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Editörden Önsöz
Edebiyat engin bir denizi andırır. Yazar, bu engin denizden
sürekli kıymetli mücevherlerden oluşan inci, mercan, gümüş,
altın gibi hazineler çıkarır. Bu hazineler çıkarılırken bazen
okuyucu hazinenin büyüsünden kurtulamaz. Nihayetinde o
engin denizin içinde kaybolur gider. Öyle ki, artık o denizin
içindeyken her şeyi inci ve mercandan ibaret zannetmeye
başlar. Adeta Hayâlî Bey'in O mâhîler ki deryâ içredür
deryâyı bilmezler mısraındaki ütopik hali okuyucu da
yaşamaya başlar. Ütopik diyoruz, çünkü haricî ortamdakiler,
okuyucunun ya da edebiyat işçisinin içinde bulunduğu halden
habersizdir. O durumun ve merhalenin farkında değillerdir.
Meselelere realist çerçeveden bakmak, hariçte olanların
gözlerini hakikatin perdesini aralamaktan mahrum
bırakmıştır.
Bu kitapta yer alan yazılar da aslında edebiyatın engin denizi
içindeki bir kaygının, gerçekötesi yansımaları olarak
değerlendirilebilir. Edebiyatın dokunulan her konusu, bu
makalelerde olduğu gibi adeta birer hazineyi andırmaktadır.
Kitabın içinde birinci sırada yer alan Oktay'ın Sâatnâme'nin
Yeni Bir Nüshası: Köyün Hazinesi adlı çalışması, şimdiye
kadar el yazması eserlerin pek de aranmadığı bir muhiti göz
önüne çıkarıyor. Bu çalışmada eski yerleşim yerlerinden biri
olan köylerin derme çatma eğitim muhitlerinde, nâm-ı diğer
medreselerde duvar içindeki raflarda keşfedilmeyi bekleyen
bir Sâatnâme nüshasının gün yüzüne çıkarılma serüveni
anlatılmıştır.
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Çalışmada sâatnâme türüyle ilgili bilgi verildikten sonra tespit
edilen nüshanın tavsifi yapılmıştır. Eserin müellifi ve
müstensihi hakkında verilen bilgiden sonra belki de bu
çalışmanın en orijinal taraflarından biri olan 'eserde tespit
edilen manzum metinlere' yer verilmiştir. Sonuç kısmında yer
alan Oktay'ın şu ifadeleri "Sâat-nâmeler, zamanın manasını,

içeriğini açıklayıp zamanın etkili bir şekilde nasıl
kullanılması gerektiği ile ilgili çeşitli öneriler sunan
eserlerdir. Bu eserlerin felsefe, mantık, astronomi bilimleriyle
yakın ilişkisi vardır. Bir taraftan eylem gerçekleşirken öte
taraftan zamanın akıp gittiği bir gerçektir. Öyleyse zamanı
eylemden, eylemi de zamandan bağımsız düşünmek mümkün
değildir. Bu iki kavram birbiriyle yakın temas halindedir."
eserdeki kavramsal çerçeveyi de özetler niteliktedir.
Çalışmanın sonundaki Ekler kısmında da eserden metin
örneklerine yer verilmiştir.
Kitabımızda yer alan diğer bir çalışma da Aykut Haldan'ın

Çeviri Eğitiminde Çizgi Roman Çevirileri: Bir Uygulama
Örneği adlı çalışmadır. Çalışma çizgi romanın tanımıyla

başlamış, çeviribilim ile çizgi roman çevirisi hakkında
kavramsal çerçeve çizilmiştir. Uygulama metni olarak

"Donald Duck'ın En İyi Hikâyeleri albümünden
"Duckenburgh'ın Hayaleti" adlı hikâye incelenmiştir."
Çalışmada pratik bir örneğe de yer verilmiştir. "Uygulama

metni Almanca Anabilim dalında 2018-2019 Eğitim Öğretim
yılı 3. Sınıf Güz döneminde seçmeli olarak sunulan Karikatür
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ve Çizgi Roman dersinde 12 öğrenci tarafından çeviri
çalışması olarak yapılmıştır." Buna göre öğrencilerin çizgi
roman çevirilerindeki
gözlemlenmiştir.

yaklaşımlarının

olumlu

olduğu

Yazar şu ifadelerle çalışmasını bitirmiştir: "Uygulamaya

katılan öğrencilerin çizgi roman okumaktan keyif alan bilinçli
okurlar oldukları gözlemlenmiştir. Yapılan uygulama
çalışmalarından yola çıkarak, öğrencilerin ilgi duydukları
alanlarda yaptıkları çevirilerin çok daha başarılı oldukları
sonucunu çıkarabiliriz."
Kitabımızın diğer bir bölümü Filiz Kalyon imzasıyla
Şiirlerinden Hareketle Fuzûlî'de Kimsesizlik adını
taşımaktadır. Makalede Fuzûlî'nin kısaca hayatı ve sanatına
yapılan vurgunun ardından şairdeki 'kimsesizlik' duygusunun
şiirlerindeki tematik yansıması üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın sonuç kısmındaki "Fuzûlî'nin yaşadığı bölgenin

hayat şartları da zordur. Bundan dolayı da sıkıntılarla dolu bir
hayat sürdüğü düşünülebilir. Çünkü Necef ve Kerbelâ bölgesi
Anadolu toprakları kadar verimli ve güzel bir iklime sahip
değildir. Bu sebeple şairin hem Anadolu'ya gelemeyişinin
verdiği hüzün hem de şiirlerini yeterince duyuramayışının
kendisinde oluşturduğu sıkıntıyla yalnızlık ve kimsesizlik
duygusuna kapıldığı söylenebilir." sözleri, Anadolu
coğrafyası açısından dikkate değerdir.

Kitabımızda yer alan başlıklardan bir diğeri de Ali Algül
imzasını taşıyan Erhan Bener'in Baharla Gelen Adlı
Romanında Varoluşçuluk adlı yazıdır. Edebiyat akımları
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farklı coğrafyaların, farklı kültürlerin ve farklı zamanların
düşünsel ve duyuşsal akımları olarak ortaya çıkmaktadır.
Çıkan her akım farklı bir kültürel coğrafyaya gittiğinde
içindeki kültürün normlarını ve formlarını da yüklenerek yeni
bir soluk olarak varlık alanına girmektedir. Haliyle bir akımın
farklı kültür havzalarında farklı yansımaları ortaya
çıkmaktadır. Bunlardan biri de Varoluşçuluk akımıdır. Algül,
çalışmasında Erhan Bener'in Baharla Gelen adlı romanından
hareketle bu akımın romandaki yansımalarını tespit etmeye
çalışmaktadır.
Çalışmada Erhan Bener'in hayatı ve sanatı öncelikli olarak
verilmiştir. Ardından yazarın Baharla Gelen adlı romanının
kısa bir özeti verilmiş, akabinde romandaki varoluşçuluk
unsurları üzerinde detaylı bir inceleme yapılmıştır. Bunlar
işlenirken kendi özünü gerçekleştirme, köklerinden kopuş,
yalnızlık, hiçlik ve din kavramlarının eserdeki varoluşçu
esaslar üzerinden incelemesi yapılmıştır.
Çalışma yazarın "Erhan Bener yapıtında varoluşçuluk

akımının tek bir yönüne ağırlık vermez. Baharla Gelen'e
varoluşçuluk akımı serpiştirilir. Bir tarafta din kavramına
meydan okunurken öte yanda inanmaktan, yazgıdan söz
edilir. Yine bir tarafta hiçlik öne çıkarılırken diğer yanda
kendini var edebilme üzerinde durulur. Bu özellikleriyle
Baharla Gelen ikiye ayrılan varoluşçuluk akımının iki
kanadına da gönderme yapar; fakat Erhan Bener eserinde
hiçliği öne çıkardığı için dinsiz olanlara yaklaşır." ifadeleriyle
sona ermiştir.
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Kitabımızın son bölümünde Aykut Aldan'ın Metin Türleri ve
Uzmanlık Alanı Alt Edinçlerinin Çeviriye Yansıması adlı
çalışması yer almaktadır. Çalışmada edinç kavramının
çevirinin yapılabilmesi için gerekli olan üst bir kavram
olduğu, çeviri edincinin de bazı alt edinçlerden oluştuğu
belirtilmiştir. Diğer alt edinçler arasında dil, kültür, metin gibi
edinçler yer almaktadır.
Girişteki kavramsal çerçevenin çizilmesinden sonra yazar
metin edinci yanında konu ve uzmanlık edinci hakkında genel
bir değerlendirme yapmıştır. Ardından uzmanlık alanları ile
ilgili metinlerde kelimeler ve değişen anlamları ile ilgili bir
açıklamaya yer vermiştir. Çalışmanın bu kısmında Almanca
Mütercim Tercümanlık Bölümü 3. Dönem derslerinden
birinde okuyan 10 öğrenci üzerinde uygulanan bir araştırmaya
yer verilmiştir. Öğrencilerden kendilerine verilen cümleleri
Türkçeye çevirmeleri istenmiştir.

"Çeviri eğitiminde
öğrencilerin her türlü metin türlerini tanıma olanaklarının
sunulması önemlidir; çünkü metin edinci ve uzmanlık alanı
edinçleri çevirmenler için dil edinci ve kültür edincinden
sonra en önemli alt edinçlerdir. Kendisinin ana dil ve yabancı
dil bilgisi çok iyi olduğunu iddia eden her çevirmen eğer
yeteri kadar metin türleri bilgisine hâkim değilse, çalışmada
da görüldüğü gibi bir şekilde bu eksiklik karşısına çıkacak ve
amacına uygun işlevsel çeviriler yapamayacaktır." ifadelerine
Yazının

sonuç

kısmında

yazar,

yer vermiştir. Böylece üst edinçler kadar alt edinçlerin de
öğrencilere öğretilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.
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Çalışmamızdaki bütün bu yazılar dikkate alındığında dilin
çok farklı alanlarında çalışmalar yapan yazarların
metinlerarası çalışmalar yapmasının hem kendi alanları hem
de diğer alanların işlenmesi ve gelişimi açısından önemli
olduğu anlaşılmaktadır. Sadece bir alana ya da alanın içindeki
belli konulara yoğunlaşan bir çalışma disiplininin kısa vadede
kendi varlığı ile ilgili problemlerle karşı karşıya kalacağı
açıktır.
Doç. Dr. Adnan OKTAY
Yayın Editörü
Şehidiye-2020
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BÖLÜM 1:
SÂATNÂME'NİN YENİ BİR NÜSHASI: KÖYÜN HAZİNESİ

THE NEW MANUSCRIPT OF SAATNAMA: THE
TREASURE OF THE VILLAGE
Doç. Dr. Adnan OKTAY 1
GİRİŞ
Türkçe yazma eserlerin epeyce bir kısmının hâlâ kayıt
altına alınmadığı önemli bir gerçektir. Yazma eserlerin
izlerini sürmek bugün eskiye göre biraz daha kolaylaşmıştır.
Sosyal medya hesaplarından kişisel web sayfalarına, okul
kütüphanelerinden vakıf demirbaş listelerine kadar birçok
yerde kayıp bir yazma eserin izine rastlamak artık
mümkündür. Bugün akla gelmeyen yazma eser muhitlerinden
biri de şüphesiz eski dönemlerden beri taşrada (kırsal
alanlarda) inşa edilmiş olan geleneksel köy okullarıdır
(medrese). Bu okullar, gönüllülük esasıyla köye yerleşmiş
olan bir müderrisin etrafında kişisel çabalar neticesinde
oluşturulmuş mekânlardır.
Tarihî köylerde, eski evlerde ve köşklerde basit bir
incelemede bile epeyce Türkçe yazma eserin ortaya
çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada Hibetullâh b.
Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü, adnanoktay3@hotmail.com.

1
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İbrâhîm'in Sâat-nâme adlı eserinin yeni bir nüshasına yer
verilmiştir. Bu nüsha Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı
Behremâz Ovası civarında bulunan Hatunköy'de eski bir evin
penceresinde tespit edilmiştir.
Bu çalışma yapılırken inceleme, yüz yüze görüşme,
araştırma, karşılaştırma, el yazması eser okuma yöntemleri
kullanılmıştır. Neticede şimdiye kadar kataloglarda tespit
edilmemiş bir yazma esere ulaşılmıştır. Bu çalışma, klasik
yöntemlerle dinî ve pozitif eğitim mekânlarından olan
medreselerin bulunduğu köylerde bulunan eski evlerde yazma
eserlerin izinin sürülebileceğini göstermiştir.
El yazması eserlerin tespiti, korunması, bakım ve onarım
işlemlerinin yapılması için günümüz dünyasında birçok
yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem ve tekniklerin yanında
yazma eserlerin muhafaza edilmesi için bazı özel mekânlara
ihtiyaç vardır. Bu özel mekânların başında yazma eser
kütüphaneleri gelmektedir. Ancak yazma eserlerin mekânı
olarak sadece kütüphaneleri düşünmek doğru olmayan bazı
sonuçları doğurabilir. Bugün Türkiye'de ve dünyada Arapça,
Farsça, Çince henüz kayıtlara geçmemiş milyonlarca varaktan
müteşekkil yazma eserden bahsedilmektedir. Bu kayıtdışılığı
yakın bir gelecekte tüketmek pek de mümkün
görünmemektedir. Köktekin, Ahmed-i Dâ'î ile ilgili olarak
yazdığı bir makalesinde de "Bugün değişik kişi ve

kütüphanelerde hâlâ el değmemiş, el yazması eserler
araştırıcılarını beklemektedir (Köktekin, 2001: 144)."
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ifadelerini kullanarak değişik kişilerin elinde bulunan farklı
dil ve konulardaki yazma eserlerin çokluğuna işaret etmiştir.
Çok özel yöntemlerle inşa edilen ve modern sistemlerle
donatılan yazma eser kütüphanelerinin kayıtları dışında olup
hasbelkader ortaya çıkan ve ne ilginçtir ki, hâlâ eski büyüsünü
ve tazeliğini üstünde taşıyan eserler çeşitli zamanlarda ilim
âlemine tanıtılmaktadır. Bu çalışmada yakın bir zamanda
tespit edilen bir Sâat-nâme nüshası tanıtılacaktır. Bu tanıtım,
belki de bugün eski evlerin raflarında kendi kaderine terk
edilmiş yazma eserlerle ilgili yeni bir farkındalığın
oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Bugün yazma eser kütüphaneciliği spesifik bir
kütüphanecilik alanı olarak seyrederken İslâmî dönemin ilk
yıllarından itibaren yazı-kitap-ilim yakın bir ilişki içinde
olmuştur. Öyleyse kitabın aslî alanlarını düşünürken mescidBeytü'l-hikme-dârü'l-ilm-medrese
ilgisini
kurmak
gerekmektedir (Erünsal, 2015: 25). Kütüphane ve
kütüphaneciliği ilim, hikmet ve medreseden bağımsız
düşünmek doğru değildir. Bundan hareketle ilmî faaliyetlerin
yapıldığı bütün mekânları da kitabın varlık alanları olarak
düşünmek gerekmektedir. Bu bağlamda ilim mekânları ya da
eğitim-öğretimin yapıldığı alanlar olarak köyler, kasabalar ve
taşranın en ücra köşelerini de kitabın/yazma eserin
bulunabileceği alanlar olarak düşünmek gerekir.
Anadolu, tarihî derinliği olan bir kitap kültürüne sahiptir.
Öyle ki, kitabı korumak için birçok yöntem düşünülmüş,
karara bağlanmış ve bunun uygulanmasının ehemmiyet arz
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ettiği özellikle vurgulanmıştır. Hatta kitaba zarar verebilecek
her türlü bireysel/beşerî tasarrufun önüne geçmek için de bazı
şahsiyetlerin geliştirmiş olduğu yaklaşım biçimleri ortaya
çıkmıştır. Nitekim XVIII. Asırda yaşamış olan Es'ad
Efendi'nin kitabın muhafazası adına kitap sayfalarını bükmek,
sayfanın üzerine öksürmek, sayfa değiştirmek için parmak
ıslatmayı büyük bir ihanet olarak değerlendirmiş olması ve bu
tür hareketleri yapan şahıslara beddua etmesi dikkate değerdir
(Erünsal, 2015: 443).
Kitap
çoğaltma
mekânları
ya
da
kitap
üretme/yazma/istinsah etme alanları olarak eskiden beri
öğrencilerin ilim öğrendiği medreseler, kütüphaneler,
saraylardaki kitap üretim atölyeleri, müstensihlerin çalıştığı
kâğıt üretimiyle ilgilenenlerin (verrâk) dükkânları akla
gelebilecek ilk mekânlardır (Erünsal, 2018: 315). Eğitim
alanlarında kitabın yeniden istinsah edilmesi, bir ihtiyacın
ötesinde bir zorunluluktur. Nitekim eğitim mekânlarında
bunun çok doğal bir süreç olarak seyrettiği görülmektedir.
Sâat-nâme Nedir?
Muhammet Yelten, Sâat-nâme ile ilgili şu ifadelere yer
vermiştir: "Sâat-nâme, gece ve gündüzün çeşitli saatlerinin

hususiyetlerinden, bu saatlerde edilmesi gereken dualardan ve
ibadetlerden bahsetmekte, dolayısıyla dünya ve ahiret
hakkında, Tevrat ve Kur'ân'la birlikte çeşitli doğu efsanelerine
ve İslâmîleşmiş mitolojiye dayanan hikâyeler anlatmakta,
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bilgiler ve öğütler vermektedir (Yelten, 1999: 587)."

Tanyeri'nin şu ifadeleri de saat-zaman kavramının varlığın ya
da hareketin hayat içinde belirlenmesi için gerekli olan vaktin
tayininin önemine ve klasik dönem insanı için ne anlam ifade
ettiğine işaret etmektedir: "Sâat-nâme" saat ile ilgili yazılan

metin veya eser anlamına gelmektedir. İnsanın evrendeki
zaman kavramını anlamlandırması ve kendisine zaman çizgisi
içinde yer bulması amacıyla, zamanın nasıl belirleneceğini
gök bilimine dayanarak açıklayan bu eserler, belli zaman
dilimlerinin özelliklerini yedi yıldıza ve on iki burca göre
ifade etmektedir (Tanyeri, 2011: 2027)." Bütün bu ifadeler
göstermektedir ki, insan; hayatını hareket ve zaman
denkleminde sürdürmek istemektedir. Bu isteğini
gerçekleştirmek için de önce zamanın hesabını ve tayinini
yapmak zorundadır. İşte Sâat-nâme böyle bir zorunluluğa
binaen telif edilmiş bir eserdir.

Türk edebiyatında içerik açısından sâat-nâmelere
benzeyen rûz-nâme, yıldız-nâme, sâ'at-i zamâniyye adlarında
birçok eser tespit edilmiştir. Bu eserlerle ilgili yeterli
çalışmalar maalesef yapılmamıştır. Ahmet Buran'ın Sâatnâme adlı eseri bu alandaki açığı epeyce kapatma
iddiasındadır (Tanyeri, 2011: 2027).
Buran'ın tespit ettiği Hibetullâh b. İbrâhîm'in Sâatnâme'sinin 233 nüshası, eserin İslâm coğrafyasındaki

yaygınlığına ve popülaritesinin yüksekliğine işaret etmektedir
(Buran, 2011: 21). Buran, eserin tenkitli metnini hazırlarken
Süleymaniye Kütüphanesinde 1718 tarihli H.1130 nüshasını
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kullanmıştır (Tanyeri, 2011: 2027). Bugün ele geçen nüsha
itibariyle bu çalışmayla beraber ilim âlemine Sâat-nâme'nin
234. nüshası tanıtılmış olacaktır.
Sâat-nâmeler bazen bir eserin bir bölümü bazen de
müstakil eserler olarak yazılmıştır. Manzum, mensur yazılmış
olan bu eserlerin karışık şekilde yazılmış olanları da vardır.
Bu eserler zamanın belirlenme usulü yanında zamanın
özelliklerini ve hikmetlerini 12 burç ve 7 yıldıza göre
anlatmaktadır. Şems, Zühre, Utarid, Kamer, Zühal, Müşteri
ve Merrîh adları haftanın 7 gününe denk gelmektedir.
Muhteva olarak bu eserlerin "belirlenmiş an, kıyamet günü"
gibi konuları da işlediği, bunun yanında bazı sâ'at-nâmelerin
de Allah'ın isimleriyle günün saatleri arasında ilişki kurduğu,
Allah'ın hangi isminin hangi saatte tecelli edeceğini izah ettiği
tespit edilmiştir. Hibetullâh b. İbrâhîm, eserinde "akşam saati,
uyku, saati, gaflet saati, gökler saati ve arş saati" gibi aslında
hakikî zamanla ilişkisi olmayan kavramlar üzerinde
durmuştur. Öte taraftan sâ'at-nâmelerde yedi vakte bölünmüş
olan bir gün içinde her vakitte bir yıldızın etkili olduğu
düşünülmektedir (Buran, 2011: 266).
Sâat-nâme ile İlgili Yapılmış Akademik Çalışmalar
Sâat-nâme, "saat ile ilgili olarak yazılmış metin veya eser
anlamındadır. Ortak İslâm kültürü dairesinde sâ'at-nâme, rûznâme, şemsiyye, yıldız-nâme, seb'a-i seyyâre ve sâ'at-i
zamâniye, ilm-i nücûm gibi adlarla yazılmış (Buran, 2011:
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265) " birçok eser vardır. Türkiye akademi camiasında Sâatnâmeler ile ilgili yapılmış üç temel çalışma vardır:
Sâat-nâmeler ile ilgili ilk çalışma Ahmet Buran
tarafından Türk Edebiyatında Sâatnâmeler ve Hibetullâh b.
İbrâhîm'in Sâatnâmesi başlığıyla yayınlanmış olan bir bildiri
metnidir. İkinci çalışma ise Muhammet Yelten tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak Sâat-nâme'deki
dudak uyumu üzerinde durulmuştur. Yazar ayrıca eserin
müellifi, yazım tarihi ve tavsifi ile ilgili çeşitli bilgilere yer
vermiştir. Yazar, eserin müellifinin ne zaman yaşadığını tespit
edememiş, ancak hassas ve sağlam bir inanca bağlı olduğunu
belirtmiştir. Öte yandan Vasfi Mahir Kocatürk'ün bu eseri,
XIV. Yüzyıla ait öğüt içerikli bir eser olarak gösterdiğini
ifade etmiştir. Yelten, eserin dil özelliklerinin XIV. Yüzyıla
ait olduğunu söylemiş, ancak eserin Farsça ya da Arapçadan
Türkçeye bir çeviri niteliğinde bir eser olduğunu dile
getirmiştir. Eserin başta yazma eser kütüphaneleri olmak
üzere bazıları XIX. Yüzyıla ait olmak üzere toplam 63
nüshasını tespit etmiş, akabinde bu nüshaları iki ana gruba
ayırmıştır (Yelten, 1999: 587-89).

Sâat-nâme ile ilgili yapılmış bir diğer önemli çalışma da
Buran tarafından hazırlanmış olan Hibetullâh b. İbrâhîm:
Sâ'atnâme (2011) adlı eserdir. Bu eserde zamanın tanımıyla
beraber sâ'at-nâme, Türkçede sâ'at-nâmeler, eserin müellifi
Hibetullâh b. İbrâhîm'in hayatı, eseri, eserin konusu,
nüshaları, yazım ve dil özellikleri hakkında bilgi verilmiş,
ayrıca eserin transkripsiyonlu metninden sonra kelime dizini
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ile beraber eserin Arap harfli metnine yer verilmiştir. Bu eser,
sâ'atnâmeler hakkında en kapsamlı bilgi veren eserler
arasında yer almaktadır. Tanyeri, Buran'ın bu kitabıyla ilgili
olarak bir eser tanıtım/kritik çalışması hazırlamıştır (2011).
Yelten, eserin dil özelliklerinin XIV. Yüzyıla ait
olduğunu belirtirken Buran, Hibetullâh b. İbrâhîm'in eserini
XV. Yüzyılın ikinci yarısıyla XVI. Yüzyılın birinci yarısında
yazdığını düşünmektedir. İki nüshanın karşılaştırılmasıyla
hazırlanmış olan Sâat-nâme'nin bilinen en eski nüshası
Süleymaniye Kütüphanesinde Serez-1609 numarasıyla
kayıtlıdır (Buran, 2011: 264).

