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“O, benzeri olmayan bir definedir. O, İskender’in zulmette 

arayıp bulamadığı ab-ı hayattır. O, edebiyat serhatlarını aşıp gelen 

manevi bir selamdır.”  

(Batmayan Gün: 82). 

Ayverdi’nin Dr. Kerim için söylediği ifade 
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 “Medrese, şarkı tanıdığını zanneder; ancak ondan fersahlarca 

uzaktır. Siz de garbı tanıdığınızı sanırsınız; fakat Garptan binlerce 

defa geridesiniz. (…). Şark da, hakiki garp tekniğine ve maddeciliğine 

omuz silktiği için harap, yıkık, geri ve tasalıdır” 

 (Mesihpaşa İmamı: 73) 
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ÖN SÖZ 

Cumhuriyet dönemi romancısı olan Samiha Ayverdi, roman deneme ve 

hatıralarında farklı konulara değinmiştir. Bu konular dönemin 

toplumunda birer “içtimai yara” halini almıştır.  Ayverdi, toplumsal bir 

konu olarak gördüğü mevzuları her platformda dile getirmiş ve 

fikirlerinin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Yazarın külliyatı göz 

önüne alındığında genel olarak 1920-1990 yılları arasında belli başlı 

konuların ön plana çıktığını görmekteyiz. 

Ayverdi, eserlerinde dile getirdiği başlıca toplumsal konular Osmanlı 

medeniyetinin yok olmaya yüz tutması, medrese eğitiminin yarattığı 

olumsuz insan modeli, Osmanlı kültürünü ayakta tutan başlıca unsurlar, 

Mürebbiyelik, yanlış Batılılaşma ve Batının çifte standart politikaları 

gibi hususlardır. 

Ayverdi, Yolcu Nereye Gidiyorsun ve Mesihpaşa İmam adlı 

romanlarında bu toplumsal meseleleri ele almıştır. Yolcu Nereye 

Gidiyorsun adlı eserinde mürebbiyelerden ve buna bağlı olarak yanlış 

batılılaşmadan söz açar. Mürebbiyeler, Tanzimat ile beraber Osmanlı 

toplumunun sosyal dokusunun içine yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

Yazar, romanın olay örgüsünde yarattığı bu tiplere olumsuz bakmıştır. 

Toplum için önemli problem olarak gördüğü bu tipleri incelerken 

aldıkları eğitimi mercek altına almıştır. 

Muhafazakar dünya görüşünü savunan Samiha Ayverdi, mürebbiyeleri 

bir yabancı olarak telakki etmiştir. Eğitim vermek için gelen bu 

kadınların Müslüman bir toplumun sosyal dokusuna uymadıklarını 
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belirtmişlerdir. Bunu hem denemelerinde hem de kurmaca eserlerinde 

işlemiştir. Yazar, mürebbiyeleri Osmanlının Müslüman toplum 

dokusuna uymayan zararlı unsurlar nitelemiş ve bir “doku uyuşmazlığı” 

söz konusu olduğunu savunmuştur. Mürebbiye, Adli’nin kardeşleri Jale 

ve Rıdvan’ı eğitirken Batı değerlerine göre eğitmiştir. Buna rağmen her 

iki öğrenci hem Batılı hem de Doğu dünyası değerlerinde habersiz 

yetişmişler. Bunlar öz değerlerine yabancılaşarak kendilerini kaybetmiş 

kişilerdir. Özde değil sözde tipler olup kültürel altyapıları 

bulunmamaktadır. Aynı zamanda Jale ve Rıdvan, hedefi olamayan 

sorumluluk almaktan çekinen roman kahramanlarıdırlar. Fikirsiz ve 

hedefsiz olmaları işte bundandır. Dolayısıyla hiçbir şeyin emanet 

edilemeyeceği güven vermeyen kişilerdir. Kitapta, Samiha Ayverdi’nin 

görüşlerinden hareketle yenileşme ve modernleşme adına Tanzimat 

aydınının, Osmanlı cemiyetinde yarattığı buhranlar irdelenmiştir. Buna 

bağlı olarak Batılılaşmanın getirdikleri ve götürdükleri ortaya 

konulmuştur. 

Bu kitapta ele alınan bir başka husus da Osmanlı Devletinin 

oluşturduğu Toplum düzenidir. Ayverdi’ye göre Osmanlı Devleti 

mükemmel ve kusursuz bir medeniyet kurmuştur. Osmanlı Devleti, 

asırların getirdiği tecrübe ile kendine has bir içtimai düzen inşa etmiştir. 

Ayverdi, Osmanlı toplum düzeninin meydana getirdiği huzuru, 

bireylerde oluşturduğu aidiyet duygusunu sık sık dile getirerek devletin 

meydana getirdiği bu düzenin Doğu ve İslam medeniyetinin kemale 

ermiş, zirveye ulaşmış hali olduğunu vurgulamaktadır. Batılılaşma ile 

beraber yaşanan içtimai buhranlar ve aydınların başka içtimai düzen 
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arayışları çabası içinde olmaları karşısında, Ayverdi, Osmanlının 

cemiyet düzeninin korunmasını ve devamını ister. Son yüzyılda bu 

medeniyet zirveye ulaşmıştır. Medeniyetin odak noktası insandır. Yani 

insan eksenli bir medeniyet ve değerler silsilesi oluşturmuştur. Milletin 

örf ve adetlerini, kültürünü, dini değerlerini dikkate alarak bir 

medeniyet dairesi oluşturmuştur. Samiha Ayverdi, bu dairede yetişmiş 

biri olarak bu içtimai düzene vurgu yaparak bir farkındalık yaratmak 

ister.  

Kitapta ele alınan bir başka mevzu Ayverdi’nin eserlerinde sıklıkla 

kaleme aldığı tasavvuf ve medrese eğitimidir. Yazar bu iki kurumu 

karşılaştırarak sonuca varmıştır. Düşünce ve tefekkür hayatının önemli 

yazarı Samiha Ayverdi, toplum sorunlarına eğilirken klasik medrese 

anlayışını tenkit eder ve tasavvuftan yana düşüncelerini belirtir. Yazara 

göre medrese kendini yenileyememiş yerinde saymıştır. Böylece 

sürekli sorun üreten dinamik bir hayat karşısında mağlup olduğunu, 

kendi kabuğuna çekilerek bir “illet” haline geldiğini vurgular. Gelişen 

ve değişen Batı ve modern dünya karşısında bir yara alan medrese 

müessesesi, içtimai meselelere çare bulamamıştır. Mesihpaşa İmamı 

romanında bu mevzu detaylı olarak işlenmiştir. Bu çerçevede 

medresenin yetiştirdiği insan tipi Halis Efendi de sathi bilgilerin dışında 

başka bir şey bilmeyen asosyal, mizantrop yani insandan kaçan bir 

roman kahramanıdır. Toplumdan kendini soyutlamış ve yalnız kalmayı 

tercih etmiştir. 
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GİRİŞ 

Samiha Ayverdi, münevver kimliği olan bir yazardır. Belli bir süreden 

sonra roman yazmayı bir nevi romancı kimliğini bir yana bırakmayı 

tercih etmiştir. Münevver insanlar aydınlanmış kişilerdir. Toplumun 

geleceğine dair sözü olan şahsiyetlerdir. Bu çerçevede Ayverdi, hem 

romancı kimliğiyle hem de münevver kimliğiyle Osmanlı ve modern 

Türkiye Cumhuriyeti’nin içtimai meselelerine dair görüşlerini beyan 

etmiştir. Söz konusu yazar sadece görüşlerini beyan etmemiş aynı 

zamanda bu illetlere çareler de sunmuştur. Edebiyat, toplumla iç içe 

olan bir alandır. Bu nedenle, Edebiyat toplumla doğrudan ilişkisi olan 

Sosyoloji, Eğitim Bilimleri gibi disiplinlerle temasa geçmektedir. Son 

yıların en çok üzerinde durulan konulardan biri olan disiplinler arası 

geçiş romanda da kendini göstermektedir.  

Ayverdi, Yolcu Nereye Gidiyorsun eserinde birden fazla içtimai 

meseleye değinir. Bunlardan biri Mürebbiye eğitiminin topluma 

yansımasıdır. Önemli bir edebi tür olan roman da bu açıdan toplumdan 

ve onun sorunlarından beslenmiştir. Tanzimat ile ortaya çıkan 

batılılaşma ve onun yarattığı problemler eserlerde genişçe işlenmiştir. 

Batılılaşma ve onun ortaya koyduğu alafranga tiplerdir. Bu karakterler 

romanlarda, öz değerlerinden uzak, çağdaşlaşmayı sadece sözde 

gerçekleştiren züppe karakterlerdir. Kendisi yeni bir tür olan roman, bu 

dönemde toplumun kanayan yarası olan alafranga tipleri gücü 

ölçüsünde irdeler.  
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Batılılaşma çabalarının arttığı Tanzimat döneminde edebiyatın da Batılı 

hüviyete bürünmesi kaçınılmaz olur (Karabulut, 2013: 22). Yanlış 

Batılılaşma mevzusu, Tanzimat ile başlayıp Cumhuriyetin ilk dönemi 

romanına kadar farklı şekillerde yansımıştır. Cumhuriyet dönemi 

romancısı olan Samiha Ayverdi, olay örgüsünde yarattığı bu tiplere 

olumsuz değerlendirmiş toplum için önemli problem olarak gördüğü bu 

tipleri incelerken aldıkları eğitimi detaylı olarak kaleme almıştır. 

Geleneksel ve toplumsal değerlerinden uzaklaşan bu züppe tiplerin 

olumsuz davranışlarını, Ayverdi, mürebbiyelerden aldıkları eğitime 

bağlamaktadır.  

Samiha Ayverdi, sekiz roman ve bir hikaye kitabı yazmıştır. Bu 

eserlerden sadece ikisinde içtimai meseleleri işlemiştir. Bunlar Yolcu 

Nereye Gidiyorsun ve Meshpaşa İmamı romanlarıdır. Diğer kurgusal 

eserlerinde Mevlana ve Yunus Emre’nin düşüncelerinin ışığında 

tasavvufu ele almıştır. “Türklerin yeni bir medeniyet dairesine girişi 

olarak tanımlanan Tanzimat süreci Osmanlı toplumunun 

kurumsallaşmış içtimai hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Tanzimat bu çerçevede Ayverdi’ye göre oldukça olumsuz bir değişim 

ve dönüşüm hareketidir. Plansız ve programsızdır. Tanzimat 

bürokratları ve bazı edebiyatçılar, devletin selametini, maziden kopmak 

fikrinde bularak büyük bir yanlışın içine düşmüşlerdir. Bu düşünceye 

yazara göre “bağnazca” adeta sarılan Tanzimat münevveri, cemiyette 

bir muvazenesizlik ve kargaşa ortamı meydana getirmiştir. Batılılaşma 

hareketlerinin yoğunlaştığı Tanzimat döneminde, alafranga yaşama 

isteği, Türk insanının hayatını önemli ölçüde değiştirir. Bu değişimde, 
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millî değerlerden ne kadar uzaklaşıldığı hususu büyük önem taşır 

(Karabulut, 2008: 47). 

Muhafazakar dünya görüşünü savunan Ayverdi, Tanzimat’ın yaptığı 

derin etkiyi olumsuzlamakta ve Tanzimat sürecinin salt Garplılaşma 

olarak algılandığını savunur. Söz konusu garplılaşmanın da sadece 

yanlış garplılaşmadan ibaret olduğunu açıklar. Ayverdi, Tanzimat’ı bir 

inkılap olarak değerlendirir. Tanzimat inkılâpçılığı çerçevesinde 

yapılan yeniliklerin asırlardır kurumsallaşan Osmanlı medeniyet 

terkibinin inkârı üzerine geliştiğini belirterek bunun zamanla bir 

medeniyet krizine dönüştüğünü açıklar. “19. yüzyılın sonlarında daha 

da belirginleşen ‘yanlış Batılılaşma’ veya Batı’yı yanlış anlama 

‘dejenere’ kişilerin ortaya çıkmasına sebep olur” (Karabulut, 2010b: 

132). Tanzimat’tan sonra yanlış bir şekilde Batılılaşan Osmanlı, hem 

fert hem de toplum olarak öz kültüründen ve kökünden kopmuştur.  

Ayverdi’ye göre Osmanlı Devleti, asırlardır beslendiği kültür 

kaynaklarını bir potada eritmiş ve bundan şifahi bir Şark medeniyeti 

yani İslam medeniyeti oluşturmuştur. Hemen şunu eklemek gerekir ki 

Ayverdi, burada “eritmek” sözcüğünü kullanır. Ayverdi, eritmek 

ifadesiyle Batı’nın “asimilasyon” durumundan ayrı kullanmaktadır. 

Yani bir “Osmanlı Üst Kimliğinden” söz etmez. Osmanlı, Selçuklu 

başta olmak üzere Türk milletinden devr aldığı kültürel mirası, diğer 

Müslüman toplulukların kültürleriyle bütünleştirmiş ve nesilden nesile 

aktarmayı bilmiştir. Bu çerçevede Osmanlı Medeniyeti bir sentez 

medeniyettir.  Bu medeniyetin en önemli özelliği insan yani beşeri 
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merkezli ve eksenli olmasıdır. İnsan denen varlığı, bütün değerlerin 

üstünde tutmuştur.  

Osmanlı medeniyeti daha çok sözlü medeniyet olduğunu belirtmek 

gerekir. Toplum nizamını kanunlar değil asırlardır süzüp gelen “insani 

hassasiyet” korumuştur. Bu ince ve hassas anlayıştan dolayı bu büyük 

medeniyetin zabıt ve kaydı olmamıştır. Toplumsal düzeni kanunla 

sağlamaktan ziyade bireyin gönlüne hitap ederek kurmayı öncelemiştir. 

Ortaya çıkan durumu kanundan önce iman” şeklinde özetlemek 

mümkündür. Bu nedenle, Osmanlı toplumu, var olan içtimai düzenin 

devamını istemiş ve bunun için canla başla çalışmıştır. Bu bakımdan 

Ayverdi, Osmanlı kültürünün devamından yanadır. Bu medeniyetin 

oluşturduğu edebiyat, dil ve kültürün insanlığın gelişimi için önemli bir 

merhale olduğunu açıklar. 

Samiha Ayverdi, adeta bir kültür işçisidir. Osmanlı kültürünün 

havarisidir. Bütün yaşamını bu kültürün son demlerinde yaşatılmasını 

arzulamıştır. Bu çerçevede Osmanlı eğitim sisteminin bir parçası olan 

Medrese kurumunun kendini geliştirememesi onu derinden üzmüştür. 

Medreseyi de “dogmatik” olmakla suçalar. Ayverdi, roman ve 

denemelerinde Ayverdi’nin son dönem medrese kurumuna ve 

medresenin yetiştirdiği insanlara sert tenkitler yöneltmiştir. bu içtimai 

yaraya karşı konumlandırdığı tasavvuf kültürünü bir çare olarak öne 

sürmüştür.  

Dogmatik ve statik bir düşünceye sahip olan bu kişinin müspet tarafı 

pek bulunmaz. Bu insan tipi taassup bataklığına saplanmış bağnaz bir 

mizantrop insandır. Mizantrop insandan kaçan çevresinden nefret eden 
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kişi demektir. Fransızca bir sözcüktür. Yazara göre kendi düşünce 

dünyasına hapsolan medrese insanı, mesuliyet duygusundan ve müspet 

ilimlerden uzak, dinin özünü yakalayamamış bir insan modelidir. 

Burada “haps olma” ifadesi son derece önemlidir. Medrese insanı 

kendini geliştirememiş ve toplumdan izole etmiştir. Medrese, Samiha 

Ayverdi’de içtimai bir yara olmuş ve skolâstik bir vaziyet almıştır.  

Osmanlı Devleti, asırların getirdiği tecrübe ile kendine has bir içtimai 

ve siyasi  düzen inşa etmiştir. Milletin örf ve adetlerini, kültürünü, dini 

değerlerini dikkate alarak bir medeniyet dairesi oluşturmuştur. Ayverdi, 

hem denemelerinde, hem romanlarında hem de hatıralarında Osmanlı 

toplum düzeninin meydana getirdiği huzuru, bireylerde oluşturduğu 

aidiyet duygusunu sık sık vurgular. Samiha Ayverdi, bu dairede 

yetişmiş biri olarak bu içtimai düzene vurgu yaparak bir farkındalık 

yaratmak ister. Osmanlı medeniyeti, dinlenme safhasına girdikten sonra 

rehavete ondan sonra da tembelliğe düşerek gerilemeye başlamıştır. 

