktarılarak daha yaygın hale ge-
tirilmişti. Köylerde, kasabalarda, şehirlerde okunan bu kitapların, halk arasında okuma çizgi-
sini yüzyıllar öncesine götürülebilecek bu eserler harf devrimi sonrasında da, ortadan kay-
bolmadığı gibi iki farklı görünümüyle ortaya çıktı. Bunlardan birincisi aynen Latin harflerine 
çevrilmiş ya da yeni rejime uygun hale getirilmiş şekli olurken, ikincisi kahramanların roman 
türüyle günün şartlarına dönüştürülmesiydi. Ebu Müslim Horasanî, Battal Gazi ve Hz. Ali yeni 
harflere uyum sağlarken yeni rejime de uyum sağlamışlardı. Yeni rejimin kültür ve eğitim po-
litikalarıyla bağdaşmayan geleneksel eserlerin yeniden üretimi bir zaruretin neticesidir. Halk 
arasında düşük olan okuryazarlık oranı, harf devrimi sonrasında kısa bir sekteye uğramış, 
yeni harflere alıştırarak okur oranını artırmanın yollarından biri de halk arasında beğenilen 
eserlerin basımı olmuştur. Bu eserler hem geleneksel üsluplarını muhafaza eden baskılarıyla 
hem de modern bir tarz olan romana dönüşerek yeniden üretilmiş ve okura sunulmuştur. 
Bunların arasında Battal Gazi destanı eskiden olduğu gibi romana dönüştüğünde de büyük 
ilgi çekmiş, birçok yazar Battal Gazi üzerine eser vermiştir. Bu eserlerden biri de Ziya Şakir’in 
yazmış olduğu Battal Gazi’dir. Ziya Şakir’in 1955 yılında Üstün Eserler Neşriyat Evi tarafından 
yayınlanan eserinin girişinde yayınevi sahibi esere şöyle bir sözle başlar: 

“Battal Gazi’nin hayat ve maceralarına ait bu eser; hakikat, heyecan ve merak kayna-
ğıdır. Battal Gazi yediden yetmişe kadar her yaşta bütün Türklerin kalplerinde yaşa-
dığı kadar, bilhassa Garp ve Arap ülkelerinin de tarih ve edebiyatlarında yer alarak ve 
adına ölçüsüz kahramanlık destanları yazılmış, halis kan Malatyalı bir Türk çocuğudur. 
Feragati nefs, tevazu, zekâ, kuvvet ve cesaret gibi meziyetleri nefsinde toplamış olan 
bu Türk evladı bilhassa Bizans tarihinde çok mühim roller oynamıştır.”

Aynı eserde Battal kimdir? Sorusuyla cümlelerine başlayan Ziya Şakir, Malatya’da bir bey 
meclisinin manzarasını girişte anlatmaya devam etmiştir. Bu mecliste toplananlar, coşkun 
bir saz şairinin büyük Türk kahramanı Kubilay hakkında düzdüğü bir destanı dinliyorlardı. 
Bu tür toplantılar sürekli yapılan bir alışkanlıktı. Malatya’nın o zamanki beylerbeyi meşhur 
Ömer Bey’di, şehrin beyleri ve zenginleri onun etrafında toplanır konağında eski İslâm ve 
Türk kahramanlarının cenklerine dair destanları dinlerlerdi. Böyle bir ortamda bulunan Hü-
seyin Gazi’ye bir oğul müjdesi geldi. 7 Müjdelenen bu oğul Battal’dı. Bu eserdeki modern 
Battal Gazi’yi geleneksel metinlerdeki Battal’dan ayıran Türklüğüne Türk kahramanlığına dair 
sürekli vurguların yapılmasıydı.8 Hatta Emir Müslime’nin çadırında da mükellef bir ziyafet 

7  Ziya Şakir, Seyyit Battal Gazi, İstanbul, 1955,  s .4.

8 a.g.e, s .159, 161, .301.
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tertip edilmiş bu ziyafette ordu başkumandanı Battal Gazi için şu ifadeleri kullanmıştır:

“Bu Malatyalı Türk kahramanı yalnız kılıcının ve bileğinin kuvvetiyle Bizans or-
dusunu mağlup etmekle kalmadı, zekâsının kudretiyle de Rum diyarının hile 
ve desise kasırgalarını çiğnedi geçti. Ne mutlu bize ki onun harikalarına bizzat 
şahit olduk.”