Sâat-nâme Nüshasının Tespiti
Küçük yaşlardan beri babamın kitaplığını karıştırmak
bana her zaman zevk vermiştir. Hele hele 1990'ların rüzgârlı
ve soğuk zamanlarında kitaplık karıştırmak, benim için en
büyük eğlence kaynaklarından biri olmuştur. Babamın
kitaplığı, bir köy evinin misafir odasında kerpiç duvarın içine
gömülmüş, etaminli bir örtüyle perdelenmiş, ancak 70 cm
yüksekliğinde bir pencereden ibarettir. Annem bu duvara
gizlenmiş olan bölmeye her zaman "taqa" demiş, oraya en
fazla değer verdiği hatta kutsallığına inandığı, kitap, defter ve
muska türü şeyleri bırakmıştır. Ayrıca burada babamın bazı
kişisel eşyalarının yanında namaz, oruç gibi ibadetlerle ilgili
dinî-ilmihal kitapları yer almaktaydı. Ben bu kitaplıkta en
fazla erken çocukluk dönemlerinden beri köydeki evimize
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kadar gelebilen Diyanet Çocuk dergisini karıştırırdım.
Dergideki bulmacaları, bilmeceleri, zekâ sorularını tekrar
tekrar çözerdim. Kardeşlerimle de sürekli aynı soruları
tekraren birbirimize sorduğumuz çok olmuştur.
Babamın kitaplığında bazı kitaplar vardı ki, bunlara
dokunurken özellikle itina ederdik. Kitapları yıpratmamaya,
zarar vermemeye çalışırdık. Bunlardan biri, tabii ki, Kur'ân-ı
Kerîm'di. Kur'ân-ı Kerîm'in evimizde özel bir yeri vardı.
Hatta annem Kur'ân-ı Kerîm'lerden birini özel bir şekilde
itinayla işlenmiş olan kumaş bir çantanın içine yerleştirmiş,
odanın kıble tarafındaki duvarına asmıştı. Dolayısıyla
kendimi bildim bileli Kur'ân-ı Kerîm her zaman evimizde
itinayla korunan bir kitap olmuştur.
Kur'ân-ı Kerîm'den başka itina ile yaklaştığımız başka
kitaplar da vardı. Bunlar da o zamanlar bizler için Kur'ân-ı
Kerîm gibiydi. Ama annem onları duvara asmamıştı. Çoğu
zaman babamın kitaplığının en altında dağınık bir şekilde
hatta öylesine bir halde kalırlardı. Kitaplığımızda kitaplar yan
yana değil, üst üste gelişigüzel yerleştirilirdi. Bu yüzden
kullanılmayan kitaplar her zaman en altta olurdu. En fazla
kullanılan kitaplar da en üstte olurdu. İşte bu makalede
işleyeceğimiz kitap, orada bütün kitapların her zaman en
altında kalan kitaplardan biriydi. En altta olunca da ister
istemez erken çocukluk ve erken gençlik dönemlerimizin
vaveylalarından kurtulmuş bir kitap olarak kalmış, bu nedenle
de yıpranmamıştı.
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Kitaplığımızdaki altta kalan kitaplardan biri Sâat-nâme
idi. Bundan başka bir yazma eser daha vardı. Bu eser, orta
gençlik dönemlerimizde ve akademik dünyaya girdiğimiz
yıllardan beridir bütün araştırmalarımıza rağmen henüz
bulunabilmiş değildir. Bundan başka yıpranmış, eskiyip
pörsümüş bir matbû Kur'ân-ı Kerîm de kitaplığımızda en altta
yer alan kitaplarımızdan biri olmuştur. Bu eskimiş olan matbû
Kur'ân-ı Kerîm şükürler olsun ki, bugün elde mevcuttur.
Yıpranmış hâli ile varlığını korumaya hâlâ devam etmektedir.
Aradan uzun yıllar geçtikten sonra baba ocağındayken
yine eski günleri yâd etmek adına babamın kitaplığını tekrar
karıştırıyordum. Sâat-nâme ile yeniden karşılaşmam bu
esnada gerçekleşmişti. Ama bu karşılaşma önceki
karşılaşmaların hiçbirine benzemiyordu. Bunu görünce bir
anda şok olmuş gibiydim. Titredim, heyecanlandım. Sanki
çocukluğumda kaybettiğim bir oyuncağı bulmuş gibiydim.
Bütün kitapları bir anda bir kenara bırakarak bu kitaba
yoğunlaştım. Bu kitap eski bir yazma eserdi. Deriden koyu
kahverengi bir cildi vardı. Cildi oldukça kalındı. Özenle elime
alıp kapağını çevirdim. Müthiş bir eski kitap kokusu ciğerime
kadar sindi. Kitabın bir çırpıda baş taraflarını okumaya
başladım. Ama fazla devam edemedim. Bir taraftan da ne
yapacağımı düşünmeye başladım. Hemen bir yazma eser
kütüphanesine mi versem diye düşündüm. Ama kendi
kendime "Olmaz!" dedim. Önce bu kitabın tam olarak ne
olduğunu anlamaya çalışmalıydım. Kitap Arapça bir dua ile
başlamaktaydı. Sayfaları çevirdikçe Osmanlı Türkçesiyle
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yazılmış bir eser olduğunu anladım. Kitabı babamdan da izin
almayarak adeta kaçırırcasına çantama koydum. Çünkü bu
kitabın ne olduğunu daha sonra mutlaka çözmeliydim. Lâkin
şimdi bunu çözebilmem için yeteri kadar zamanım yoktu.
Fakat hemen o anda bu yazmaya bir isim verdim: Hatunköy
(H).
Kitabı özenle sarıp sarmaladım. Kitaplığımın en özel
yerine yerleştirdim. Aradan epeyce zaman geçmişti. Ben
bazen bu nüshayı elime alıyor, iyice karıştırıyordum. Bir gün
babam Akif Efendi'ye bu kitabın serüveninin ne olduğunu
sordum. Babam bu kitabın tam olarak nereden geldiği
bilmediğini söyledi. Ancak babam, merhum dedem Salih
Efendi'nin yönlendirmesiyle amcam Ahmet Efendi'nin
1955'ten sonra Elazığ'ın ova köylerinden biri olan Dedeyolu
(Xox/Hoh) Köyünde bir-iki yıl ikişer-üçer aylık periyotlarla
ders okuduğunu beyan etmiş, muhtemelen bu kitabın da
amcam Ahmet Efendi tarafından Dedeyolu köyünden
getirilen kitaplardan biri olabileceğini belirtmiştir.
Bu tanıklığın üzerine aslen Dedeyolu Köyünden olan
halamın oğlu Vali S. Hurrem Aksoy ile irtibata geçilmiştir. S.
Hurrem Aksoy, bu kitabın kendi babasının kitaplığına ait
kitaplardan biri olduğunu söylemiştir. Buna göre Ahmet
amcam Dedeyolu köyüne Hafız Ahmet'ten (Sofu Hoca) ders
almak için gitmiş, okumak için bu kitapları almıştır. Hatta
amcam Ahmet Efendi'nin kendi kitaplıklarından toplam 16
kitap aldığını, ancak şu anda elinde bulunan yazma kitaplar
arasında Ahter-i Kebîr ve Taberî Târîhi'nin bir nüshasının
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yanında iki adet yazma Kur'ân-ı Kerîm'in olduğunu beyan
etmiştir. Aksoy, bundan başka bu eserler arasında matbû bazı
eserlerin de alınmış olduğunu belirtmiştir.
Klasik eser hayranı ve eski eserlerin fedakâr bir
koruyucusu olan S. Hurrem Aksoy, kendisinde olan eserleri,
güzel ve uygun bir şekilde şahsî kütüphanesinde muhafaza
altına aldığını, ancak kaybolan bu eserlerle ilgili de derin bir
üzüntü içinde olduğunu beyan etmiştir.
Amcam Ahmet Efendi yıllarca Elazığ-Maden Çarşı
Camiinde görev yapmış bölgenin tanınan bir imam-hatibidir.
Kendisinden kitap isteyenleri kırmamış, kendisinde olan
kitapları içtenlikle isteyenlere vermiştir. Ancak kitapları
verdikleri kişiler, ödünç olarak aldıkları bu kitapları maalesef
getirip amcama iade etmemişlerdir. Hatta S. Hurrem Aksoy,
bir sohbet esnasında amcam Ahmet Efendi'nin kendi
kitaplarından birini Elazığ'ın Maden ilçesi Behremâz
bölgesinde Durmuştepe (Çekon) köyünde bir vatandaşa
ödünç olarak verdiğini ifade ettiğini beyan etmiştir. Bu
çalışma yapılırken amcam Ahmet Efendi bir hastalık
geçirdiğinden dolayı kendisiyle uygun bir görüşme
yapılamamıştır. İyileşmesi halinde kendisiyle görüşülüp
kayıp olan eserlerin izine ulaşılmaya çalışılacaktır.
Nüsha Tavsifi

Sâat-nâme'nin H nüshası, koyu kahverengi bir derimeşin ile ciltlenmiştir. 215x155 mm ebadındadır. Kitabın üst
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iç kapağında meşk çalışması yapılmıştır. 1 nolu varaktan önce
bir varak daha vardır. Ancak bu varaka numara verilmemiştir.
Kolaylık olması açısından bu varaka tarafımızdan sıfır (0)
numarası verilmiştir. Bu varağın a yüzünde üst kısımda
okunması güç ve karışık olan yarımşar satırlık iki satır yazıya
yer verilmiştir. Varağın ortalarında "Biñ üç yüz altı senesi
mâh-ı rebi'ü'l-âhir yigirmi bişinci günde (29 Aralık 1888) …"
ile başlayan bir ifadeye yer verilmiştir. Yine aynı varakın b
yüzünde üst kısımda tersten yazılmış ve "Biñ üç yüz altı
senesinüñ (1888) …" ifadeleriyle başlayan 3 satırlık bir not
yer almaktadır.
H0b sayfası 11 satırdan, diğer varaklar ise 13 satırdan
oluşmaktadır. Yer yer metin nemlenmiş ve bazı yerlerde de
mürekkebi dağılmıştır. Siyah mürekkep kullanılmıştır.
Arapça ayet, hadis ve diğer ibarelerin üstüne bir çizgi
çekilmiştir. Birkaç yerde derkenarda küçük notlara yer
verilmiştir. Reddâdeli olan nüsha, harekeli nesih yazı ile
yazılmıştır. Eserin harekeli yazılmış olması, onu ayrı kılan
çok önemli bir hususiyettir ki, böylece istinsah edildiği
döneme ait imlâ hususiyetleriyle ilgili bazı bilgilere de
ulaşılmış olunacaktır.
Eser H83a varakta sona ermiştir. Burada ayrıca iki beyte
yer verilmiştir. Akabinde gelen sayfada da 10 beyte yer
verilmiş, tarih kaydı düşülmüştür. Bu nüshanın sayfaları
köşelerinden içe doğru katlanmış olup köşeler, oval bir
görünüm arz etmektedir. Sırttaki deri-meşin cilt, üst
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yarısından yırtılıp kopmuş olup sırt bezi ve ipleri ortaya
çıkmıştır.
H84a'da "Bu Hikâyet Erlerüñ 'Avrat Üzerinde Olan
Hakkını Bildürür" başlığıyla bir mensur metne yer verilmiştir.
Bu metin de harekeli nesih ile aynı hatla yazılmış olup
H88a'da sona ermiştir. Ardından bir manzum metne yer
verilmiştir. Bu metin 12 beyitten ibaret olup H88b'de sona
ermektedir. Ardından kitabın ketebe kaydına yer verilmiştir 1.

H89a'da yine "Biñ üç yüz altı senesiniñ (1888) …" ile
başlayan bir ifadeye yer verilmiştir. Bu ifade acemice
yazılmış bir yazı olup mürekkebi siliktir. Sayfanın sol üst
tarafında bir mühür yer almaktadır. Bu mühür H74a'daki
mühür ile aynıdır. Ancak H65a'daki mühürden farklıdır. Bu
sayfada bunlardan başka sonradan yazıldığı anlaşılan
matematiksel işlemler için bazı rakamlara yer verilmiştir.
H90a Kazâ-i Çüngüş başlığıyla başlamıştır. Yine bir
matematiksel işlemden sonra "İzzetlü Birâderüm Efendi"
başlığıyla başlayan kısa bir nota yer verilmiştir. Akabinde
arka cildin iç tarafında 10 satırdan müteşekkil mensur bir
metin yer almaktadır.
H nüshası bize eserin istinsah tarihi için "Yevm-i Cum'a
oldı itmâm bu kitâb. Sene erba'a ve erba'în mi'eteyn ve elfe,
Buran'ın çalışmasında bu manzum metin yer almamaktadır. Buraya
sadece eserin istinsah tarihi 1127/1715 olarak verilmiştir. Bu da
göstermektedir ki, Buran'ın çalışmış olduğu nüsha ile makaleye konu
olan bu nüsha arasında yaklaşık 115 yıllık bir zaman farkı söz
konusudur.
1
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mâh-ı Receb-i şerîfüñ yigirmi bişinci fî vakti'd-duhâ, mim,
mim. Fî sene 1244, 25 Receb." ifadelerini vermiştir. Buna

göre bu nüsha 25 Receb 1244 (31 Ocak 1829) tarihinde bir
Cuma günü Duha vaktinde tamamlanmıştır.
Sâat-nâme'nin Müellifi ve Müstensihi

H nüshası üzerinde yapılan incelemede eserin daha önce
de eser üzerine araştırma yapmış olan Yelten ve Buran'ın
belirttiği gibi Hibetullâh b. İbrâhîm'e ait Sâat-nâme adlı eser
olduğu tespit edilmiştir. Hibetullâh b. İbrâhîm'in hayatı ve
eserleriyle ilgili sır perdesi hâlâ varlığını korumaya devam
etmektedir.
Elde edilen H nüshası bazı açılardan farklıdır. Bu
nüshanın sonunda Buran'ın hazırlamış olduğu nüshadan farklı
olarak 12 beyitlik bir manzume yer almaktadır. Bu
manzumede "Fakîr 'Alî" ismine/mahlasına yer verilmiştir.
Buradan kitabın müstensihinin Alî olduğu anlaşılmaktadır.
Muhammet Yelten ve Ahmet Buran çalışmalarında
eserin yüzyılı ve müstensihi ile ilgili kesin yargılara
varamamışlardır. Her iki araştırmacının da iddialı ifadeler
kullanmaktan çekindikleri görülmüştür. Ancak Yelten, eserin
XIV. Yüzyıla ait dil özellikleri sergilediğini belirtmiştir
(Yelten, 1999: 588).
Öte taraftan H nüshasının sonundaki "es-Seyyid 'Alî bin
Yûsuf, sâkin-i Behrmâzî" ismine yer verilmiştir. Bu ismin
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siyak ve sibakına bakıldığında Alî isminin aslında kitabı
yazan müstensihe işaret ettiği görülmüştür. Bu ifadelerden
Alî'nin "seyit" olduğu, babasının adının Yûsuf olduğu ve
bugün Elazığ ili Maden ilçesi sınırları içinde Hazar Gölüne
yaklaşık olarak 8-10 km'lik bir uzaklıkta yer alan Behremâz
Ovası civarından olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç itibariyle eldeki H nüshası, Hibetullâh b.
İbrâhîm'e ait Sâat-nâme adlı eser olup 25 Receb 1244 (31
Ocak 1829) tarihinde Seyyid Alî bin Yûsuf-ı Behrmâzî
tarafından istinsah edilmiştir. Eserin müellifinin Hibetullâh b.
İbrâhîm olduğu, metnin içinde belirtilmiştir. Müellif ve
hayatıyla ilgili bu nüshadan elde edilen veriler, önceki
akademik çalışmalarla aynı düzeydedir.
Nüshada Geçen Manzum Metinler
Metnin sonuna doğru olan sayfalarda çeşitli manzum
metin örneklerine yer verilmiştir. Bunlardan ilk ikisi H83a'da
yer almakta olup Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün kalıbıyla
yazılmışlardır. Burada yer alan iki beytin mısraları kendi
aralarında kafiyelidir. H83b'de ilk beyit Mefâ'îlün mefâ'îlün
mefâ'îlün mefâ'îlün kalıbıyla yazılmış olup mısralar kendi
aralarında kafiyeli değildir. Akabinde gelen beyit de Fâ'ilâtün
fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün kalıbıyla yazılmış, temmet ile
bitmiştir. Bir sonraki beyit de aynı kalıpla yazılmış olup
temmetle sonlanmıştır. Bu iki beyitin de mısraları kendi
aralarında kafiyelidir. Ardından 7 beyitlik Fâ'ilâtün fâ'ilâtün
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fâ'ilâtün fâ'ilâtün kalıbıyla yazılmış, degül redifli bir

muammaya yer verilmiştir. Muammanın cevabı tespit
edilememiştir. H88a'dan itibaren nüshada yer alan
manzumede toplam 11 + 1 beyit yer almaktadır. Manzume
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün kalıbıyla yazılmış olup mısralardan
bazıları aruz kalıbına uymamaktadır. Bu manzumenin bütün
beyitleri kendi aralarında kafiyelidir. Bütün bu manzum
metinlerin Buran'ın yayınlamış olduğu kitapta yer almıyor
olması, burada yer alan manzum metinlerin ilk kez akademi
dünyasına tanıtıldığına işaret etmektedir.
Nüshada Tespit Edilen Manzum Metinler
[H 83a]
…

Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Bunı yazdum yâdigâr olmaú içün
Oúıyanlar bir duèâ úılmaú içün
Bunı yazdum bî-vefâdur rûzigâr
Ben ölürsem úala òaùùum yâdigâr [H 83b]
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Mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün mefâ'îlün
Felek bedri hilâl eyler hilâli bedr ider elbet
Ne luùf-ı çaròa memnûn ol ne úahrından girîzânî
Temmet

Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Luùfı hep dûnânedür tedúîú ile úılsañ naôar
Âsiyâb-ı çaròda ehl-i dile nevbeti var
Temmet

Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Şimdi ol zâà-ı siyâh-rû èandelîb olmış úamu
èAndelîbe úarşu ùurmış baóå iderler rû-be-rû
Temmet, mim, mim, mim.

Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün
Bir èacâéib nesne gördim òâki insân cân degül 1

1

Birinci mısra:

H
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Var eylerem başı ammâ laóm [ü] èaôm [ü] úan degül
*İki yüz ayaàı hergiz birimüz bir úadem
*Vaút gelse per urur pervâz-ı ùayrân degül
*İki yüz yaşındadur müdâm anuñ yaşı 1
èÖmr-i cümle altı aydur fażlına noúãân degül
Hîç kimesne diñlemez kendi yoluñ gözler müdâm
Gençliginde âdem-i pîr kendüsi civân degül
Çoú dırâz etme kelâmum yoúdur u aãlâ òilâf
Ùuà ile sancaàı var bayraàı var sulùân degül
Aàzı yoúdur dili yoúdur belli iki dişi var
Bir Òudâ'nuñ òilúatidür ãanèat-ı insân degül
*Pek dırâz itme kelâmum úaãd úılma óâlde

1 Başında * işareti olan mısraların vezni, manzumenin aruz ölçüsüne
uymamaktadır.
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Pek çetindür bu muèammâ bilmesi âsân degül 1
[H88a] Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Òayr idenüñ müşkil işleri biter
äabr ile bir kişi nièmete yiter
*İlâhî raómet iylegil sen âgâh
*Ol bir duèâ ile yâd ide anı âgâh
Her kim oúuya duèâ baàışlaya
Óaú anuñla luùf [u] kerem işleye
*Bu kitâbıñ ãâóibi faúîr èAlî ola
Yâ ilâhî meróamet it 2 ol úula
Bu manzumeden sonra kısmen okunmayan şu Arapça ifadelere ve
ardından bir Türkçe beyite yer verilmiştir: Óarriruhu el-óaúîr el-faúîru'l1

muótâc ilâ raómeti'llâhi'l-úadîr es-Seyyid Òalîl bin èAbdu'r-raómân bin
Òalîl min úarye-i Òoò-ı èUlyâ … … àafera'llâhu lehumâ ve'l-vâlideyhumâ
ve lâ-… ve cemîèi'l-muéminîn, bi-raómetike yâ eróame'r-râóimîn ….
Ketebtu fî sene sitte … fî evsaùi õi'l-úaède-i şerîf. [Beyt] Müfredüm al
yañaàumdan hemân bir bûse … / Saña fermân-ı kevnüñ cânum gice
gündüz.
2
it: it sen H
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Yâ ilâhî meróamet it sen bize
Âòiretde iyleme 1 cevr ü cezâ
Bu óikâyet burada oldı tamâm
Muãùafâ'nıñ rûóına yüz biñ selâm
Atamuza anamuza raómet it
Yirleriñ [sen] âòiretde cennet it
Her kim ister raómetin çok úazana
Fâtióa oúıya bunı yazana
[H88b]
Oúıyanı diñleyeni yazanı
Raómetiñle yarlıàagıl yâ áanî
Fâèilâtü fâèilâtü fâèilât
Ver Muóammed Muãùafâ râ eã-ãalât

1

eyleme: eyleme bize H
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Çok emek zaómet çekip gördüm elem
İşte temmet diyüben çaldım úalem

…
Óaúú'a çok olsun åenâé-i bî-óisâb
Yevm-i Cumèa oldı itmâm bu kitâb
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SONUÇ
Sâat-nâmeler, zamanın manasını, içeriğini açıklayıp
zamanın etkili bir şekilde nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili
çeşitli öneriler sunan eserlerdir. Bu eserlerin felsefe, mantık,
astronomi bilimleriyle yakın ilişkisi vardır. Bir taraftan eylem
gerçekleşirken öte taraftan zamanın akıp gittiği bir gerçektir.
Öyleyse zamanı eylemden, eylemi de zamandan bağımsız
düşünmek mümkün değildir. Bu iki kavram birbiriyle yakın
temas halindedir.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının web
sayfasındaki katalogda yapılan basit bir taramada
(www.yazmalar.gov) bile 24 Sâat-nâme kaydına ulaşılmıştır.
Oysaki Buran 2011'de yaptığı çalışmada bu eserin zaten 233
adet yazma nüsha kaydına ulaşmıştır. Buradan hareketle
devletin ilgili resmi kurumları, uzmanları marifetiyle bu işi
yakından takip etmeli, ortaya çıkan yeni çalışmalar ışığında
sürekli veri bankalarını güncellemelidir.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kataloğuna
göre bu eserlerden 13 tanesinin müellifi Hibetullâh b.
İbrâhîm'dir. Bundan başka İbrâhîm Hakkî Erzurûmî, Kâdîasker Şerîf Mehmed Mollâ Efendî, Kağızmânî Yûsuf,
Muhyi'd-dîn Mehmed b. Mustafâ Kocevî ve Fırâtî adlı
müelliflere ait birer eser kaydı yer almaktadır. Kayıtlarda
geçen 7 eserin ise müellif kaydı mevcut değildir. Bu yüzden
diğer müelliflere ait olan sâ'at-nâmelere de akademik gözle
bakılmalıdır.
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Buran, yapmış olduğu çalışmada Sâat-nâme'nin 233
nüshasını tespit etmiştir. Bu çalışmayla beraber Hatunköy (H)
nüshası, bu eserin 234. nüshası olmuştur. Bütün bu bilgiler,
durum yazma eser kütüphanelerinin birçok nüshayı henüz
kaydetmediğini ya da farklı bilgilerle kayıt altına aldığını
göstermektedir.
Bu çalışmada incelenen eser, Hibetullâh b. İbrâhîm
tarafından telif edilmiş Kitâb-ı Sâat-nâme adlı eserdir. Eserin
sonunda yer alan manzumede belirtildiği hâliyle eser, Alî
adında bir müstensih tarafından istinsah edilmiştir. İstinsah
tarihi 25 Receb 1244 (31 Ocak 1829)'dur. Eser toplam 89
varaktan oluşmaktadır. Birkaç sayfası farklı olsa da her sayfa
13 satırdan ibarettir. Eserin muhtevası özetle zamanın önemi,
en iyi ve faziletli şekilde nasıl değerlendirileceği, günün, ayın,
yılın çeşitli zaman dilimlerine ait olan ve faziletli olduğuna
inanılan ibadetlerdir.
Köyler yazma eserlerin bulunabileceği yerleşim
yerleridir. Özellikle eskiden beri klasik manada medrese
eğitimi verilen köylerde bulunan camilerin ambarları, bu
köylerde bulunan eski evlerin küçük kitaplıkları yazma
eserlerin bulunabileceği muhitler olarak düşünülmelidir.
Taşradaki bu mekânların bu anlamda genel bir taramadan
geçirilmesi, yazma eser literatürü açısından bir dönüm noktası
olarak değerlendirilebilir.

Sâat-nâme nüshasının tespit edilmiş olduğu Elazığ ili
Maden ilçesine bağlı köylerden biri olan Hatunköy, her ne
kadar medreseye sahip olmasa da bu köyde yaşamış olan
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Salih Efendi ile onun babası Başo Efendi ilme, ilim adamına,
muallime, müderrise özel önem veren ve bu tür şahsiyetleri
içtenlikle destekleyen kişilerdir. Nitekim 70 yaşından sonra
büyük bir iştiyakla Kur'ân-ı Kerîm okumayı iyi bir şekilde
öğrenen merhum Başo Efendi'nin imam/din adamı olmayan
köyde çocuklara Kur'ân-ı Kerîm öğrettiği, çocukların farklı
diyarlarda okumaları için her zaman onları teşvik ettiği ve
destek verdiği yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Öyleyse
taşrada yaşayan bu insanların evlerini de özel olarak yazma
eserlerin bulunabileceği mekânlar olarak titiz bir şekilde
yazma eserlerin muhafazası adına araştırmak gerekmektedir.
Nitekim bu çalışmayla beraber ilim âlemine tanıtılan Sâatnâme'nin Hatunköy nüshasının ilim hayranı böyle
şahsiyetlerle de yakından ilişkisi vardır.
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EKLER
Sâat-nâme'den Örnek Metinler
Eserin Başından İlk 2 Sayfa
"[H0b] 1 Bismi'llâhi'r-raómâni'r-raóîm

Elóamdu li'llâhi'l-leõî ceèale'l-İslâme nûren ve eşhedu en lâilâhe illa'llâh e'l-maómûd ve'ã-ãamedu'l-maèbûd ve eşhedu
enne Muóammeden èabduhû ve resûluh el-muúaddimu'l-emîn
ve resûluhu'l-kerîmu'l-mubîn ve ãalla'llâhu èaleyhi ve èalâ
âlihi'ù-ùayyibîne't-ùâhirîn ve sellim teslîmen keåîrâ ve baèdehu,

taãnîf úılındı, ilerü geçenüñ aòbârdan ve daòı èacâyib
aóvâlden ve geçmiş úażâlardan ve yirde ve gökden ne kim var
yaradılmışdan ve ne-kim Óaú teèâlâ yaratdı, èibretdür,
işidenlere ve çok kitâblardan alınmışdur Levâmiè gibi ve
Tefsîr-i Netâyicü'ã-äanâyiè gibi ve Tefsîr-i Fetâvâ gibi ve
daòı bunuñ gibi kitâblardan ve daòı şükrler iderin ol yüce
pâdişâha kim èakl virüp añladuú ve úulaú virdi, işitdük; göz
virdi, gördük; dil virdi, söyledük; el virdi, dutduú; ayak virdi,
kendü beytine
[H1a] varduú ve úanâèat virdi kim, kendü rıżâsı üzre olavuz,
faúîrlik virdi kim, alçaú maúâmuñ dutavuz, daòı ùoàrı yoldan
çıúmayavuz, çıúanımuz daòı İslâm úalèası içinde èilm
şehrinüñ sulùânı tevbe elin dutavuz ve bizi ol ùoàrı yola úoya,
Nüshanın ilk varağına sayfa numarası verilmemiştir.
Numaralandırma ikinci varaktan itibaren 1'den başlatılarak
yapılmıştır. Karışıklık olmaması için nüshada numara verilmemiş olan
birinci varağa H0a-b numarası verilmiştir.