Kanundan önce kendini Allah’a ve kula karşı sorumlu hisseden insanlar 

ve geleneksel aile, selamlık meclisleri, eski kıymetler, giderek 

toplumdan çekilmeye başlayınca bu medeniyette, emniyetin yerini 

asayişsizlik almıştır.  

Osmanlı Devleti, kusursuz bir medeniyet terkibini vücuda getirmiştir. 

Bu çerçevede evrensel değerler ve erdemler bu medeniyetin en önemli 

hususlarıdır. Bu yüzden Ayverdi, Osmanlının cemiyet düzeninin 

korunmasını ve günümüzde de devamını iarzular. Birer toplum 

yasasına dönüşen dürüstlük, mertlik ve yardımseverlik yavaş yavaş 

ortadan kaybolmuştur. Eskiden meslek namusu ve haysiyetinden gelen 
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bir dürüstlük ve güven duygusu bir bir yok olmuştur. Eski medeniyetin 

birer toplum sözleşmesine dönüşen kuralların ortadan kalkması, 

köşklerin ve aile düzeninin önemlerini kaybetmelerini beraberinde 

getirmiştir. Özellikle İkinci meşrutiyet ile büyük darbe yiyen paşalar, 

toplumsal terkip ve sosyal yaşam Osmanlı medeniyetin özü olan 

İstanbul’da bir kargaşanın hâkim olmasına yol açmıştır. Devletin 

meydana getirdiği bu düzenin Doğu ve İslam medeniyetinin tekamülü 

olarak duyumsatır. Batılılaşma ile beraber yaşanan içtimai buhranlar ve 

aydınların başka içtimai düzen arayışları çabası içinde olmaları 

Ayverdi’yi şaşırtmıştır.  
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1. BÖLÜM 

 

1.1. Bir Eğitimci mi Yoksa Bir Kültür Misyoneri Mi? 

Mürebbiye kavramı Osmanlı Toplumuna Tanzimat ile beraber 

yerleşmiştir. Dönemin varlıklı aileleri, köşk ve konakta yaşayan aileleri 

çocuklarının batılı bir eğitim almalarını istemişlerdir. Bu çerçevede 

çocuklarının Avrupai görgü kurallarını yani adab-ı muaşereti de 

öğrenmelerini arzulamışlardır. Böyle bir eğitim dönemin yükselen 

değeriydi. Mürebbiye sözcüğü terbiye eden anlamında olup Arapça ve 

İbranice “Rab” yani terbiye eden anlamındaki fiilden gelmektedir. 

Mürebbiyeler, Osmanlı İmparatorluğunda on dokuzuncu asırda 

özellikle Tanzimat döneminden sonra varlıklı ailelerin çocuklarını ev 

ortamında eğitmek için getirilen bir çeşit öğretmenlerdir. Romanlardaki 

dadı karakterinin eğitim veren versiyonu olan bu karakterler cariyeler 

kadar çok olmasa da romanlarda yer almaktadırlar. Genelde ikinci veya 

üçüncü şahıs kadrosu içerisinde yer alırlar. Ancak Hüseyin Rahmi 

Gürpınar’ın Mürebbiye eserindeki Anjel birinci şahıs kadrosunda yer 

almaktadır. Evde genellikle “matmazel” olarak hitap edilen bu kişiler, 

mizaçları, tavırları ve eğitimci kimlikleriyle, yanında kaldıkları ailelere 

olumlu ya da olumsuz etki yapmışlardır. 

Mürebbiyeler Tanzimat dönemindeki aristokrat ve bürokrat kesimlerin 

ailelerine yerleşerek zamanla devrin önemli bir sosyal olgusu 

olmuşlardır. Bu olgu, romanlara da hikayelere de yansımıştır. Kurgusal 

eserlere mürebbiyelerin olay örgüsüne yansıma biçimi ve bakış açısı 

çoğu zaman yazarın ideolojik endişeye göre şekil almaktadır. Yani bu 

https://www.uludagsozluk.com/k/dad%C4%B1/
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mevzu ideolojik bir çerçevede romanlarda yer almıştır. Bunu iki 

kategoride değerlendirmek mümkündür. Birinci kategoride yer alanlar 

umumiyetle Müslümanların özelde Osmanlı İmparatorluğunun geri 

kalmasını Batı medeniyetinden uzaklaşmasına bağlarlar ve Batı 

medeniyetini tek kurtuluş reçetesi olarak lanse etmekten yanadırlar ve 

ekseriyetle mürebbiyelere olumlu yaklaşmakta ve bu eğitmenlerin 

çocuğa faydalı olduğu onu hayata hazırladığı görüşünü 

benimsemektedirler. Eğitim Bilimci ve Edebiyat eleştirmeni Cahit 

Kavcar da, yabancı mürebbiyelerin olumlu yönlerini kabul etmektedir: 

“Yabancı mürebbiyeler arasındaki en büyük ortak nokta, kendi 

milletlerinin dil, terbiye, kültür ve zevklerini Türk çocuklarına 

aşılamaktır. Özellikle yabancı dil bakımından çocuklara çok yararlı 

olduklarını da kabul etmek gerekir. Saydığımız bu sebeplerden dolayı, 

varlıklı aileler, Avrupai hayatın etkisiyle, çocuklarına mürebbiye 

tutarlar. Bu arada, Aşk-ı Memnu’daki Matmazel de  Courton  gibi, 

bulunduğu evin çocuklarını gerçekten seven, onlara tam bir annelik 

eden, onlar için kendini paralayan örnek mürebbiyeler bulunduğunu da 

belirtmeliyiz.” ( Kavcar, 1995: 191) 

 

Servet-i Fünun dönemi yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil, özellikle 

roman türünde verdiği eserleriyle tanınır. Onun yazdığı ‘Sefile, Nemide, 

Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, 

Kırık Hayatlar, Nesli Ahir’ adlı eserler, bireysel temalara yer vermesiyle 

beraber, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel yaşamından izler de taşır 

(Karabulut, 2020: 63). Uşaklıgil, hem romanlarında hem de gerçek 

hayatında kendi köşkünde batılı mürebbiyelere yer vermiştir. Halit 
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Ziya’da da mürebbiyelerin ait oldukları medeniyetin değerlerini 

Müslüman çocuklara empoze etmeye çalıştıkları hissedilmekte ve 

çocukları batılı tarzda şekillendirdikleri görülmektedir. Örneğin, Halid 

Ziya’nın Aşk-ı Memnu eserinde Mlle Courton adlı bir Fransız mürebbiye 

vardır. Hemen şunu eklemek gerekir ki, mürebbiyelerin çoğu 

Fransızdırlar ve çocuğa Fransızcayı öğretmektedirler. Rum aileden 

sonra tavsiye üzeri Adnan Bey’in konağına mürebbiyelik için gelmiş 

evlenmemiş kültürlü bir kadındır. Mlle Courton Fransız hikayeci Guy 

de Maupassant’dan sonra Fransız edebiyatının bir başka önemli 

hikâyecisi olan Alexandre Dumas’ya da hayrandır. Yani bir edebiyat 

okurudur. Ama Fransız edebiyatı okuru. Mlle Courton, uygun 

zamanlarında daha ziyade bu yazardan hikâyeler okur ve 

okuduklarından ders almaya çalışır (Uşaklıgil, 2006: 103). Ancak, Halit 

Ziya Uşaklıgil, bunu Ayverdi’den ayrı olarak batılılaşmanın önemli bir 

kurumu olan mürebbiyelik meselesini dönem içerisinde olumlu 

vermeye çalışmış onun bir kültür taşıyıcısı olduğunu vurgulamamıştır. 
 

Araştırmacı Dilek Ceran, mürebbiyelerin eğitim için getirildiğini ve bu 

vazifelerini hakkıyla yerine getirdiklerini belirtir: “Mürebbiyeliğin 

temel dayanağı, öğrenciyi tanımak ve onların yeteneklerini ortaya 

çıkarmaktır. Eğitim ve öğretim vazifesini üstlenen bu insanların aynı 

zamanda rehberlik etmeleri de gerekir. Mürebbiyelik öğrencilerin ilgi 

ve istidatlarını anlamak, bunları yönlendirmek ve geliştirmek demektir” 

(Ceran, 2016: 216). Yazarın bu ifadeleri, Uşaklıgil’in Mlle Courton’u 

için geçerli olduğu belirtmek gerekir. 
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Aşk-ı Memnu romanının mürebbiyesi Matmazel de Courton sadece ev 

içinde değil ev dışında da çocukları İstanbul’un çeşitli bölgelerine 

götürerek gayrimüslimlerin açtığı mağazalara alışverişe götürerek 

onlara batılı yaşam tarzını göstermeye çalışır ve romanda şu şekilde 

tasvir edilir: “Ara sıra Mlle de Courton çocukları Beyoğlu’na indirir; 

onları, öteden beriden bin türlü şeyler almak heveslerine serbest bir 

cevelan vermek için, mağazadan mağazaya gezdirir. 

 

Buna karşın muhafazakar görüşü savunan romancılar ekseriyetle 

mürebbiyelerin zararlarının faydalarından daha ağır bastığını acıka 

savunmaktadırlar. Bunlardan biri, Samiha Ayverdi’dir. Ayverdi, 

muhafazakârlık bağlamında mürebbiyeliği değerlendirmiş ve bu 

kurumu Batının tanksız topsuz bir ordusu olarak nitelemiştir. Yolcu 

Nereye Gidiyorsun romanı ve birkaç yazısında mürebbilerin eğitimi 

konusunda görüşlerini bu düzlemde beyan etmiştir. Yazara göre, 

mürebbiyeler, çocuğu ailesine ve Müslüman çevresine yabacılaştırır ve 

fikirden uzak sorumsuz bireyler yetiştirir. Bu nedenle, Ayverdi, 

mürebbiyeleri hep “yabancı” ve “öteki” olarak görmüş ve 

olumsuzlamıştır. Mürebbiler için kullandığı tek olumlu ifade Ratibe’nin 

mürebbiyesi içindir: “Şimdi de Ratibe için devamlı kalan mürebbiyeye 

diyecek yoktu” (İEK 163). Bu ifade de İbrahim Efendi Konağı eserinde 

geçmektedir. 
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1.2.  Müslüman Toplumdan İzolasyon  

Bu bölümde, Ayverdi’nin düşüncelerinden ve söz konusu romanından 

hareketle bazı değerlendirmelerde bulunacaktır. Ayverdi, 

mürebbiyelerin çocuğu toplumdan yani Müslüman toplumdan 

uzaklaştırarak onu öz değerlerine uzaklaştırdığını açıklamaktadırlar. 

Ayverdi, Batı medeniyetinin hem değer yargılarına hem de 

mürebbiyelerin eğitim biçimine karşıdır. Zira Ayverdi,  önyargılı bir 

şekilde mürebbiyeleri tenkit ettiği gözlemlenmektedir. Zira çocuk 

eğitiminde başarılı olmuş mürebbiyelerin varlığı başka yazarlarca 

dillendirilmektedir. Bazı mürebbiyelerin yabancı dil öğretme ve piyano 

gibi müzik aletlerini çalmada çocuğu geliştirdikleri ve böylece hayata 

alıştırdıkları kabul görmüş bir kanaattir. Bu çerçevede, Ayverdi’nin 

tespitleri, yargıları doğru olmakla beraber bunu bütün mürebbiyeler için 

iddia etmek “gerçeklik” bağlamında sorunlu olacaktır. Yani 

Ayverdi’nin olaya salt kendi penceresinden baktığını belirtmek gerekir. 

Türklerde modernizm Batı’dan geç başlar ve yavaş seyreder.  Bunun 

sebebi, Türk toplumunun siyasi, sosyal ve kültürel yapısının Batı’daki 

örneklerinden oldukça farklı olmasıdır (Karabulut, 2009: 95). 

Batılılaşma sürecinde mürebbiyelik hususu da etkisini göstermeye 

başlar. Mürebbiyeler ve toplum arasında her zaman bir 

“samimiyetsizlik” sorunu yaşanmıştır. Osmanlı, modernleşmesi, bütün 

aydınlar, dışlama yöntemiyle mürebbiyeleri yabancı olarak görmüş ve 

“öteki”leştirmiştir. Osmanlı modernleşmesinin kendisinde kriz vardı. 

Ancak o, krizin sebeplerini başka yerde aramış ve mürebbiyeleri 

dışlamıştır. Aslında bu eğitmenler, dışlanmasaydı, mürebbiyelerin 
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eğitimi ile Osmanlı toplumu arasında zengin bir değer ortamı 

yaratılabilirdi. Çocuklarına mürebbiye eğitimini veren aileler de bu 

“ötekileştirme” sorununu yaşamışlardır. 

Ayverdi, mürebbiyeleri çocuğu “yabancılaştırma” ile suçlamaktadır. 

Samiha Ayverdi, Yolcu Nereye Gidiyorsun adlı eserinde Asaf Bey ve 

Nemide çiftinin aile ortamını romana yansıtmaktadır. Ailede üç çocuk 

bulunmaktadır. Çocuklardan ikiz olan Jale ve Rıdvan, bir mürebbiyenin 

elinde büyümüşlerdir. Küçük kardeşleri Adli ise mürebbiye eğitimini 

almamıştır. Yazar, romanı bu esas üzerine kurgulamış ve geliştirmiştir. 

Ayverdi, eğitimci kimlikleriyle ailelerin içine kadar yerleşen bu kişileri 

birer yabancı unsur olarak görür ve Müslüman Türk ailenin bünyesine 

uygun görmez. Bu bakımdan, Ayverdi, Asaf Bey ve Nemide Hanım’ın 

bu tercihlerini büyük bir hata olarak görmekte ve bunu romanın 

geneline yaymaktadır. Romancı, Jale ve Rıdvan’ın olay örgüsü boyunca 

sergiledikleri olumsuz davranışlarını, farklı kişilere de söylettirir. 

Yetişkin çağında olan bu iki karakterin kayda değer olumlu bir 

davranışları yoktur. Aydın bir ailede yetişen bu gençler aydınlanmadan 

yaşamlarını sürdürmek istemektedirler. 

Mürebbiyelerin sıkı eğitiminden geçen bu iki karakterin olumsuzlanan 

davranışlarının başında yabancılaşma gelmektedir. Yazar, önce 

kardeşlerin yetişme tarzlarını duyumsatır ve bunu Adli’nin sözleriyle 

aktarır. Adli’den üç yaş büyük olan bu ikizler hakkında anlatıcı baştan 

beri hükmünü vermektedir: “Fransa’dan getirilmiş bir mürebbiyenin 

terbiyesine kayıtsız ve şartsız teslim edilmişlerdi” (YNG: 17). Burada 

geçen “kayıtsız ve şartsız” sözcükleri, bu iki kişinin çocukken 
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mürebbiyenin insafına bırakıldıklarını göstermektedir. Adı İhtiyar 

Matmazel olarak geçen mürebbiyenin, batılı değerleri belli bir 

süzgeçten geçirmeden olduğu gibi onlara empoze ettiği anlaşılmaktadır. 

Bunun sonucu olarak Jale ve Rıdvan, ulusal kıymetlerden bihaber 

yetişmişlerdir. Öz kültürlerinden uzak yetişen bu insanlar, toplumla 

barışık olmayan toplumun adeta zararlı bir uzvu haline gelmişlerdir. 

Adli, Jale’nin durumunu “şirretliği ile etrafını kasıp kavuran" bir kişi 

olarak yansıtır. Sema Uğurcan’ın “Tanzimat’tan itibaren görülmeye 

başlanan, körü körüne Batı’yı benimseyen ifrat halindeki alafranga 

tipleri tenkit eder” (1988: 145) tespitini bu çerçevede değerlendirmek 

gerekir. 