Romana göre çadırda bulunan Arap emirlerinin birçoğu Battal Gazi’yi son derecede kıskan-
makla beraber kumandan Müslime’nin bu sözlerine hak verdiler. 9 Battal Gazi Destanı’nı yeni 
döneme uyarlayan bir başka isim de Abdullah Ziya Kozanoğlu’dur. Kozanoğlu’nun Battal 
Gazisi, Kozanoğlu’nun yaşadığı dönemin aktüel gelişmelerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Bu 
eserin içerisinde din eleştirisinden, etnik küçültmelere kadar her şey vardır. Battalgazi, Hıris-
tiyanlarla mücadele eder, ama İslâm’daki hurafeleri de kabul etmez. Kozanoğlu’nun Battal 
Gazi’ adlı eserinde hikâye doğrudan Bizans’ta başlar. Malatyalı Cafer, bu hikâyede Bizanslı-
ların karşısına doğrudan ve büyümüş haliyle ortaya çıkar. O gerek Sünnî Müslüman, gerek 
Rum Ortodoks diniyle kendisine köle ve dalkavukluk ruhu aşılanmak istenen Bizans halkı-
nın yarattığı bir hürriyet ve halk kahramanıdır. Buradan anlaşılacağı üzere Battal Gazi hem 
Müslümanların hem de Hıristiyanların ortak kahramanıdır. Dönemin Bizans tasavvuru bu 
duruma uygun bir manzara çizer. Bizans’ın içinde askerler Ermenice, kilise mensupları Rum-
ca, köylüler de Türkçe konuşmaktadırlar. Bu üç milletin başındaysa Allah’ın sadık Vasilea’sı 
(tıpkı Hindistanı idare eden İngiliz valisi gibi) bulunmaktadır. Vasilea, Latince konuşan bir 
Romalı’dır. Bu durumda silahlı kuvveti ellerinde bulunan Ermeniler isyan edip, sarayı almış-
lar, Rumlar isyan edip Ortodoks kilisesini Katolik kilisesinden ayırmışlardır. Böylece Latin 
ruhu ve lisanı, Bizans’tan kovulmuştur, ama yeni doğan Bizans ruhu, Bizans’ta yaşayan halk-
ların “en ağırbaşlıları, en az konuşanları” yani Türk halkı kendisine aşılanmak istenen Bizans 
ruhuna isyan etmiştir.10 

Kozanoğlu’nun ilginç değerlendirmeleri bu şekilde devam ederken, Bektaşiliğin kuruluşuna 
dair yeni tespitlerde de bulunur. Kozanoğlu’na göre Malatyalı Cafer Battal Gazi ve arkadaşı 
Ahmet Turan’ın kurdukları ve temellerini attıkları Bektaşilik mezhebi dinde ve düşüncede 
insanoğluna geniş ufuklar vaat ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniçeri denilen asker 
kadrosunu bu Bektaşiler kurmuş ve padişah denen imparatora askerin, halkın arasında yer 
vermişlerdi. Başkentin tekrar İstanbul olması ve padişahın etrafında çevrelenen halk yolu ile 
tekrar dalkavuk Bizans ruhunun aşılanmasına sebep olmuştu. Ayrıca Yeniçeri Ocağı’ndan 
yetişen Slav, Rum ve Arnavut askerler, bürokraside yükseldiler ve sadrazam oldular. Bu şe-
kilde Battal Gazi merkezli bir eserde anlaşılması zor tespitler yapan Kozanoğlu, bu kitabı 
1600 sene önce kurulan Bizans ruhunun hikâyesi olarak takdim eder.11 Kozanoğlu yararlan-
dığı kaynaklar arasında ayrıca Battal Gazi Destanı’nın taş basmasından bahsederken, “Eseri-
min bu masal kitabı ve son günlerde yazılan taklitleriyle hiçbir alakası yoktur.” şeklinde şerh 
düşmüştür.12 Kozanoğlu’nun Battal Gazi’ye yüklediği misyonun bir benzerini Muharrem Zeki 
Korgunal, Yedi Yol Cengi adlı eserinde ortaya koyar. Bu eserde Hz. Ali geleneksel hikâyelerin 
dışında farklı bir forma bürünmüştür. Türk kahramanlar Ali’nin kahramanlığını gölgeleyen 
bir üstünlüktedirler. Mesela bu eserde geçen bir pasaj şöyledir:

9 a.g.e, s. 275.

10  Abdullah Ziya Kozanoğlu, Battal Gazi Destanı, 9. Baskı, İstanbul 1970, s.5.

11   a.g.e, s.5.