1
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hevâ vü hevesi úarañulıàından çıúara èilm güneşi nûrına
müstaàraú eyleye, nefs-i şûm mancılıàı bizi úaldurup
sürülmiş şeyùân ile cehenneme atılmadan úurtara ve o
sürülmiş bizüm temâşâmız baúmadın Tañrı teèâlâ òışm itdügi
èamellerden saúlaya, ol óaú peyàamberüñi Muóammedü'lMuãùafâ ãalla'llâhu teèâlâ èaleyhi ve sellem utanduracak
işlerinden ve èamellerinden ãaúlaya ve úurtara ol Tañrı teèâlâ
ki, cemîè-i úullarını yoúdan var eyledi, kendü birligini
bildürdi, ol óaúúuñ sevgüli Peyàamberi şefâèat idicek yolları
ve işleri gösdürdi, ol sulùân-ı enbiyâ èaleyhi's-selâm nitekim
bütün Úuréân âyetleri óisâbınca altı biñ altı yüz altmış altı
óadîå buyurdı. Müslim ve Buòârî içinde gelür ve mesâbió ve
meşâriú [H1b] içinden üründülenmiş yüz oñ dört pâre
kitâblardan alınmış biñ óadîå-i emri bildürdi.
Eserin Sonundan 2 Sayfa
[H88a] Birúaç tenbîhden soñra bıraúup döñmek gerekdür,
musâmaóa idicek âòiretde rüsvây olursız, cümle úabâóati
sizden suéâl olunur, eger faúîr olup mihrüñ virmege úâdir
olmaz ise ve èavreti daòı tenbîh úabûl itmezse bıraúup terk-i
diyâr idüp gitmek efêaldur, yarın úıyâmet èaõâbından
úurtulursız, her kim bir ùarılıàa düşe, òayr ide, Allâh anuñ
èâúıbetüñ òayr ide.
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Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Òayr idenüñ müşkil işleri biter
äabr ile bir kişi nièmete yiter
*İlâhî raómet iylegil sen âgâh
*Ol bir duèâ ile yâd ide anı âgâh
Her kim oúuya duèâ baàışlaya
Óaú anuñla luùf [u] kerem işleye
*Bu kitâbıñ ãâóibi faúîr èAlî ola
*Yâ ilâhî meróamet it sen ol úula
Yâ ilâhî meróamet it sen bize
Âòiretde iyleme 1 cevr ü cezâ
Bu óikâyet burada oldı tamâm
Muãùafâ'nıñ rûóına yüz biñ selâm

1

eyleme: eyleme bize H

38

Serazad Bakışlar

Atamuza anamuza raómet it
Yirleriñ [sen] âòiretde cennet it
Her kim ister raómetin çok úazana
Fâtióa oúıya bunı yazana [H88b]
Oúıyanı diñleyeni yazanı
Raómetiñle yarlıàagıl yâ áanî
Fâèilâtü fâèilâtü fâèilât
Ver Muóammed Muãùafâ râ eã-ãalât
Çok emek zaómet çekip gördüm elem
İşte temmet diyüben çaldım úalem

Ketebtu bi's-surèati'l-èaceleti òavfen mine'l-mevti'l-èacili iõâ
câée lâ yuéaòòaru taórîru'l-muõnibi'r-râcî ve'r-raómete
Rabbi'l-àaniyy el-faúîr el-óaúîr, es-Seyyid èAlî bin Yûsuf,
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sâkini Behrmâzî àafare'llâhu ve'l-vâlideyne ve'l-muéminîne
yevme 1 yeúûmu'l-óisâb 2.
Óaúú'a çok olsun åenâé-i bî-óisâb
Yevm-i Cumèa oldı itmâm bu kitâb

Sene erbaèa ve erbaèîn miéeteyn ve elfe, mâh-ı Receb-i

şerîfüñ yigirmi bişinci fî vaúti'ê-êuóâ, mim, mim, fî sene
1244, 25 Receb [31 Ocak 1829] 3."

yevme: yevme'l H
(Bu kitap), sonsuz mülk sahibi olan Rabb'inin rahmetini dileyen,
Behremâz'da yaşayan, fakir ve düşkün Seyid Alî b. Yûsuf'un yazdığı
kitaptır. Allah, ona, annesi ile babasına ve bütün iman edenlere hesap
gününde mağfiret etsin.
3 Bu ifadelerden sonra ta'lik yazıyla farklı bir kişi tarafından aşağıdaki
not yazılmıştır:
"Biñ iki yüz altmış bir senesi Temmuz'uñ on üçinci güni (25 Temmuz 1845)
ziyâdesiyle bir yaz gün ve gicesi daòı bir úarış berf yaàmış oldıàı … olmaú
üzere Tanôîmât daòı oldıàından bu maóalle òâããeten úayd ü imżâ olunup;
es-Seyyid Òalîl bin èAbdu'r-raómân Òvâce, Úarye-i Òoò-ı èUlyâ, mim,
mim, mim."
1

2
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Sâat-nâme'den Metin Görüntüleri
[H0b]
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[H1a]
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[H88a]
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[H88b]
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Eserde Yer Alan Mühürler
H74a, H89a'da:
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H65a'da:
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BÖLÜM 2:
ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÇİZGİ ROMAN ÇEVİRİLERİ: BİR
UYGULAMA ÖRNEĞİ
Dr. Aykut HALDAN 1
GİRİŞ
Değişik kültürler arasında kurulan bir köprü olarak çeviri
eylemi, metin içi ve metin dışı düzlemlerde farklı boyutları
olan karmaşık bir eylemdir. Çeviri eyleminin değişik
boyutlarını ve sorunlarını veriler ve bulgulara dayanarak
irdeleyen çeviribilimin inceleme alanlarından biri de özel alan
çeviri ürünleridir (Yazıcı, 2004: 111). Bu çalışmanın temel
amacı, bir özel alan ürünü olarak çizgi roman çevirilerini
bilimsel bir bakış açısıyla inceleyerek çeviri eğitiminde farklı
çeviri uygulamalarına ışık tutmaya çalışmaktır. Metin ve
resimden oluşan çizgi romanlar bir kurgu ekseninde
geliştirilen kurmaca bir metin türüdür ve ana bileşenleri metin
ve resimdir. Çalışmanın birinci bölümünde metin türü olarak
çizgi roman ele alınacak ve bu konuya ilişkin bilgiler ana
çizgileri ile aktarılacaktır. Bu bağlamda bir yazın türü olarak
çizgi romanların genelde kültür, özelde popüler kültür
Öğr. Üy. Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim
Tercümanlık Bölümü, Edirne, Türkiye. E-posta:
aykhaldan@yahoo.com.
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kapsamındaki işlevleri de ele alınacaktır. Daha sonraki
bölümde ise çeviribilimin çizgi roman çevirilerindeki rolü ele
alınacaktır. Çalışma için yapılan örnek uygulama dâhilinde
çeviribilim öğrencilerinin çizgi romanlara olan yaklaşımları
değerlendirilecektir.
Bir Yazın Türü Olarak Çizgi Roman
Çizgi roman, metin ve resim gibi birbirinden tümüyle
farklı iki öğenin bir kurgu eksenindeki bileşiminden oluşan
bir anlatım sanatıdır (Horn, 2004). Çizgi romanların belli bir
eksende kurgulanması, çizgi romanların kurmaca
niteliklerine, dolayısıyla yazın dizgesi içinde yer alan bir
yazın türü olarak görülmesine de işaret eder. Eisner'e (2005:
8) göre çizgi roman resim ve metnin bir tür montajından
oluşur ve okurun da bu nedenle hem sözel hem de görsel
alımlama yetisine sahip olması gerekir. Görüldüğü gibi, metin
ve resim çizgi romanın birbirini tamamlayan ve birbirinden
ayrılmaz iki temel öğesidir. Bu iki öğenin oluşturduğu
bütünde kimi durumlarda metin daha ağırlıklı konumda, kimi
durumda da resim daha ağırlıklı konumda olabilir. Çizgi
romanın yazınsal ve görsel iki metinden oluştuğunu
düşünürsek, metin türü açısından bütün alıcı odaklı metinler
gibi okur üzerinde bir etki bırakması gerekmekte ve alıcı
odaklılık ile tanımlanmaktadır. Bu melez metin türü,
görselliğin ön plana çıktığı çizgi roman formatında yazıyı
görüntüyü açıklayan ikincil bir işleve indirgemektedir.
Sürekli bir film formatında olmayan görüntü kareler halinde
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kendini açıklayabilmek için yazıdan destek almaktadır.
Görsellikten etkilenen bu yazılı metin türüne bütün yazınsal
metinler gibi anlatımsal ve yaratıcı nitelemeleri ile
yaklaşılabilir (Bulut, 2002: 18-19).
Çizgi romanlardaki karakterler her yeni macerayla
gelişerek okuyucu için bildik ve tanıdık bir karakter haline
gelirler. Böylece karakterin her yeni macerası okuyucunun
daha önceden oluşturduğu evrene ve zaman dilimine
yerleştirilerek algılanır. Bu evren her çizgi roman ve her
okuyucu için tekil ve özeldir. Aynı çizgi roman farklı
okuyucuların algılamalarında farklı evrenler yaratabilir.
Kuşkusuz bu yazın türlerinin temel bir özelliğidir ve bir yazın
türü olarak çizgi romanlar için de geçerlidir. Çizgi roman
iletisi ve işlevi, yaratıcının ve okuyucunun hayal güçleri
arasında kurulan tekil, özgün ve karmaşık bir bileşimde
oluşur. Çizgi romanlar doğaları gereği kolay tüketilebilir,
göndermeleri basit olan ve popüler kültürün hedef kitlesi için
rahatlıkla erişilebilir oldukları için tarihsel dönem içerisinde
güçlü propaganda araçları olarak kullanılmışlardır. Ancak bu
durum, çizgi romanın tamamen iktidarın bir aracı olarak
görülmesine de yol açmamalıdır. Çizgi romanlar muhalif bir
sesin de aracı olabilirler. Her ne kadar bir propaganda aracı
olsalar da, çizgi romanı etkileri tüketicinin, okuyucunun
alımlamasıyla, katılımıyla sınırlıdır. Çizgi romanın iletisi,
okuyucunun beyninde tamamlanır, dolayısıyla okuyucunun
da bu karşılıklı iletişime etkin olarak katılması gereklidir.

49

Çizgi roman aracılığı ile sunulanlar, okuyucunun sınırlı hayal
gücü ile yeniden kurgulanır.
Çeviribilim ve Çizgi Roman Çevirisi
Binlerce yıllık bir geçmişe dayanan çeviri eyleminin
bilimsel dayanaklarla kurumsallaştırılması çok yönlü ve
değişik dönemeçleri olan bir süreçtir. Bu bir anlamda da
çeviri etkinliğinin diğer bilim dalları içinde kendi kimliğini
oluşturarak özerklik kazanmasıdır. Çeviri uğraşının
çeviribilimsel bağlamda değer kazanması, kuramsal
yaklaşımları ve kuram için veriler oluşturan betimleyici
çalışmaları gerektirir. Kuşkusuz bu iki alanın yanı sıra çeviri
sürecini bütünleyen bir diğer önemli alan da kuramsal ve
betimleyici çalışmaların somutlaştığı uygulama alanıdır
(Eruz, 2003: 18). Burada üzerinde durulması gereken çeviri
uğraşının bilimselleştiği süreçte önemli olan uygulamaların
belirli kuramlara dayandırılması ya da uygulamada
gözlemlenen olgulara ve gereksinimlere göre kuramların
üretilmesidir. Bir başka deyişle çeviri kuramları uygulamaları
yönlendirir, uygulamalar da kuramların gelişmesinin temel
kaynağını oluşturur. Çeviri bağlamında üretilen kuramlar
çeviri uygulamalarına ve dolayısıyla çeviri eğitimine yeni
bakış açıları kazandırır. Çeviribilim kavramının XX. yüzyılda
kendine özgü yapısını oluşturduğu görüşünden yola çıkarak,
bu süreçte değişik evrelerden söz etmek olanaklıdır. Bu
noktada çeviribilimsel gelişim çizgisinde bir paradigma
değişimine yol açan ve bu nedenle de bir dönüm noktası
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olarak değerlendirilen kuramları ana çizgileriyle açıklamak
yerinde olacaktır. Çeviriye ilişkin yaklaşımlarda paradigma
değişimine yol açan kuramlar kapsamında öncelikle erek
odaklı çeviri kuramların anmak gerekir. Schmitt'e (2010: 97)
göre paradigma değişiminde disiplinlerarasılık önemli bir
etkendir. Burada önemli olan disiplinlerarasılık kavramını,
değişik bilimlerin yan yana bulunmaları olarak değil de
birbirlerini etkileyerek ve zenginleşerek gelişme olarak ele
almaktır. Nitekim erek odaklı kuramları geliştiren
çeviribilimciler kaynak metnin çözümlenmesi ve erek metnin
oluşturulması süreçlerinde gerçi dilbilim, metindilbilim ve
iletişimbilimin getirdiği gelişmelerden yararlanmışlar, ancak
son aşamada kuramlarını eylem kuramı zeminine
yerleştirmişlerdir (Eruz, 2000: 23).
Özellikle çevirinin iletişim bağlamında ele alınması
verici olarak üreten ile alıcı olarak okuyucu ya da
alımlayanların önemini öne çıkartır ( Koller, 1997). Bu da
toplumsal ve kültürel koşulların göz önünde tutulması
demektir. Bu yaklaşım temelinde çevirmen de artık iki farklı
kültür arasında bir aracı niteliğindedir (Eruz, 2000: 18). Erek
odaklı çeviri kuramlarının 60'lı yılların sonlarında gelişmeye
başlaması kuşkusuz bir rastlantı değildir. 60'lı yılların sonları
tüm dünyada değişim rüzgârlarının estiği bir zaman dilimidir,
genel eğitim anlayışını da biçimlendiren bu dönemde öğrenci
odaklılık ve yazın eğitimi gibi alanlarda da okur odaklılık gibi
ilkeler ağırlık kazanmaya başlamıştır (Levy, 1969). İşte erek
odaklı çeviri kuramları da bu ilkelerin egemen olduğu çeviri
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kuramlarıdır. Erek odaklı çeviri kuramları bağlamında
özellikle anılması gereken kuramlar, Vermeer'in Skopos
Kuramı (Vermeer, 1995), Holz-Mänttäri'nin eylem kuramı ve
Toury'nin betimleyici çalışmalarıdır (Toury, 1995).
Çeviri süreci çevirinin amacı, çevirinin içinde oluştuğu
koşullar ve çevirinin yapılmasını öneren, yani süreci başlatan
etkenden bağımsız düşünülemez. Bu nedenle Skopos
Kuramına göre erek metnin işlevi çevirmen kararlarında
önemli bir etkendir (Akbulut, 1995: 14-15). Bengi'ye (1995:
17) göre de erek metin, çeviriye ilişkin eylem sonucunda
oluşan metindir. Skopos Kuramı'na göre çeviri, erek kitleye
göre oluşturulur ve bu nedenle erek kitlenin kültürü ve dili
çeviri eylemini oluşturan başlıca öğelerdir. Holz-Mänttäri'nin
eylem kuramına göre ise, çeviride kaynak metni kimin
oluşturduğu, metnin alıcısının kim olacağı ve erek metnin
nerede, ne zaman, hangi amaçla kullanılacağı gibi sorular
önemlidir ve çevirmenin başlıca işi olan metni çözümleme,
değerlendirme ve yaratma eylemini öznel deneyimlerinin
ışığında gerçekleştirmesidir (Holz-Mänttäri, 1984).
Uygulama Metni ve Çeviri Denemeleri
Vakvak Amca adıyla bilinen asabi ördek karakteri
Donald Duck, ilk kez 1934'te bir çizgi filmde ortaya çıktı.
Çizgi roman sanatçısı Carl Barks, Donald Duck'ı 1943'ten
itibaren "Walt Disney Comics" için çizmeye başladı. İzleyen
20 yıl içinde Barks her ay yeni bir serüven çıkardı. Donald'ın
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ailesi ve yakın çevresinden figürler eklendi. Çalışmada
Donald Duck'ın En İyi Hikâyeleri albümünden
"Duckenburgh'ın Hayaleti" adlı hikâye incelenmiştir.
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Tablo 1: Çeviri Denemeleri

1

2

3

4

Kaynak
Metin
Hallo
Kinder!
Onkel
Dagobert hat
grad
angerufen.
Wir sollen
sofort zu
ihm
kommen.
Hat er
gesagt?
Warum?
Onkel
Donald?
Nein, aber er
tat sehr
geheimnisvo
ll.
Am Telefon
könne er gar
nicht
darüber
sprechen,
hat er
gesagt.
Ich habe
dich
gerufen,
mein guter
Donald, weil
ich deine
Hilfe
brauche.
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Öğrenci 1 Çevirisi
Hey
Çocuklar,
Dagobert
amca aradı,
hemen
yanına
gitmeliyiz.

Öğrenci 2Çevirisi
Hey çocuklar!
Az önce
Dagobert amca
aradı. Hemen
onun yanına
gitmemiz
gerkiyor.

Öğrenci 3Çevirisi
Merhaba
Çocuklar!
Dagobert amca
aradı. Çok hızlı
onun yanına
varmalıyız.

Nedenini,
Söyledi mi
Donald
amca?
Hayır, ama
biraz
gizemliydi.

Neden,
gitmemiz
gerektiğini
söyledi mi,
Donald amca?
Hayır, ama çok
gizemli gibiydi.

Ne söyledi?
Neden?
Donald amca.
Hayır, ama çok
esrarengizdi.

Telefonda
söylenilemey
ecek bir
şeymiş.

Telefonda
bunun hakkında
konuşamayacağ
ını söyledi.

Telefonda çok
fazla
konuşamayaca
ğını söyledi.

Yardımına
ihtiyacım
olduğu için
aradım benim
iyi
Donald'ım.

Donald'ım seni
yardımına
ihtiyacım
olduğu için
aradım.

Sevgili
Donaldım seni
aradım, çünkü
yardımına
ihtiyacım var.
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5

6

7

Ich… ahem..
Ich bin in
einer
gewissen
Geldverlege
nheit.
Wir haben
ein bisschen
Geld in
unserem
Sparschwein
, Onkel
Donald.
Das kannst
du gern
haben.
Sehr lieb,
Kinder, aber
es handelt
sich um eine
ganz andere
Summen.
Es ist auch
nicht an
dem, dass
ich kein
Geld haette.
Sondern es
handelt sich
um einen
grösseren
Betrag, über
den ich nicht
weiteres
verfügen
kann.

Ben ıhmm,
ben biraz
paraya
sıkışığım da.

Be… Eeee, ben
belirli bir para
sıkışıklığındayı
m.

Ben.. ıhım..
Biraz para
sıkıntım var.

Bizim
kumbaramızd
a biraz para
var Dagobert
amca,
Sen istersen,
onu
alabilirsin.
Canlarım
benim,
sağolun ama
benim
sorunum
daha farklı.

Dagobert amca,
bizim
kumbaramızda
birikmiş
paramız var.
Onu rahatlıkla
alabilirsin.
Çok iyi
niyetlisiniz
çocuklar fakat
konu çok farklı
miktarlar.

Dagobert amca
bizim domuz
kumbaramızda
birazcık
paramız var.
İşini görür mü?
Severek
yaparız.
Sevgili
çocuklar, ama
bu miktar diğer
tüm parayı
karşılamaz.

Sorun
paranın
olmaması
değil, sorun
artık
üstesinden
gelemeyeceği
m kadar
büyük bir
meblağ.

Aslında konu
paranın
olmamasında
değil. Konu
ulaşamayacağı
m kadar büyük
bir meblağ.

Bu da olmaz,
çünkü ben para
tutamam. Bu
çok büyük bir
meblağ, gerisi
olmadan bu
mevcut
meblağla
yapamam.
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8

Ein Schatz
etwa?
Auf einer
einsamen
Insel?
Piratengold?

9

Ihr habt's
erraten! Es
handelt sich
in der Tat
um einen
Schatz. Aber
psst..Über
Solche
Dinge soll
man nicht
laut reden.
Am
allerwenigst
ens, wenn
man nichts
Genaeus
darüber
weiss.

10

Denn das ist
es
naemlich…
von diesem
Schatz wird
seit
Jahrhunderte
n in meiner
Familie
gemunkelt.
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Sevgilin mi?
Yoksa
kendine ait
bir ada mı?
Kaçak bir
altın mı
yoksa?
Yakaladınız
beni! Evet,
konu
sevgilim.
Ama susun!
Böyle bir şey
sesli
konuşulmaz.
En azından
hiç birşey
tam
anlamıyla
bilinmiyorsa.

Yoksa bir
hazine mi?
Issız bir adada?
Korsan
hazinesi?

Değerli birkaç
şey?
Issız bir adada?
Korsan
altınları?

Tahmin ettiniz!
Evet, konu bir
hazine. Ama
sss! Böyle
şeyleri sesli
konuşmamak
lazım. Hele ki
hakkında kesin
bir şey
bilmiyorsak.

Tahmin ettiniz!
Bir hazine
bulunuyor.
Ama şşt! Bu
durum
hakkında
yüksek sesle
konuşmamalıyı
z. En azından
bunun doğru
olduğunu
bilmeyenlerin
yanında.

Çünkü bu kız
hakkında
ailemde
yüzyıllardır
dedikodular
dönüyor.

Olay şu ki bu
hazine
hakkında
yüzyıllardır
ailemde bir
söylenti
dönüyor.

Bunun
aynısını… Bu
hazinelerden
yüzyıllardan
beri ailemde
söz ediliyor.
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1

2

3

4

Kaynak
Metin
Hallo
Kinder!
Onkel
Dagobert hat
grad
angerufen.
Wir sollen
sofort zu
ihm
kommen.
Hat er
gesagt?
Warum?
Onkel
Donald?
Nein, aber er
tat sehr
geheimnisvo
ll.

Öğrenci 4 Çevirisi
Merhaba
çocuklar.
Biraz önce
Dagobert
amca aradı
ve hemen
yanına
gitmemizi
söyledi.

Öğrenci 5Çevirisi
Hey çocuklar!
Dagobert
amcanız aradı
hemen onun
yanına
gidecekmişiz.

Öğrenci 6Çevirisi
Hey çocuklar!
Dagobert amca
telefondaydı.
Hemen ona
gitmeliyiz.

Peki,
nedenini
söyledi mi
Donald
amca?
Hayır, ama
çok gizemli
davrandı.

Nedenini
Söyledi mi
Donald amca?
Hayır, ama
sanki sır
saklıyor
gibiydi.

Nedenini,
Söyledi mi,
Onkel amca?
Hayır, ama
baya bi
gizemliydi.

Am Telefon
könne er gar
nicht
darüber
sprechen,
hat er
gesagt.
Ich habe
dich
gerufen,
mein guter
Donald, weil
ich deine
Hilfe
brauche.

Bunun
hakkında
telefonda
konuşamayac
ağını söyledi.

Telefonda
konuşulacak bir
şey değilmiş
öyle söyledi.

Daha önce
telefonda böyle
konuşmazdı.

Seni aradım
çünkü
yardımına
ihtiyacım var
sevgili
Donald.

Sevgili Donald
seni buraya
çağırmamın
sebebi senin
yardımına
ihtiyacım
olması.

Seni aradım
sevgili
Donald'ım
çünkü
yardımına
ihtiyacım var.
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5

Ich…
ahem… Ich
bin in einer
gewissen
Geldverlege
nheit.

6

Wir haben
ein bisschen
Geld in
unserem
Sparschwein
, Onkel
Donald.
Das kannst
du gern
haben.
Sehr lieb,
Kinder, aber
es handelt
sich um eine
ganz andere
Summen.
Es ist auch
nicht an
dem, dass
ich kein
Geld haette.
Sondern es
handelt sich
um einen
grösseren
Betrag, über
den ich nicht
weiteres
verfügen
kann.

7
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Benim…
ehhhmm,
benim belirli
bir meblağda
paraya
ihtiyacım
var.
Kumbaramız
da biraz
paramız var
Dagobert
amca, onu
alabilirsin.
Çok tatlısınız
çocuklar
fakat çok
farklı
meblağlar
söz konusu.

Şey… em…
maddi
sıkıntılarım var.

Ben… şey, ben
bir sıkıntı
içindeyim.

Dagobert amca
kumbaramızda
bir miktar para
var,
Eğer istersen, o
parayı sana
verebiliriz.
Düşünmeniz
yeter çocuklar
ama burada
bahsettiğimiz
çok büyük bir
miktar

Kumbaramızda
biraz paramız
var Dagobert
amca,
İstersen senin
olabilir.
Sevgili
yavrucaklar
ama söz
konusu
diğerlerinin
toplamından
çok fazla.

Param
olmadığından
değil, çok
büyük bir
tutar ve
teminatım
olmadan
halledemem.

Aslında sıkıntı
paramın
olmaması değil.
Sorun daha
büyük bir
miktarın olması
ama benim
bunu elde
edememem.

…
…
…
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8

Ein Schatz
etwa?
Auf einer
einsamen
Insel?
Piratengold?
9 Ihr habt's
erraten! Es
handelt sich
in der Tat
um einen
Schatz. Aber
psst… Über
Solche
Dinge soll
man nicht
laut reden.
Am
allerwenigst
ens, wenn
man nichts
Genaeus
darüber
weiss.
1 0 Denn das ist
es
naemlich…
von diesem
Schatz wird
seit
Jahrhunderte
n in meiner
Familie
gemunkelt.

Bir hazine
mi?
Issız bir
adada?
Korsanların
altını mı?
Evet, doğru
bildiniz. Bir
hazine söz
konusu. Ama
şşt sessiz
olun! Böyle
konular
hakkında
sesli
konuşmamalı
sınız, hele de
işin aslını
bilmiyorsanız
.

Yoksa bir
hazine mi?
Terkedilmiş bir
adada?
Korsanların
altını mı acaba?
Bildiniz! Evet,
söz konusu olan
bir hazine ama
şşştt! Emin
olmadığımız
sürece sessiz
kalmalıyız.
Şeytan kulağına
kurşun.

Bir hazine?
Issız bir ada?
Korsanlar?