 

1.3.  “Avrupalılar birbirlerini isimleriyle çağırıyorlar” 

/Yabancılaşma 

 

Ayverdi, mürebbiyelik mevzusunda en çok “yabancılaşma/aliénation” 

üzerinde durmaktadır. Romanda, gençlerin mensubu oldukları 

değerlere yabancılaşmayla, mürebbiyenin verdiği tahribatın derecesi 

belli değildir. Matmazel, hayatlarının her anına ve düşüncelerinin 

labirentlerine nüfuz etmiştir. Bu konuda Adli’nin verdiği iki örnek 

oldukça açıklayıcıdır. Birincisini Adli, aktarmaktadır. Adli bir gün 

ablası Jale’yi “ablacığım, ablacığım..” şeklinde hitap ettiği zaman 

Jale’nin “- Aman budala çocuk, ağabey, abla da ne demek? Madmazel 

seni ayıplıyor; Avrupalılar birbirlerini isimleriyle çağırıyorlar..” (YNG: 

26) sözcükleriyle azarladığını, kendisinin de abla ve abisini isimleriyle 

çağırmaya zor alıştığını belirtir. 
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Öz değerlerine yabancılaşma konusunda bir başka örnek de yine Jale 

ile alakalıdır. Jale ismi içindeki “j” harfinden dolayı Serveti 

Fünuncuların en çok sevdikleri isimlerdendir. Zira Fransız kültürüne 

hayran olan Edebiyatı Cedideciler Franzıcada “j” harfinin çokça 

kullanıldığını bilmektedirler. Yazar, Rıdvan ve Jale’nin mürebbiyenin 

verdiği Batılı kültürün etkisiyle benliklerinden uzaklaştığını romanın 

bir başka yerinde çok çarpıcı bir örnekle verir. İsmi bile alafrangalık 

duygusu veren Jale, düşüncede Batılı olduğu gibi aksesuar 

kullanımında da Batılı sembolleri tercih eder. Adli, günün birinde kız 

kardeşinin taktığı kolyeyi alıp incelerken kolyenin üstünde Fransız 

askeri kumandanı Napoleon’un at üstündeki heykelinin tasvirini görür. 

Milli duyguların verdiği tazyikle kendinden geçen Adli, kolyeyi kırıp 

parçalar. Ailede ezik ve silik kişiliğinden dolayı, kendisinden 

beklenmeyen bu davranışı okuyucuyu şaşırtmaktadır.  
 

Adli, son derece olumlu bir karakter olup yazarın hayalindeki ideal 

karakterdir. Milli meselelere karşı sergilediği bu refleksine sebep olarak 

da Jale’nin “kendi öz kahramanlarının sembolü yerine, bir yabancı 

kanın fatihini boynunda” gezdirmesidir. Yazar, kültürüne yabancılaşan 

kızın, bu hareketiyle öz değerlerinden tamamen koptuğunu belirtmek 

ister. Bu yabancılaşmaya mürebbiyenin sevk ettiği ve destek verdiği 

güçlü ihtimaldir. Bunun acınacak bir durum olduğunu vurgulamak 

isteyen Adli, canı çok sıkılır ve gün boyunca ne yapacağını şaşırır. 

Kardeşlerinin içinde bulunduğu bu durum onu kedere boğar. Acısını 

dindirmek için, selamlık sohbetinde tanıştığı Cem Bey’in manevi 

dünyasına sığınır. Aslında Adli’nin kolyeyi parçalaması, Türk ve 
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Müslüman toplumun içine kadar sızan Batılı değerlere karşı duruşunu 

sembolize eden önemli bir harekettir. Normal hayatında sindirilmiş ve 

silik bir şahsiyeti olan kahraman, burada gösterdiği çıkışla adeta 

yeniden diriliyor. Milli hassasiyetleri önceleyen Napolyon figürü 

taşıyan kolyeyi parçalaması, İstanbul’da çok sayıda aileyi saran 

alafranga yaşam hevesini reddetmesini ifade eder. Bu çerçevede Rıdvan 

ve Jale, yerli olan her şeye karşıdırlar. Adli ise yerli ve milli bir 

karakterdir. Bu bakımdan aralarında en ufak bir düşünce ve his birliği 

yoktur. Olay örgüsü boyunca, bu karşıtlıklardan yararlanarak, ailede ve 

toplumsal çevrede gelişen durumlar karşısındaki pozisyonları yer alır.  
 

Ailesinin bıraktığı ruhsal boşluğu Cem Bey doldurmaya çalışır. Bu 

mecliste konuşulan özlü sözlere bir sevgi besler. Bu yüzden 

kendisinden beklenmeyen bir davranış göstererek toplantı sonrası 

odaya girip “sabahları uşak derleyip toplamadan evvel dolaşmak ve 

sigara paketlerinin arkalarına, gazete kenarlarına, kâğıt parçalarına 

yazılıp bırakılmış mısralar, vecizeler, felsefi sözler”i alıp önemli bir 

sermaye gibi cebine saklar ve öylece çıkar. Daha sonra, Cem Bey’in 

kendisine verdiği müsveddeleri temize çekerken ondaki mana 

derinliğini anlar. Sabrı tavsiye eden şu ifadeler ailede yalnızlaşan 

Adli’ye ilaç etkisi yapar: “Allah kullarına acılığa ait bir şey verdi mi, 

tatlılığı da onun kalbinden uzak tutmaz. Musibet ve kahrı ondan bilerek 

tahammül, en doğru müdafaa silahıdır. Toprak altından yeşil ve taze 

olarak süren başak, canlı bir mısra gibi tarlada salınıp nazlanırken, 

orağın darbesine elbette, zalim, der. Hele değirmen taşının arasına girip 

toz olmayı en yaman işkence bulur. Fakat kendisini böylece kahretmeyi 
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murat edenin, manada yükseltmeyi dilemiş olduğunu, ancak bir insan 

vücudunda eriyip, insan olduğu zaman anlar. Biz dünyada zevkle kahrı 

bir teknede yoğurmak için geldik.” (YNG: 69). Ailenin küçümseyici 

tutumu karşısında ruhsal bir çıkmaza giren Adli, bu tasavvufi 

söylemleri, düşünerek ve sindirerek okur ve çıkış yolu bulmaya çalışır.  

Adli, zor ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar. Yolculuğunu zorlaştıran da 

en yakın çevresi ile farklı kutupların insanı olmalarıdır. Ailesi, yani 

babası, annesi ve ikiz kardeşleri, Tanzimat devriminin getirdiği 

Avrupalı yaşam tarzının etkisinde kalmışlardır. Annesi başta olmak 

üzere ailesinin alafranga unsurlara, mürebbiyeye ve Ermeni işleme 

ustasına verdikleri değer onları öz değerlerinden uzaklaştıracak 

derecededir. Söz konusu durum küçük Adli’nin gözünden kaçmamıştır: 

“Bereket bir ecnebi olan mürebbiye, bu hamiyetsiz elin, oturduğu dalı 

kestiğinin farkında olmuyordu. Zira Türkçe bilmiyor ve bilmek için de 

gayret sarfetmiyor, daha doğrusu tenezzül etmiyordu. Fakat bu hususta 

da kabahatli olan bizdik. Evet sade biz. Kendimizi saymadığımız için 

onlar da bizi mühimsemiyor ve kendimizin dışında olanlara verdiğimiz 

aşırı kıymetin yanında bir toz zerresi kadar küçük kalıyorduk” (YNG: 

63). Adli, evde sadece mürebbiyenin değil işleme ustası Siranuş 

Dudu’nun ve annesinin Fransızca bayan hocasının da benzer aşırı ilgiyi 

gördüklerinden yakınır. Adli, annesinin bayan hocasının yanlış 

davranışlarını da “saygı gösterilmek icap eden bir his olarak kabul 

etmekte” direndiğini belirterek bu gözü kapalı her şeyi kabul edişini 

genelleştirerek eleştirir. Bu bağlamda “kendimizden uzak” ve “haçlı 
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dünyadan” diye tanımladığı bu unsurlara düşkünlüğümüzü, aşırı 

saygıyı toplumsal ve kültürel gelecek için tehlikeli sayar. 

1.4. Tanksız Topsuz Ordu/Mürebbiyeler 

 

Samiha Ayverdi, hatıralarında da bu konuyu ele almaktadır.  İstanbul 

Geceleri bu bağlamda önemlidir. Ama önce Yolcu Nereye Gidiyorsun 

romanındaki tespitlere dönmek gerekir. Samiha Ayverdi, bu eserde 

mürebbiyeliği, Beyoğlu ile beraber işler. Mürebbiyelik, Beyoğlu’nun, 

Müslüman ailelere ihraç ettiği bir kurumdur. Burada yazar, bütün 

eleştiri oklarını bu semte yöneltir. “Beyoğlu zihniyeti” diye 

nitelendirdiği mürebbiyeler, sadece Jale’yi değil annesini de 

yönlendirmişlerdir. Zaten Jale, annesinin bir kopyasıdır. Annesi 

Nemide de geleneksel değerlere hor görmektedir. Bunu sözlü olarak 

ifade etmese de davranışlarıyla göstermektedir. Yerli olanı hor gören 

Nemide, zamanla geleneksel Osmanlı toplumuyla ilişkileri koparmış ve 

olay örgüsü boyunca halktan kopuk bir yaşam sürdürmektedir. Berna 

Moran Tanzimat inkılâbından söz ederken kullandığı “Toplumsal bir 

tabana dayanmayan bu reform hareketinin, doğal olarak, halka dönük 

bir yönü yoktu” (2002: 14) cümlesi Nemide için yaptığımız tespiti 

doğrulamaktadır. Zira eserde, Tanzimat kültürünün kopyası olarak 

nitelendirilen Nemide’nin ne halktan biri ile görüştüğü ne de yazar 

tarafından idealize edilen “sokak medeniyet”inin ve “mahalle 

kültürü”nün içine karıştığı görülmüştür. Bu bakımdan olumsuzlanan bu 

karakter için “Hanım” sözcüğü bile çok görülerek sadece “Nemide” 

ismiyle çağrılmıştır. 
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Ayverdi, mürebbiyelerin sergiledikleri eğitim sistemini İstanbul 

Geceleri adlı eserinde de olumsuzlar.  Bu eser bu bağlamda önem arz 

eder. Mürebbiyeliğin çocukları geleneksel dini kıymetlerden alıp 

kopardığını bir örnekle açıklar: “Mürebbiye evin içine kimsenin 

anlamadığı bir dille okutup yazdırdığı çocukla ne yapar, ne söyleşir 

kimse bilmezdi. Bilinmesi lazım olan bir şey varsa, onun her yaptığının 

her işlediğinin aynı hikmet oluşu idi. İşte bu yüzden de çocuk altı yaşına 

geldiği halde “ezan okunuyor” diyeceği yerde “iman bağırıyor” dedi. 

Henüz büyük babası konağında cemaatle namaz kıldığı, kendi babası 

Cuma namazlarını kaçırmadığı halde, mürebbiyenin şaheseri olan bu 

körpe insana, mukaddesatı bir yüz karası imiş gibi silinmek, bertaraf 

edilmek zevki aşılandı.” (Ayverdi, 2007: 168-169). Görüldüğü gibi bazı 

mürebbiyelerin çocuğu Müslüman kültüre ait mekanlardan ve 

ritüellerden uzaklaştırdığı bir gerçektir. 
 

Ayverdi, bu çerçevede Fransız mürebbiyeleri, Batı’nın topsuz tüfenksiz 

bir imparatorluğuna benzetir. Bunda da haksız değildir.  Zengin bir 

Türk ailesinin yanında bir saltanat sürdüklerini, hususi odalarının, 

hizmetine verilen cariyenin, kaprislerine körü körüne itaat eden bütün 

bir ev halkının bulunduğunu söyleyen yazar, ilk başta mürebbiyelerin 

hedefinde sadece çocukların olduğunu ancak verdikleri zararın önce ev 

ortamına sonra sokağa daha sonra da bütün mahalleye aşama aşama 

yayıldığını açıkça söyler: “Fakat çocuk, bu darbeyi sade imanına 

yemedi. Din, merkezden muhite açılan iç içe halkaların hepsini birden 

kucakladığı için ilk kastedilen o odu ise de,  milliyeti, ananesi, bağları, 

hatıraları hulasa tekmil kıymetleri teker teker kurşun sıkılan hedefler 
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arasında kolay kolay devrilip gitti.” (Ayverdi, 2007: 168-169). Burada 

ifade edilen “darbe” sözcüğünün üzerinde durulması gerekir. “Darbe” 

sözcüğüyle mürebbiyelerin bir “kültür emperyalizm”inin öncüleri 

olduğunu belirtmek ister. Adeta batı medeniyeti ve kültür Doğu ve 

Müslüman medeniyete ve kültüre darbe yapmıştır. Batı, doğrudan 

yönetimi hedef alan şiddet içeren “darbe”lerle alt edemediği Osmanlı 

toplumunu, bu sefer “kültür emperyalizmi”nin temsilcisi olan 

mürebbiyelerle yapmak ister. Bütün bu olumsuzlanan, davranışlardan 

dolayı, Ayverdi, mürebbiyeyi “canlı tehlike” olarak görür ve  “hamil 

olduğu mikrob”u dağıtan bir portör olarak görür. 
 

Romanda adı pek geçmeyen “ihtiyar Matmazel” diye adlandırılan bu 

mürebbiye, anne Nemide’nin hayatına da yön vermiştir. Bu eğitimin bir 

sonucu olarak anne Nemide, ailesini yönetemez bir haldedir. 

Kendisinin tek zevki piyano çalmak ve yabancı misafirle ilgilenmektir.  

Kısacası Asaf Bey ve Nemide’nin ailesi, alafrangalılıkta sınır 

tanımıyor. Mürebbiyelerin kök saldığı bu mekânda, yerli ve milli olan 

her şey göz ardı edilir. Avrupai ve modern görünümlü her şey ve herkes 

değer görürken eserin tek yerli kişisi olan Adli, bu durumdan çok 

şikâyetçidir: “Kendimizi saymadığımız için onlar da bizi 

mühimsemiyor ve kendimizin dışında olanlara verdiğimiz aşırı 

kıymetin yanında bir toz zerresi kadar küçük kalıyorduk. Bizim evde, 

değil ecnebi mürebbiye, işleme ustası Siranuş Dudu ve annemin köhne 

gülünç madmazeli bile birer kıymettiler.” (YNG: 51). Kendi 

değerlerine bağlılığını ve geleneksel dokuya olan hassasiyetini 

mürebbiyenin eğitiminden geçmemesine bağlamak istemektedir. 



 

28 SAMİHA AYVERDİ'DE BAZI SOSYAL MESELELER 

Adli’nin annesi Nemide Hanım da Tanzimat’ın getirdiği batı rüzgârının 

etkisiyle alafranga düşünceleri yüksek, yaşamda tek isteği piyano 

çalmak olan bir kadındır 
 

Anne romanda babası gibi Tanzimat medeniyetinin bir kurbanı gibi 

yansıtılır. O da Batılı olmanın gerçek manasını anlamadan 

alafrangalaşarak aile ve toplumda saf dışı kalır. “İkiz çocuklarını sever, 

fakat onları yetiştirmesini bilmezdi. Evini sever fakat ev işlerinden 

anlamazdı” (YNG: 18). Anne, kendisini tamamen bir Fransız hocanın 

kültür terbiyesine terk ettiği gibi çocuklarını da Batı’nın temsilcisi 

mürebbiyeye bırakmıştır. 
 