12   a.ge., s.6.
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“…Baba, dedi, sen çok yıllar yaşamışsın amma Türk adını daha duymamışsın. 
Bundan dolayı sana acıyorum. Bilmiş ol ki bir Türk, Türk olmayan bin kişiye 
bedeldir. Türkün bakışları şimşekten, sesi gök gürlemesinden alınmıştır. Türk 
gücü, aşılmaz bir dağı andırır. Küçük bir Türk, yüce bir dağın önünde eğilmez; 
fakat yüce bir dağ, küçük bir Türk’ün önünde diz çöker. Sen bu varlığı nasıl 
olur da tanımazsın?”13 

 Muharrem Zeki Korgunal’ın kullandığı üslup geleneksel metinleri andır-
maktadır, değişen muhtevanın yeni şartlara göre uyarlanmış olmasıdır. Bu uyar-
lamaya otuzlu yılların başında rastlanmaktadır. Geleneksel metinlere dayalı olarak 
yeniden üretilen metinlerde yapılan içerik değişikliği romanda daha belirgin olacak 
ve yerleşecektir. Roman, modern dönemi ve modernleşme yolundaki şehrin insanını 
daha fazla temsil etmektedir. Darendeli seyyar kitapçılar vasıtasıyla dağıtılan gele-
neksel eserlerin Latin harflerine dönüşmüş örneklerinde zaman zaman aşırıya giden 
içeriğinin halk arasında tutmamış olduğunu, otuzlu yıllar sonrasındaki yeni örnekle-
rindeki değişimden anlayabiliriz. Geleneksel eserlerin içeriğini olumsuz olarak de-
ğerlendirip, eserler ortadan kalkmadığı sürece bunun önüne geçilmesinin de içerik 
değişikliğiyle mümkün olduğunu düşünen devrimci zihniyet Sovyetler Birliği’nde de 
benzeri uygulamalarda bulunmuştur. Rejimin ideolojik yanıyla doğru orantılı olarak 
geleneksel eserlere karşı daha sert bir tutum izlenmiştir.14

Sonuç
Geleneksel halk kitaplarının birçoğu modern edebiyatın formlarıyla yaşamaya de-
vam etmiştir. Sadece edebi formlar değil, sinema vasıtasıyla ekranda da sahnelen-
miştir. Eserlerin muhtevası siyasal ve toplumsal şartların değişimine göre şekillenir-
ken hitap edilen kitle üzerinde hedeflenen bir kimlik inşa etmektir. Türk kimliğinin 
siyasal ve toplumsal bir bilince dönüşmesinde bu eserlerin işlevi fazlasıyla görülmüş-
tür. Bildirimizde genel hatlarıyla vurguladığımız, artık edebiyat araştırmalarının bile 
kenarında kalmaya başlayan bu eserlerin geçmişten bugüne gelen değişim süreci 
ve işlevlerini dikkate alan çalışmalara daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Tarihle ede-
biyatın buluştuğu bu tarz eserler tarihe dair algının oluşmasındaki büyük etkisine 
rağmen bu anlamda yeterince araştırma konusu olmamıştır. 

13  Muharrem Zeki Korgunal, Yedi Yol Cengi, İstanbul Bozkurd Matbaası 1935, s.12.

14  “ …Azerbaycan Kominist Partisi Merkezi Komitesinin üyelerinden biri olan İbrahimov, 5 Mayıs 1951 tarihinde bir uyarıda 
bulunmadan Sovyet Azerbaycan Yazarlar Kongresi önünde “ Dede Korkut’un Azerbaycan milletiyle hiçbir ortak nokta-
sı bulunmadığını ve kahramanların Azeri halkının oğulları değil, aksine yabancı aristokrat fatihler olduğunu belirtti…” 
Alexandre A. Bennigsen,  Milli Türk Destanları Buhranı 1951-1952: Mahalli milliyetçilik mi, beynelmilelcilik mi? Türkbilig 
2002/4, Çeviren: Metin Özarslan, Ekim 2002,s. 61-70.



307

II. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih  Sempozyumu                                                         

Kaynakça

ADIVAR, Halide Edip, Mor Salkımlı Ev, 4.Baskı, İstanbul 1973.

BENNİGSEN, Alexandre A., “Milli Türk Destanları Buhranı 1951-1952: Mahalli Milliyetçilik mi, Beynelmilelcilik 
mi?”, Türkbilig 2002/4, Çeviren: Metin Özarslan, Ekim 2002, s. 61-70.

KORGUNAL, Muharrem Zeki,  Yedi Yol Cengi, İstanbul Bozkurd Matbaası 1935.

KOZANOĞLU, Abdullah Ziya,  Battal Gazi Destanı, 9. Baskı, İstanbul 1970.

ÖZCAN, Ahmet, Türkiye’de Popüler Tarihçilik (1908-1960), TTK Yayınları, Ankara 2011.