Çünkü bu
hazine
ailemin
içinde
yüzyıllardır
kulaktan
kulağa
geçmiştir.

Yıllardır aile
içinde bu
hazine
hakkında kafa
yorulur.

Bu hazine
yüzyıllar önce
aileme
verilmiş.

Tahminleriniz
doğru. Söz
konusu bir
hazine. Ama
hişşşş! Bu şey
hakkında
yüksek sesle
konuşmayın.
Hiç kimse
bunu
duymamalı.
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1

2

3

4

Kaynak
Metin
Hallo
Kinder!
Onkel
Dagobert hat
grad
angerufen.
Wir sollen
sofort zu
ihm
kommen.

Öğrenci 7 Çevirisi
Merhaba
Çocuklar!
Dagobert
amca aradı.
Hemen ona
gitmeliyiz.

Öğrenci 8Çevirisi
Selam
çocuklar!
Dagobert amca
aramıştı. Derhal
ona
ulaşmalıyız.

Öğrenci 9Çevirisi
Merhaba
çocuklar!
Dagobert amca
aradı. Hemen
ona gitmeliyiz.

Hat er
gesagt?
Warum?
Onkel
Donald?
Nein, aber er
tat sehr
geheimnisvo
ll.
Am Telefon
könne er gar
nicht
darüber
sprechen,
hat er
gesagt.
Ich habe
dich
gerufen,
mein guter
Donald, weil
ich deine
Hilfe
brauche.

Neden
aradığını
söyle mi,
Onkel amca?
Hayır, ama
çok gizem
yaptı.

Neden
olduğunu
söyledi mi
Donald amca?
Hayır, ama çok
esrarengiz bir
iş.

Peki, nedenini,
Söyledi mi,
Donald amca?
Hayır, ama çok
gizemli bir hali
vardı.

Telefonda
bunun
hakkında
kesinlikle
konuşamayac
ağını söyledi.

Telefonda ne
hakkında
konuşacağını
söyleyemedi.

Üstelik bunu
telefonda
konuşamayaca
ğını söyledi.

Seni
yardımına
ihtiyacım
olduğu için
aradım,
benim sevgili
Donald'ım.

Benim iyi
Donald'ım seni
aradım, çünkü
yardımına
ihtiyacım var.

Benim güzel
Donald'ım,
seni yardımına
ihtiyacım
olduğu için
aradım.
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5

6

7

Ich…
ahem… Ich
bin in einer
gewissen
Geldverlege
nheit.
Wir haben
ein bisschen
Geld in
unserem
Sparschwein
, Onkel
Donald.
Das kannst
du gern
haben.
Sehr lieb,
Kinder, aber
es handelt
sich um eine
ganz andere
Summen.
Es ist auch
nicht an
dem, dass
ich kein
Geld haette.
Sondern es
handelt sich
um einen
grösseren
Betrag, über
den ich nicht
weiteres
verfügen
kann.

Ben biraz
paraya
sıkıştım.

Ben… Ciddi bir
para sıkıntısı
içindeyim.

Ben… öhöm,
ben biraz
paraya sıkıştım
da.

Bizim
kumbaramızd
a biraz
paramız var
Dagobert
amca.
Severek
kullanabilirsi
n.
Çok tatlı,
çocuklar.
Ama
tamamen
farklı bir
meblağda.

Kumbaramızda
çok az paramız
var Donald
amca.
Sen bunu
yapabilirsin.
Sevgili
çocuklar…
oldukça farklı
meblağ söz
konusu.

Kumbaramızda
biraz paramız
var Dagobert
amca. İstersen
oradan
alabilirsin.
Canım
çocuklarım
benim, ama
farklı bir
meblağ
gerekiyor.

…
…
…

Param
olmadığında da
değil. Ama bu
kadar büyük
meblağı
karşılayamayab
ilirim.

Sadece
paramın
olmaması da
değil. Ayrıca
burada
kimsenin
karşılayamayac
ağı büyük bir
meblağ söz
konusu.
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8

9

10

Ein Schatz
etwa?
Auf einer
einsamen
Insel?
Piratengold?
Ihr habt's
erraten! Es
handelt sich
in der Tat
um einen
Schatz. Aber
psst..Über
Solche
Dinge soll
man nicht
laut reden.
Am
allerwenigst
ens, wenn
man nichts
Genaeus
darüber
weiss.
Denn das ist
es
naemlich…
von diesem
Schatz wird
seit
Jahrhunderte
n in meiner
Familie
gemunkelt.
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Yaklaşık
nasıl bir
hazine?
Issız bir ada?
Korsan
altınları?
Siz tahmin
ettiniz!
Ticaret bir
hazine için
yapıldı. Ama
durun! Böyle
bir şey
hakkında
kısık sesle
konuşmamalı
.

Aşağı yukarı
bir hazine?
Issız bir adada?
Korsan
altınları?

Bir hazine mi?
Issız adada mı?
Korsan altını
mı yoksa?

Tahmin ettiniz!
Bu gerçekten
bir hazine
olabilir. Ama
şşşt. Böyle
şeyler hakkında
sesli
konuşulmaz. En
azından bunun
hakkında bir
şey
bilmiyorsan.

Tahmin edin!
Bir hazinenin
içinde duruyor.
Ama şşşt!
Böyle bir şey
hakkında sesli
konuşulmaz.
En azından bu
fazla
bilinmemeli.

Çünkü bu
bununla
aynıdır… bu
hazineden
yüzyıldan
beri benim
ailem
bahseder.

Çünkü,
biliyorsunuz
ki… Asırlardır
ailemde bunun
söylentisi
dolaşıyor.

Yani şöyle ki,
bu hazinenin
yüzyıllardır
benim ailemde
olduğu
söyleniyor.
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1

2

3

4

Kaynak
Metin
Hallo
Kinder!
Onkel
Dagobert hat
grad
angerufen.
Wir sollen
sofort zu
ihm
kommen.
Hat er
gesagt?
Warum?
Onkel
Donald?
Nein, aber er
tat sehr
geheimnisvo
ll.
Am Telefon
könne er gar
nicht
darüber
sprechen,
hat er
gesagt.
Ich habe
dich
gerufen,
mein guter
Donald, weil
ich deine
Hilfe
brauche.

Öğrenci 10 Çevirisi
Merhaba
çocuklar,
Dagobert
amca aradı.
Acilen ona
gitmeliyiz.

Öğrenci 11Çevirisi
Merhaba
çocuklar!
Dagobet amca
aradı. Derhal
ona gitmeliyiz.

Öğrenci 12Çevirisi
Merhaba
çocuklar!
Dagobert amca
aradı. Hemen
onun yanına
gitmeliyiz.

Ne için,
Ne dedi,
söyledi mi,
Donald
amca?
Hayır, ama
çok gizemli
bir sesi vardı.

Neden
çağırdığını
Söyledi mi?
Donald amca?
Hayır, ama çok
gizemliydi.

Nedenini
söyledi mi,
Donald amca?
Hayır, ama çok
gizemli
konuştu.

Söyleyeceğin
i telefonda
konuşmazmış
.

Telefonda konu
hakkına pek
fazla
konuşamadığını
söyledi.

Telefonda bu
konu hakkında
kesinlikle
konuşamayaca
ğımızı söyledi.

Seni aradım
güzel
Donald'ım,
çünkü
yardımına
ihtiyacım
var.

Buraya gelmeni
istedim sevgili
Donald, çünkü
yardımına
ihtiyacım var.

Seni aradım
sevgili Donald,
Çünkü
yarımına
ihtiyacım var.
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5

6

7

Ich…
ahem… Ich
bin in einer
gewissen
Geldverlege
nheit.
Wir haben
ein bisschen
Geld in
unserem
Sparschwein
, Onkel
Donald.
Das kannst
du gern
haben.
Sehr lieb,
Kinder, aber
es handelt
sich um eine
ganz andere
Summen.
Es ist auch
nicht an
dem, dass
ich kein
Geld haette.
Sondern es
handelt sich
um einen
grösseren
Betrag, über
den ich nicht
weiteres
verfügen
kann.
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Hımmm şey,
benim belirli
bir miktar
paraya
ihtiyacım
var.
Bizim
kumbaramızd
a biraz
paramız var
Dagobert
amca.
Bunu
alabilirsin,
Seve seve
alabilirsin.
Sevgili
çocuklar, bu
miktar sizde
olandan biraz
farklı.

Ben… öhö…
para sıkıntısı
çekiyorum.

Ben para
sıkıntısı
içindeyim.

Kumbaramızda
biraz paramız
var Dagobert
amca. İstersen
onu,
Sana
verebiliriz.
Var olun
çocuklar, ancak
farklı bir miktar
işimi görür.

Kumaramızda
biraz para var
Dagobert
amca. Bunu
seve seve
alabilirsin.
Sevgili
çocuklar,
burada çok
farklı bir para
söz konusu.

Sonuç o ki
hiç param
yok aksine
bu yüksek
tutarı da
biriktiremem.

Mesele paramın
olmaması değil.
Sahip
olabileceğimde
n daha büyük
bir meblağ
işimi görür.

Bu hiç paramın
olmadığı
anlamına
gelmiyor,
sadece benim
hiç sahip
olamadığım
kadar büyük
bir para.
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8

9

10

Ein Schatz
etwa?
Auf einer
einsamen
Insel?
Piratengold?
Ihr habt's
erraten! Es
handelt sich
in der Tat
um einen
Schatz. Aber
psst..Über
Solche
Dinge soll
man nicht
laut reden.
Am
allerwenigst
ens, wenn
man nichts
Genaeus
darüber
weiss.
Denn das ist
es
naemlich…
von diesem
Schatz wird
seit
Jahrhunderte
n in meiner
Familie
gemunkelt.

Bir hazine
gibi mi?
Bir adada
mı?
Korsanların
parası mı?
Evet, doğru
tahmin
ettiniz. Bu bir
hazine. Ama
sessiz olun.
Böyle şeyleri
insanlar ulu
orta yerde
bağırarak
konuşmaz.
En azından
çoğu bunun
hakkında
doğruyu
bilmiyor.

Aşağı yukarı
bir hazine kadar
mı?
Issız bir ada
kadar mı?
Korsan altını?
Bildiniz! Bu işi
ancak bir
hazine çözer.
Ama sessiz
olun, şşt! Böyle
bir şey
hakkında bu
kadar sesli
konuşulmaz. En
azından,
tamamı
hakkında.

Bir hazine
kadar mı?
Terk edilmiş
bir adanın
üzerinde mi?
Korsan altını?
Tahmin ettiniz!
Bu bir
hazineyle ilgili.
Ama sessiz
olun. Bunun
hakkında çok
sesli
konuşmamalı.
En azından
kimse tam
olarak bir şey
bilmesin.

Çünkü bu
hazine
ailemde bir
sır olarak
tutuluyor.

Burası önemli.
Bu hazinenin
dedikodusu
ailemde
yüzyıldır
yapılır.

Aslına
bakarsan bu
hazine
yüzyıllardan
beri ailemde
kulaktan
kulağa
söyleniyor.
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DEĞERLENDİRME
Çizgi romanın, kurmaca özelliğinden kaynaklanan yeni
bir dünya yaratma gücü, çizgi romanın iletisinde okuyucunun
rolü ile doğrudan ilgili olan bir yöndür. Çizgi romanın temel
özellikleri arasında bulunan düzenli aralıklarla yayımlanması
ve kahramanların bir maceradan diğerine aktarılması, çizgi
romana kurgu ve konuya karakter boyutunu da ekler. Çizgi
romanlardaki karakterler her yeni macerayla gelişerek
okuyucu için bildik ve tanıdık bir karakter haline gelirler.
Böylece karakterin her yeni macerası okuyucunun daha
önceden oluşturduğu dünyaya ve zaman dilimine
yerleştirilerek algılanır. Aynı çizgi roman farklı okuyucuların
algılamalarında farklı dünyalar yaratabilir. Kuşkusuz bu yazın
türlerinin temel bir özelliğidir ve bir yazın türü olarak çizgi
romanlar için de geçerlidir. Özetle, çizgi roman iletisi ve
işlevi, yaratıcının ve okuyucunun hayal güçleri arasında
kurulan tekil, özgün ve karmaşık bir bileşimde oluşur. Bu özel
türü çeviren çevirmenlerin de farklı yaklaşımlarda
bulunmaları kaçınılamaz.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim
Tercümanlık Almanca Anabilim dalında Karikatür ve Çizgi
Roman Çevirisi dersi 5. dönemde seçmeli olarak
sunulmaktadır. Dersi ilk haftalarında çizgi romanın tanımı,
kültürlerarasılık kavramıyla birlikte kuramsal alt yapı
oluşturulmaktadır. Daha sonraki haftalarda önce karikatür
çevirisi örnekleri, daha sonra da çizgi roman çeviri
uygulamalarına yer verilmektedir. Yukarıda görülen
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uygulama metni Almanca Anabilim dalında 2018-2019
Eğitim Öğretim yılı 3. Sınıf Güz döneminde seçmeli olarak
sunulan Karikatür ve Çizgi Roman dersinde 12 öğrenci
tarafından çeviri çalışması olarak yapılmıştır.
Öğrencilerin genel olarak çizgi roman çevirilerindeki
yaklaşımları oldukça olumludur. Öğrencilerin resimlerle
birlikte verilen metinleri anlamada çok zorluk çekmedikleri
görülmektedir. Öğrenciler tarafından sevilerek okunan çizgi
romanların çevirileri büyük oranda başarılı olarak
değerlendirebilmektedir. Ancak sözlük kullanma haklarının
olmasına rağmen, sözlük kullanmayan öğrencilerin
kendilerine fazla güvenerek kelimelerin bildikleri anlamlarını
kullanmaları onları yanlışa sürüklemiştir. (Ör.: 8. Cümlede
"der Schatz" kelimesi "hazine" anlamında kullanılması
gerekirken, bir öğrenci tarafından günlük konuşma dilinde
kullanılan "sevgili" olarak çevrilmiştir.) Tabloda öğrenciler
tarafından kabul edilemeyecek şekilde yanlış yapılan çeviriler
koyu olarak belirtilmiştir. Yapılan yanlışlıklar genel olarak
kelimeleri yanlış algılama ve cümle yapısını doğru
anlamlandıramama şeklinde tanımlanabilir. Öğrenciler genel
olarak çizgi roman okurunun anlayacağı bir üslup
kullanmışlardır. Bazı öğrencilerin anlamlandıramadıkları
cümleleri boş bıraktıkları da göze çarpmaktadır.
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SONUÇ
Yazın çevirisinin bir alt türü olan çizgi roman çevirileri
hem metin hem de görsellerden oluşması sebebiyle özel bir
çeviri alanıdır. Çizgi romanlarda genellikle gündelik konuşma
dili ve kısa ifadeler söz konusudur. Bazı ifadeler ise kültürden
kültüre farklılık göstermektedirler. Çizgi romanların hitap
ettiği hedef kitle göz önüne alınarak bu farklılıkların çok
özenle çevrilmesi gerekmektedir. Çocukların ve gençlerin
büyük çoğunlukla hedef okur oldukları düşünülürse erek
metin üretilirken kullanılan dilin ne kadar dikkatle seçilmesi
gerektiği açıkça görülmektedir. Yanlış kararlar çocukları ve
gençleri olumsuz yetişmelerine sebebiyet verebilir. Burada
çevirmenin sorumluluğu yadsımaz.
Uygulamaya katılan öğrencilerin çizgi roman okumaktan
keyif alan bilinçli okurlar oldukları gözlemlenmiştir. Yapılan
uygulama çalışmalarından yola çıkarak, öğrencilerin ilgi
duydukları alanlarda yaptıkları çevirilerinin çok daha başarılı
oldukları sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca öğrencilerimizin
kaynak metinden kopmayan ve kaynak metindeki üslubu
yansıtan, hareketli, okuyucuyu zorlamayan, tutarlı, çizgi
roman jargonunun dışına çıkmayan bir çeviri anlayışı
benimsedikleri göze çarpmaktadır. Çizgi roman alanında
eğitim alan çevirmen adaylarının aktarım güçlüklerini aşmak
için başvurdukları yollar da ortak noktalar bulmak
mümkündür. Yaşadıkları aktarım güçlüklerini erek metindeki
kelime oyunlarının aktarımı, erek kültürde yer almayan
olguların aktarımı, erek kültüre henüz yeni girmiş kalıpların
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aktarımı şeklinde sıralamak mümkündür. Bu tarz aktarım
güçlüklerinde çizgi romanda görsellerin de destekleyici
rolünden faydalanarak belli oranda serbest çeviriye
başvurmaktadırlar.
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BÖLÜM 3:
ŞİİRLERİNDEN HAREKETLE FUZÛLÎ'DE KİMSESİZLİK

THE DESOLATION IN FUZÛLÎ BASED ON HIS POEMS
Dr. Filiz KALYON *
GİRİŞ
XVI. yüzyıl, Dîvân şiirinin en güzel örneklerinin
görüldüğü bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönem
içerisinde yetişmiş olan şairler gerek yaşadıkları hayat
gerekse verdikleri eserler açısından dikkat çekmektedir.
Dîvân edebiyatının şaheserleri sıralamasına giren birçok eser
bu dönem içerisinde verilmiştir. Dönemin önemli bir özelliği
de kendisinden sonra gelen birçok şaire ilham kaynağı olan
büyük şairleri bünyesinde barındırmış olmasıdır. Bu büyük
şairlerden biri de Fuzûlî'dir. XVI. yüzyılda doğduğu bilinen
Fuzûlî'nin doğum yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte
onun şiirlerinde kullandığı bazı ifadelerden hareketle Necef
ve Kerbelâ toprağında yetiştiği düşünülmektedir.
Fuzûlî tasavvufî anlayışın temsilcilerinden biri olarak
bilinmekle birlikte şiirlerinde kullandığı aşkın yüceliği,
ıstırap, çaresizlik, kimsesizlik gibi kavramları okuyucuya
yansıtmadaki ustalığıyla da tanınmaktadır. Bu kavramlardan
*

Öğretmen, MEB, kalyonfiliz@gmail.com.