Mürebbiye eğitiminden geçmiş ve onların terbiyesini alanlar ise 

kendinden olanlardan çok, başkalarını el üstünde tutarlar.  Bu nedenle, 

“zavallı ihtiyar matmazel” diye tanıtılan ve annesine hocalık yapan 

mürebbiyenin annesinin çok hürmet gösterdiğini, en ufak hareketini 

“Fransız hocasından vaki olduğu için” ciddiye alıp “saygı gösterilmek 

icap eden” bir davranış olarak telakki ettiğini belirtir. Yazar, Müslüman 

Türk ailelerinin, mürebbiyelere karşı gösterdikleri mübalağalı ve 

bilinçsiz tavırdan yukarıda olduğu gibi bir başka eserinde de 

şikayetçidir: “Hasılı elenmemiş, tartılmamış, murakebe ve teftiş 

edilmemiş bir yabancı cereyanın saçtığı ateş, kol kol, sel sel her köşeye 

bir kıvılcım, bir kundak soktu. Ne bulduysa, neye değdiyse, neyi 

gözüne kestirdiyse yaktı, yıktı, silip süpürdü. Bir zamanlar Fatih’in 

gemileri, sırtını ürperterek geçen Beyoğlu, kudret zamanlarımızda 

yabancılığının zararlarını önlemeye tenezzül etmediğimiz bu semt, 

ocakta unutulmuş bir kıvılcım gibi gün olup bacayı da saçakları da sardı 
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ve akıbet bir cehennem olarak karşımıza çıktı ise kabahatı ateşe değil, 

onu ihmal edende aramak, insafın icaplarından sayılmaz mı? Zaten 

insanoğlu, musibet ve felaketlerinin mesuliyeti muhasebesini yaparken, 

dış görünüşlerin ve hadiselerin kendi istidat ve fiillerini suretleştiren bir 

ayna olduğunu kabul edebilse, muhakeme ve tedbirde isabeti ne kadar 

ileri götürmüş olur. (Ayverdi, 2007: 169). Burada yazar, söz konusu 

aileleri iyi bir mürebbiye seçimi yapmamakla suçlar. 
 

İbrahim Efendi Konağı’nda Ayverdi, mürebbiyelik konusunda çok 

cesur davranan Naşid Paşa ailesinden söz eder. Bu ailede alafranga 

yaşamın geleneksel yaşama galebe çaldığını belirtir. Bu galebe çalma, 

“alafranga” denilen mürebbiyelerin eğitimi sayesinde olmuştur: 

“Devrin alafranga diye isimlendirdiği ve o zamana göre de çok 

cesaretli, çok aşırı gidişi vardı. Garp, bu çatının altına, başka ailelere 

olduğundan daha fazla sokulmuş, daha fazla işlenmişti. Frenk dilini 

rahatça konuşan hanımlar, bilhassa Fatma Hanımefendi’nin iki kızı, 

mürebbiyelerinin birer mutaassıp bağnaz çömezi olarak yetişiyorlardı. 

Tamamen ihmal edilmiş milli kültürün yanı sıra,  mürebbiyelerin 

aşındırıp yıprattıkları aile bağlarının da koptuğu gün onları 

vatanlarından alıp götürecek her vasıta tamam demekti. Nitekim 

yılların koynunda yavaş yavaş demlenip hazırlanan bu akıbet günün 

birinde gerçekleşecek her iki kızı da yabancı toprakların vatandaşı ve 

yabancı erkeklerin karısı yapacaktı.” (İEK: 212). Burada 

mürebbiyelerin bir Osmanlı ailesinde yarattığı tahribat aslında Asaf-

Nemide çiftinin ailesindekinden farksızdır. 
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Hemen şunu belirtmek gerekir ki Ayverdi’nin ileri sürdüğü düşüncelere 

muhalif sözler söyleyen araştırmacılar da vardır. Örneğin Zeynep 

Kerman, mürebbiyelerin İstanbul’un zengin kesimlerinde revaçta 

olmalarını verdikleri kaliteli ve faydalı eğitimin bir sonucu olduğunu 

savunur.  Kerman, bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Batılı tarzda 

öğretim yapan ve dil öğrenen gençlerin sosyal hayatta başarı sağlaması 

ve rağbet görmesi zengin Türk ailelerine, çocuklarına daha küçük yaşta 

yabancı dil öğretmeye yabancı mürebbiye tutmaya sevk etmiş ve bu 

durum kısa sürede adeta bir moda haline gelmiştir. Böylece o zamana 

kadar Avrupalılara kapalı Osmanlı ailesinin içine musiki hocaları, 

yabancı dil öğretmenleri, mürebbiyeler ve hatta dadılar girmeye 

başlamıştır” (Kerman, 1995: 299). 

1.5. Fikirsiz ve Hedefsiz Tipler 

 

Konuya yine Yolcu Nereye Gidiyorsun romanından örnekler vererek 

devam edeceğiz. Nemide ve Asaf Bey’ın ikiz çocukları, Rıdvan ve Jale, 

öz değerlerine yabancılaşmanın yanında sosyal meselelere de 

ilgisizdirler. Ayverdi, bu gençlerin bu hallerini “meselesiz ve hedefsiz” 

gibi veciz ifade ile özetlemektedir. Yazar, bu hedefsizliği ve fikirsizliği 

mürebbiyenin verdiği eğitimin bir sonucu olarak göstermek 

çabasındadır. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, Ayverdi’yi en çok 

tedirgin eden de aslında bu konudur. Alafrangalılaşmış ailede, aile 

bağlarından habersiz yetişen “meselesiz” ve “hedefsiz” tipler vardır. 

Her iki karakter hiçbir ailevi ve toplumsal sorunu dert etmemektedirler. 

Bu bağlamda hedefi olmayan kişiler, basit ve küçük meselelerin insanı 

olurlar. Kendini aşamayıp küçük sorunlarla boğuşurlar. Ciddi 
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meselelerle ilgilenmekten yoksundurlar. Halil Açıkgöz, Ayverdi’nin 

yazarlığı için “O, şahsi kaygılar, ferdi buhranlar yerine mensubu olduğu 

imanın, içinden geldiği medeniyet ve milletin gören gözü, işiten kulağı, 

söyleyen dili, yazan kalemi” (1988: 41) olduğunu söyler. Jale ve 

Rıdvan, bu çerçevenin dışındadırlar. Jale ve Rıdvan’ın içtimai 

meseleleri olmadığı gibi aslında şahsi meseleleri de bulunmaz. 

Rüzgarda sallanan bir yaprak gibidirler. 

Fikir namına bu karakterlerde en ufak bir gayret yoktur. Hatta fikri ve 

içtimai meselelere hatta edebi meselelere ilgi duyan kardeşleri Adli’yle 

alay etmektedirler. Dolayısıyla olumlanan karakterler değiller. Zira 

meselesiz ve hedefsiz gençleri, dağılan ve yıkılan medeniyetin en 

önemli sorunu olarak görmektedir. Aslında yazar basiret örneği ortaya 

koyarak, gençlerin eğitimini ele alarak dönemin yarasına neşter 

vurmaktadır. Samiha Ayverdi, Rıdvan ve Jale’nin durumunu daha da 

belirginleştirmek için onları küçük kardeşleri Adli ile çeşitli 

düzlemlerde karşılaştırır. Aynı ailenin fertleri olan bu kişileri, Ayverdi, 

ayrı ayrı konumlandırarak farklı iki kesim gibi sunar.  

Mürebbiye eğitiminin, Jale ve Rıdvan’a bir faydası olmadığı sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu ikisi ikiz kardeştirler. Zira eğitim süreci yaşla 

beraber kişileri, çocukluktan alıp kemal erdiren bir süreçtir. Bu süreçle 

beraber insanın kişiliği oturmaya ve toplumsal hayatta bir ciddiyet 

kazanmaya başlar. Ancak bu sürecin Rıdvan ve Jale’de işlemediği 

görülmektedir. İkisinin yaşı ilerlemesine rağmen “olur olmaza gülüp 

eğlenen” kişilerdir: “Acemi bir halayığın oturacağı yere iğne koymak, 

ökse ile tutulmuş bir kuşu kediye teslim etmek, kelebekleri, sinekleri 
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canlı canlı duvara, kapıya iğnelemek her akşam evimizin önünden 

geçen âmâ dilencinin sesiyle alay etmek” (YNG: 29) en çok yapmayı 

sevdikleri işlerdir. Onların gülüp eğlenmek için yaptıkları bu 

davranışlar, Adli’yi derinden üzmektedir. Hele “Ya sabur, ya Rahim” 

diyerek avuç açmadan sokaktan geçen âmâ dilenciyi, onlar alaya 

alırken Adli, çok sever ve tekrar görmek için sokağı kollar. “Haylaz” 

kişiler oldukları her yerde belli olmaktadır. İki gözü de görmeyen bu 

kişiyi sevmek yerine onlar “güçlü kuvvetli, simsiyah sakallı adam” olan 

ve “İçsen de içmesen de avucuma para koyacaksın!” diyen sebilciyi 

sevmektedirler. Hoşlarına giden bu adamın üslubunda bir cebir ve 

zorbalık gördüğü için Adli sevmemektedir. Burada Amâ dilencide bir 

masumiyet varken sebilcide bir iğretilik vardır. Bu bağlamda, Ayverdi, 

alafrangalılaşmış gençleri, yerli ve milli olan her şeyden uzaklaştırdığı 

gibi ezilenin ve masum olanın yanında yer almak yerine güçlü ve 

zorbanın yanında yer almaya ittiğini duyumsatmak ister. 

Romancı Samiha Ayverdi,  eserde Jale ve Rıdvan’ı evde yapılan sohbet 

meclislerine karşı tutumları düzleminde de Adli ile mukayese eder. 

Evlerinin selamlık odasında yapılan edebi sohbetlerin gerçekleştiği 

meclise Jale ve Rıdvan katılmazlar. Hatta Adli’nin bu sohbet 

meclisleriyle ilgilenmesini alaya alırlar. Küçük kardeşleri Adli ise 

sohbet meclislerinde konuşulanlara ve o gün gelişigüzel kâğıtlara 

yazılan eski edebiyat beyitlerine ilgi duyar. Adli fiziki olarak abla ve 

abisinden çok fazla güçsüz fakat ruhen aha güçlü konumdadır. Sohbet 

dağıldıktan sonra çekinerek selamlığa girip kâğıtları toplayıp üzerinde 

yazılan özlü sözleri ve beyitleri daha sonra ihtirasla bir deftere 
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geçirmektedir. Küçük kardeşlerinin çok önem verdiği bu defteri, Jale 

ve Rıdvan, ele geçirip alaylı bir şekilde beyitleri okurlar. Ciddiye 

alınmayan, alaya alınan beyitlerin Divan edebiyatına ait olması ayrıca 

önem taşımaktadır. Adli, kardeşlerinin bu lakaytlıklarını ve toplumsal 

meselelere olan alakasızlıklarını şu veciz ifadelerle belirtir: “Yeni 

yetişmekte olan bu küçük insanlar, fikre, hisse ve kültüre arkasını 

çevirmiş bir terbiye ile büyütülmekte idiler ki, o yüzden, dillerine ve 

zevklerine en hoş gelen, kendilerinde uyanmamış duygulara hücum 

etmekti” (YNG: 17).  

Her iki karakter, ciddi insanlardan ve ortamlardan uzak dururlar. 

Özellikle samimiyet ve sorumluluk üzerine kurulan ilişkilerden 

kaçarlar. Böylece şahsiyetleri oturmamış kişiler olarak okuyucuya 

hissettirilir. Bu bağlamda Ayverdi, Rıdvan ve Jale’nin sorumluluk 

duygusundan kaçmalarını, fikir teatilerinin yapıldığı meclislerden uzak 

durmalarını yine mürebbiyelere bağlama çabası sezilmektedir. Osmanlı 

modernleşmesinin bir sonucu olarak topluma dahil olan mürebbiyeler, 

Ayverdi’nin romanlarında bir “öteki” yani “yabancı bir unsur” olarak 

telakki edilmişlerdir. Bu düşünceden hareket eden yazar, 

mürebbiyelerin fayda adına Osmanlı toplumunu vereceği bir şeyin 

olmayacağını benimsemiştir. Bu önyargıyla yola çıkan yazar, bu 

eğitmenlerden gelebilecek muhtemel olumlu tarafları da peşinen 

reddetmektedir. 
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1.6. Piyano Dışında Hedefi Olmayan Anne 

 

Meselesiz ve hedefsiz başıboş bir şekilde yetişen ve başıboşluğu tek 

gaye edinen bu gençlerin anneleri Nemide de bunlardan farksızdır. 

Manevi yönden çökmeye başlayan ev, dış görünüş itibariyle de 

yıkılmaya yüz tutmuştur. Konağın perişan halini ilk defa, Adli 

gözlemlemektedir. Mekanın dışına göz atarken kapı tokmağının kırık 

olduğunu görür. Eski geleneksel evlerde Osmanlı medeniyetinin bir 

sembolü olan bu tokmağı bile tamir etmekten aciz bir anne babanın 

evinde yaşadığını bilir ve üzülür. Günden güne çöken evlerinin bir gün 

“Tıpkı gösterişi haşmetli, fakat köküne kurt düşmüş bir ağaç gibi sert, 

haşin bir rüzgarla devrilip gitmesinden” (YNG: 34) korkmaya başlar. 

Çocuk yaştaki Adli’nin bu endişelerini yine yeri ve milli düşünen büyük 

annesini de endişelendirmekte ve kızını uyarmaktadır: “Nemide, bu 

böyle olmaz, sen bütün gününü ya çalgı ile ya da lüzumsuz şeylerle 

geçiriyorsun; biraz evinin içinde dön dolaş, etrafını gör, gözet”. Nemide 

ise ikazları kabul edip mahcup olmak yerine hiddetlenerek “Yok anne, 

benim dünyada tek zevkim müziktir.. ölünceye kadar ben bu işten 

vazgeçmem. Hem nesi var? Olup gidiyor işte” şeklinde annesine 

karşılık verir. Evdeki hasarları zaten büyük anne birkaç defa adam 

gönderip tamir etmektedir. Eğer bu geçici, tamiratlar olmasa, evin 

yıkılışı daha da hızlanacaktır. Ayverdi, burada Osmanlı cemiyetindeki 

içtimai çöküşü, konağın yıkık çökük görüntüsüyle somutlaştırmaktadır. 

Böylece somut bir imge ile tezini daha da güçlendirmektedir. 
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Ailenin çifte standardı Adli’yi yavaş yavaş ailesinden koparmaktadır. 

Adli, aslında her ne kadar bu evde yaşasa da duygusal bir kopuş 

yaşamaktadır. Duygusal kopuştan sonra Adli’nin Galatasaray Lisesine 

gitmesiyle mekânsal olarak da gerçekleşmiştir. Bu kopuş, onu daha 

yerli ve milli hayat tarzları olan büyükannesine ve dayısının evine 

bağlamıştır. Alafranga eğitimin romandaki gençlere verdiği zarar 

elbette bununla kalmamıştır. Alafranga bir mürebbiye ve yine alafranga 

bir annenin elinde yetişen bu gençler adeta bir boşluktadırlar. Farkında 

bile olmadıkları, bu başıboşluğu özgürlük olarak algılayan Jale ve 

Rıdvan, eğlenceyi hayat tarzı olarak geçinen herkesle arkadaşlık 

kurarlar. Rıdvan’ın gezmeye başladığı amcasının oğlu Rami de böyle 

bir karakterdir. Tükenmez bir servetleri olduğu için okumayan 

amcaoğlu, Beyoğlu’nda uğramadığı eğlence yeri, baloz denilen içkili 

mekân kalmamıştır. Böyle bir kişi ile arkadaş olmaya başlayan Rıdvan, 

okuldan kaçmaya, “ağzında çirkin bir ispirto kokusu ve bulanıkça bir 

kafa” ile eve gelmeye, hasta olduğunu bahane ederek günlerce evde 

arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başlamıştır. Rıdvan’ın bu davranışlarına 

göz yuman aile Adli’nin hastalanıp istifrağlar, nöbetler geçirdiği 

zamanda bile “bu oğlana ne yüz veriyorsun? Bir şeyi yok, yarın 

muhakkak mektebine gitmeli… nedir bu her gün hastalık?” ifadeleriyle 

ciddiye almaz okula gitmeye zorlar. Anne ve baba, çocuklarına karşı 

çifte standart uygulamaktadırlar. Adli’nin meziyetleri kabahat, Rıdvan 

ve Jale’nin kabahatleri da meziyet sayılmaktadır.  
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1.7. Sembolik İsimler: Hayrünnisa ve Selami 
                                                                                                                                                                                                                                        

Samiha Ayverdi, roman yazarken estetik ve edebi bir kaygı 

gözetmemiştir. Bu çerçevede Ayverdi, Ahmet Mithat Efendi üslubuna 

yakın bir anlayışla roman yazmıştır. Yani eserlerinde  “sosyal fayda” 

konusunu önemsemiştir. Kırk beygir gücünde yazı yazan modern bir 

Ahmet Mithat Efendi’dir. Bilindiği gibi Ahmet Mithat Efendi “sosyal 

fayda”yı gözettiği için roman kahramanlarının isimlerini de sembolik 

olarak seçmiştir ve kahramanlar isimleriyle de müsemmadırlar. Bu 

bağlamda Hayrünnisa ve Selami isimleri de sembolik ve anlamlıdırlar. 