NUR, Rıza, Hayat ve Hatıratım I, İstanbul 1968.

YARDIM, M.Nuri, Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları,  Kavramlar Yayınevi İstanbul 1986.

ŞAKİR, Ziya, Seyyit Battal Gazi, İstanbul, 1955.

Battal Gazi From Legend to Novel

Abstract

The historical knowledge has a sociological function today, just as it has always had in the past, and it plays an 
active role in the construction of collective consciousness and identity. It must be noted that the most influ-
ential means of the widespread distribution of historical knowledge and the emergence of general opinions 
on history are popular and literary works on history. The union of popular history and literature is manifested 
in historical novels. A lot of the works that had been composed as legends in the past became best selling 
novels in the twentieth century. The Battalname, which tells the heroic deeds of Battal Gazi, is one of those 
texts, which were composed many centuries ago and which kept their relevance until recent times through 
adaptation. Besides Battalname, we can count such works as Ebamüslimname, Hamzaname, Danişmedname 
in this genre, which was called as historical novels by Köprülü. The cenknames of Hz Ali can also be included 
in this group. It is beyond the scope of this study to decide whether these works can be considered as novels 
or counted in the category of the historical novel. Yet, it must be stated that the contemporary historical 
novels, especially historical adventure novels share functional similarities with the traditional popular stories.

Keywords: Epos, Battal Gazi, Battalname, historical novel, popular history

Destandan Romana Battal Gazi

Özet

Tarihe bilgisinin dün olduğu gibi bugün de sosyolojik bir işlevi vardır; kolektif bilinç ve kimlik inşasında etkili 
rol oynar. Tarih bilgisinin yaygınlaşması ve tarihe dair genel kanaatlerin oluşmasında en etkili araçlar popüler 
tarih ürünleri ve bunları besleyen edebiyattır. Popüler tarih ile edebiyatın birlikteliği karşımıza tarih ve roman 
ilişkisinin örneklerini çıkarmaktadır. Geçmişte destan tarzında yazılmış eserlerin birçoğu yirminci asırda ro-
man olarak halk arasında en çok okunan kitaplar arasına girmiştir. Destan tarzında ortaya çıkan Battalname, 
yüzlerce yıl önce doğmuş, yakın zamana kadar varlığını ve işlevini devrin şartlarına göre dönüştürerek sür-
dürmüş metinlerdendir. Battalname ile birlikte Köprülü’nün Ebamüslimname, Hamzaname, Danişmendnme 
tarihi romanlar olarak nitelendirdiği eserler de bu türdendir. Bunlara Hz.Ali cenknamelerini de dâhil edebiliriz. 
Bu eserler kuramsal anlamda ne derece romandır veya tarihi roman kategorisine girer bizim konumuzun 
dışındadır ve böyle bir iddiamızda yoktur; fakat çağdaş dönemde yazılmış tarihi roman ve özellikle tarihi 
serüven romanlarının geleneksel halk kitaplarıyla işlevsellik bakımından benzerlikleri bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Destan, Battal Gazi, Battalname, tarihi roman, popüler tarih.
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Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Açılış Konuşması

Toplantıdan bir görünüm. İlk sıradaki isimler: Doç. Dr. Salih Yılmaz, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, İbrahim Ulvi Yavuz, Ferhat Koç, Annaguli Nurmehmet, Prof. Dr. Ahmet Kankal 
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Sempozyum açılışında İBB Mehteran Takımının konseri 

Sempozyum Açılış Oturumu: Zafer Karatay, Nuriye Akman, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Özlem Kumrular 
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Sempozyum oturumlarından bir kare: Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Beşir Ayvazoğlu 

Sempozyumun 1. gününün sonunda düzenlenen Munip Utandı ve kızı Merve Utandı’nın 
verdiği konserden  
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Tarihi Roman Sempozyumuna dair bir kare

Annaguli Nurmehmet’in bildiri sunumundan bir kare
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Sempozyumun düzenlendiği Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi önünde toplu bir fotoğraf 

Tarihi Roman Sempozyumundan Görüntüler: Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 
Doç. Dr. Salih Yılmaz, Nuriye Akman
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Kapanış oturumu: Prof. Dr. Yakup Çelik, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, D. Mehmet Doğan, 
Doç. Dr. Salih Yılmaz, Doç. Dr. Metin Arıkan,  Prof. Dr. Kubilay Aktulum

Bir dinlenme anı. Soldan sağa: İbrahim Ulvi Yavuz, Erbay Kücet, 
Annaguli Nurmehmet, Ferhat Koç
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Sempozyum katılımcılarının yeni açılmış olan Marmaray’ı ziyareti

Yemek sırasında