75

kimsesizlik duygusu şairin şiirlerinde sıklıkla görülen bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiirlerinde kullandığı
kelimeleri yaşadığı hayatla özdeşleştiren Fuzûlî bu
kelimelerden hareketle içinde bulunduğu zor hayat şartlarını
da farklı şekillerde dile getirmektedir. Yaşadığı dönem
itibariyle fakir bir hayat yaşadığı bilinen şairin, diğer büyük
şairlerde olduğu gibi bir hâmisinin olmayışı onun hem maddi
hem de manevi anlamda kendisini yalnız hissetmesine sebep
olmuştur. Bulunduğu toprakların Anadolu'ya uzak oluşu
şairin sesini ve yaşadığı hayat şartlarını dönemin devlet
adamlarına duyuramamasına sebep olmuştur. Bu durum
Fuzûlî'nin kendisini yalnız ve kimsesiz hissetmesine yol
açmış ve yaşadığı topraklardan Anadolu'ya ulaşabilmenin
yollarını aramasına sebep olmuştur. Şairin maddi ve manevi
anlamda yıpranmasına sebep olan bu yoksulluk ve
kimsesizlik hali onun birçok şiirinde dile getirilmiştir. Fuzûlî
sesini yeteri kadar duyuramayışının verdiği buruklukla
şiirlerinde sık sık kimsesiz ve sahipsiz oluşunu dile
getirmiştir. Bu çalışmada şairin kimsesizliğini yansıttığı
şiirleri hayatıyla özdeştirilerek değerlendirilecektir.
Fuzûlî, Klasik Türk edebiyatının XVI. yüzyıldaki en
büyük şairlerinden biri olarak tanınmaktadır. Şairin "elsine-i
selâse" olarak adlandırılan Türkçe, Arapça ve Farsçayı çok iyi
derecede biliyor olması onun farklı konularda birçok eser
meydana getirmesine yol açmıştır. Türkçe ve Farsça dîvânlara
sahip olan şairin elde bulunmayan Arapça bir dîvânının
olduğu da kaynaklarda geçmektedir (Mazıoğlu, 1997: 41).
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Fuzûlî İslâm dünyasında gruplaşmaların ve çeşitli
zorlukların yaşandığı Kerbelâ bölgesinde yaşamıştır.
Yaşadığı bölgenin ağır hayat şartları hiç şüphesiz onu
etkilemiştir. Mizacı gereği duygu yönünden fazlasıyla hassas
olan şairin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların da onu
yıprattığı söylenebilir.
Ayrıca hayatını devam ettirip zor şartlar altında şiirlerini
kaleme aldığı coğrafyanın insanlarını da anlayış ve
hoşgörüden uzak bulmaktadır. Bu durumun, Karahan'ın
kitabından örneklenmesi mümkündür. Fuzûlî Farsça
dîvânının önsözünde bu ortamı, kendisinden şiir yazmasını
isteyen birisine söylediği sözlerle anlatır: Sevda-zede benden
bu fenni ummak şâyân-ı hayrettir. Zira doğduğum ve
yaşadığım yer Irak-ı Arap'tır. Burası padişahların gölgesinden
uzak kalmıştır. Şuursuz halkı yüzünden mamur değildir.
Burası öyle bir bostandır ki salınan servileri sam yelinin
kasırgaları ve açılmamış goncaları ise mazlum şehitlerin
mezarlarının kubbeleridir. Burası öyle bir ayş u tarab
meclisidir ki şarabı parçalanmış ciğerlerin kanı, nağmeleri
avare gariplerin feryatlarıdır. Mihnet artıran çölünden bir
rahat rüzgârı esmemiş, belalarla dolu beyabanında bir damla
ihsan bulutu bir zerre toz bastırmamıştır. Böyle riyazet (çile)
bahçelerinde gönül goncası nasıl açılır ve dil bülbülü ne
terennüm eder (Karahan 1989: 70).
Fuzûlî'nin sıkıntılı ve ıstırap dolu hayatını Farsça
dîvânının mukaddimesinde yer verdiği açıklamalardan
anlamaktayız. Yetiştiği Kerbelâ bölgesi Müslüman kanının
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yine Müslümanların eliyle akıtıldığı bir mekândır. Kerbelâ
bölgesi Hz. Peygamber'in torunları ve ailelerinin olmadık
sıkıntı ve işkencelere maruz kaldığı bir bölgedir. Hz.
Peygamber'in soyuna karşı girişilen bu kanlı ve korkunç
mücadele tüm bölgeyi yüzyıllardır etkileye gelmiştir. İslâm
ümmeti Peygamberinin en yakınlarına yapılan bu eziyetler,
sadece Kerbelâ bölgesini değil; tüm İslâm coğrafyasını
etkilemiştir. Fuzûlî de yapı olarak duygusal bir özellikte
olmasının da etkisiyle yaşadığı bölgede gerçekleşen drama
kalemiyle tercüman olmuştur. Hadîkatü's-Sü'edâ'da (Saadete
ulaşanların bahçesi) Kerbelâ trajedisini anlatmaktadır.
Bölgenin trajik geçmişinin bir şekilde Fuzûlî'yi de etkilemesi
kaçınılmazdır.
Elverişsiz çevre şartlarına rağmen ilmî yönden önemli
bir birikime sahip olan şairin yukarıda özetlediği bölgenin
maddî ve manevî ağır şartlarından dolayı kendisini çaresizlik
ve sıkıntılar içinde hissetmesinde şaşılacak bir durum
gözükmemektedir.
Türkçe, Arapça ve Farsçayı şiirlerinde ustaca kullanan
şair, yaşadığı zorlu hayat şartlarını ve anlayışsız çevreyi
şiirlerine yansıtmakla da yetenekli ve meşhurdur. Yetiştiği
topraklar olan Necef ve Kerbelâ'nın tüm hassasiyetini
şahsiyetinde barındırmış olan Fuzûlî, hayatı boyunca rahatlık
ve refah içinde yaşamadığını, fakir ve kimsesiz bir ömür
sürdüğünü birçok şiirinde dile getirmektedir.
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Fuzûlî'nin Kimsesizliği
Klasik Türk şiirinin doruğunda olan Fuzûlî, maddi
imkânsızlıklar içindeki yaşantısından dolayı da âdeta perişan
bir durumdadır. O, yakasını bırakmayan yoksulluk ve
kimsesizlikten dolayı doğup büyüdüğü toprakları zaman
zaman da terk etme düşüncesine kapılmaktadır.
Fuzûlî'nin içinde bulunduğu yalnızlık ve çekmekte
olduğu maddi sıkıntıları hakkında şu örnek dikkate değerdir.
"Hindistan'da Dakan'da hüküm süren Kutbşâhîler ailesinden
Kutbü'l-mülûk'un Şii imamların türbeleri için gönderdiği
yardıma Fuzûlî Farsça bir kaside ile teşekkür eder. Bu sırada
Necef'te Hz. Ali türbesinde görev yapan Fuzûlî'yi
Hindistan'dan gelen bu yardım sevindirecek ölçüde olmalı ki,
Fuzûlî o ailenin himayesinde rahat yaşayabileceğini
düşünerek Hindistan'a gitmeyi bile göze almıştır.
Osmanlıların Bağdat valisi Cafer Bey için yazdığı Farsça bir
kasidesinde şöyle söyler: Fakirlikten bazen kendi kendime
Anadolu'ya gitmeyi kurdum, bazen de yokluk yüzünden
Hindistan'a gitmek sevdasında bulundum." (Mazıoğlu,
1997:14)
Fuzûlî'nin bu fakirliği tasavvufi anlamda başka bir boyut
kazanarak dünya hayatından vazgeçme şeklinde görülür:
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Fakr mülki taht ü âlem terki efserdir baña
Şükr-li'llâh devlet-i bâkî müyesserdir baña (G. 15.1) 1
Fuzûlî yukarıdaki beyitte de görüldüğü gibi yokluk
ülkesini taht olarak görmekte, dünyayı terk etmeyi ise
hükümdar tacı olarak kabul etmektedir. Bu yüzden kendisine
kalıcı bir devlet nasip eden Allah'a şükreder.
Şair yokluğu tasavvufi anlamda böyle değerlendirirken
bir yandan da dünya hayatında kendisine yardım eli
uzanmayışını ve kimsesiz kalışını dert eder.
Fuzûlî'nin yardıma muhtaç bir durumda oluşu ve
muhataplarından karşılık ve yakın ilgi göremeyişi onun
karamsarlığa düşmesine sebep olmuştur. Bu karamsar hali
çoğu zaman şiirlerine de yansımıştır. Kendini koruyucusuz ve
kimsesiz bir şair olarak gören "Fuzûlî, yaşadığı ülkede
değerinin bilinmemesinden kimsesizlik ve yoksulluk
içerisinde yaşadığından daima şikâyet etmiştir. Bu şikâyetler
devamlı bir koruyucu bulamamanın, değeri bilinmeyerek
layık olduğu huzur ve rahatı elde edememenin büyük şairin
ruhunda yarattığı psikolojik sıkıntılar ve şikâyetlerdir."
(Mazıoğlu, 1997: 23)
Bu tür maddi ve manevi sıkıntılar yaşamış olan şairin
şiirlerinin bir kısmında yaşamış olduğu duygu yoğunluğunu
Bu çalışmada verilen beyitler için bkz. Kenan Akyüz, vd. (1990).
Fuzûlî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yayınları.
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görmek mümkündür. Yaşadığı dönem içerisinde devlet
ricalinden beklediği yakınlığı görmemiş olan Fuzûlî'nin bu
durumu onun şiirlerinde tüm insanlar için geçerli hale
gelmiştir. Bu sebeple şiirlerinde "kimse, kimsesizlik, dert,
nâçâr" gibi kelimeleri sıklıkla kullanan şairin kendini yalnız
ve kimsesiz biri şeklinde hissettiği görülmektedir. Bu
kimsesizlik hissi şairin bir beytinde kendini şu şekilde
göstermektedir:
Kimse yok derdim eylesem izhâr
Eyleyem andan iltimâs-ı devâ (K.21.15)
Fuzûlî derdini açacak bir dost bulamaz. Dolayısıyla onun
derdine çare olacak bir yardım ya da ilgiyi de elde edemez.
Fuzûlî'nin bu çaresizliği ve derdini açacak bir dost
bulamaması tıpkı en çok bilinen şiirlerinden biri olan
Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devrân bî-sükûn
Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli' zebûn (G.232. 1)
beytinde olduğu gibi şairi yalnızlık ve kimsesizlik
duygusuna sevk etmiştir.
Şairin yalnızlığı ve kimsesizliği o denli fazladır ki
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başkalarının bakışına bile muhtaçtır. Aşağıdaki beyitte şair bu
ihtiyacı şu şekilde açıklar:
İrişmez kimseden ahvâlime feyz-i nazar bes kim
Beni za'f-i beden dâ'im nazarlardan nihân eyler (K.36. 13)
Beyitte şair yalnızlığın ve kimsesizliğin bir bakışa bile
muhtaç olacak derecede vahim olduğunu anlatarak kimseden
bir koruma görmediğini sadece zayıf vücudunun onu kem
gözlerden koruduğunu belirtir. Elbette bu zayıflık insanların
gözüne görünmeyecek derecede ileri safhadadır. Şair bu
gizleme ve koruma durumunu somutlaştırmışsa da onun
hayatına dair bilinenler yaşadığı dönemde devletin ileri
gelenleri tarafından korunmadığı için ne büyük üzüntü
duyduğunu bize anlatmaktadır. Fuzûlî hakkında önemli
tespitleri olan Abdulkadir Karahan bu hususla ilgili olarak
şunları belirtmektedir: "Bir kere şunu kuvvetli bir ihtimal
halinde tespit edebiliriz. Safevîler devrinde İbrahim Han'ın
(Musullu) Bağdad valiliği esnasında Osmanlılar devrinde
Üveys, Ayas ve Mehmed Paşaların valilik yıllarının bazı
zamanları müstesna Türk edebiyatının bu müstesna şairi layık
olduğu saygı ve itibara kavuşmamış, devletten esaslı bir
yardım görmemiştir." (Karahan, 2001: 181)
Fuzûlî başka bir beytinde yaşadığı döneme dair sitemini
şu şekilde dillendirmiştir:
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Ey Fuzûlî kalmışam hayretde bilmen n'eyleyem
Devr zâlim baht nâ-fercâm taleb çok ömr az (G.114. 7)
Hayret içinde kaldığını belirten Fuzûlî, devrin zalim
olduğunu talihinin söz dinlemediğini isteğinin çok,
ömrününse az olduğunu söyleyerek içinde bulunduğu
durumdan dert yanar.
Yaşadığı dönem itibariyle kimseden yardım görmediğini
ve değerinin bilinmediğini düşünen şair başka bir beytinde
değersizliğini şu kelimelerle ifade etmiştir:
Gerçi bir hâk-i rehim kimse beni almaz göze
Çok hakâretle nazar kılma gubârımdan sakın (G.223. 5)
Kimsenin kendisine değer vermediğini yoldaki toprak
gibi üzerine basıp geçildiğini belirten şair her ne kadar
değersiz bir toprak gibi görünse de çok hakir görülmemesi
gerektiğini bu toprağın sakınılacak bir toprak olduğunu
belirtir. İlk mısradaki göze almaz ifadesini tevriyeli olarak
"dikkate almak ve gözün içine koymak" anlamlarıyla
kullanmış olan şair yine kendisini dikkate almayan ve önem
vermeyen kişilerden bahsetmiştir. Tûtîya ya da kühl denilen
ve halk arasında sürme olarak bilinen tozun bir çeşit topraktan
elde edildiği ve gözün görme yetisini artırdığı bilinmektedir.
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Bu toz Dîvân edebiyatında göze sürülüşü, aslının bir cevher
oluşu, İsfahan'dan getirilmesi vs. yönlerden ele alınır.
Sevgilinin ayağının, yolunun ve eşiğinin toprağı âşık için bir
kühl ve tutiyadır (Pala, 2002: 290).
Şair tutiya gibi görünmese de kendisinin hiç
beklenilmedik şekilde farklı olacağını, bu yüzden
küçümsenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Şair kendini o
derece kimsesiz hisseder ki çevresinde dönüp dolaşan sadece
bela girdabıdır. Bunun dışında ne bir dostu vardır ne de dert
ortağı.
Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde
Kimse yok çizgine gird-âb-ı belâdan gayrı (G.273. 4)
Şair bu beyitte bir halka manzarası çizmiştir. Kalabalık
bir çevreye sahip olanlar için bir dost halkası olan bu manzara
yalnız ve kimsesiz biri olan şair için bir bela halkası
şeklindedir. Dost halkasına sahip olan kişiler huzur ve refah
içinde yaşarken bela halkasına duçar olan şair sıkıntılardan
kurtulamaz. Hayatında ne huzur bulur ne de refah. Şairin
refah içinde yaşamadığı kaynaklarda şu şekilde
belirtilmektedir: "Esasen Fuzûlî'nin hâli vakti tamamıyla
yerinde olsaydı, "günde dokuz akça" gibi küçük bir meblağa
karşı bu derece alaka duymaz ve onunla böyle uğraşamaya
kalkmazdı da denebilir." (Karahan, 2001: 182)
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Fakir ve sıkıntılı bir hayat yaşamış olan şair kendisinin
bu sıkıntılardan bir türlü çıkamadığını işte bu bela halkasıyla
daha iyi anlatmıştır. Çünkü bu halka normal bir bela halkası
değil kişiyi gittikçe derinliklere çeken bir girdap şeklindedir.
Girdaba kapılan kişi halkadan dışarı çıkamadığı gibi aşağılara
doğru inmekten de kendini kurtaramaz. Bu yüzden battıkça
batar. El veren yardım edecek olan kimseyi bile bu halkaya
çekmesi muhtemeldir.
Fuzûlî'nin herkesçe en iyi bilinen beyitlerinden olan
aşağıdaki beyitte şair kimsesizliğini en iyi şekilde dile
getirmektedir:
Ne yanar kimse baña âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı (G.273.5)
Şairin beyitte kullandığı ne ... ne bağlacı kimsesizliğin
önemli bir göstergesi durumundadır. Bu bağlaçla birlikte
kullandığı "gayrı" kelimesi de durumu pekiştirmeye yardımcı
olan bir öge niteliği taşımaktadır. Şair bu beyitte kendisine
dert ortağı olacak, hüznüyle hüzünlenecek acısını paylaşacak
kimsesinin olmadığını ilk mısrada açıklayarak bu görevlerin
tümünü gönül ateşinin üstlendiğini belirtmektedir. Beytin
birinci mısraında kullanılan "gönül ateşi" tamlaması, aşağıda
verilmiş olan beyitlerde de görüldüğü gibi Fuzûlî'nin
şiirlerinde kullanılan bir ifadedir:
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Beyâna yetmeğe derd ü gamım fesâneleri
Zebânım âteş-i dilden çıkan zebâne yeter (G.82. 3)
Tutuştum âteş-i dilden ciğer kanına gark oldum
Egerçi bir şerâre oddur ol bir katre kandır bu (G. 236. 4)
Yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü gibi Fuzûlî gönül
ateşini farklı şekillerde kullanmada ustadır. Şair çoğu zaman
bu ifadeyi sahiplenir çünkü onun tek dostu ve dert ortağı
gönlüdür. Onun ateşi de aşkının en önemli işaretidir. Çünkü
ateş sönerse şair ölür. Bu yüzden Fuzûlî birçok beytinde
olduğu gibi bu gönül ateşinden ve o ateşin kaynağı olan aşktan
memnun olduğunu belirtir.
Söz konusu beytin (Ne yanar kimse...) ikinci dizesinde
geçen kapı açmak ifadesi kullanılmıştır ki bu ifade
sahiplenmenin bir göstergesidir. Anadolu'da kullanılan
"kapısı kapanmak" ifadesi "ölen, gelen gideni kalmayan,
devri geçen kişi ya da durumlar için kullanılmaktadır. Şaire
göre kapı açılması kendisini arayan soranın bulunması
anlamına gelmektedir. Kimsesizliğini bu şekilde belirten şair
bu ifadeyle kendisine sahip çıkan ya da kendisini merak eden
kimsenin olmadığını belirterek bundan büyük bir üzüntü
duyduğunu anlatmaktadır. Kapıyı açan tek unsurun saba
rüzgârı olması da ilginç bir ayrıntı olarak karşımıza
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çıkmaktadır. Saba rüzgârı seher vaktinde esen bir rüzgâr
olarak bilinmektedir. Bu vakit sabaha kadar uyumamış
hastaların, âşıkların ve ibadet ehlinin ayakta olduğu bir
vakittir. Şairin bu vakitte ayakta olması bu durumlardan birini
yaşıyor olmasıyla açıklanabilir. Fuzûlî'ye en uygun durumun
âşıklık olması ya da ibadet ehlinden oluşu şeklinde de
düşünülmesi mümkündür. Tasavvufi ifadeleri ve anlatımları
en çok kullanan şairlerden biri olarak tanınan Fuzûlî bu yolda
uzun bir mesafe kat etmiştir.
Başka bir beytinde kimsesizliğinin yanında herkesin
kendisine yabancılaştığını da ifade eden şair bu yolda tek dostunun
Allah olduğunu belirtir.
Cümle-i halk baña yâr için ağyâr oldu
Kalmadı kimse baña yâr Hudâ'dan gayrı (G. 272. 5)
Bu anlayış Fuzûlî'nin tasavvufi anlayışıyla birebir
örtüşmekte olan bir felsefedir. Şair aşkı uğruna herkesten
uzak olmayı hatta düşman edinmeyi göze almıştır.
Beyitlerinde kimsesizliğinden dert yanan şair bu durumdan
dolayı çok da mutsuz değildir. Çünkü o kendisini
bırakmayacak gerçek dostu bulmuştur. Bu yüzden diğer
insanların kendisine karşı olan tavrını çok da önemsemez.
Şair bir yandan yâr kelimesini hem sevgili hem de dost
anlamıyla kullanarak duyduğu büyük sevgiyi göstermiş, diğer
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yandan "cümle-i halk" ifadesiyle herkesin kendisine
yabancılaştığına, dolayısıyla da çevresinde kimsenin
kalmayışına işaret etmiştir. Kendisine yabancılaşanların sayı
o kadar fazladır ki halkın tamamı ifadesiyle karşılık
bulmuştur. Bu duruma göre şair yanında dost olacak bir kişi
bile bulamamış tüm insanların kendisine yabancılaştığını
düşünmüştür. Şairin "a" sesini beyit içinde 14 kez kullanıyor
olması da dikkatten kaçmamalıdır. Bu sesin düz ve geniş bir
sesli oluşu kelimenin anlamına fazlalık katma görevi
üstlenmiştir.
Bir diğer beyitte şair kimsesiz oluşundan nefret
edilmemesi gerektiğini belirterek, kendisinin yani özünün
çaresizliğini ortaya koyacağını bunun sadece kendi sözüyle
olacağını belirtmektedir:
Teneffür eyleme kim bî-kesem men ü bî-kes
Özüdür öz sözüm arza eyleyen nâ-çâr ( K. 6. 26)
Şair yukarıdaki beyitte kimsesizliğin bir nefrete yol
açtığını söylemektedir. Kimsesiz olanların sevilmeyeceğini
hatta bu kimselerden nefret edileceğini düşünen şair kendi
çaresizliğini yine kendisinin duyuracağını, bu durumun
kimsenin yardımıyla olmayacağını belirtmektedir. Şairin öz
kelimesini kullanmadaki ısrarı Azeri lehçesindeki öz
kelimesini çağrıştırmaktadır. Öz Azeri lehçesinde kendisi
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demek olup dönüşlük zamiri olarak kullanılmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında şair kimsesizliğini yani kendi başına
kalışını ve çaresizliğini dile getirmek için yine kendisinin
davranması gerektiğini, öz kelimesini kullanarak belirtmiştir.
Şair bu kelimeyi iki kez kullanmış ve pekiştirici olarak da men
kelimesinden faydalanmıştır. Beyitte geçen bi-kes
kelimesinin iki kez kullanılmış olması yine ikinci mısrada
nâçâr kelimesinin varlığı, şairin içinde bulunduğu durumu
pekiştirmek açısından güçlü bir etki oluşturmaktadır.
Bir diğer beyitte şair kendisini kimsesiz çaresiz ve evsiz
barksız biri olarak tanımlamaktadır:
Ben kimim bir bî-kes ü bî-çâre vü bî-hânümân
Tâli'im âşüfte ikbâlim nigûn bahtım yaman (TRC.1. 1)
Bu beyitte şairin sadece bî-kes kelimesini kullanmadığı
bu kelimelere bî-çâre, bî-hân u mân kelimelerini eklediği
görülmektedir. Şairin kimsesizlik duygusunun ne denli güçlü
olduğunu gösteren bu pekiştirici kelimeler Farsça
kelimelerdir. Farsçada kullanılan bî- ön eki Türkçedeki -sız, siz ekinin karşılığıdır. Başına geldiği kelimeye olmama,
bulunmama anlamı katan bu ek Fuzûlî şiirlerinde çokça
kullanılan bir unsurdur. Şair ben kimim ifadesini iki anlamda
kullanmıştır. Birincisinde kimim ki, kim oluyorum ki gibi bir
küçümseme özelliği veren şair diğer anlamda ben şu kişiyim,
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özelliklerim şunlardır şeklinde bir anlam vererek devamında
açıklama yapmıştır.
Şair kimsesiz oluşu dışında çaresiz ve evsiz barksız bir
olduğunu belirtmiştir. Bu belirtmede kullanılmış olan
sıralama önemlidir. Şair öncelikle kimsesiz oluşunu ön planda
tutmuş, bu durumun her şeyin üstünde olduğunu göstermiştir.
Çünkü kişi ne kadar evsiz barksız ya da çaresiz olursa olsun
yanında olan birileri, dostları ya da ailesi onun bu yokluk
hissini giderecek özelliğe sahiptir. Eğer kişi yalnızsa ev bark
hiç bir şey ifade etmeyebilir.
İkinci unsur olarak bî-çâre kelimesi kullanılmıştır.
Çaresizlik demek olan bu kelime kimsesizliği daha çok
hissettirecek bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden şair
kimsesizliğin hemen yanında bu kelimeyi kullanarak içinde
olduğu durumun vahametini göstermiştir. Üçüncü olarak
kullanılmış olan kelime bî-hân u mân kelimesidir. Farsça bir
tamlama olan bu ifadenin önceki kelimelerle kullanılmış
olması kimsesizliğin boyutunu göstermesi açısından
önemlidir. Çünkü kimsesiz olan birinin evsiz barksız oluşu
onun kimsesizliğini çok daha fazla etkileyecektir. Bu açıdan
bakıldığında şairin bu kelimeleri kullanmadaki hassasiyetinin
yine içinde bulunduğu kimsesizlik ve yalnızlık duygusunu
pekiştirmek için olduğu anlaşılmaktadır.
Bir diğer dikkat çekici durum da şairin bütün bu sıfatları
yine belirsiz bir sıfat olan "bir" kelimesiyle tamlamasıdır.
Şairin kendisini herhangi bir kişi şeklinde ifade ediyor olması
onun şahsına verdiği değersizliğin ve çevresindekilerin de bu
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durumu pekiştirecek bir duyguda oluşunun bir göstergesi
niteliğindedir.
Beytin ikinci mısraında şair birinci mısrada kullandığı
kelimeleri destekleyici özellikte kelimeler kullanmıştır.
Kendisini birinci mısrada kimsesiz, çaresiz ve evsiz barksız
olarak nitelendiren şair ikinci beyitte yine bu ifadeleri
güçlendirecek olan âşüfte, nigûn ve yaman kelimelerini
kullanmıştır. Aşüfte perişanlık demektir. Şair bu kelimeyi tali'
kelimesinin sıfatı olarak kullanmıştır. Tali' kelimesi
günümüzde talih olarak kullanılan ve şans, kısmet, baht
şeklinde açıklanan kelimedir (Devellioğlu, 1993). Şansın,
talihin perişan olması o kişinin bir düzen tutturamaması,
işlerinin yolunda gitmemesi anlamına gelmektedir. Mısrada
kullanılan ikinci olumsuz kelime nigûn kelimesidir. Yine
Farsça olan bu kelime tersine dönmüş, alt üst olmuş
anlamında kullanılan bir sıfattır. (Devellioğlu, 1993) Şairin bu
sıfatı tali' ile aynı anlama gelen ikbal kelimesiyle kullanmış
olması vermek istediği duygu yoğunluğu açısından dikkate
değerdir.
Üçüncü kelime olan yaman kelimesi yine özellikle
seçilmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Şair kötü,
korkulan, güçlü etkisi olan anlamında (TDK: 2005) kullandığı
bu kelimeyi yine talih anlamına gelen baht kelimesinin sıfatı
olarak seçmiştir. Birinci mısrada kimsesizliğini güçlendiren
kelimeler seçen şair, ikinci mısrada da yine aynı şeyi yapmış
ve talih kelimesini tali', ikbal ve baht kelimeleriyle
karşılayarak aynı anlama gelen bu kelimelere perişanlık, alt
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üst olma ve kötü sıfatlarını uygun görmüştür. Şairin talihinin
kötü oluşunu bu üç kelime ve onlara uygun gördüğü sıfatlarla
kullanmış olması talihsizliğinin ne derece kötü olduğu ve
şairin bundan ne çok etkilendiğinin bir kanıtı olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bir diğer beyitte şair öyle bir memlekette yaşamaktadır
ki kimse kendisiyle bir bağ kurmamakta, kendisine yakınlık
göstermemektedir:
Bir diyâr içreyim ki halkından
Eylemez hiç kim baña pervâ (K. 21. 14)
Bu beyitte şair halk kelimesiyle karşısındaki topluluğun
çokluğunu belirtmiştir. Şairin kendisine ilgisiz davranan bu
halkın tamamının ilgisiz olduğunu, ikinci mısrada belirtilen
"hiç kim" ifadesiyle anlamak mümkündür. Şairin içinde
bulunduğu toplum yaşanılan mekân olarak "diyar"
kelimesiyle belirtilmiştir. Arapça bir kelime olan diyar
kelimesi memleket, ülke anlamına gelmektedir (Devellioğlu,
1993).
Şair içinde yaşadığı ülkeyi tanımlama açısından perva
kelimesini kullanmış ve bu kelimeyi olumsuzluk unsuru
olarak göstermiştir. Hiç kimsenin şaire perva eylememesi,
ona karşı pervasız davranması yani ilgi göstermemesi,
yakınlık kurmak için bir çaba içinde olmaması anlamına
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gelmektedir. Şairin bu durumu "ki" bağlacıyla vermesi
dikkate değerdir. Ki bağlacı kelimeler ve cümleler arasında
bağlaç olarak kullanılırken aynı zamanda kullanıldığı
kelimeye "o kadar, öyle ki o kadar fazla" gibi anlamlar da
katmaktadır. Şair bu kelimeyi birinci mısrada kullanarak
içinde yaşadığı memleketin dolayısıyla da bu memleketin
insanlarının kendisine karşı olan ilgisizlik derecesini de
belirtmiştir. Bu durum yine şairin kendisini yalnız ve kimsesiz
hissetmesinin bir diğer örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak bir şairin şiirlerinde ele aldığı konuların
kendi hayatı üzerinden değerlendirilmesinin ele alındığı bu
makalede XVI. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan
Fuzûlî'nin şiirlerinde kullandığı kimsesizlik teması üzerinde
durulmuştur. Fuzûlî birçok şiirinde kimsesizliğini ve
sahipsizliğini dile getirmiş bir şair olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu durum onun yaşadığı hayatla birebir ilgilidir.
Birçok kaynakta zor bir hayat yaşamış olan şair olarak
tanıtılan Fuzûlî, devletin ileri gelenlerinden hak ettiği yardımı
göremediği için fakir bir ömür sürmüş ve sürdüğü bu sıkıntılı
hayatın kendisinde oluşturduğu olumsuz yansımaları birçok
şiirinde kullanmıştır.
Fuzûlî'nin yaşadığı bölgenin hayat şartları da zordur.
Bundan dolayı da sıkıntılarla dolu bir hayat sürdüğü
düşünülebilir. Çünkü Necef ve Kerbelâ bölgesi Anadolu
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toprakları kadar verimli ve güzel bir iklime sahip değildir. Bu
sebeple şairin hem Anadolu'ya gelemeyişinin verdiği hüzün
hem de şiirlerini yeterince duyuramayışının kendisinde
oluşturduğu sıkıntıyla yalnızlık ve kimsesizlik duygusuna
kapıldığı söylenebilir.
Fuzûlî'nin kimsesizlik hissiyatının ele alındığı bu
makalede şairin içinde bulunduğu ve hayatı boyunca
kendisini olumsuz açıdan etkilediği bu durum onun şiirleri
üzerinden incelenmiştir. Bu incelemede şairin hayatının şiire
yansımadaki paralelliği esas alınmış olup hüzün şairi olarak
bilinen Fuzûlî'nin bu durumunun sebepleriyle birlikte ortaya
konulması hedeflenmiştir.
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BÖLÜM 4:
ERHAN BENER'İN BAHARLA GELEN ADLI
ROMANINDA VAROLUŞÇULUK
Dr. Ali ALGÜL 1

"Nedir umduğumuz gelecekten?
Ne farkımız var mezbahaya sürüklenirken,
Gözleri yonca tarlasında kalan budala koyunlardan? (s. 75)"
GİRİŞ
Sürekli ileriye doğru giden insanın zamanla yaşam tarzı,
toplumsal ve sosyal yapısı, dünyaya bakışı değişir. Süreklilik
gösteren bu evrimleşme sonucunda da ortaya çıkan yeni
gereksinimler, yeni anlayışlar yaratır. Güzel sanatlardan biri
olan edebiyat da değişen insanla birlikte değişir. Bu değişme
de yeni edebiyat anlayışlarının, yeni yaklaşımların doğmasına
neden olur. Kendini gösteren yenileşme olgusunun edebiyat
sanatındaki en somut görüntüsü romantizm, natüralizm gibi
yazın akımlarıdır. Bu nedenle edebiyat akımları; görüş,
duyuş, anlayış bakımından başkalık gösterme, bu