Mürebbiyelerin, Türk toplumunda açtığı yaraları, yarattığı problemleri, 

daha da belirginleştirmek için, Samiha Ayverdi, Jale ve Rıdvan’ı 

Dayısının çocuklarını toplumsal sorumluluk düzleminde karşılaştırır. 

Dayının çocukları, Selami ve Hayrnnisa, Rıdvan ve Jale’nin aksine bir 

ayakları geçmişte, bir ayakları gelecekte olan gençlerdir. Yazarın ve 

Adli’nin gurur duyabileceği müstesna kişilerdir.  
 

Jale’nin karşısına konumlandırılan kişi Hayrünnüsa’dır, sözcük anlamı 

kadınların hayırlısı demektir. Anlatıcı, romanın ortalarına doğru Jale ve 

Rıdvan’ı dayısının çocukları Selami ve Hayrünnisa ile de yerlilik ve 

vatanperverlik düzleminde değerlendirir. Bu çerçevede, Jale yukarıda 

ifade edildiği gibi yerli olan her şeye karşı olduğu gibi vatani konularda 

da vurdumduymazdır. Dayısının kızı Hayrünnisa ise ismiyle 

müsemmadır. Mürebbiyenin eğitiminden değil de büyükannenin yol 

göstericiliğiyle büyümüş “oryantal” ve “muhafazakâr” bir karakterdir. 

Fiziki olarak “ince güzel elleri” ifadeleriyle idealleştirilen genç kız, 

düşünsel planda da idealleştirilmiştir: “..bir taraftan kalem, kitap 
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arasında dolaşıp dururken, diğer taraftan büyükannesinin değdiği 

noktaları da ihmal etmiyordu. O, Jale gibi söküklerini başkalarına 

diktirmiyor, odasının tozunu başkasına aldırmıyor, hatta iki gözlüğü üst 

üste takarak yemeni oyalayan ihtiyar komşunun yanına sokulup bu ince 

sanatı çalmayı bile ihmal etmeyecek bir kadınlık hassasiyeti 

gösteriyordu” (YNG: 109). Bu çerçevede, yazar hayalindeki genç kız 

modelini çizerken dayandığı tek husus yerli bir eğitimdir. Zira Jale, bir 

mürebbiyenin insafına terk edilirken Hayrünnisa, bir mürebbiyenin 

değil büyükannesinin yanına bırakılır. Babası politik düşünceleri ve 

vatanı için mücadele ettiği süreçte, yurt dışına gittiği zamanlarda, kızını 

annesinin yanına bırakmıştır. Babası burada bilinçli ve doğru bir tercih 

yaparak kızının geleneksel değerlerle yetişmesini sağlamıştır.  
 

Selami ismi de semboliktir ve bilinçli olarak konulmuştur. Rıdvan’ın 

karşısına konumlandırılmış yerli ve milli bir kişidir. Selami, selametten 

gelmektedir. Huzurlu,  barış içinde demektir. Bu bakımdan bu ev 

selamettedir. Mürebbiyelerin ayak basmadığı Dayının evi, tamamen 

yerlidir. Geleneksel bir atmosfer yaşanmaktadır evde. Bu bağlamda, 

Asaf Bey-Nemide çiftinin evinden bir farklıdır. Farkı yaratan, geleneği 

yaşatan büyük annenin varlığıdır. Geniş aile olan bu evde, büyük anne, 

fırtınalı Tanzimat denizinde, doğru ve yanlışları gösteren bir pusula 

görevini yerine getirmektedir. O, oğlunu ve torunlarının eksik bıraktığı 

yerleri tamamlayan bir yol göstericidir. Bilgi birikimi, tecrübesi ve 

okulsuz kadınlık ilmiyle ailenin bel kemiğidir. Ayverdi’nin 

idealleştirdiği “geniş aile” kavramında bu kişilerin varlığı adeta bir 

mecburiyet haline gelmiştir. Bunlar giyimleri, ahlak yapılarıyla geçmişi 
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günümüze taşıyan “hafıza kişiler”dir. Diğer evde ise geçmişi 

hatırlatacak dekoratif eşyalar olmadığı gibi maziyi hafızalarda canlı 

tutacak “hafıza kişi”ler de bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Asaf Bey 

ve Nemide’nin evi, ne “hafıza mekan”lardır ne de “hafıza kişi”leri 

barındırmaktadır. 

Anne Nemide de öz değerlerine Müslüman kıymetlere yabancıdır. 

Nemide’deki batılı eğlence kültürü ve üstün kopyacılık yeteneği 

Tanzimat inkılâbının temelinde vardır. Bu şekilde kendisini yaratan 

inkılap ile arasında bir özdeşlik vardır. Berna Moran’ın Tanzimatçılar 

için dediği “…Batı kurumlarını Türkiye’ye getirirken, Batı’da bu 

kurumların temelinde yatan düşün dünyasını hesaba katmadan kopya 

ediyorlardı. Batı kültürünü ve yaşam biçimini yüzeyden taklit etmekti 

onların yaptıkları. (…). Kadınlı erkekli toplantılar, balolar, Boğaz’da 

mehtap sefaları Tanzimatçıların Batılılaşma anlayışının bir parçasıydı” 

(2002: 15-16) cümleler, bunu yansıtmaktadır. Görülüyor ki Asaf Bey 

de Nemide de İslam ilmiyle ve medeniyetiyle kıvamını bulan cemiyetin 

yapısıyla taban tabana zıttırlar. Ebeveynleri tarafından evin içinde 

imtiyazlı bir şekilde yetiştirilen ikiz kardeşlerin ciddi kişilik 

problemleri de vardır.  

Ailedeki tek yerli ve milli kimliğe sahip kişi Adil’dir.  O da aile fertleri 

tarafından değer görmemektedir. Adli, Rıdvan’ın zekâsının kontrol 

edilerek yetiştirilmesi gerekirken hep alkışlandığını, bu nedenle 

“hoyrat, atılgan, bencil bir küçük adam” olarak, Jale’nin de aynı eğitim 

ve terbiye çerçevesinde “alıngan” “kibirli”, “küstah” bir genç kız olarak 

büyüdüklerini söyler. Tanzimat sürecinin yarattığı bir kadın olan 
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Nemide, çocuk yetiştirme hususunda sınıfta kalmıştır. Zira 

çocuklarından ikisi fikirsiz, meselesiz ve temelsizdirler. 

Tanzimat münevveri olarak da görülmesi gereken Nemide, evin diğer 

işlerini de eirip çevirmede sınıfta kalmıştır. Klasik edebiyata, klasik 

Türk musikisine, klasik Türk el sanatlarına tamamen yabancıdır. Anne 

Nemide’nin çocuklarının yetiştirilmesinde başarısız olduğu gibi evi 

toparlamakta, evirip çevirmede ve idare etmede sınıfta kalmıştır. 

Sadece Adli böyle düşünmemekte, “yiğit ve vatansever bir asker” 

olarak tanımladığı dayısı da böyle düşünmektedir. Romanda daha çok 

dayı olarak geçen Miralay Nazım Bey, çocuklarının eğitimsizliği ve 

bunun doğurduğu kötü gidiş konusunda kız kardeşini, birkaç defa 

şiddetli bir şekilde uyarmaktadır: “Nemide gözünü aç.. oğlun, parasız 

mirasyedi; kızın, Beyoğlu bebeği.. onların ikisi de bu vatanın evlatları 

değil...” (YNG: 35). Bu tür ihtarlara kulak asmayan Nemide’yi daha 

sert ifadelerle eleştirir ve çocuklarını böyle yetiştirdikleri için vatan 

haini olduklarını, evlatlarını kendi elleriyle milletin başına birer afet 

olarak yetiştirdiklerini de ekler. Nemide, adeta Müslüman değerlere 

karşı kör ve sağırdır. 
 

1.8. Yerliliğin ve Merhametin Timsali: Ratibe  

Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı eserinde de mürebbiyeliğe 

dolayısıyla alafrangalığa değinir. Eserde mürebbiye eğitimini ve 

terbiyesini görmesine karşın yerli ve milli kalmayı bilen Ratibe adlı bir 

genç kız vardır. Bu genç kız, Ayverdi’nin hayalindeki neslin projesidir. 

Anlaşılan Ratibe’nin mürebbiyesi verdiği Batılı değerleri sevdirme 



 

40 SAMİHA AYVERDİ'DE BAZI SOSYAL MESELELER 

çabası ve eğitimi sonuçsuz kalmıştır. Görüldüğü gibi Ratibe de 

Mürebbiyelerin eğitimini almıştır. Ancak mürebbiyesinin böyle bir 

çabası olduğu sezilmektedir: “Konakta evin aylıklı terzileri ile kendi 

mürebbiyesinin baş başa verip konuştukları lafları birbirine eklediği 

zaman, İstanbul’la Beyoğlu’nun farkı daha açıkça belli oluyordu.”. 

(İEK: 159).  

Ratibe İslam kültürüne göre yetiştirilmiştir. Bu oldukça önemlidir. 

Ratibe, Yolcu Nereye Gidiyorsun adlı romanındaki Jale ve Rıdvan’dan 

çok farklıdır. Onun küçük dimağı önceden Müslüman kıymetlerle 

doldurulmuş ve belli bir Müslüman şeklini almıştır. Ancak Rıdvan ve 

jale mürebbiyeden önce ne annesi ne de babası tarafından hiçbir 

Müslüman değerleri öğretilmemiş küçük dimağları boş bırakılmıştır. 

İşte bu boşluk Mürebbiye tarafından doldurulmuştur. mürebbiyeden 

önce küçük kızın dimağı ev halkı tarafından doldurulmuştur: “İşte bu 

yüzden küçük Ratibe, bir Habeş güzeli olan Mail Kalfa’nın ve Türkçe 

hocası Mihriye Hanım’ın, daha küçük bir çocukken dağarcığına 

koydukları yerli ve manevi kıymetleri ne terk edebiliyor ne meydana 

çıkarabiliyordu. Gece yatağına girdiği zaman gene geçmişlerine Fatiha 

okuyor, yeni bir elbise giydiği zaman, gene Besmele çekiyor, fakat 

alaya alınmak, küçümsenmek korkusuyla inançlarını muamelelerini de 

yardan ve ağyardan saklamaya gayret ediyordu.” (İEK: 159). 

Ayverdi’de mürebbiyelik ve Beyoğlu birbirini tamamlayan önemli iki 

unsurdur. Beyoğlu alafranga yaşamı temsil eden Batılı bir mekândır. 

Hafızası Batının değerleri oluşturmuştur. İstanbul’un hemen yanına 

kurulmuş küçük bir Avrupa’dır. Bu küçük Avrupa alafranga oklarını 
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Müslüman yaşamın kalbine yöneltmektedir. Mürebbiyeler evevla 

güçlerini bu küçük Avrupai kentten almaktadırlar. Mürebbiye de onu 

bütünleyen insansal unsurdur. O da hissettirmeden Müslüman ailelerin 

içine dilini, kültürünü ve yaşam felsefesini yerleştirmektedir. .Mail 

Kalfa ve Mihriye Hanım sayesinde İbrahim Efendi Konağı’nın yerli 

kalmış bir genç kızıdır. Ratibe yerliliğinden dolayı her zaman 

Beyoğlu’na karşı mesafeli kalmıştır. Onun en çok sevdiği yazarın da 

idealleştirdiği Osmanlı Sokak kültürüdür. Buradaki Rum satıcılardan da 

bir yabancılık hisseder olmuştur: “Ratibe birçok akraba çocukları gibi 

yalnız köprünün bu yakasının malı değildi. Emektar Faik Ağanın aileyi 

konağın taşlığından alıp en taşıdığı yer, şüphe yok ki Beyoğlu idi. Onun 

için de bu semtin, bu muhitin havasını az çok tanıyor. Levanten zevki, 

levanten çeşnisi, ne demek olduğunu pek ala da hissediyordu.” (İEK: 

159-160).  

Samiha Ayverdi, bütün eserlerini karşılaştırmalar üzerine bina eder. Bu 

bağlamda Beyoğlu’na karşı Eyüp semtini konumlandırır. Mürebbiye ve 

onun yetiştirdiği yerli ve millilikten yoksun kişilere yani Jale ve 

Rıdvan’a karşı da Ratibe’yi model olarak sunmaktadır. Ratibe’nin 

yanında Hayrünnisa ve Selami de bu çerçevede Müslüman kıymetleri 

hayatlarında uygulayan gençlerdir. Küçük Ratibe, yukarıda adları 

zikredilen Jale ve Rıdvan’ın tam tersine merhamet, acıma duygularıyla 

doludur. İçinde müstesna bir cevher taşıyan Ratibe, zarif, mütevazı, 

müşfik bir çocuk olarak tanıtılır. Küçük yaşına rağmen derin düşünen 

ölçüp tartan bir kişidir. (İEK: 83). Yani Ratibe, Hayrünnisa ve Selami 

Jale ve Rıdvan gibi fikre ve toplumsal meselelere karşı hissiz değildir. 
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Olcu Nereye Gidiyorsun romanında Adli’yi de unutmamak gerekir. 

Onun yerli ve milli kalmak bağlamında verdiği mücadele kayda 

değerdir. Modern dünyanın destansı kahramanıdır.  Tam tersine tam 

tersine bütün toplumun yükünü omuzlarında hissetmektedir. Bu 

yaradılışın bir sonucu olarak Ratibe, servisi, türbesi, kabristanı, 

çeşmesi, sebili her yerden daha bol olan bu semtten, oldu olası çok 

hoşlanır. Bu yerlerden biri de Eyüp’tür. Ancak mürebbiyeler buna 

karşın onu Beyoğlu’na götürür “sana layık mı bayağı şeyler” denirdi. 

Ratibe, Batı’ya ait meselelerde eleştiril bakmaktadır. Özellikle Beyoğlu 

mevzusu geçince biraz daha dikkatli davranmaktadır. Yolcu Nereye 

Gidiyorsun’da Jale ve Rıdvan gibi alafranga tiplerden bir başka farkı, 

Batı medeniyetine ve Beyoğlu’na dair yanında söylenen her şeye şüphe 

ile yaklaşır ve kabullenmez. Bir zihin muhasebesi yaparak söylenenleri 

ölçüp tartar. Örneğin Beyoğlu’ndan gelen terziler onun yanında 

Beyoğlu hakkında göz kamaştırıcı ifadeler kullanırlar: “Ne tuhaf, bu 

gençler kadınlar, konağın hiçbir âdetini hiçbir ananesini sevmiyor, 

beğenmiyorlardı. Ama asıl işin garibi, düşünce ve duygularını çocuğun 

yanında açığa vurmaktan da çekinmiyorlar, sanki yanlarında hiç kimse 

yokmuş gibi keyiflerince atıp tutuyorlardı. Küçük kız çok defa isyan 

edecek oluyor; fakat değil kafa tutmak, fikrini söylemek dahi bir 

saygısızlık olarak belletilmiş bulunduğundan gerçekten de kendisi 

mevcut değilmiş gibi susuyordu. (İEK: 160).  