1 Öğr. Üy, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ağrı, Türkiye, E-posta:
algul@agri.edu.tr; a.algul@yahoo.com.
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başkalıklardan hareket ederek açılan yeni çığırlar olarak
tanımlanır (Karaalioğlu 1980: 8).
Ortaya çıkan edebiyat akımı, bir ülkeyle sınırlı kalmaz.
Başka edebiyatlara da sıçrar; sıçradığı ulusların tonlarıyla
çeşitlenerek orada da varlığını gösterir (Aytaç, 2009: 271).
Böylece sürekli olarak her çağ kendi edebiyat akımını da
yaratır: Klasik akım Aydınlanma Çağının bir sonucu olurken
bilimin, teknolojinin hâkim olduğu XIX. yüzyıl ise realizm
akımını doğurur; fakat edebiyat akımları her coğrafyada aynı
anda ortaya çıkmaz. Bu durumun nedenleri arasında ülkelerin
toplumsal, tarihsel, siyasal ve ekonomik yapılarının farklı
olması gibi unsurlar başta gelir. Bu nedenlerden ötürü de her
bölgenin edebiyatını ortaya çıktığı ülkenin gerçekleri belirler.
Nerede ve hangi zamanda ortaya çıkarsa çıksın akımlar
yenilik getirdikleri için sanat/edebiyatın donmasını engeller
ve varsıllaşmasını sağlar. Edebiyatın tazelenmesini sağlayan
akımlardan biri de varoluşçuluktur.
Felsefî bir akım olarak doğan varoluşçuluk, Avrupa'da
XX. yüzyılın ilk yarısında kendini gösterir (Kurt, 2010: 1).
Varoluşçuluk 1940'larda hâkim akım olsa da birçok
araştırmacıya göre, kökleri Pascal'a, Saint-Augustin'e, hatta
daha da gerilerde doğaya uygun yaşamayı savunan
Stoacılara 1, Sokrates'a kadar uzanır (Aksoy, 1981: 312).
Stoacılık felsefesinin ortaya çıktığı dönem ve filozofları: "Antikçağ
Yunan felsefesinin kamutanrıcı ve özdekçi doğa öğretisi… Stoacılığın
kurucusu Kıbrıslı Zenon'dur (İ.Ö. 336-264). Ancak Stoacılık yüzyıllar ve
kuşaklar boyunca işlenmiş ve gelişmiş bir öğretidir. Eski stoa Zenon,
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Tarihsel derinliği bakımından antik çağlara kadar uzanması
ve aynı zamanda da felsefî bir akım olması yönüyle
varoluşçuluk diğer akımlardan ayrılır.
Varoluşçuluğun modern çağlarda ortaya çıkmasının ve
yaygınlık kazanmasının nedenlerinin başında I. ve II. Dünya
Savaşları ı gelir (Karataş, 2001: 451). Savaşlarla birlikte
modernleşmenin ve vahşi kapitalizmin getirdiği bunalımın,
korkutucu hale gelen teknolojinin insanları mutsuzluğa
itmesi; kentleşmenin getirdiği bireycilik, bencillik,
yabancılaşma ve göçler nedeniyle nüfusun büyük
çoğunluğunun kökenlerinden uzaklaşması gibi unsurlar da
böyle bir akımın doğmasında etkili olur. Sartre bu konuda
şunları söyler: "Varoluşçuluk; köklerinden kopmuş temelini
yitirmiş, geçmişe, tarihe güvenini kaybetmiş, topluma
yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren
bir felsefedir"(Sartre, 1997: 10). Bu alıntı da gösteriyor ki,
varoluşçuluğun konusu tek başına hayata atılan ve yaşam
mücadelesi veren bireydir.
Varoluşçuluk tek yönlü değildir, akım içerisinde
dünyaya, sanata, dine bakışları birbirlerinden farklı filozoflar,
edebiyatçılar bulunur. Bu nedenle varoluşçuluk birden çok
Kleantes (İ.Ö. 331-233) ve Krisippos'un (İ.Ö. 280-206) öğretilerini kapsar.
Orta stoa Panaitios (İ.Ö. 180-110) ve Poseidonios'un (İ.Ö. 135-51)
öğretilerinde belirir. Roma stoasının temsilcileriyse Cicero (İ.Ö. 106-43),
Annaeus Seneca (3-65), Epiktetos (50-130) ve Marcus Aureliusitur (121180). Stoacılık, Hıristiyanlıkla savaşmış ve Hıristiyanlığı birçok
bakımlardan etkilemiş bir öğretidir" (Orhan Hançerlioğlu, Felsefe
Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 382).
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tanıma sahiptir. Bu konuda kafa yoran Fritz Heinemann,
şunları söyler: "Egzistansializmin gerçek bir tanımı
yapılamaz. Çünkü varoluşçuluk sözcüğünü kucaklayan tek bir
öz, tek ve değişikliğe uğramayan bir felsefe yoktur. Bu
sözcük, aralarında derin ayırımlar bulunan çeşitli felsefeleri
gösterir"(Heinemann, 1980: 323). Bu nedenle de
varoluşçuluğun tanımları birbirleriyle çelişir: "Sözgelişi
Weil'e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier'ye göre
umutsuzluk, Hamelin'e göre bunaltı, Banfi'ye göre
kötümserlik, Wahl'a göre başkaldırış, Marcel'e göre
özgürlük, Lukacs'a göre idealizm (düşüncülük), Benda'ya
göre usdışıcılık (irrationalisme), Foulquie'ye göre saçmalık
felsefesidir" (Bezirci, 1997: 7).
Varoluşçuluktaki en büyük fark dine bakışta ortaya
çıkar. Bu konudaki görüşleri birbirlerinin karşıtıdır. Kendi
içlerinde dini kabul edenler ve dini kabul etmeyenler olmak
üzere ikiye ayrılırlar. Dini reddeden varoluşçulardan
Friedrich Nietzsche Tanrı'ya karşı çıkmasını Hıristiyanlıkla
başlatır: "Daha Hıristiyanlık sözcüğü bile bir yanlış anlamadır
– aslında, tek bir Hıristiyan vardı, o da çarmıhta öldü.
'Evangelium' (iyi haber) çarmıhta öldü. O andan başlayarak
'Evangelium' adını alan her şey, daha o anda onun yaşadığının
karşıtıydı: 'kötü haber'di, bir 'dysangelium'du" (Nietzsche,
1995: 39). Friedrich Nietzsche daha sonra insanoğlunun
"üstinsana" ulaşması için dinden ve Tanrıdan kurtulmasının
gerekli olduğunu vurgular. İsmail Çetişli Nietzsche'nin
düşüncelerini şu şekilde özetler:

100

Serazad Bakışlar

"Friedrich Nietzsche 'Tanrı öldü' der. Şen Bilim
adlı eserinde güpegündüz elinde fenerle dolaşan
bir deli 'Tanrı öldü' diye haykırır. Bu söz
Nietzsche'nin varoluş felsefesini de özetler,
insanlık serüveni boyunca tanrılar insana itaat
etmesini ve mutsuz olmasını hükmetmiştir. Ona
göre Tanrı 'ilk ve son Hıristiyanı' çarmıhta
öldürecek kadar acımasızdır, insanın kendini
yaratabilmesi
için
önce
Tanrının
buyurganlığından ve onu edilgen kılan bütün
dinsel
kurallardan
kurtulması
gerekir.
Nietzsche'ye göre varolmanın amacı üstinsana
(Übermensch) ulaşmaktır ve ancak Tanrı
düşüncesi öldüğünde 'üstinsan'a ulaşılabilir"
(Çetişli, 2011: 185).
Nietzsche'den sonra Sartre, Albert Camus, Simone de
Beauvoir, Martin Heidegger, George Bataille da dine karşı
çıkan varoluşçulardır. Dine bağlı varoluşçular ise
Kierkegaard olmak üzere Henri Bergson, Gabriel Marcel,
Martin Buber, Gabriel Marcel, Karl Barth, Karl Jaspers, Max
Scheler, Charles Peguy, Le Senne, Nicola Bardiaeff, Leon
Chestov vb. Bunlar dinsel bir varoluşçuluk felsefesi
geliştirirler. Bu iki karşıt görüşün varoluşçuluk hedefleri de
farklıdır: Tanrı'ya inananlara göre varoluşun sonu sonsuzluğa
giderken Tanrı'ya inanmayanlara göre ise varoluşun sonu
hiçliktir (Edebiyat Ansiklopedisi, s. 97). Varoluşçuların
yapıtlarına da dünya görüşleri siner. Nietzsche, Sartre ve
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Albert Camus'nün içinde bulunduğu dine karşı varoluşçuların
dine inananlara göre edebiyat dünyasına daha çok hâkim
olduklarını da vurgulamak gerekir.
Farklı bakış açılarına karşın varoluşçuların ortak
eylemleri de söz konusudur. Bunların başında da yaşanan
düzene
başkaldırı,
kişinin
özgürlüğü
gelir.
Varoluşçuluğa,"…genel olarak bakılacak olursa, bireysel
insan varlıklarını, tarihî güçlerin zavallı oyuncakları ya da
bütünüyle doğal süreçlerin düzenli işleyişinin eseri gibi gören
dünya görüşlerine ve eylem tutumlarına karşı bir
başkaldırmadır" (Durant, 1973: 411). Ayrıca bireyi merkeze
almaları bakımından da ortaklıklarının bulunduğu
söylenebilir.
Türk Edebiyatında Varoluşçuluk Akımı ve Erhan Bener
XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Yeni Türk
Edebiyatı, kendini gösterdiği ilk yıllarda Batı'daki edebiyat
akımlarını oldukça geriden takip eder. Örneğin, Şinasi
neredeyse kendisinden yüzyıl önce ömrünü tamamlayan
klasisizm akımını izler. Kuşkusuz bu durumun nedeni de
Şinasi'nin sanata o dönemdeki Türkiye toplumunun
gereksinimleri açısından bakmasıyla yakından ilgilidir.
Sonraki yıllarda Türk edebiyatının Batı'daki akımları daha
yakından takip ettiği görülür. Servet-i Fünûn edebiyatçılarının
sanata verdikleri büyük önem nedeniyle sembolizm ve
parnasizm akımlarının neredeyse Batı'yla eş zamanlı olarak
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Türk edebiyatında da hayat bulunduğu görülür. Daha sonraki
yıllarda da Batı'da ortaya çıkan akımlar, ya eşzamanlı olarak
ya da kısa bir süre sonra Türk edebiyatına yansır.
Varoluşçuluk akımı Avrupa'da yaygınlık kazandıktan
birkaç yıl sonra Türkiye'de de gündeme gelir. Üzerine ilk
tartışmalar ve yazılar da 1940'larda görülür (Kurt, 2010: 1).
Büyük devlet adamı Hasan Ali Yücel, 19 Mayıs 1940'ta
Tercüme dergisinin yayın hayatına başlamasını sağlar;
böylece kısa sürede dünya klasikleri daha bilimsel ve
dönemin önemli edebiyatçılarının çalışmalarıyla Türkçeye
kazandırılır. Tercüme dergisinde varoluşçuluk akımı üzerine
yazılar da çıkar. Sartre'ın "Existentialisme bir hümanizmadır"
adlı yazısı edebiyatçıların merakını varoluşçuluk akımına
kaydırır. Tercüme dergisinin dışında "Hilmi Ziya Ülken'in
varoluşçu felsefe üzerine İstanbul dergisinde yazdığı yazılar
ve yaptığı çeviriler, dönemi içinde sadece adı yeni yeni
duyulmaya başlayan akımın tanınmasına yardımcı olur"
(Kurt, 2010: 1). Bu çalışmaların dışında Asım Bezirci'nin
Jean Paul Sartre'ın Varoluşçuluk 1 adlı yapıtını Türkçeye
çevirmesi ve diğer edebiyatçıların da katılımıyla varoluşçuluk
ülkemizde yaygınlaşır. Erhan Bener'in de aralarında
bulunduğu Ferit Edgü, Bilge Karasu, Leyla Erbil, Orhan Duru
gibi birçok edebiyatçıyı derinden etkileyen varoluşçuluk,
Türk edebiyatına 1950'lerde yansır.

Asım Bezirci, Varoluşçuluk (Existentialisme), Ataç Kitabevi, İstanbul,
1960.
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Varoluşçuluk
akımının
Türkiye'deki
önemli
temsilcilerinden olan ve edebiyata şiirle başlayan Erhan
Bener, ilk romanlarını 1950'lilerde yazmasına karşın
edebiyatımızda 1960'larda kendine yer bulur (Gündüz, 2005:
462). Şiirlerini 1 kitap olarak da bastıran Erhan Bener,
ilerleyen yıllarda şiiri bırakarak roman 2, öykü 3 ve tiyatroya 4
ağırlık verir. Uzun edebiyat yaşamı boyunca Erhan Bener
Varlık, Türk Dili, Düşler Öyküler ve Biçem; Cumhuriyet,
Vatan, Ulus, Akşam ve Milliyet gibi dergilerde ve gazetelerde
yazarlık yapar.
Bireyi merkeze alarak roman yazan Erhan Bener'in
üzerinde durduğu izleklerin başında bireysel tutum takınan,
psikolojik sorunlar yaşayan insanlar yer alır. Yapıtlarında bu
insanların özel yaşamları, sıkıntıları, dünyaya ve insanlara
bakışları (Naci, 2007: 145) temalaştırılır. Birey olduğunun
bilincinde olan bu kişileri Erhan Bener, "çevrelerindekilerle
kuramadıkları ilişkiler, geçmişle ilgili şüpheler, gizli
Sesler (1948).
Acemiler (1952), Yalnızlar (1954), Gordium (1956), Loş Ayna (1960),
Ara Kapı (1962, Kedi ve Ölüm (1965), Baharla Gelen (1969), Elif'in
Öyküsü (1980), Oyuncu (1981), Ünlü Gezgin Macellos da Vinci'nin Akıl
Almaz Serüvenleri (1981), Böcek (1982), Ölü Bir Deniz (1983), Sisli Yaz
(1984), Ortadirekler (1987), Tekilleşme (1990), Bir Büyük Bürokratın
Romanı (1991), Anafor (1993), Hınzır Kız (1995), Köleler ve Tutkular
(1999), Işığın Gölgesi (2000), İlişkiler (2002).
3 Aşk-ı Muhabbet Sevda (1992), Gece Gelen Ölüm (1994), Günbatımı
Öyküleri (1995), Denizaşırı Öyküler (1996), Yaralı Aşklar (1998), Aşk
Nereye Kadar (2003), Bir Demet Mimoza (2003), Dönüşler (2004).
4 Çıldırtan Yağmur (1980), Bürokratlar (1981), Hızır Doktor (1981),
Şahmeran (1984).
1
2
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ilişkilerin kararttığı korkularıyla" (Enginün, 2002: 347) ele
alır. Roman kahramanlarını ise genellikle kültürlü, eğitimli,
meslek sahibi seçkinler arasından seçer. Erhan Bener
yapıtlarından ödüller de kazanır 1.

Baharla Gelen'in Tanıtımı ve Özeti
1965'te Paris'te yazılan Baharla Gelen 2, 1966'da
Fransızca, 1967'de de Türkçe olarak yayımlanır. İlk
döneminin son yapıtı olan Baharla Gelen'de Erhan Bener
modernist romanlarda sıkça görülen ve Freud'un
çalışmalarıyla ortaya çıkan bilinç akımı tekniğinden de
yararlanır. Bu bağlamda kahramanların iç dünyaları, rüyaları,
iç çatışmaları romana yansır. Bu çalışmada Baharla Gelen'in
2000'de Remzi Kitabevi tarafından yapılan baskısından
yararlanılmıştır. Çalışmada eserden yapılan alıntılarda sadece
sayfa numarası verilmektedir. Romanın özeti şöyledir:
Adı verilmeyen bir kasabada asteğmen olarak görev
yapan Reha Bey, fırsat buldukça aynı yerde askerlik yapan
Yahudi asıllı Doktor İzak'ın yanına gider. Reha Bey ile doktor
Kedi ve Ölüm yapıtıyla Türk-Fransız Kültür Cemiyeti Ödülü'nü, Hınzır
Kız'la 1996 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü, Günbatımı Öyküleri'yle de
1996 Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü'nü kazanırken Böcek
romanından çekilen film de 1997 Altın Portakal Ödülü'nü alır.
2 Baharla Gelen'in günümüze kadar yapılan baskıları: Birinci basımı
Albin Michel Yayınevi, Paris, 1965; ikinci basım Ağaoğlu Yayınevi,
İstanbul, 1969; üçüncü basımı Yazko Yayınları, İstanbul, 1985;
dördüncü basımı Cem Yayınları, İstanbul, 1991; beşinci basımı Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2000.
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sık sık sohbet ederler. Bu konuşmalarda kendisini sorgulayan
Reha Bey'in iç dünyası ele alınır. Zaman zaman geriye dönüş
tekniğinin uygulandığı romanda Reha Bey'in geçmişi ve ân
birlikte verilir. Bu nedenle romanın içerisinde kesişme
noktası Reha Bey olmak üzere iki farklı durum ortaya çıkar:
Bunlardan birincisi Reha Bey'in askerliğe başlayıncaya kadar
geçen hayatı, özellikle de Halide ve Baria adlarındaki
kadınlarla yaşadıkları ve Reha Bey'in annesinin bu ilişkilere
gösterdiği tepkiler ele alınır. Bu kadınlardan Halide
akrabasıdır ve aralarında aşk yoktur. Bir Yahudi olan ve
üniversiteden tanıdığı Baria'ya ise âşıktır; ama her ikisiyle de
evlenemez. Romanda Reha Bey'in kadınlarla ilişkileri dışında
yalnızlığı, insan, ölüm ve dinle ilgili görüşleri de verilir.
Romanın ikinci durumunu yansıtan an ise Reha Bey'in
askerlikte Doktor İzak, Hüseyin Çavuş ve Cavidan Hanım'la
yaşadıklarıyla ilgilidir. Hüseyin Çavuş'un evini kiralayan
Reha Bey, Cavidan Hanım'la ilişki de yaşar. Zamanla Reha
Bey, Hüseyin Çavuş'un evinde sıkılır ve yeni bir ev kiralar.
Bu durum aralarında kavgaya neden olur.
Reha Bey'le arası bozulan Hüseyin Çavuş, başarılı bir
askerken Anadolu'nun farklı bölgelerinde canlandırılan
tiyatrolarda rol alan ve oldukça da çekici bir kadın olan
Cavidan Hanım'ı yanına alır. Uzun yıllar boyunca
evlenmeden birlikte yaşarlar. Hüseyin Çavuş bir gün
karakolda köyün erkeklerine işkence yaparken eşlerini
kurtarmaya gelen köylü kadınların saldırısı sonucunda
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erkekliğini kaybeder. İktidarsızlığı zamanla onu eşcinselliğe
kadar götürür.
Hüseyin Çavuş'la yaşadığı hayat nedeniyle köksüz bir
insan durumuna düşen Cavidan Hanım, yaşamını
sürdürebilmek için onun verdiği evde hayat kadınlığı yapmak
zorunda kalır; ama adı çıkınca kaymakamlık kasaba dışına
gönderir. Hüseyin Çavuş da Cavidan Hanım'ı bulmak için
kasabadan ayrılır. Doktor İzak Kohen'in askerliğinin
bitmesiyle birlikte roman da sonlanır.

Baharla Gelen'de Varoluşçuluk
Edebiyat yapıtlarında düşünce her zaman yer alır. Çünkü
edebiyat insanlığın gelişimiyle birlikte kendini gösterir. Edebiyat
tarihi düşünceler tarihiyle paralel gider ve onu içerir (WellekWarren, 2000: 90). Bu nedenle yazarlardan bazıları dönenim
felsefesini, siyasal ve toplumsal anlayışını yapıtlarında konu
edinirler. Varoluşçuluk akımından önce, özellikle de
Dostoyevski'nin huzursuz romanları olmak üzere, felsefî içerikli
romanlar yazılır; fakat varoluşçulukta felsefe vurgulandığı için
"felsefî roman" bir roman türü olarak ortaya çıkar ve felsefeden
yararlanma da önceki dönemlerden farklıdır: "Söz konusu
farklılıkların başında, bütün insanların veya insanlığın ortak
özünün anlatımı değil, her insanın kendine mahsus ve onun
varoluşunu sağlayan niteliklerinin anlatımı üzerinde yoğunlaşmış
olmak gelir" (Çetişli, 2006: 149). Kısacası XX. yüzyıl felsefesi
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olan varoluşçuluk, genelin değil, özelin yansıtılması olarak
romanlara siner.

Baharla Gelen'de Sokrates ve Tanrı üzerinden felsefe
yapılır. Varoluşçulukta birey özünü gerçekleştirmenin
peşindedir. Bu nedenle öncelikle kendini bilmesi tanıması
gerekir. Bu gereklilik de Sokrates'in "kendini tanı" felsefesine
kadar gider. Sokrates'e göre "Kişilerin içinde uyuyan ortak bir
eğilim, ancak bilgiyle meydana çıkarılabilir. Bunun için de
insanlar kendini tanı'malı ve kendini bil'melidirler"
(Hançerlioğlu, 2006: 376). Erhan Bener Sokrates'in felsefesinde
işaret ettiği insanın kendisini tanıması üzerinde durur, kahramanı
Reha Bey farklı yollar dener kendini bilmek, tanımak için (s.
240).
Romanda felsefeye gidilirlerken Tanrı kavramından da
yararlanılır. Erhan Bener, Tanrı'nın yaşayıp yaşamaması
üzerinden felsefe yapar: "Oysa Tanrılar yaşamaz, biliyorum.
Onlar, yaşamaların üstündedir. Çünkü Tanrılar yaratır. Yaşayan,
yaratamaz. Çünkü yaşanan her an, yaratılana ihanettir. Yaşamak,
kendini vermek, kendinden geçmektir. Tanrılar, hayatla ölümün
birleştiği noktada bekler." (s. 148). Tanrı'yla ilgili
değerlendirmelerine devam eden yazar, onun duygular gibi
insanları yanılttığını öne çıkarır: "Ama hiçbir zaman Tanrılara ve
duygulara güvenmemek gerek. Tanrılarla duygular başına
buyruk olmayı severler. Tam dizginleneceğine inandığın an,
bakarsın, gemi azıya alıvermişler; kendi kendinle, kendi
yalnızlığınla baş başa kalıvermişsin" (s. 149). Roman
kahramanlarından Reha Bey yaşamadan önce yaşamak için
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neden bulmak ister. Felsefede sıkça görüldüğü gibi kendi sorduğu
soruların peşinden gitmek ister: "Birtakım sorular var önümde.
Görmezden gelemeyeceğim önemli sorular" (s. 139). Amaç
felsefe yapmak olduğu için soruların yanıtı çok da önemli
değildir.
Her kahramanın kendi öyküsünün görüldüğü Baharla
Gelen'de varoluşçuluk akımı, başta Reha Bey olmak üzere

Hüseyin Çavuş, Cavidan Hanım ve Doktor İzak Bey
üzerinden verilir. Bu kahramanlar hayatta birey olmanın
sıkıntılarını yaşarlar. Yazarın bunlara ağırlık vermesi
nedeniyle de Baharla Gelen "… tam bir birey sorgulamasıdır.
Toplumsal yapı sadece arka planda bir fon oluşturmaktadır"
(Andaç, 2004: 81). Romana "özünü bulma", "köksüzlük",
"hiçlik", "yabancılaşma" gibi varoluşçuluk akımında görülen
unsurlar egemendir.
Kendi Özünü Gerçekleştirme

Sartre'ın insan kendi özünü gerçekleştirebilmeli sözü
varoluşçuluktaki temel hareket noktalarının başında gelir.
Yazgısını belirleyen insan, birçok sıkıntıyla karşılaşacak, acı
çekecektir: "İnsan önce vardır; sonra şöyle ya da böyle olur.
Çünkü o, özünü kendi yaratır. (…) Bu belirlenme yolu hiç
kapanmaz, her zaman açıktır" (Sartre, 1981: 8). Birey
kendisini gerçekleştirirken yaptıklarından da sorumludur.
Amaçlarına ulaşırken zorlanacağını da hesaba katan birey, ne
olursa olsun amaçlarından vazgeçmemelidir. Gerekirse sıfırdan
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tekrar başlamalıdır: "Mademki kişioğlu dünyaya atılmıştır,
kendi başına bırakılmıştır, öyleyse yaptıklarından
sorumludur. Nitekim o, kendini nasıl kurarsa öyle olacaktır.
Tasarılarına, seçmelerine, eylemlerine göre varlığına bir öz
kazandıracaktır. Edimleriyle kendini gerçekleştirecektir.
Gerçekleştirmelidir" (Sartre, 1981: 11).

Baharla Gelen'de kendini gerçekleştirme peşinde olan

Reha Bey, toplumla karşı karşıya gelir, çatışma yaşar.
Çevrenin baskısına boyun eğmeden kendi seçimlerini
gerçekleştirmek ister: "Bir karşı koyma bile yetiyor beni
öfkelendirmeye. Gücümün, irademin büyüklüğüne yürekten
inanmışım. Ben istediğimi yapabilmeliyim. İyilik de kötülük
de benden gelmeli. Yüce gönlüm dilerse bağışlarım. Dilersem,
yakarım tamularımda" (s. 127). Bu ifadeler de doğrudan bireyin
özgürlüğüne işaret eder: "İnsanlar, her türlü toplum ve din
kurallarını hiçe sayarak yaşamalı, hiçbir kuvvetin, hiçbir
geleneğin etkisinde kalmamalıdır. Çünkü insanlar hürdür, İnsan
hayatından, edimlerinin toplamından ibarettir" (Karaalioğlu,
1980: 324). İnsanın kendi özünü geliştirmesi için de bu alıntıda
vurgulandığı gibi özgür olması şarttır.
Jean Paul Sartre, "İnsanı evrene merkez yaparak ve
mutlak bir şekilde sorumlu tutarak her türlü değerin üstünde
görmüştür." (Kantarcıoğlu 2009:261). Baharla Gelen'de de
insanın "merkez" olduğu vurgulanır: "Varlıktan öteye hiçbir
düşüncenin, hiçbir amacın, hiçbir gerçeğin önemi yok. Önemli
olan benim"(s. 47). Hatta insan yaratıcı bir kimliğe de sahip
olur. Erhan Bener her insanın kendisini yarattığını söyler. Kendi
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kendisinin Tanrısı olan kişioğlu, evrenin de yaratıcısı durumuna
geçer: "'Her insan kendisinin Tanrısıdır doktor,' diyorum.
'Her insan, kendi evreninin yaratıcısıdır. Güneşi, yıldızları
ve insanlarıyla…" (s. 147).
Reha Bey, terk ettiği Hüseyin Çavuş'u kendisinin
yarattığını söyler: "O benim ilk gerçek yaratığımdı. Onsuz
artık, gücü kalmamış, dişi dökülmüş, küçük, zavallı bir
Tanrıdan başka bir şey değilim"(s. 213). Hatta başkalarını da
yaratır: "Bir kadın vardı... Onu ben yaratmıştım"(s. 217).
Erhan Bener'e bu ifadeleri söyleten varoluşçuluk akımıdır.
İnsanın Tanrılaşması varoluşçuluk akımının kendisini
dayandırdığı unsurlardan biri olan Stoacılıkla da yakından
ilgilidir. Doğaya uyumu esas olan bu felsefî anlayışa göre
doğaya uyan insan Tanrılaşır: "Doğadan gelen her şeye boyun
eğmeli, insandan gelen her şeye karşı koymalıdır. Doğru
düşünen kişi, doğalaşmış ve bundan ötürü de tanrılaşmış
kişidir ki insanın ereği böylesine bir doğru düşünmeye
varmak olmalıdır. Doğal ölçü, insanı bağımsızlığa ve eşitliğe
götürür" (Hançerlioğlu, 2006: 383) 1. Kitabın adında geçen
"bahar" sözcüğünün de boşuna konmadığı bu alıntıyla birlikte
daha net bir biçimde görülmektedir. Çünkü bahar yeniden
doğuşu simgeler.

İnsanın Tanrılaşması konusunda Emin Özdemir ise şu yorumu yapar:
"Varoluşçulara göre, insana dünyada kendisine yol gösterecek,
kendisine yardım edecek tek varlık yine kendisidir." (Emin Özdemir,
Örnekli Açıklamalı Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
1990, s. 294)
1
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Toplum içerisinde kendisi olmak istedikçe topluma
yabancılaştığını vurgulayan Reha Bey, yaşadığı yerde
istediklerini yapamayınca oradan ayrılmayı düşünür:
"Kaçmalıyım bu memleketten. Uzaklara gitmeliyim. Yeniden
düzenleyebilmeliyim yaşayışımı. Baştan başlayarak" (s. 173)
sözleriye varoluşçuluğa uygun düşen hareketleri yapar. Tüm
bu sonuçları kendisinin yarattığını da vurgular: "Bu küçük
kent, bu çevre, insanlar, birer bahane. İstanbul'da da böyle
değil miydim" (s. 228). Toplum ve insanla çatışması
yaşamasına engel değildir; Çünkü "Sadece kaçmak, hiçbir
sorunu çözmeye yaramaz. Unutmamak için bile,
direnebilmeli, gerçeklere göğüs gerebilmeli insan"(s. 159).
Bu nedenle de Reha Bey hep yeniden başlamasını bilir: "Kaç
kez yeniden başlamayı denedim yaşamaya. Her başlayış,
eskinin tekrarı oldu" (s. 213). Erhan Bener'in "Her başlayış,
eskinin tekrarı oldu" biçimindeki ifadesi Antik Yunan'da
Tanrılar tarafından cezalandırılan "Sisifos Söyleni"ni 1
çağrıştırır.
1
"Sisyphos (Yunanca Σίσυφος; İngilizce: Sisyphus), Yunan
Mitolojisinde, Yeraltı Dünyasında sonsuza kadar büyük bir kayayı bir
tepenin en yüksek noktasına dek yuvarlamaya mahkûm edilmiş bir
kraldır. Sisifos ismi geleneksel olarak sophos (bilge) sözcüğüyle
ilişkilendirilir; fakat bu ilişkilendirme bazı etimolojik problemler
içermektedir. Aiolos'un oğlu, Korint kralı Sisyphos tanrı-ırmak
Asopos'a, kızı Aigina'nın Zeus tarafından kaçırılmış olduğunu
söyleyerek Zeus'u ele vermesine karşılık kalesi içinde bir pınarın
akıtılmasını sağlar. Bu hainlik Zeus'un öfkesine neden olur. Zeus ona
ölüm meleği Thanatos'u gönderir. Sisyphos, Thanatos'u zincire vurur;
onu özgürlüğüne kavuşturmak için Zeus müdahale etmek zorunda
kalır. Ölüler Ülkesine götürülen Sisyphos kaderine katlanmak istemez.
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Köklerinden Kopuş
Kendi özünü gerçekleştirmek isteyen birey, yaşamın
içinde kimsesizleşir. Bu nedenle modern toplumda sıkça
karşımıza köksüz bir biçimde yaşayan insanlar çıkar. Erhan
Bener romanda köksüzlüğü şu şekilde tanımlar: "Ne güzel
şey, bir büyük kentte yitip gitmek… Benim gibi insanlara
köksüz denir, biliyorum. Toplumun dışında, toplumun
sırtından geçinerek kendi başına, kendisi için yaşamaya
özenen biri, bir asalak"(ss. 39-40). Bu özellikler
varoluşçulukta sıkça geçer. Jean Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, Albert Camus'nün yapıtlarında kahramanlar
kendilerini dünyanın dışında tutarlar, özellikle olayların
akışına girmezler ve tarihin dışında kalırlar (Aksoy, 1981:
318). Baharla Gelen'de başta kişilerden Reha Bey, Cavidan
Hanım, Hüseyin Çavuş, Aksoy'un vurguladığı durumu
derinden yaşarlar.
Romanın kadın kahramanları arasında yer alan Cavidan
Hanım, kökenlerinden kopmuş biridir. Tepebaşı'ndaki Halk
Tiyatrosu'nda bir yıldız durumundayken Hüseyin Çavuş'la
tanışması hayat çizgisini değiştirir: "Tiyatronun yıldızı
Kendisine cenaze töreni yapmamasını karısından ölmeden önce
istemiştir. Törensizlği hoş karşılamayan Hades, dinsiz karısını
cezalandırması için Sisyphos'un yeryüzüne dönme önerisini kabul
eder... Sisyphos daha yıllarca yeryüzünde yaşayacaktır. Nihayet, gerçek
ölümünde cezalandırılır. Ölüler Ülkesi tanrıları onu sonsuza dek taş
yuvarlamaya mahkûm ederler; hedefe her yaklaşmada taş yine aşağıya
düşer."( https://tr.wikipedia.org/wiki/Sisifos) (Erişim tarihi:
24.01.2020). Ayrıca bkz. Albert Camus, Sisifos Söyleni, (Çev. Tahsin
Tahsil Yücel), Can Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 116-126.
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bendim... Beylerden, paşalardan bile beni görmeye gelenler
olurdu... Sonra, bir yaz, güney illerine turneye çıktık. Yolumuz
bir ilçeye düştü. Hüseyin Çavuş jandarma komutan vekiliydi
orda. Tutulduk birbirimize..." (s. 157). Zamanla da kanıksar
Hüseyin Çavuş'un ortamını: "Önceleri tiksiniyordum, sonra
alıştım, işte ben de, böylece kaldım buralarda" (s. 158). Yaşadığı
aşk ona uzun vadede mutluluk getirmez. Cavidan Hanım'ın
gelmiş olduğu son durum, kendi seçimlerinin, kararlarının bir
sonucudur. Gerek Hüseyin Çavuş'la yaşamaya başlaması gerek
bu ortak yaşam sonunda beliren sıkıntılardan yakınmaya hakkı
yoktur; çünkü kendisinin çizdiği bir yoldur. Varoluşçu felsefede
Jaspers'in de vurguladığı gibi "(…) var oluş, seçme özgürlüğü
demektir; buysa var olanı kendine karşı sorumlu kılar" (Jasper,
1973:418).
Kendi seçimleriyle kökenlerinden kopan Cavidan Hanım,
hayat kadını olur. Yaptığı işe söz söylenmesine razı olmaz ve yeni
işini sahiplenerek savunur: "Or…nun da namusu vardır Reha
Bey. Bir avukat söylediydi. Or…ya or… demek suçmuş" (s.
158). Kendi verdiği kararlarla kökenlerinden kopan Cavidan
Hanım'ı bir sabah evinden, yaşadığı kentten sürerler:
"Kaymakam vekilinin emriyle polis baskın yapmış. Evi
mühürlemişler. Cavidan Hanım'a da, eline 'Belge' vererek sürmüşler kentten" (s. 185). Böylece ikinci kez köksüz durumuna
düşer. Cavidan Hanım'ın hayatı Sartre'ın da "Varoluşçu
felsefe daha çok, toplum içinde yaşayan bireyin tehdit altında
olduğu, günümüzle gelenek arasındaki bağlantının koptuğu,
insanın anlamsız bir varlık hâline geldiği, kendi kendini
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yitirmek tehlikesinin baş gösterdiği yerde ortaya çıkar"
(Sartre, 1997: 10) sözleriyle vurguladığı duruma oldukça
uygundur.

Baharla Gelen'de Cavidan Hanım'dan sonra Hüseyin

Çavuş da köksüzlüğe düşen kahramandır. Erhan Bener,
Hüseyin Çavuş'un eski durumunu Cavidan Hanım'ın ağzından
verir: "Aslanlar gibiydi... (…) Öyle bir yaman adamdı... Bir dik
baktı mı, en kabadayıların yürekleri ağzına gelirdi. Mertti.
Hovardaydı da hovarda olmasına" (s. 157); fakat bu kadar güçlü
ve etkili olan Hüseyin Çavuş, karakolda yaşadıklarından sonra
bir başkasına dönüşür: "On beş gün görünmedi. Dişine göre bir
kısmet bulmuştur diye meraklanmadım önce. Sonra
karakoldaki jandarmalardan öğrendim. Gittim hastaneye. O
dev gibi adam bir avuç kalmış" (s. 157). İlerleyen zamanlarda
Hüseyin Çavuş artık kendini toparlayamaz; sevdiğini, işini yitir
ve köksüz bir insan durumuna düşer. Köksüzlük de insanları
sona doğru götürür.
Yalnızlık
Modernizm sonrasında
yaşanan
bunalım
ve
yabancılaşma gibi en büyük sıkıntılardan biri de bireyin içine
düştüğü yalnızlıktır. Baharla Gelen'de kahramanların
hepsinde yalnızlık görülür. Hatta kedi bile yalnızlık çeker (s.
50).
Varoluşçulukta yalnızlık öncelikle bireyin yaşama
atılmasıyla başlar. Baharla Gelen'de de bu durum geçerlidir.
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Reha Bey'in okulunu bitirmesi onu mutlu eder: "Ad çekildi...
Yepyeni bir yaşantı, coşkunluk dolu, tatlı bir serüvene atılma
umudu içinde... (s. 21)" İnsanlar arasına karıştığını sanan Reha
Bey, yalnızlık içinde bulur kendini: "Anlaşılan her şey o
zaman başladı. ... belki de bundan sonra ömür boyu sürecek
gerçek yalnızlığımı anladım"(s. 21). Yalnızlığının nedenini ise
başkaları için yaşamak olarak gösterir: "(...) hiçbir zaman,
kendi içimde bile, kendi kendimle baş başa bırakmamışlardı
beni. Herkesle paylaştığım bir yaşantıydı bu. Kendimden
başka herkesin bir ucundan tutup çekiştirdiği" (s. 217).
Zamanla Reha Bey yalnızlığı kanıksar: "Ölü, renksiz taş
yığınları... Onlara bakarak, kendi hiçliğimi, salt ve çaresiz
yalnızlığımı daha iyi kavrıyorum" (s. 153). Yaşamı boyunca
yalnızlığını giderenin sadece annesi olduğunu vurgular: "Hep
tek kalmanın, acılı bir anadan başka yakını olmamanın
üzüntüsünü duydum bu yaşa kadar"(s. 133). Reha Bey
yalnızlıktan kurtulmanın başka yollarını da arar. Çözümü de
kaçışta bulur: "Ama bir yerler olmalıydı, uzaklarda... Başkaları
için yaşadığımı büsbütün onlara bırakıp, kendi yaşantımı
kendimce yaşayabileceğim bir yerler olmalıydı" (s. 217).
Kaçamadığı zamanlar yalnızlıktan kurtulmanın yolunu
yaratıcılık olarak gösterir: "Tanrılar gibi, beni yalnızlığımdan,
beni vicdanımdan kurtaracak yepyeni bir Halide yaratmak
isterdim" (s. 159). Erhan Bener yaratmak eylemini başka
sayfalarda da kullanır (Bener 2000: 22). Bunun nedeni
varoluşçuluk felsefesiyle ilgilidir.
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Romanın ilerleyen sayfalarına diğer kahramanların da
yalnızlık içinde olduğu öne çıkarılır: "Bir ortak nokta
düşünüyorum İzak'la aramızda. Yalnızlık. Belki. Tek ortak
noktamız bu"(s. 82). Hüseyin Çavuş'la kavga eden Reha Bey,
Doktor İzak'la olduğu gibi onunla da yalnızlık bakımından
benzerlikleri olduğunu görür: "Ben, kalabalık kentlerin
ortasında yalnızlığını, zavallılığını hissederek ezilen bir
insanım. O, ulu dağların ortasında bunalıp kalmış bir yaratık"
(s. 213). Görüldüğü gibi yalnızlıklarının nitelikleri farklıdır.
Hiçlik ve Din
Varoluşçulukta önemli bir yer tutan hiçlik de Erhan Bener'in
romanında karşımıza çıkar. Hiçlik yapıtta ilk olarak korku ve
ölüm şeklinde gösterilir: " 'İnsanların en gerçek duygusu, belki de
budur doktor. Korku. Ölmek korkusu. Yok olmak korkusu…"(s.
17). İkinci olarak ise çıldırmak biçimindedir: "Çıldırmak da ölüm
gibi bir şey. İnsan öleceğinin ya da çıldıracağının farkına varsa,
her şeyin bir an önce olup bitmesini ister…"(s. 31). Yazar hiçliği
vurgularken sadece insanların değil, bütün evrenin de yok
olacağını öne çıkarır: " 'Bir gün öleceğiz,' diye mırıldanıyorum.
'Tek tek hiçbirimiz, kendimiz için inanmasak bile bu gerçeğe, bir
gün öleceğiz. Bütün bu uzay, yıldızlar, milyonlarca ışık yılı
uzaklıklarda bizimle birlikte ölecek" (s. 60). Bu nedenle insanın
diğer canlılardan hiçbir farkı yoktur: " 'Sürünmek bu,' diyorum.
'Ömür geçip gidiyor, üç kuruşun, beş kuruşun hesabını yapa yapa.
Hafta sonunu bekliyoruz, ay sonunu bekliyoruz ve her an biraz
daha yaklaşıyoruz ölüme. Niçin? Nedir umduğumuz gelecekten?
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Ne farkımız var mezbahaya sürüklenirken, gözleri yonca
tarlasında kalan budala koyunlardan" (s. 75). Bu yokluk asıl
kahraman olan Reha Bey'i üzmez; aksine mutlu da eder: "Bir
misyoner gibi, kendimi Tanrıya ve onun sonsuzlukla birleşen
yokluğuna yaklaşmış hissederek, zevk bile alıyorum
yoksulluğumdan"(s. 228). Bu ifadeler de sonunu bilen insanın
psikolojik rahatlığını yansıtır.

Bahar Gelen'de yukarıda belirtilen varoluşçuluk izleri
dışında bu akımı meşgul eden din de görülür. Erhan Bener, Bahar
Gelen'de iki kola ayrılan varoluşçuluk akımına uygun hareket
eder. Hem dine uygun ifadeler kullanır hem de dinsizliğe...
Kitabın 212. sayfasında Hüseyin Çavuş'un kendini tehdit etmesi
üzerine yazgıya sığınır: "Alnımıza, pisi pisine kurşunlanmak
yazılmışsa ne yapalım..." (s. 212). Yazgı dışında inanmak
kavramı da romanda görülür. Erhan Bener inanmak sözcüğünü
iki anlamda kullanır. Hem dinsel olarak hem de bireyin kendini
gerçekleştirmesi için kendine inanması olarak: "İnsanın kendi
iradesine inanması, kendi gücüne yaslanması da, alın yazısına
inanması, ona güvenmesi kadar kolay ve gülünç bir şey" (s. 64).
Yine ilerleyen sayfalarda "Önemli olan da inanmaktır, belki.
İnanmak ve bir şeyler yapmak. Yoksa var oluşun değeri nerede
kalır" (s. 143). Bu alıntıda da görüldüğü gibi yazınsal
metinlerdeki çok anlamlılıktan Bener yararlanmış olsa bile
inanmak kavramını, dinsel inançtan çok, bireyin yaratıcılığına
inanması olarak kullandığını vurgulamak gerekir. Bu durum aynı
zamanda yazınsal metinlerde çok anlamlılığın kaçınılmaz bir
unsur olduğunu da gösterir (Çetişli, 2008: 80; 151-152). Bunu
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yapmasının nedeni de romanını ilkeleri doğrultusunda yazdığı
varoluşçuluk felsefesidir. Baharla Gelen'de yabancılaşma 1,
sıkıntı 2, korku 3, boğuntu 4 gibi varoluşçuluk akımının diğer
nitelikleri de görülür.
SONUÇ
Batı'da önceki yüzyıllarda iki yüz, üç yüz yıl süren
akımlar, klasisizm gibi, XX. yüzyılın ilk yarısında bilimsel,
teknolojik gelişmeler ve savaşlar nedeniyle kısa sürede
değişmeye başlar. Bu akımlardan biri olan varoluşçuluk da
1930'ların sonunda 1940'ların başında edebiyat dünyasına
girer. Öncelikle bir felsefe olarak ortaya çıkan varoluşçuluğun
kökenleri Antik Yunan'a kadar gider. XIX. yüzyılda ise
felsefede kendini gösterir. İnsanın özünü gerçekleştirme
mücadelesini kendine konu edinen varoluşçular, kendi
içlerinde dine yaklaşımları bakımından iki gruba ayrılır. Her
iki taraf da insanı ele alır; fakat ulaştıkları sonuçlar farklıdır.
Dinsiz varoluşçulara göre insanın sonu hiçliğe giderken
dincilere göre ise sonsuzluğa gider. Bu iki grup içerisinde
dinsiz kanadı oluşturan Nietzsche, Sartre, Albert Camus'nün
görüşleri daha çok etkili olur. Felsefeden edebiyata da
yansıyan varoluşçuluk, özellikle de romanda, kendini
gösterir. Felsefî roman adında yeni bir roman türünün
Bener, 2000: 19, 39, 159, 217, 218.
A.g.e., 197, 204, 222.
3 A.g.e., 11, 60, 169.
4 A.g.e., 134.
1
2
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doğurur. 1960'larda postmodernizm ortaya çıkıncaya kadar da
hâkim akım olarak kalır.
Türk edebiyatında Batılı edebiyat akımlarının görülmesi
Tanzimat yıllarında başlar. Genellikle Batı'dan geç ve biraz
da eksik alınan bu edebiyat akımları, Servet-i Fünûn ve II.
Meşrutiyet yıllarında daha yakından izlenilmeye başlanır.
Cumhuriyet sonrasında okullaşmanın yaygınlaşması, yabancı
dilleri bilenlerin sayılarının artması, çeviri etkinliklerinin
daha bilinçli yapılması gibi nedenlerden ötürü Avrupa'daki
gelişmeler anında Türkiye'ye yansır. Varoluşçuluk akımının
Türk aydınlarının dikkatini çekmesi ve Türkiye'de tartışılması
bu nedenle çok hızlı olur. 1950'lerde de Türk edebiyatında
görülür.
Edebiyatın farklı türlerinde yapıtlar veren Erhan Bener,
romanlarında varoluşçuluk akımına da yer verir. Bu durum
özellikle ilk dönem eserlerinde daha yaygındır. Baharla
Gelen'de hayatın anlamını kavramaya çalışan biri olarak
okura sunulan Reha Bey, içinde yaşadığı topluma
yabancılaşınca yaşamını, kimseye bağlı olmadan, kendisi
belirlemeye başlar. Sürekli yeni arayışların ve başlangıçların
içinde olur. Romandaki Hüseyin Çavuş, Cavidan Hanım gibi
diğer kahramanlar da kendi kararlarını kendileri verirler.
Böylece kendilerinin belirledikleri hayatın sonucuna
katlanırlar.
Erhan Bener yapıtında varoluşçuluk akımının tek bir
yönüne ağırlık vermez. Baharla Gelen'e varoluşçuluk akımı
serpiştirilir. Bir tarafta din kavramına meydan okunurken öte
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yanda inanmaktan, yazgıdan söz edilir. Yine bir tarafta hiçlik
öne çıkarılırken diğer yanda kendini var edebilme üzerinde
durulur. Bu özellikleriyle Baharla Gelen ikiye ayrılan
varoluşçuluk akımının iki kanadına da gönderme yapar; fakat
Erhan Bener eserinde hiçliği öne çıkardığı için dinsiz olanlara
yaklaşır. Varoluşçuluk temelde bir felsefî akım olduğu için
Baharla Gelen'in bazı bölümlerinde felsefe izleri de görülür.
Yazar varlık-yokluk, Tanrı ve kimi sorularla felsefe yapmaya
yönelir. Erhan Bener bu kavramlar üzerinden felsefe
yaparken net bir sonuca da varmaz. Zaten amaç felsefe
yapmak olduğu için bu durum da normal kabul edilebilir.
Özetle Erhan Bener varoluşçuluk akımının karmaşık ve
felsefî özelliklerini romanda başarılı bir biçimde kullanmasını
bilir.
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(Çev. Ömer Faruk Huyugüzel), İzmir: Akademi
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BÖLÜM 5:
METİN TÜRLERİ VE UZMANLIK ALANI ALT
EDİNÇLERİNİN ÇEVİRİYE YANSIMASI
Dr. Aykut HALDAN 1
GİRİŞ
Edinç kavramı genellikle, çeviri yapabilmek ve çevirmen
olmak için gerekli bilgi ve becerilerin tamamını içeren üst bir
kavram olarak kabul edilir. Çeviribilim araştırmalarında
gelinen son noktada çeviri edincinin birçok alt edinçlerden
oluşan edinçler bütünü olduğu yadsınamaz bir gerçektir
(Eruz, 2008: 26). Bu alt edinçlerin en başında dil edinci ve
kültür edinci gelmektedir. Bu önemli iki edincin hemen
ardından ise çeviride aynı oranda önemli bir rol üstlenen
metin edinci uzmanlık alanı edinçleri yer almaktadır.
Yeterli seviyede dil ve kültür edincine sahip olan
çevirmenin amacına uygun çeviri metin oluşturabilmesi için
kaynak metnin türünü ve hedef kültürdeki yerini iyi
algılaması gerekmektedir. Nitekim kaynak metindeki birçok
kelime kullanıldıkları alana göre hedef dilde başka anlamlara
gelebilmektedir. Sadece dil edincinin çeviri yapmak için
Öğr. Üy. Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim
Tercümanlık Bölümü, Edirne, Türkiye. E-posta:
aykhaldan@yahoo.com.