Samiha Ayverdi, mürebbiye eğitimini yerli ve milli kıymetler ve 

erdemlerle destekleme girişiminde bulunarak yeni ve çağcıl bir sentez 

kişilik yaratmak istese de bunun mümkün olmadığı savunur. Bunu bize 
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ratibe’nin şahsında göstermektedir.  “Bu ikisini bağdaştırabilse, ortada 

kalmaktan kurtulacak, rahatlayacaktı. Beyoğlu’ndan esen hava, böyle 

bir uzlaşmayı asla kabul etmiyor, bayramıyla seyranıyla, düğünü 

derneği, dini imanı geleneği göreneği ile eskiden kalma ne varsa bir 

kalemde silip süpürmek istiyordu. Küçük Ratibe için de, terzilerin, 

mürebbiyelerin içeri soktukları garp rüzgârlarının, cazip, gönül açıcı 

tarafları da yok değildi. Hâlbuki içinde doğup büyüdüğü çevrenin asla 

terk edemeyeceği güzellikleri, iliğine kemiğine işlemiş bir letafeti 

vardı.” (İEK: 162). 
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2.  BÖLÜM 

2.1. Rotasız ve Tecrübesiz Bir hareket 

Samiha Ayverdi, Osmanlı devleti üzerine çok yazılar yazmış ve kafa 

yormuş bir mütefekkirdir. Yazılarının neredeyse çoğu Osmanlı Devleti, 

onun meydana getirdiği kıymetler manzumesi ve bu manzumenin 

çöküşüne dairdir. Osmanlı toplum yapısını bütün devirlerde 

derinlemesine incelemiş bir şahsiyettir. Bu çerçevede duraklama ve 

gerilemeye yol açan sebepler üzerine tespitlerde bulunmuştur. Özellikle 

Gerileme ve Dağılma dönemlerinde, Osmanlı Devletini eski ihtişamına 

döndürmek için padişahlar, vezirler, paşalar ve devrin münevverlerince 

yapılan girişimlere dair görüşlerini belirtmiştir. Bu girişimlerden biri de 

1839 yılında ilan edilen Tanzimat İnkılâbı’dır. Samiha Ayverdi, 

Tanzimat inkılâbının siyasi, içtimai ve ferdi düzlemde gerçekleştirdiği 

etkiler üzerine tenkitlerde bulunur. Türk Tarihinde Osmanlı Asırları 

adlı eserinde, Tanzimat, (Ah Tuna Vah Tuna), Tanzimat’ın Getirdikleri 

ve Götürdükleri, Tanzimat’ın Götürdükleri (Ne İdik Ne Olduk) gibi 

yazılarında da konuyu genişçe ele alır. Genel olarak incelendiğinde 

yazarın yaptığı eleştiriler, Tanzimat İnkılâbı’nın adı geçen üç alanda 

onarılması güç tahribatlar yaptığı üzerine yoğunlaşır. Biz burada daha 

çok söz konusu inkılâbın cemiyet ve fert bazında yaptığı olumsuz 

etkileri ele alacağız. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, Ayverdi, 

yenileşmenin gereksizliğine inanan bir aydın edebiyatçı değildir. O, 

İmparatorluğun köhneleştiğini, enkaz haline geldiğini, mevcut durumla 

modernleşen Avrupa karşısında yenilginin kaçınılmaz olduğunu ifade 

etmektedir: “Muhakkak ki memlekete bil silkinme, bir derlenme ve taze 
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hayat lazımdır. Ama bu yolda faaliyete geçmek, düşmana değil dosta 

düşerdi. Hâlbuki memleket münevverinin önüne düşen, daha doğrusu 

onları ağları içine düşüren teşkilat, düşmanın ta kendisiydi. Ve bu 

düşman, idarede yapılası gereken meşruti ıslahat fikrinde memleket 

aydınlarını kendi aklıselim ve milli şuurlarıyla baş başa bırakmıyor, 

tutulmasını istediği yolu, kendi bildiği ve istediği gibi çiziyordu” 

(Boğaziçi’nde Tarih: 163). Bir Osmanlı münevveri olan Ayverdi, 

Osmanlının çöküşü üzerine çok kafa yormuş bir karakterdir. 

Yukarıda alıntılanan ifadelerde görüldüğü gibi aslında Ayverdi, 

Tanzimat’a kökten karşı değildir. Çöküşü ve dağılmayı engelleyecek ve 

geciktirecek bir hareketin gerekliliğine inanmaktadır. Dolayısıyla 

Boğaziçi’nde Tarih adlı eserden alıntılanan bu ifadeler, Samiha 

Ayverdi’nin Tanzimat’a bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu 

çerçevede, Ayverdi, Osmanlı Devletinin kurumlarında bir yenileşmeye 

ve değişmeye ihtiyaç duyulduğunu kabullenmekle beraber bunun kimin 

tarafından ve nasıl yapılacağı konusunda Tanzimat münevverinden 

ayrılmaktadır. Ayverdi, değişimin Osmanlı cemiyetinin öz 

dinamiklerinin harekete geçirilmesiyle faydalı olacağını 

düşünmektedir. Tepeden ya da Avrupa’dan ithal edilerek yapılacak 

yenileşmenin topluma bir yararının olmayacağı görüşündedir. Diş 

dinamiklere dayalı güçlerle yapılacak girişimlerin sonuçsuz kalacağını 

ve toplumda bir kaotik bir ortamın oluşturacağını her fırsatta 

dillendirmektedir.  

Ayverdi, Boğaziçi’nde Tarih adlı eserinin yanında Türk Tarihinde 

Osmanlı Asırları adlı eserinde de sorumlu bir mütefekkir kimliğini 
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yerine getirmektedir.  Tanzimat’ın gerekliliğine inanmakla beraber 

onun aceleci ve plansız durumuna eleştiride bulunur. Bu bakımdan, 

Ayverdi’ye göre Tanzimat inkılâbı bir fiyaskodur. Plansız ve tepeden 

inme özelliği bu fiyaskoyu arttırmıştır. Bu inkılâbı hazırlayanların “bu 

kararların tatbikinden sonra, memleketin beş on sene içinde belini 

doğrultacağı iddiası, siyasi bir fanteziden başka bir şey değildi” (Türk 

Tarihinde Osmanlı Asırları: 781) ifadesi bunu doğrulamaktadır. 

Tanzimat’a karşı en ağır eleştirilerde bulunan Ayverdi, inkılâpların 

günün birinde faydalı olacağını ihtimali üzerinde de durur. Böylece 

yazar, yenileşme ile beraber içtimai ve kültürel alanda kıpırdanmaların 

yaşandığını, dış ilişkilerde de yeni istikametlerin olduğunu belirtirken 

büyük çelişkiye düşmektedir. Ayverdi, bu çelişkiyi örtmek için yine 

Avrupa’yı suçlamaktadır. Bir yandan Batı tarafından Tanzimat 

hareketine sürüklendiğini belirtirken hemen arkasından “Osmanlıları 

bu hamleye mecbur eden Avrupa, yapılan hareketin, devlet için gerçek 

bir kalkınma olmasından” (Türk Tarihinde Osmanlı Asırları: 792) 

endişelendiğini belirterek inkılâpların başarısızlığı için çaba sarf 

ettiğini açıklar.  Hemen şunu ifade etmek gerekir ki, Ayverdi, 

Tanzimat’a başından beri karşı duruş sergilemektedir. Çok az yerde söz 

konusu inkılâpların iyi sonuçlar doğurabileceği ihtimali üzerinde 

duruluyor. Tanzimat hakkında konuşurken “…verilecek hükmün 

aleyhte olduğu kadar lehte de tecelliler gösterdiğini tespit etmemek 

kabil değildir” , “Tanzimat aşının sofralarımıza sunduğu acı tatlı 

nafaka”  (Ah Tuna, Vah Tuna: 105) ifadelerini kullanmaktadır. Acı ve 

tatlı sözcükleriyle inkılabın iyi sonuçlar doğuracağı ihtimalini de 

gözden uzak tutmamıştır.                                                                                                                              
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2.2. Tepeden İnme “Hakani” Bir İnkılâp 

Samiha Ayverdi’nin Tanzimat devrimine yönelttiği eleştirilerin başında 

yeniliklerin halktan kopuk bir şekilde yapılması gelir. Bir medeniyet 

dairesinden bir başka medeniyet dairesine geçiş süreci olan Tanzimat 

döneminde atılan adımlar tabandan değil tavandan gelmiştir. 

“Tanzimat, hakani bir inkılâptı. Tepeden geliyordu” (Boğaziçi’nde 

Tarih: 165). Böylece halk, yenilikleri görmeden bakmış olup bitenleri 

duymadan dinlemiştir. Çünkü “tasarlanan inkılâp, ne toplum şuurunun 

bir reaksiyonu ne de maşeri talebin bir cevabı idi.” (Türk Tarihinde 

Osmanlı Asırları: 780). Bundan dolayı, inkılâplar, işlevsiz hale gelen 

bazı kurumları, işlevsel hale getirmekten uzak kaldılar. Devletin ihtiyaç 

ve realitelerinden uzak olduğu için Tanzimat yarardan çok zarar 

getirmiştir. Bunu “yıktılar; fakat kuramadılar” (s. 790) “Tanzimat, yeni 

bir medeniyete kur yapmak isterken, elde avuçta olanı da kaybetmek” 

(s.791) cümleleriyle ifade etmektedir.  

Hemen şunu eklemek gerekir ki değişik milletler ve medeniyetlerle 

temasa geçmek, onlardan yararlanmaya yol açar. Ayverdi, Tanzimat’ın 

bunlardan uzak olduğunu belirtir: “Kötü benimsenmiş bir medeniyet, 

eskisini, tek canlı hücre bırakmamacasına kurutup imha edecek olursa, 

tarihi, dili, dini, adet, anane ve mefahiri de topyekun silinir ve artık o 

millet için hayat bitmiş demektir” (Boğaziçi’nde Tarih: 214). 

Ayverdi’nin Tanzimat hareketine yönelttiği eleştirilerin başında 

geçmişe karşı tutumudur. Yazara göre Tanzimat, Batı tandanslı bir 

medeniyet projesidir. Tepeden inme bu proje, geçmişin bütün izlerini 

silecek bir vaziyet almıştır. Osmanlı medeniyetine ait yazarın ifadesiyle 
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“tek canlı hücre”  bırakmamak üzere kurulmuştur. Etkileşim ve kültür 

teatisi bağlamında yapılacak medeniyet etkileşimi ve değişimi olumlu 

sonuçlar doğurabilir. Bu durumda yapılanların millet realitesine uygun 

olarak planlı ve programlı olması gerekir. 

Batı medeniyetinin maddi gücü karşısında yenik düşen Osmanlı 

İmparatorluğu, ideolojik ve ekonomik buhran içine girer. 19. yüzyılda 

“mali bunalım ve aşırı para ihtiyacı halkın sıkıntıya girmesine sebep 

olur. Üretimdeki durgunluk ekonomik kaosa sebep olur” (Karabulut, 

2016: 50). Avrupa karşısında zor durumda kalan İmparatorlukta, Elde 

avuçta ne kalmıştı? ya da elde avuçta kayda değer bir şey var mıydı? 

Sorusunun cevabını Ayverdi, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları adlı 

eserinde arar. Ona göre Osmanlı tamamen “iflas” etmemiştir. Yazara 

göre eski medeniyetin yaşama gücünü henüz taşıdığını ve toplumda 

henüz bazı değerlerin o devirde yaşadığını vurgular: “Tutulacak ve 

tutunulacak taraflarımız ağır basmakta idi. Kurtuluş, ümit ve 

çarelerimizi ise asırların ardından sürükleyip getirdiğimiz bu potansiyel 

teşkil etmekte idi” (Türk Tarihinde Osmanlı Asırları: 816). Şark’ın 

bilhassa Osmanlının mana üstünlüğü olduğunu, bunu öne çıkararak 

yıkılışı geciktirebileceğini duyumsatır. Yani Tanzimat öncesi Osmanlı 

toplumunun, Avrupa Rönesans’ı öncesi Batı toplumu gibi içi boş ve 

kof, uçurumun kenarında bir vaziyette olmadığını belirtir. Buna karşın, 

Avrupa toplumunun,  geçmiş ile bağlarını koparırken çok şey 

kaybetmediğini zira geçmişinin zulmetten ve bağnazlıktan ibaret 

olduğunu ifade eder. 
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Bu çerçevede Tanzimat ile Osmanlı Devleti ve toplumu tutacak dalını 

da kaybettiğini duyumsatır. Bu dallardan biri de, yüzyılların meydana 

getirdiği ve toplumda kök salmış medeniyet terkibidir. Madde 

üstünlüğüne karşı mana üstünlüğünü savunan terkipte toplum bir 

medeni ilişkiler ağıyla örülmüştür. İşte Tanzimat ile gelen körü körüne 

Batılılaşma hareketi, bu medeni ilişkileri ve zarafeti ortadan 

kaldırmıştır. “İhtilalden evvel zarif i seviyeli ve medeni bir yapıya sahip 

olan memleket, ihtilal ile yangından çıkmış bir felaketzede gibi, ayak 

takımının çapuluna” (Türk Tarihinde Osmanlı Asırları: 816) uğradığını 

ve asırlar boyunca biriktirdiği kıymetlerini bir anda kaybettiğini 

vurgular. Bu bakımdan Ayverdi’ye göre nasıl ki, Viyana bozgunu 

askeriyede bir gerileme meydana getirmişse Tanzimat da medeniyet ve 

irfan alanında bozgun yaratmıştır. Sema Uğurcan da “hakani bir 

inkılâp” olan Tanzimat İnkılabının Ayverdi tarafından tehlikeli bir 

vakıa olarak görüldüğünü belirtmektedir: “Samiha Ayverdi’nin 

eserlerinde Batılılaşma, eski Müslüman-Türk hayatının vahdetini bozan 

sanatını soysuzlaştıran, insanını paramparça eden ve onu fenalıklara 

götüren tehlikeli bir vakıa olarak görülür” (1988: 150).  

Bu görüşler çerçevesinde, eğitim sisteminde yapılanları Ayverdi, milli 

nitelikte görmemektedir. Bu bakımdan, maarif sisteminde yapılanlar, 

toplumda bazı değerleri zedelemiş ve manevi çöküntünün zeminini 

hazırlamıştır. 
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2.3. İslamsız ve Köksüz Bir Girişim  

Tanzimat inkılâbını hazırlayanlar ve yönetenler, memleketin düştüğü 

durumdan kurtarmaya çalışan bürokrat paşalardır. Mustafa Reşit Paşa, 

Ali ve Fuat paşalar Rönesans ruhuyla hareket eden aydın şahsiyetlerdir. 

Bu çerçevede Tanzimat aslında bir nevi Türk Rönesans’ını 

gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Rönesans sözcük itibariyle yeniden 

doğuşu ifade etmektedir. Hantallaşmış devlet kurumlarını işler hale 

getirerek devleti ve toplumu yeniden canlandırmayı 

hedeflemektedirler. Bu çerçevede Ayverdi, Avrupa’daki Rönesans ile 

Tanzimat’ı karşılaştırmaktadır. Buna göre Avrupa, Rönesans’ını yapıp 

ıslahatlar gerçekleştirirken devlet otoritesine paralel bir yapıya kavuşan 

kiliseye darbe vurmuş, yanlış uygulamalarına son vermiştir. Ancak 

Hıristiyanlık ruhunu koruyarak toplumdaki gerçek dinin kıymeti teslim 

etmiştir. Hakiki ve temiz dine karşı olumsuz tavır sergilenmemektedir. 

Bağnaz ve softa kesimlerin dışında kalan samimi çevreleri ve manevi 

hayat olumsuzlanmamıştır.  

Tanzimat ise dini değerlere karşı tutumunda dengeli davranmamıştır: 

“Kendimizi garp medeniyeti safına yerleştirmeğe uğraşırken, manevi 

bağlarımızı bir yük gibi sırtımızdan atmak yolunu seçiyor, sonu iflasa 

varacak bir çıkmaza doğru gidiyorduk” (Türk Tarihinde Osmanlı 

Asırları: 788). Yeniden doğuşu tasarlayarak yola çıkan Tanzimatçılar 

için Ayverdi’nin “iflas” sözcüğün kullanması oldukça önemlidir. Zira 

yazara göre Avrupalılar, en eski köklerini bulup, geçmişi mevcut 

duruma tatbik ederek Rönesans’ı gerçekleştirmişlerdir. Ancak 

Osmanlıda ise geçmişle bağlar koparılmak suretiyle yeni baştan bir 
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toplum inşa edilmeye çalışılmıştır. Bu da yanlış teşhisten 

kaynaklanmıştır. Ayverdi, inkılabın tıpkı Avrupa’da olduğu gibi 

“softalıkla dinsizliğin ortasındaki hakiki Müslüman ruhunu diriltmek 

ve bu zümreyi yeniden cemiyette aktif unsur haline getirmek” (Türk 

Tarihinde Osmanlı Asırları: 788) suretiyle İslam ruhu korunarak 

inkılâplar yapılması gerektiğini savunmaktadır. Zira bir enkaz haline 

dönüşen ülkenin Ayverdi’ye göre çöküş sebebi olarak iman ruhunun 

zayıflamış olmasıdır. Bu ruhu dirilterek toplumda yaygınlaştırmak 

gerektiği düşüncesindedir. Devleti ıslah ederek kuruluşundaki temel 

felsefeye sadık kalınması gerektiğini duyumsatmaktadır. 

Ayverdi’nin Tanzimat’a yönelttiği bir başka eleştiri ise kopyacı 

kimliğine dairdir. Avrupa’da, Rönesans ile akılcılık yani rasyonalizmin 

temelleri atılırken Tanzimat, salt aklı baz alan Rönesans’ı olduğu gibi 

revize etmeden getirmiştir. Bu bakımdan Tanzimat, kökü dışarıda olan 

ithal bir inkılâptır. Yazara göre inkılâbın bir ilmi ve fikri temeli 

bulunmadığından yapılanlar kopyacılıktan öteye gidememiştir. Dahası 

bir plan ve programı olmayan bir harekettir. Bundan hareketle, 

Tanzimat’ın eğitim politikasını da tenkit etmektedir. Eğitim alanında 

her ne kadar okullar açmış ve dış görünüşte mesafe kat etmişse de 

toplumu bir araya getiren ortak değerlerden bir şeyler götürmüştür. 

Sivil ve askeri alanda okullar açıp buralarda Arapça ve Farsça eğitim 

vermesine rağmen Ayverdi, Tanzimat’ın milli olmadığını ve 

Osmanlının özünden çok şey götürdüğünü savunmaktadır ve bizim 

olmayan ve bize uymayan topluma yabancı uygulamalar empoze 

ettirildiğini öne sürer: “Değişen, yalnız öğretim usul ve metodları 
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değildi. Eksilen yıkılan, dağılan bir müşterek görüş, bir vahdet vardı. 

Bu, gerek şekil, gerek ruh ve temayüllerimizle, garba doğru yaptığımız 

hamlenin ilk adımı ve insiyatifi, başka bir dünya görüşünün eline 

kaptırışımızın kesin ve acıklı damgalanışı idi” (Türk Tarihinde Osmanlı 

Asırları: 789). Yazar, bu iddialarını da gerekçelendirir. Buna göre 

Tanzimat’ın resmi belgesi olan Hatt-ı Hümayun’un ilanından yıllar 

geçmesine rağmen askeri alanında yapılan yeniliklerin dışında hiçbir 

alanda ciddi bir ıslahat ve iyileşme meydana gelmemiştir. Oysaki 

Avrupa Rönesanssında “ilim, felsefe, güzel sanatlar, içtimai, iktisadi ve 

mali cephelerin hiçbiri kendi haline bırakılmayıp, her parçası birbirine 

lehimli ve intibaklı olarak düzenlenmişti”. Böylece fenni ilimlerden 

tekniğin doğduğunu, buna paralel olarak sosyal bilimlerden 

Sosyolojinin toplumun nabzını tutarak aksayan yönleri bulup tedavi 

ettiğini söylemektedir. Yani iç dinamikleri harekete geçirerek meydana 

gelmiş bir harekettir. 

Tanzimat ise Osmanlı toplumunun iç tazyikinden değil siyasi bir 

zaruret olarak dış baskıdan doğmuştur. Bu dış tazyikden etkilenen ve 

Avrupa taklitçiliğine gönül veren bir zümrenin ortak tezgâhından 

çıkmıştır. Bu inkılâp hakani olup tepeden inmedir. Dönemin padişahı 

ile garp hayranı bürokrat zümrenin, hariçten gelen tazyiklere karşı 

verdikleri cevaptır Tanzimat hareketi. Halk için yapılan bu inkılâba 

halkın bigâne kalması bundandır. Tanzimat’ın bir mütefekkiri olmadığı 

için birleştirici bir milli ideolojisi de olmamıştır. Bu noksanlık söz 

konusu hareketin en önemli zaafıdır. Zira adı geçen bürokrat aydınlar 

arasında bile bu harekete destek vermeyenler zamanla çıkmıştır. 
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Tanzimat Rönesanssının amacına ulaşmamasının bir başka nedeni de 

inkılâbın kendisinin dışındadır. Bu da tutucu ve statükocu zümrenin 

varlığıdır. Bu kesim “yerleşmiş ve alışılagelen nizamların 

değişmesinden menfaatleri sarsılan şahısların ve zümrelerin 

huzursuzluğu tabii idi. Sonra, siyasi terbiyeleri klasik ölçülerin dışına 

çıkmayan muhafazakârların da kulis faaliyeti yadırganamazdı” (Türk 

Tarihinde Osmanlı Asırları: 791). Yazarın bu zümreye karşı kullandığı 

sözcüler dikkat çekicidir. “Menfaatleri sarsılan” “klasik ölçü” 

ifadesiyle söz konusu kesimin çıkarları doğrultusunda yöneticileri 

yönlendirdikleri, yenileşmenin ve gelişmenin önünde engel oldukları 

ortaya çıkmaktadır. Ancak yazarın, bu kesimleri masum ve mazur 

görmesi gayreti içinde olduğu görülmektedir. Bu da Tanzimat’a karşı 

başından beri safını karşı tarafta belirleyen yazarın 

değerlendirmelerinde objektif davranmadığını göstermektedir.   

2.4. Cesaretli Ancak Aceleci Bir Paşa 

Samiha Ayverdi, Tanzimat devrinde önemli bir hamiyetperver bürokrat 

kesimin varlığını kabul etmektedir. Bunlardan biri Mustafa Reşit 

Paşa’dır. Reşit Paşa, Avrupa’da büyükelçilik görevlerinde bulunduğu 

sırada önemli tecrübeler edinmiştir. Paşa’nın bu konudaki yeteneğini 

“politika cambazlığının gizli sırlarını” bilmekle ifade eder. Avrupa’nın 

siyasi havası, Fransız ihtilalı, İnsan Hakları Beyannamesi ve pozitivist 

Batı medeniyetinin toplumsal ve felsefi veçhesi Paşa’yı kendine hayran 

bırakır. Bütün bunlar, bu bürokrata ilham verdiği gibi “iç ıslahat” 

fikrinin zaruriyeti kanaatine ulaştırmaktadır. Reşit Paşa, ilk önce hukuki 

ve sosyal mekanizmasını değiştirerek ıslahatlara başlar. Zira ona göre 
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askeri alanda yapılacak yenilikler başarısızlıkla sonuçlanacağına 

inanmaktadır. Bunun için tasarladığı nizamı kültürel alanda 

gerçekleştirmek istemektedir.  

Yukarıda ifade edildiği gibi Ayverdi, bir devlette ve toplumda bir 

yenileşmenin lüzumuna ikna olmuştur. Ancak yenileşmenin şekli ve 

zamanı konusunda Tanzimat’ı eleştirmektedir. Bu çerçevede Mustafa 

Reşit Paşa’yı inkılâbın şekli bakımından eleştirmektedir. Islahat 

konusunda Avrupa’dan gelen tazyikler konusunda “Avrupa’ya kur 

yapmak, böylece de Osmanlı İmparatorluğunun siyasi olduğu kadar 

kültürel veçhesini de garba yöneltmekti” (Türk Tarihinde Osmanlı 

Asırları: 779) demektedir. Bir nevi “oyalama” taktiği ile baskıları 

dizginleyip çöküşü ertelemek ve önce gerekli alanlarda modernleşmeye 

gitmek. Bunun temellerini II. Mahmud’un attığını ve istişari ve icrai 

kurumlar kurarak Parlamenter rejime doğru adım attığı ifade eder. Reşit 

Paşa, bu adımı biraz daha ileri götürür ve geniş salahiyetine rağmen 

kararları tek başına değil bir müşavirler kadrosunu oluşturmuş ve her 

adımda bu kadroya danışmıştır. “Bu yüzden de “Encümen-i Daniş” ve 

“Meclis-. Maarif” gibi kuruluşları oluşturur.” (Türk Tarihinde Osmanlı 

Asırları: 787). Böylece önemli kararlarda yetkili ve işin ehli şahıslara 

danışmayı ihmal etmemiştir. Paşa, Batı’dan edindiği bilgilerle, bir 

adalet ve eğitim-öğretim yenileşmesini, gerekli görmektedir. Adı geçen 

Paşa’ya göre, Osmanlı Devletinin köhneleşmiş, işlevsel olmaktan 

çıkmış adalet ve kültür mekanizmasını değiştirmeden üst kurumlardan 

yani ordudan başlayan ıslahatların sonuçsuz kalacağını düşünmektedir. 
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Ayverdi, Paşa’nın dış baskılardan endişelenip aceleye gelerek 

Tanzimat’ı imzaladığını iddia eder. 

Ayverdi, Mustafa Reşit Paşa’nın samimiyetine ve cesaretine inanmakla 

beraber Islahatlar konusunda çok aceleci davrandığını ve bu konuda 

Batı’nın gizli emellerini tahmin edemediğini vurgulamak ister. 

“Tanzimat’ın fersiz ve sönük gayretleri”, “düşman suflörlerinin sesine 

uymak” (Ah Tuna Vah Tuna: 105) gibi ifadeler bunu doğrulamaktadır. 

Dış tazyikin yanında Batı kültürünü doğrudan Osmanlı toplumuna 

tatbik etmenin de yanlışlığı üzerinde durur. Zira bunun perde arkasında 

Avrupa’nın siyasi nüfuzunun yer aldığını düşünmektedir: “Tanzimat’a 

garp kültür ve medeniyetinin değil, Avrupa siyasi ve iktisadi nüfuzunun 

Türk topraklarında derinlemesine kök saldığı bir devir denebilir. Bu 

inkılâbı hazırlayanların birinci sınıf devlet adamı, iyi niyet sahibi 

kimseler olmalarına rağmen, Avrupa’nın yüzlerine tuttuğu aynada 

kendi çehrelerini utanılacak ölçüde çirkin zavallı ve biçare görerek, 

garbın: “Kendinden kaç, bana benze!” emrinin gizli kumandasından 

silkinip, aşağılık duygusundan kurtulamamış ve kurtulmak için de milli 

bir asabiyet gösterememişlerdir” (Türk Tarihinde Osmanlı Asırları: 

787). 

2.5. Adem-i Merkeziyetçilikten Merkeziyetçiliğe Geçiş 

Ayverdi’ye göre Tanzimat, Osmanlı devletini merkeziyetçi bir şekle 

sokarak içine kapanmasına yol açmıştır. Osmanlıcılık cereyanına 

muhalif politikalarla ve uygulamalarla Osmanlı Devleti İmparatorluk 

vasfını kaybetmiş ulusal bir devlet konumuna düşmüştür. Bu çerçevede 
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farklı etnisiteye sahip milletler ve mezheplerin İmparatorluğa bakışları 

değiştir. Ayverdi bu mevzuyu sürekli dillendirmektedir. Zaten zayıf ve 

“hasta adam” durumuna düşmüş Osmanlı Devletini uçurumun kenarına 

getirmiştir. Uçurumun kenarına gelen bir devlet için böyle bir inkılâbın 

lüzumunu kabul eden Ayverdi, yapılan yeniliklerin devlet ve bilhassa 

cemiyet yapısına uygun olmadığını savunur. Zira Tanzimat, hukuki ve 

idari ilkeleri değiştirdiğinden ortaya büyük bir zaaf ve boşluk 

çıkmaktadır. “Yeni sistem, memleketin alışageldiği feodal idareyi bir 

kalemde dağıtıp, imparatorluğu, ölçüsü ölçüsünü tutmayan merkezi bir 

idare kaftanının içine sokmuştu.” (Türk Tarihinde Osmanlı Asırları: 

781). Üç kıtaya yayılan İmparatorluk, vilayetler ve eyaletler şeklinde 

uzun yıllar yönetilmiştir. Ancak şimdi çeşitli sebepler yüzünden bu 

efsanevi yapı zaafa uğramıştır. Bu zaaf sonucu ortaya çıkan isyanlar “o 

yarı istiklalli” feodal idareyi sıkı bir merkeziyetçiliğe götürmüş 

bulunmaktadır. Böyle federal bir yapıyı, merkezileştirmek bazı 

açılardan İmparatorluğa yapılacak en kötü müdahaledir. Farklı 

ırklardan ve dini yapılardan oluşan devleti tek merkezden yönetmeye 

çalışmak imkânsız hale gelmiştir. Zaten Tanzimat’a kadar var olan 

hukuk ve adalet sisteminin temelinde birlik ve istişareye rağmen her 

yerin kendine has özellikleri olan bir kanun ve nizam meydana gelmişti. 

Ayverdi bu hususu şu veciz ifadeyle belirtmektedir: “Her eyaletin ırk, 

coğrafya ve içtimai geleneklerini dikkate almak suretiyle, yerine göre 

kıvrılıp bükülen, yumuşak vasıflara haizdi” (Türk Tarihinde Osmanlı 

Asırları: 783). Yazara göre, Osmanlı Devleti, müstemleke mantığıyla 

hareket etmediği için fethettiği yerlerin toplumsal, ekonomik, ticari ve 

hukuksal durumlarını araştırdıktan sonra İmparatorluğun genel 
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kanunlarıyla yerel kanunların uyumunda doğan bir adalet sistemi tesis 

edilirdi. Oysa yazar, bazı hususlarda gerekli olmakla beraber 

Tanzimat’ın, Osmanlı Devletinin bütün kurumlarını merkezileştir-

mesini yanlış bir politika olarak telakki etmektedir. Uygulanan 

merkeziyetçi siyaset, farklı eyaletlerdeki etnik ve dinsel unsurlardaki 

aidiyet duygusunu zayıflatmıştır. 
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3.BÖLÜM 

3.1. Taassub ve Medrese 

Kitabın bu bölümünde Samiha Ayverdi’nin eserlerinde ele alınan 

medrese eğitiminden ve bu eğitimin oluşturduğu insan modeli olan 

Mesihpaşa Camisi imamı Halis Efendi’den söz edeceğiz. Bilindiği gibi 

Ayverdi, geniş külliyatını Osmanlı medeniyetinin oluşturduğu 

manzumeler silsilesi üzerine kurar. Osmanlı toplumunun birleştirici ve 

ayrıştırıcı unsurları hakkında değerlendirmelerde bulunur. Eski 

Osmanlı toplumunda önemli birleştirici unsurlardan biri dindir. Din bu 

toplumun Müslüman tebaası arasında iki şekilde kök salmış ve değer 

kazanmıştır. Birincisi medrese ve ikincisi tekke yani tasavvuf 

yoluyladır. Bu manzumenin en önemli ayağı medresedir. Medrese bir 

eğitim yuvasıdır. Bu medeniyet dairesinde, yazar, her iki kuruma 

Osmanlı Devletinin yükselme ve gerileme dönemlerinde farklı 

anlamlar yüklemektedir. Osmanlı Devletinde özellikle medrese 

geleneğinin ilerlemesi veya duraklama sürecine girmesi devletin 

yükselmesi ve gerilemesi ile paralel bir süreç izlemiştir. Bu çerçevede 

Ayverdi, romanlarında ve denemelerinde Osmanlı toplumunda önemli 

bir eğitim müessesesi olan medresenin imparatorluğun son yüzyılında 

geçirdiği evreleri masaya yatırmaktadır.  