1

125

yeterli olduğu geleneksel görüş artık günümüzde geçerliliğini
yitirmiştir. Çünkü çeviri yapmak kaynak metinde yer alan
kelimelerin erek metindeki kelimelerle öylece yer
değiştirmesi kadar basit bir eylem değildir. Çeviri eylemi
Hönig'in de belirttiği gibi çevirmenin kaynak metni, kaynak
kültürdeki etkisini ve hedef kitlesini aynı zamanda erek
metnin hedef kitlesini göz önüne alarak aktardığı çok
karmaşık bir süreçtir (Hönig, 1991: 11).
Çeviribilim ve çeviri eylemi çerçevesinde edinç
kavramına bakıldığında edincin sadece bireysel becerileri
değil, aynı zamanda toplumsal yetkinliği de içerdiği
görülmektedir. Çeviri eyleminin gerçekleştiği sürekli
izlenecek ideal tek bir süreç bulunmamakta, aksine her
defasında bu süreçlerde farklı şekillerde yaklaşımlar
izlenmesi gerekmektedir (Risku, 1998: 11). Eruz'a (2003: 72)
göre, çeviri edincini oluşturan temel taşlardan birisi kültürel
bütünsel bakıştır ve çevirmenler bu bakış açısıyla açık uçlu
bir süreç olan çeviri sürecinde kendilerini sürekli
geliştirebilmelidir. Eruz (2003: 73), çeviri edincini bir üst
edinç olarak görmekte ve çeviri eğitiminin, çeviri edinci, dil
ve kültür edinci, metin çözümleme ve oluşturma edinci ve
araştırma yöntemlerini ve tüm bu süreçte uygulanması
gereken yöntemleri kazandırmaya çalıştığını ifade
etmektedir.
Neubert (2000: 67) çeviri edincini tanımlarken birbiriyle
etkileşim halinde olan farklı özellikler belirlemiştir. Buna
göre;
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• Çeviri edinci farklı boyutlarıyla karmaşık bir olgudur.
• Bir dildeki yapı ve anlamı başka bir dilde yaşama
geçirmeyi gerektirdiği için yaratıcılık gerektirmektedir.
İstenilen başarıya ulaşmak için çevirmende bir durum bilinci
olmalıdır.
• Çevirmen metin türüne bağlı olarak geleneksel kalıpları
öğrense bile her çeviri edimi ayrı bir serüvendir ve her
seferinde yenilenen bir tarihsellik gerektirir.
• Çevirmenin sahip olması gereken beceriler çeşitlilik
gösterir. Geleneksel bir diploma eğitimi dışında özel konu
alanı bilgisi ve birikimi gerektirir.
• Sözcüğü sözcüğüne çeviri başarılı bir çeviri yöntemi
değildir. Bu nedenle erek dilde en iyi etkiyi yaratmak için
çoğu zaman kaynak metnin anlamına yakınsa çeviri yapmak
gerekir.
• Bütün bu nedenlerden dolayı çeviri edincinin ucu
açıktır (Neubert, 2000: 67).
Metin Edinci
Dile hâkim olmak metin üretiminin temelini
oluşturmaktadır. Çevirmenler metin üretmesi beklenen
uzman kişilerdir ve metinlerin alıcısına gönderilen iletişim
araçları olduğunun bilincinde olmaları gerekmektedir
(Barczaitis, 2002: 175). Çevirmene çeviri eylemine
başlamadan önce çeviri metninin iletişimsel işlevinin ve
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kültür içindeki konumunun açıklanması gerekmektedir.
Burada sözü edilen metin üretimine geçmeden önce,
çeviri görevinin talimatlarıyla bağlantılı olan erek
metin çözümlemesinin yapılması gerekmektedir. Aynı
zamanda kaynak metin çözümlemesi de yapılmaktadır
(Barczaitis, 2002: 176). Metin çözümleme edinci aynı
zamanda kaynak metindeki ve yapılan çeviri metindeki
aksaklıkların farkına varılması anlamına gelmektedir. Bu
aksaklıklar özellikle kaynak metnin içeriksel boyutunda
ise çeviride zorluklar çıkmasına sebep olabilir. Ancak
belirtildiği gibi yapılan çeviride bu aksaklıkların farkına
varılması çevirmenin çeviri edincinden kaynaklanmaktadır.
Çevirmenin kendi ürettiği çeviri metnine eleştirisel ve
şüpheci yaklaşması onun uzman davranışının bir
göstergesidir (Barczaitis, 2002: 177).
Nord'a göre metin çözümlemesi sorunların farkına
varılması için bir araç olabilir; bu çeviri sorunları
pragmatik, kültürel, dilbilimsel ve metinsel düzlemde
söz konusu olabilmektedir (Nord, 1992: 45). Çevirmen
çoğunlukla zaman baskısı altında çalıştığı için, metinleri
ayrıntılı bir şekilde inceleme ve çözümleme yapma fırsatı
bulamamaktadır ve bu da bazı durumlarda çevirinin kalitesi
adına olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir (bkz. Wills,
1996: 10). Barczaitis'e göre farklı dillerde ve kültürlerde,
kültürlere özgü metin alımlama ve metin üretme uzmanı
olarak nitelendirilen çevirmenlerin karşılaştırmalı metin
edinci edinçler bütünündeki önemli edinçlerden bir
başkasıdır (Barczaitis, 2002:178).
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Reiss ve Vermeer'e göre her metin türünün kültürle
bağlantı olarak kendi özgü metin türü gelenekleri vardır;
kültürler kendi içinde iletişimi sağlamak için kendine özgü dil
kullanımı ve metin taslağı oluştururlar (Reiss, Vermeer, 1991:
177). Amman (2008: 78), metin edincini, "kişinin hem
yabancı bir kültürde hem de kendi öz kültüründe metinleri
alımlaması ve metin üretimiyle ilgili becerisi" olarak
tanımlar. Metin edinci kavramı için bu tanımlama oldukça
yön belirleyicidir. Bu tanımdan hareketle, metin edincinin
çeviri ediminde hem kaynak dünya hem de erek dünyadaki
işlemlerde etkinleştiği ortaya çıkmaktadır.
Metnin alıcısı olarak bir çevirmen, önünde duran metnin
dil-içi, dil-dışı elementlerini inceler, sorgular. Dolayısıyla
çevirdiği metindeki dilsel göstergelere tarafsız ve nesnel
bakması beklenen çevirmenin, kendi kişisel bakış açısına göre
metinde değişiklikler yapması söz konusu olabilir. Kıran'a
göre bir metnin tek bir anlamı vardır. Ancak bu anlam, metin
yüzeyinden sıyrılıp alınabilecek bir yorum değil, tam tersine,
metnin görünmeyen, soyut katmanlarından, somut, biçimsel,
yazılı ve sessel katmanlarına dek çıkan çok yönlü tek bir
anlamdır. Anlam metnin içinde, metinle oluşur. Hiçbir metin
anlamını doğrudan veremez. Nasıl yazar metni yaratırken,
yazarken oluşturursa, okur da okuma sürecinde kendi
çabasıyla anlamı yaratır. Anlamın değişik yüzleri ve
katmanları, çeşitli okuma yöntemleriyle sergilenebilir, ama
hiçbir zaman tümüyle tüketilemez. Aynı okurun farklı
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zamanlarda yaptığı farklı okumalar aynı metnin farklı
biçimlerde yorumlanmasına neden olur (Kıran, 2002: 11).
Çevirmenlikte metin edinci iki yönlüdür; hem metinleri
anlama, yorumlama ve çözümlemeyi, hem de yazmayı içerir.
Çevirmen her iki dildeki metin türleri ve geleneklerini bilmeli
veya bilmesi gerektiğinin bilincinde olmalıdır. İki dilde de
okunaklı ve anlaşılabilir metinler üretebilmelidir. Çevirmenin
kendisini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilmesi çok
önemlidir.
Konu ve Uzmanlık Edinci
Turgay Kurultay konu edincini, çeviri üst edinciyle
birleştirerek şöyle bir tanıma ulaşır: Çevirmen hangi alanda
iletişimi sağlayabiliyor ve metnin sorumluluğunu
üstlenebiliyorsa, o alanda çeviri edincine sahip demektir
(Kurultay 1997: 26). Benzer biçimde, Niklas Luhmann'ın
dizge kuramını çeviri üzerinden düşünen Hermans (2007),
çevirmenin farklı uzmanlık alanlarıyla etkileşime giren ve
başarılı bir biçimde iletişim kurabilen bir uzman olduğuna
dikkat çeker. Belli bir uzmanlık alanındaki metnin
sorumluluğunu alabilmek veya o alanda başarılı bir biçimde
iletişim kurabilmek için, o alanın metinlerini anlamak gerekir.
Konu ve uzmanlık edinci kültürlerin farklı bakış
açılarıyla birbirlerinden ayrıldığı için kültürle bağımlı
oldukları
belirtilmektedir.
Farklı
bakış
açıları
karşılaştırıldığında çeviri problemlerinin pragmatik açılardan
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ortaya çıktığı görülmektedir. Çevirmenin çeviri görevi için
aldığı metni tam olarak anlayabilmesi için konu ve alan
bilgisine ihtiyacı vardır. Bunda daha fazlası ise terminoloji
bilgisine aittir (Nord, 2002: 76).
Çeviribilimci Gerhard Budin uzmanlık edincini
gerekliliğini şu şekilde savunmaktadır: "Günümüzde bütün
bilim dallarında, ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler alanında
ve bütün diğer uzmanlık alanlarında uzmanlaşma ön planda
olduğu için, çevirmenler de mesleki çalışmalarında bazı özel
alanlarda ve alt alanlarda uzmanlaşmak zorunda kalmışlardır"
(Budin, 2002: 77). Uzmanlık metinlerinin anlaşılması için çok
geniş bir alan bilgisi gereklidir. Metinleri anlama ise erek
dilde işlevsel metin üretimi için ön koşuldur. Çeviri edincini
uzmanlık metinleri bakımından geliştirmek için alan ve konu
bilgisini içselleştirmek gerekmektedir. Bu da ana dilde ve
yabancı dildeki uzmanlık metinlerini karşılaştırmalı
çözümleyerek mümkün olabilir.
Uzmanlık Alanları Metinlerinde Kelimeler ve Değişen
Anlamları
Sözcükler metinlerin içinde anlam kazanırlar ve bu
anlamlar da metinlerin türlerine göre değişiklik
göstermektedir. Dolayısıyla çevirmenlerin farklı uzmanlık
alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve geniş çaplı bilgi
sahibi olmaları gerekmektedir. Konuyu daha somut hale
getirmek gerekirse örneğin Almanca "der Absatz"
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kelimesinin çevirisi farklı metin türlerine göre değişiklik
göstermektedir: Hukuk metinlerinde kelime "kanun maddesi,
bent, fıkra" anlamlarında, haber metinlerinde "satış, sürüm"
anlamlarında, dilbilgisi alanında "satır başı, paragraf"
anlamlarında, gündelik konuşma dilinde "kahve telvesi, tortu"
anlamlarında, alışveriş ve giyim sektöründe "ayakkabı
topuğu" anlamında, dağ, merdiven veya duvar gibi devam
eden yüzeylerde "ara, ara verme, kesinti" anlamlarında ve
coğrafi metinlerde "vadi tabanı" anlamında kullanılmaktadır.
Bu örnekten yola çıkarak çevirmen kendisine gelen çeviri
görevinde metin türünü belirleyerek kelimenin o metin
türündeki anlamına odaklanmalıdır. Ör: "Durch den hohen
Absatz verändert sich die gesamte Erscheinung." cümlesinde
metin türü moda, giyim sektörü bağlamında düşünülmezse
"Yüksek topuklarla tüm görünüş değişmektedir." anlamı
sağlanamaz. Çevirmen aynı cümlenin metin türünü haber
metinleri olarak ele alırsa, o zaman "Yüksek cirolarla tüm
görünüş değişmektedir." anlamı ortaya çıkar. Örneklerde de
görüldüğü üzere çevirmen metin edincine ve metin türüne
hâkim değilse sözcüğün doğru aktarımını yapamayacak ve
yanlış çeviriler ortaya çıkaracaktır.
Akbulut'un (2005: 106) da belirttiği gibi çevirmen, diğer
birçok profesyonel uğraştan farklı olarak (doktorluk,
avukatlık vb.) çevirmenliğin yanında aynı zamanda başka bir
mesleki özelliğe sahiptir ve bu özelliklerin beraberinde
getirdiği görevleri yerine getirmede eğitimi esnasında
kazandığı çeviri edinci ve uzmanlık alanı bilgisinin rolü
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büyüktür (Akbulut, 2005: 106). Çeviri edinci ve uzmanlık
alan bilgisine sahip bir çevirmen bu türden çevirileri yapmak
için bilgi, birikim ve donanımın gerektiğini bilir (Eruz, 2000:
54). Uzmanlık metnini diğer metin türlerinden ayıran özellik
kendine özgü bir dili ve hedef kitlesine sahip olmasıdır (Eruz,
2000: 51).
Bu konuda diğer örnekler www.dw.de haber sitesinden
alınmış,
Türkçe
karşılıkları
www.suupso.de
ve
www.beluka.de adlı online sözlüklerden bulunarak aşağıda
tablo içinde verilmiştir. Tabloda yer alan sözcükler farklı
metin türlerinde farklı anlama gelen sözcüklerden seçilmiştir.
Örnek Kelimeler Tablosu
*abbauen: Haber metinlerinde "azaltmak", yapı sektöründe
"sökmek, parçalamak", ticari metinlerde "fiyat indirmek",
iş piyasasında "görevden almak, güçsüz kalmak, tasfiye
etmek" anlamlarında kullanılmaktadır.
*jemanden / etwas abziehen: Haber metinlerinde "geri
çekmek", matematikte "çıkarmak", savaşta "ateş etmek,
tetiği çekmek", günlük hayatta "hava atmak, gösteriş
yapmak", ticari metinlerde "fiyat indirmek, düşürmek",
hayvancılıkta ve kasaplarda "derisini yüzmek", edebi
eserlerde "çekip gitmek, ortadan kaybolmak" anlamlarında
kullanılmaktadır.
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*das Amt: Haber metinlerinde "resmi görev, vazife,
hizmet", anlamlarında gündelik iş dünyasında "kurum,

makam, ofis, kalem, idare, daire, memuriyet, santral"

anlamlarında kullanılmaktadır.

*nach Angaben von: Haber metinlerinde "bilgisine,
beyanına göre" anlamlarında, spor dallarından teniste
"serviş vuruşu", gündelik sokak dilinde "yüksekten atma,
böbürlenme, palavra atma" anlamlarında, hukuk
metinlerinde "beyan, talimat, ifade" anlamlarında
kullanılmaktadır.
*angeschlagen: Haber metinlerinde " ekonomik açıdan
kötü durumda" anlamında, spor dallarından boksta

"bayılacak

duruma

gelmiş,

kroke, yıpranmış"
anlamlarında, gündelik hayatta "bitap, bitkin, yorgun"

anlamlarında kullanılmaktadır.

*anhalten, etwas hält an: Haber metinlerinde "bir şeylerin
devam etmesi, sürmesi" anlamında, gündelik dilde
"durmak, ara vermek" anlamlarında, ikili ilişkilerde "bir
kıza talip olmak, tembih etmek ve tutmak" anlamlarında
kullanılmaktadır.
*der Anschlag: Haber metinlerinde "suikast" anlamında,
daktilo için "tuşlara dokunma, tuşlama", spor dallarından
yüzmede "kulaç", gündelik dilde "baskın, darbe, afiş, duvar
ilanı, vurma, vuruş, çarpma, çıkıntı, örgüdeki ilk ilmik"
anlamlarında kullanılmaktadır.
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*sich auflösen: Haber metinlerinde "bir grup veya
organizasyonun sona ermesi, dağılması" anlamlarında,
ticari metinlerde "anlaşmayı feshetmek, bozmak, iptal
etmek, bitirmek" anlamlarında, ilaç ve bazı maddeler için
"suda çözülmek, erimek" anlamlarında, gündelik diğer
konularda "parçalamak, kaldırmak, sorunu çözmek, terhis
etmek" anlamlarında kullanılmaktadır.
aufnehmen: Haber metinlerinde "bir şeye
başlamak" anlamında, ticarette "kredi almak", politikada
"kabul etmek", otelcilikte "yatırmak, yerleştirmek,
karşılamak, kabul etmek" anlamlarında, fotoğraf makinesi
için "resim çekmek, video kaydı yapmak" anlamlarında
kullanılmaktadır.
*etwas

*auslaufen,

etwas

läuft

aus:

Haber

metinlerinde

"sözleşmenin sona ermesi, bitmesi" anlamlarında, sıvılar
için "akmak, sızmak, damlamak" anlamlarında, gemicilikte
"limandan ayrılmak, hareket etmek" anlamlarında
kullanılmaktadır.

*etwas begrüßen: Haber metinlerinde "bir şeyi olumlu
görmek, onaylamak" anlamlarında, gündelik dilde ise
"selamlamak, karşılamak" anlamlarında kullanılmaktadır.
*etwas beilegen: Haber metinlerinde "çatışmaları barışçıl
sonlandırmak, yatıştırmak" anlamlarında, gündelik dilde
mektup veya postaya "eklemek, ilave etmek" anlamlarında,
ikili ilişkilerde "anlayıncaya dek anlatmak" anlamlarında
kullanılmaktadır.
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*etwas beziehen: Haber metinlerinde "(para) almak"
anlamında, gündelik dilde "abone olmak, getirtmek, ilişkili

görmek, uygulamak, çarşaf sermek, çarşaf örtmek, büro ve
evler için taşınmak" anlamlarında kullanılmaktadır.

*die Bilanz: Haber metinlerinde "bilanço, gelir gider
tablosu" anlamında, gündelik dilde ise "denge, terazi,
kantar" anlamlarında kullanılmaktadır.
*der Diplomat: Haber metinlerinde "dışişleri bakanlığında
yüksek görevli, diplomat" anlamlarında, mecazi olarak ise
"becerikli kişi" anlamında kullanılmaktadır.
*die Disziplin: Haber metinlerinde "spor dalı" anlamında,
akademik dilde "dal, bilim alanı", yönetim ve hukuk
dilinde ise "disiplin, sıkı düzen" anlamlarında
kullanılmaktadır.
*der Durchbruch: Haber metinlerinde "başarı, zafer,
atılım" anlamlarında, coğrafya metinlerinde "geçit, gedik,
yol, kırılma" anlamlarında, sokak dilinde "yeni bir çığır
açma, patlak verme" anlamlarında kullanılmaktadır.
*düster: Haber metinlerinde "iyi olmayan, olumsuz,
negatif" anlamlarında, edebi metinlerde "kasvetli, karanlık,
neşesiz, somurtkan" anlamlarında kullanılmaktadır.
*der Einsatz: Haber metinlerinde "eylem, müdahale, görev,
operasyon" anlamlarında, iş dünyası dilinde "faaliyet,
kullanma, iş, özveri, çalışma, istihdam, girdi"
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anlamlarında, cihazlar için "ek parça, takma parça,
çekirdek, devreye sokma" anlamlarında kullanılmaktadır.
*etwas einstellen: Haber metinlerinde "bir şeyleri
durdurmak, kesmek" anlamında, tıp dilinde "ilaç dozunu
ayarlamak, koyma", iş dünyasında "iş vermek, işe almak,
işe yerleştirmek" anlamlarında, gündelik hayatta "arabayı

garaja koymak, akord etmek, bitirmek, bırakmak,
kaldırmak, cihazları ayarlamak, düzeltmek, programı,
yayını durdurmak" anlamlarında kullanılmaktadır.

*der Einzug: Haber metinlerinde "meclise girmeye hak
kazanma" anlamında, gündelik dilde "taşınma, nakil,
girme" anlamlarında kullanılmaktadır.
*empfindlich: Haber metinlerinde "olumsuz olarak çok
büyük, çok fazla, şiddetli" anlamında, gündelik dilde ve
edebi metinlerde "hassas, duyarlı, nazik, ince, alıngan, içli,
çıtkırıldım" anlamlarında kullanılmaktadır.
*entbrennen, etwas entbrennt: Haber metinlerinde "birden
bire ortaya çıkmak" gündelik dilde ise "kızışmak,
alevlenmek" anlamlarında kullanılmaktadır.
*ein schweres Erbe antreten: Haber metinlerinde "zor bir
durumda devralmak, görevi üstlenmek" anlamlarında,
gündelik dilde "kötü bir miras almak" anlamında
kullanılmaktadır.
*flexibel: Haber metinlerinde "hızlı değişikliklere, her yere
ayak uydurabilen" anlamında, gündelik dilde " bükülür,
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eğilir,

esnek,

kullanılmaktadır.

hareketli,

oynak"

anlamlarında

*fordern, etwas fordert (Opfer). Haber metinlerinde "sebep
olmak" anlamında, gündelik dilde ise "istemek, talep
etmek, gerektirmek" anlamlarında kullanılmaktadır.
*die Formsache: Haber metinlerinde "problemsiz, kesin
gözüyle görünen" anlamında, gündelik dilde "formalite"
olarak kullanılmaktadır.
*die Fraktion: Haber metinlerinde "mecliste aynı partiden
milletvekillerinin grubu" anlamında, kimya metinlerinde
ise "kesimleme, gruplama" anlamında kullanılmaktadır.
*führend: Haber metinlerinde "birinci sırada, en iyisi"
anlamlarında, iş dünya ise "idareci, baştaki" anlamlarında
kullanılmaktadır.
*das Gefecht: Haber metinlerinde "silahlı çatışma ve
tartışmalarda sözcük harbi" anlamlarında, gündelik dilde
"muharebe, çarpışma" anlamlarında kullanılmaktadır.
*im Gegenzug: Haber metinlerinde "karşılık olarak"
anlamında, gündelik dilde " karşı hava, karşı hamle"
anlamlarında kullanılmaktadır.
*gelten, etwas/jemand gilt als etwas/jemand: Haber
metinlerinde " birçok insanın bir kişi hakkındaki genel
değerlendirmesi" anlamında, hukuk metinlerinde
"yürürlükte olmak, geçerli olmak" anlamlarında, para
piyasalarında "değerli olmak, değerinde olmak"
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anlamlarında, iş dünyasında "sözü geçmek, takdir edilmek,
bir şeye yönelik olmak" anlamlarında kullanılmaktadır.
*der Gipfel: Haber metinlerinde "Konferans, zirve, üst
düzey devlet adamları buluşması" anlamlarında, coğrafya
metinlerinde "doruk, tepe, en yüksek nokta" anlamlarında,
gündelik dilde " had safha" anlamında kullanılmaktadır.
*die Größe: Haber metinlerinde "tanınmış şahsiyet,
alanında önde gelen uzman" anlamlarında, ticaret ve
gündelik dilde "ebat, boyut, ölçü, kat sayı, güç, kalınlık,

toplam, kuvvet, beden, numara, büyüklük, önem"

anlamlarında kullanılmaktadır.

*gut: Haber metinlerinde "aşağı yukarı, nerdeyse,
yaklaşık" anlamlarında, gündelik dilde ise "iyi, güzel,

faydalı, hoş, kazançlı, lezzetli, zahmetsiz, peki, pekâlâ"

anlamlarında kullanılmaktadır.

*so gut wie: Haber metinlerinde "neredeyse, hemen
hemen" anlamlarında, gündelik dilde "(mümkün) olduğu
kadar" anlamlarında kullanılmaktadır.
*etwas hält an: Haber metinlerinde "devam etmek,
sürmek" anlamlarında, gündelik dilde "tutmak, yakalamak,
stop etmek" anlamlarında kullanılmaktadır.
*der Haushalt: Haber metinlerinde "bütçe" anlamında,
gündelik metinlerde "aile, ev işleri, ev idaresi, ev sakinleri,
hane, evde yaşayan kişiler" anlamlarında kullanılmaktadır.
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*Hochburg: Haber metinlerinde "kale" anlamında gündelik
metinlerde "merkez, başkent" anlamlarında, askeri
metinlerde "burç" anlamında kullanılmaktadır.
Uygulama Örneği
Uygulama Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 3.
Dönem Seçmeli Basın ve Medya Çevirisi I dersinde
yapılmıştır. Sorularda geçen haber metinleri kavramları
derslerde öğrencilere anlatılmıştır. Uygulamaya 10 öğrenci
katılmış ve aşağıda verilen cümlelerin Türkçe karşılıkları
istenmiştir.
a) 2011 hatten viele Firmen einen höheren Absatz als
2012.
"2011 yılında birçok şirket 2012 yılına oranla daha fazla
ciro yaptılar." cümlesinde öğrencilerden 8'i doğru cevap
verirken 1'i Absatz kelimesi için bilanço kelimesini
kullanmış, 1'i de boş bırakmıştır.
b) In den nächsten Jahren möchten die USA ihre
Truppen aus dem Irak abziehen.
"Önümüzdeki yıllarda ABD kuvvetlerini Irak'tan geri
çekmek istiyor." cümlesinde abziehen kelimesi tüm
öğrenciler tarafından doğru aktarılmıştır.
c) Der Terroranschlag vom 11. September 2001 hat die
Welt verändert.
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"11 Eylül 2001 Terör saldırısı dünyayı değiştirdi."
cümlesinde Anschlag kelimesi 6 öğrenci tarafından doğru, 2
öğrenci tarafından darbe şeklinde, 2 öğrenci tarafından baskın
olarak aktarılmıştır.
d) Letzte Woche löste sich die Gruppe wegen
Geldproblemen auf.
"Grup geçen hafta para problemleri yüzünden dağıldı."
cümlesinde auflösen kelimesi 9 öğrenci tarafından dağıldı,
ayrıldı anlamlarında kullanılırken 1 öğrenci çözüldü şeklinde
çevirmiştir.
e) Ein Durchbruch in dem Gespräch zwischen Regierung
und Opposition wird nicht erwartet.
"Hükümet ve muhalefet arasındaki görüşmeden bir
olumlu bir sonuç/başarı beklenmiyor." cümlesinde
Durchbruch kelimesi 6 öğrenci tarafından doğru kabul
edilebilir, 3 öğrenci tarafından açık olarak verilmiş, 1 öğrenci
boş bırakmıştır.
f) Nachdem Unfall hat die Polizei sofort die
Untersuchungen aufgenommen.
"Kazadan sonra polis hemen soruşturmalara başladı."
cümlesinde Untersuchung kelimesi için öğrencilerin 8'i
araştırma, inceleme gibi kabul edilebilir kelimeler kullanırken
1 öğrenci muayene, 1 öğrenci tahlil sözcüklerini tercih
etmiştir.
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g) Mehr Menschen als im letzten Jahr beziehen
Arbeitslosengeld.
"Geçen seneye oranla bu sene daha fazla insan işsizlik
parası alıyor." cümlesinde beziehen kelimesi bütün öğrenciler
tarafından para almak anlamında kullanılmıştır.
h) Die Sitzung dauert gut eine Stunde.
" Toplantı yaklaşık bir saat sürdü." cümlesinde 7 öğrenci
gut kelimesini doğru kullanırken, 3 öğrenci iyi, güzel
anlamında aktarmışlardır.
i) Der Streik im öffentlichen Dienst geht in die dritte
Woche.
"Kamudaki grev üçüncü haftaya doğru ilerliyor."
cümlesinde öffentlich kelimesi 8 öğrenci tarafından doğru
çevrilirken 2 öğrenci açık alanda yapılan anlamında
aktarmayı tercih etmişlerdir.
j) Bei den Olympischen Winterspielen treten die Sportler
in 15 verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.
"Kış olimpiyatlarında sporcular 15 farklı spor dalında
karşı karşıya geldiler." cümlesinde Disziplin kelimesi için 8
öğrenci doğru aktarırken, 2 öğrenci disiplin cezası olarak
aktarmışlardır.
Uygulama
sonucunda
öğrencilerin
yaptıkları
çevirilerden anlaşılacağı üzere öğrencilerin haber
metinlerinde kullanılan kavramları çoğunlukla doğru
aktardıkları görülmektedir. Doğru aktarım yapamayan
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öğrenciler derslerde gerekli özeni göstermeyen Almanca
bilgisine çok güvenerek metin türleri bilgisini önemsemeyen
öğrenciler oldukları tespit edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada farklı metin türlerinde kullanılan sözcüklerin
metin türlerine göre anlamların da değiştiği konusunda
farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır. Çevirmenlerin çalışma
malzemeleri metinlerdir. Sözcükler cümleler içinde, cümleler
ise bir bütün olarak metinlerin içinde anlam kazanırlar. Çeviri
eylemi çok boyutlu bir olgudur ve çeviriler metin türlerine
göre değişiklik gösterebilirler. Bu yüzden çevirmenler çeviri
kararlarını belirlerken metin türlerine dikkat etmeleri
gerekmektedir. Çünkü dillerarası çeviride aynı kelimeler
farklı kavramlarla ifade edilebilirler.
Sözcüklerin metin türlerine göre farklı anlamlarda
kullanılmaları bu çalışmada Almancadan seçilen farklı
örneklerle anlatılmıştır. Ancak yapılan uygulama sonucunda
da görüldüğü üzere öğrencilere metin türlerine göre sözcükler
cümleler şeklinde verilirse öğrencilerin kavramları
içselleştirmeleri daha kolay olmaktadır. Çeviri uygulaması
sonucunda öğrencilerin gösterildiği takdirde metin türlerine
göre işlevsel çeviriler yapmayı öğrendikleri ortaya
çıkmaktadır. Çevirilerde doğru karşılığı veremeyen
öğrencilerin derslere az katılan veya Almanca bilgisine
güvenerek derslerde gerekli özeni ve dikkati göstermeyen
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öğrenciler oldukları görülmüştür. Zira herkesin
hoş" anlamında bildiği "gut" kelimesini derse
çoğu öğrenci haber metinlerinde "yaklaşık,
anlamında kullanmaları gerekirken, yine "iyi,
anlamında çevirmişlerdir.

"iyi, güzel,
katılmayan
neredeyse"
güzel, hoş,

Çeviri eğitiminde öğrencilerin her türlü metin türlerini
tanıma olanaklarının sunulması önemlidir; çünkü metin
edinci ve uzmanlık alanı edinçleri çevirmenler için dil edinci
ve kültür edincinden sonra en önemli alt edinçlerdir.
Kendisinin ana dil ve yabancı dil bilgisi çok iyi olduğunu
iddia eden her çevirmen eğer yeteri kadar metin türleri
bilgisine hâkim değilse, çalışmada da görüldüğü gibi bir
şekilde bu eksiklik karşısına çıkacak ve amacına uygun
işlevsel çeviriler yapamayacaktır.
Kuramsal düzeyde metni tanımlayabilen ve metin
türlerini tanıyan öğrenciler metin edincini, çeviri
uygulamalarında
kaynak
kültürdeki
metinleri
çözümleyebilmek ve yorumlayabilmek için kullanırlarken,
erek kültürde de metin kurallarına uygun, kendi içerisinde
yapı ve anlam bakımından tutarlı metinler üretebilmek için
kullanırlar. Aynı şekilde uzmanlık alanı edinci de çevirmene
kaynak ve erek dilde metinlerin ait olduğu alanlara özgü
aktarımları sağlamada etkin rol oynamaktadır.
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