Ayverdi, İmparatorluğun en uzun yüzyılı olarak da tanımlanan On 

dokuzuncu asırda medreseyi onun yetiştirdiği öğrencileri adeta masaya 

yatırır. Bu mevzuyu en çok Mesihpaşa İmamı romanında işler. Daha 

doğrusu romanın ana iskeleti bu eğitim kurumu üzerine kurulmuştur. 
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Romanın başkahramanı İmam Halis Efendi, Mesihpaşa İmamı 

romanında aslında İmam Halis Efendi ve medrese, kör bir inat ve kör 

taassub içine giren Şark’ı temsil etmektedir. Romanda, medresenin 

talebelerine icazet verirken onları “her şeyi öğrendin” edasına 

soktuğunu, bu nedenle öğrencilerin kendilerini geliştirmek bir yana 

dünyadaki fikir akımlarından bihaber yetişmelerine yol açtığı düşüncesi 

duyumsatılır. Hayati tecrübeleri olmadan, kitabi bilgi ile hayatın 

birbirine uymadığını medreseden çıktıktan sonra kavrayan medrese 

insanı, ilerde romanın kahramanı Halis Efendi’nin başına geldiği gibi 

en ufak bir tartışmada, bir fikir teatisinde sorulara cevap veremeyerek 

zor duruma düşmektedir. Medrese, öğrencisine sadece şer’i, fıkhi 

bilgileri ve ilmihal bilgilerini öğreterek onları toplumun içine 

göndermektedir. Meshpaşa camisinin imamı ve adı geçen romanın 

başkahramanı, üç çocuğu, eşi ve kaynanası ile ilk başlarda görünürde 

mutlu bir şekilde yaşayan imam, çocuklarının büyümesi ile problemler 

su yüzüne çıkmaya başlamıştır. Halis Efendi’nin bu ailevi ve içtimai 

problemlere karşı tutumu olay örgüsünün geneline yayılmıştır. Aşağıda 

bir medrese şahsiyeti olan imamın aldığı medrese eğitiminden kaynaklı 

ailesiyle ve çevresiyle yaşadığı sorunlar irdelenecektir. Orhan Okay’ın 

“...bir değişimin romanıdır” (2011: 248) dediği eserin sonuna doğru 

birkaç kişinin olumlu anlamda değişimi gerçekleşmektedir. Bu roman 

bu anlamda bir değişim ve merhametin romanıdır. 

Medrese statik bir eğitim modeli halini almış ve kendini revize 

etmemiştir. İnsanların ihtiyacının sadece bunlardan ibaret olduğunu ve 

bunun böyle devam edeceğini sanmaktadır. Ne yazık ki bu düşüncesi, 
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topluma ve Osmanlı medeniyetine pahalıya mal olmuştur. Zira 

ihtiyaçlar ve istekler sürekli değişim halindedir. Bilhassa, dinamik olan 

toplum özellikle gençler, Batı ile etkileşime geçmiş ve Avrupa’daki 

fikir cereyanlarından ve felsefeden etkilenmişlerdir. Medrese gençleri 

kavramamış ve irşad denilen dini değişen zamana göre yorumlama 

cesaretini gösterememiştir. Gençleri derinden etkileyen Batılı fikirler, 

onların aklına bin bir tecessüs getirmiştir. İmanlarını zedeleyen, olay 

örgüsünde olduğu gibi kendini dinsiz olarak tanımlayan gençlerin 

suallerine cevap vermede büsbütün yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 

Alibeyoğlu, Ayverdi’nin “Dini ilmihal bilgisi sınırları içinde görmeye 

alışmış” (1984: 44) kesimleri yadırgadığını ve din dışı saydığını belirtir. 

Zira bu kesim, yeni gelişen dünyada dini bilgi ile seküler bilgi arasında 

mukayeseler, tartılar yapmaktan ölçüp biçmekten uzak durmuştur. Bu 

konudaki girişimleri de medrese, imanda gedikler açmak olarak 

yorumladığından engellemiştir. Dolayısıyla medrese taassubun ve 

dogmaların pençesine düşerken tekke ve tasavvuf dinin yaşayan hali 

haline gelir. “Tekke, her türlü taassuba ve her türlü geriliğe karşı 

müesseseleşerek direnen iman gücünü ifadelendiren ocak demekti.” 

(Boğaziçi’nde Tarih: 137). Görüldüğü bir hatırat eseri olan 

Boğaziçi’nde arih adlı eserinde, statik ve dinin dış manasına 

yoğunlaşan medreseye karşı daha içe dönük ve aktif bir kurum olan 

tekkeyi konumlandırır ve tercihini de ondan yana koyar. 

Aynı eserinde, mütefekkir Ayverdi, tasavvufu adeta yüceltir ve farklı 

anlamlar yükler. Yazara göre tasavvuf devletin ve dinin içinde 

bulunduğu durumdan kurtarabilir. Yani bir nevi kurtarıcı rolünü yükler. 
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Ayverdi, ayrıca dinin gündelik hayat karşısında tıkandığı zamanlarda 

tasavvufun imana soluk aldırttığını ve işlevsel hale soktuğunu belirtir. 

Samiha Ayverdi, bütün bu görüşlerini, Mesihpaşa İmamı romanında, 

İmam Halis Efendi’nin şahsında ortaya koymaktadır. Her medreseli 

gibi Mesihpaşa İmamı da, “hayat cilvelerinin tezatlarına ve bu tezatların 

icap ettirdiği müşküllerle pençeleşmek zaruretlerine göre 

yetiştirilmemişti. Bu yoldaki temrinsizliği, hayat grafiğinin biraz 

yükselmesiyle kendini gösterir, ezberinde olan keyfiyetlere aykırı bir 

vaziyetle karşılaştı mı derhal telaşlanır, telaşlanmazsa üzülür, bunu da 

yapamazsa öfkelenirdi” (Mesihpaşa İmamı: 153). Romanın 

başkahramanı, dinin özünü yakalayamamış, ilmihal bilgileri, dinin diş 

manası içinde kalan statik bir kişidir.  

3.2. Skolastik Bir Tip: İmam Halis Efendi 

İmam Halis Efendi, Mesihpaşa İmamı romanının başkarakteridir. Halis 

Efendi, babasından “meslek verasetiyle” devraldığı camide yaklaşık 

yirmi yıldır imamlık yapmaktadır. Halis Efendi, bütün cepheleriyle olay 

örgüsünde yer almaktadır. Ayverdi, en evvel onun olumlu yönlerinden 

söz etmektedir. Buna göre dürüst ve namuslu bir adam olup ailesine ve 

mesleğine son derece bağlıdır. Hiç cemaati olmayan camiye, sırf aldığı 

maaşı hak etmek için uzak mahalleden üşenmeden her vakit gelip ezan 

okuyup tek başına namaz kılması halkın teveccühünü kazanmasını 

sağlamıştır. 

İmamın olumlu tarafları bunlarla sınırlı değildir. Rüşvet ve hırsızlıktan 

hep uzak durmaktadır. Çok yakışıklı olmasına, “yürüyüşündeki ahenk 
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ve tavırlarındaki cazibe” ile kadınlar arasında nam salmasına rağmen o, 

sokaktan geçerken açılan pencerelere, sürülen kafeslere, aralanan 

kapılara başını dahi çevirmez. Olumsuz özelliklerinin olumlu 

olanlarından ağır bastığı bir şahsiyeti olan Halis Efendi, basit bir imam 

olarak yetiştirilmemiştir. Büyük hedeflerle medreseye verilmiştir. 

Oradan icazet aldıktan sonra da Medresetü’l kuzata denilen okula 

verilerek Arapçayı nahvi ile beraber öğrenmesine gayret etmiştir. 

Ancak babası ölünce, bu eğitimini yarıda kesip ilimde daha da ileri 

gitmeyi düşünmeyerek babasının mesleğini yine onun camisi olan 

Mesihpaşa camisinde yapmakla yetinmiştir. Böylece babasının 

hayalindeki ilimde yükselmiş imam tipi de kendisi tarafından 

dondurulmuştur 

Ayverdi, roman üslubunda ruhsal tasvirlerde bulunmamıştır. Tasavvufi 

öğretileri ön plana çıkaran yazar, bu eserde farklı bir yol tercih eder. 

İmam Halis Efendi’nin kişiliğini ruhsal açıdan detayına kadar 

incelemektedir. Örneğin çevresiyle aşırı ciddi davranması, beraberinde 

terbiyesinde ve nezaketinde kusursuzluğu getirse de, genellikle sert ve 

huysuz görünmesine yol açar. “Çabuk öfkelenir, öfkelendiği zaman da 

hiddeti yatışıncaya kadar, bu çabuk ateş alan tabiat, onu bayağı ve 

uygunsuz sözlere ve hareketlere sürüklerdi” (Mesihpaşa İmamı: 16). 

Bundan sonra yazar, orta yaşlı imamın olumsuz kişiliğini romanın 

geneline yayar. Genel hatlarıyla merhametsiz, acımasız, sorunlara karşı 

ilgisiz ve kayıtsız, kendisiyle ve toplumuyla barışık olmayan biri olarak 

yansıtılmıştır. Toplum arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulması 

gerekirken etliye sütlüye karışmaz. Bu nedenle kimseye fenalık etmese 
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de iyilik yapmayı kolay kolay aklından geçirmez. Ayverdi, burada iğreti 

bir kişilik olarak duran medrese çıkışlı imama karşı tasavvufu şuurunu 

geliştirmek ister. Dinlerin özünün tasavvuf olduğu gerçeğinden hareket 

eder. Nazik Erik de, Ayverdi’deki din anlayışına değinirken “İslam dini 

tasavvufu hayatın bütünü ile alakalı bir dünya görüşü, bir ahlak sistemi, 

hayatın ta kendisi yapabilmiştir. İnsan-kainat ve hayatla soruların 

cevabının”da (1984: 33) orada yer aldığını görüşünden hareketle 

tasavvufu sürekli öncelediğini vurgular. 

Samiha Ayverdi’ye göre zaman zaman yaptığı iyiliklere de 

çaresizlikten iştirak eder. Elindeki devletin resmi mührünü de, halka bin 

bir zorluk çıkardıktan ve mazeretler bulup kaçtıktan sonra dilekçelere 

vurur. Yani iyilikperver olamadığı vurgulanmıştır. Bütün bu 

özelliklerinden dolayı, halk tarafından “keskin imam”, “mızmız imam” 

olarak adlandırılır. İşte yazar, onun bu dondurulmuş insan tipi ile 

medresenin gelişmelerden uzak statik yapısı arasında bağlantı kurar. 

Zira hemen sonra yazar, medrese ilminde de bir durağanlığa işaret 

etmektedir: “Halis Efendi’ye asırların ardından küçüle bozula bozula 

yuvarlanıp gelen medrese bilgi ve tefekkürünün uçuk, silik, 

karmakarışık müsveddelerinden bir yaprak denebilirdi. Bu bilgiler 

nehri bir vakitler ne kadar geniş, kudretli, serî ve çağıltılı bir azametle 

akmışsa, şimdi o derece kör, kuvvetsiz, bulanık ve sathi idi.” 

(Mesihpaşa İmamı: 18). Halis Efendi, medrese bilgisinin dışında kalan 

diğer dini ilimlerin gereksizliğine inanır. Manevi aleme, iç huzura 

götüren deruni ilimlere önem vermez küçümser.  
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Bir medrese insanı olan İmam Efendi, bir Müslümanda olması gereken 

özelliklerin dışında bir kişiliği vardır. İmam dinin “hayırda yarışınız” 

şeklinde açık hükmü var iken o, iyilikten kaçmaktadır. Yazar da bu 

tavrını medreseye ve oradan aldığı eğitime bağlamaktadır. Zira medrese 

insanı mütevazi yerine kibirli burnundan kıl aldırmaz hale sokmaktadır. 

Kıskanç, herkese zorluk çıkaran, iyilikleri karşısında bir ecir bekleyen, 

hayvanlara karşı merhametsiz hatta acımasız bir kişidir. Oysa Kuran’da 

hakiki Müslümanın özelliklerini sayarken  “Haset edicinin şerrinden 

sana sığınırım” gibi kıskaçlıktan uzak durulması gerektiği, 

hayırseverlik konusunda açıkça hükümler olduğu, bütün yaratılmışlara 

şefkat ile muamele edilmesi gerektiği söylenmektedir. Bu çerçevede 

zahirde iman sahibi olmasına karşın huy ve davranış itibariyle bir 

Müslümana yakışmayan yaratılıştadır. Yazar bütün bunları medresede 

gördüğü eksik eğitime bağlamaktadır.  

3.3. Sevgiden Yoksun Mizantrop Bir Tip 

Halis Efendi’nin vakarı aşan ciddiyeti, insanlarla temas kurmaktan 

kaçınması, yıllarca hep aynı medrese kitaplarını okuması onda kişilik 

problemlerini doğurmuş ve huzursuz olmuştur. Halis Efendi, yaşamının 

başında medrese ilmine güvense de zaman zaman bildiklerinin onu 

mutlu etmediğini müşahede etmektedir. Odasına çekilirken okuduğu 

kitaplardan artık kendisi de usanmıştır. Zira gençliğinde medrese 

kültürünün bol vaatleri ona emin bir asayiş verse de çocukları büyüyüp 

sorunlarıyla karşılaşınca, bu düşünce ona artık ümit vermez ve tatmin 

etmez. Ancak Halis Efendi bu karmaşık durumun içinden çıkacak güçte 

de değildir. Bu nedenle bu bulanık ve dolaşık düşünceler, bir 
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rahatsızlık, bir kasvet, hüzün şeklinde ortaya çıkmaktadır. “Ne zaman 

düşünmek istese, çocukluğundan beri ağzını tıkayan: “Sus kafir 

olursun!” tehdidi, ateşten kamçısını sırtında şaklatır ve onu hakikaten 

sustururdu. (Mesihpaşa İmamı: 31). Halis Efendi de bu suallere bağlı 

olarak giderek büyüyen bir huzursuzluk gözlenmekte, kaotik bir ruh 

halini almaktadır. Zira yazara göre bu kitaplar da istiklali olmayan bir 

ilmi anlatmaktadır. Bunlar da İmamdaki akıl çemberini daraltmaktadır. 

Sosyal bir kaygı taşıyan yazar, burada medrese müntesiplerini zararlı 

bir zümre olarak yansıtmaktadır. Din, hayat ve yaratılışa dair alışılmışın 

dışında sorulara kapalı olan medrese ehlini yazar, taassub ile eş değer 

tutar. Nusret Alibeyoğlu, yazarın taassubu bir illet olarak gördüğünü 

belirterek bu illete karşı duruşunu şöyle vurgular: “…taassuba bir ruh 

hastalığı teşhisini koyar. Ne var ki, bu illetin sadece dine musallat olmuş 

bir ruh hastalığı olmadığını, daha çok, bir milletin çöküş zamanlarına 

musallat illetlerden olup; ilim, siyaset ve fikir sahalarında da, kindar ve 

mütecaviz bir taassub muhitinin eksik bulunmadığını belirtir” (1984: 

45). 

Yazarın İmam Halis efendi’ye yönelttiği en büyük suçlama “kendini 

yenilememe” meselesidir. Aslında Halis Efendi ilk başlarda medresede 

ilim tahsil ederken kazanılmış bazı kanaatleri olsa da zamanla 

geliştirmediği, desteklenmediği için yeteneği, fikir cevheri körleşmiş, 

atalete uğramış, durgunlaşmıştır. İmam Efendideki bu atalete 

uyuşukluğa sebep olan da medreselerdeki eğitim tarzıdır. Zira ne zaman 

ki, dış manasını iyi kavradığı Kuran’ın iç manasını da anlamak istese 

medrese hocalarının o dehşetli tavırlarını hatırlar “Kur’an sorgu sual 
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mevzuu olamaz; küfürden sakınınız” ve derinden gelen sesleri, aklının 

çözemediği, idrakinin erişemediği, fehminin, ferasetinin yardımdan 

kaldığı sırların müşküllerini bastırmaktadır. Kafasında cevabını 

bulamadığı bin bir soru vardı: “cehennem neydi, cennet neredeydi? 

Ölüm, ölümden sonraki hayat? Neden dünya bir zindan ve insanlar da 

birer zindancı idiler? Sarhoş Tahir’den tut da bütün cehennemlikler 

neden kendisi gibi iyilerin ve ibadet edenlerin bulunduğu bir dünyada 

güle oynaya yaşıyorlardı? Kedileri, köpekleri, o güzelim camii berbat 

eden pis kuşları da Allah yaratmıştı amma, onların Allah’la bir 

bağlılıkları yoktu. Eser, müessirden ayrı gibi duruyordu.” (Mesihpaşa 

İmamı: 31).  

Romanda, Halis Efendi’nin tavrından dolayı medrese de 

olumsuzlanmıştır. Medrese tahsilinde edindiği bilgiler, kuru kitap 

bilgileri olup sokakta uygulama alanı olmayan afaki düşünceler olarak 

yansıtılmıştır. Bundan dolayı toplumdan uzak yetişen imam, çevresiyle 

uyum sağlamada zorluk çekmektedir. Hal ve hareketleri, Kuran’ın 

davranış ile ilgili ayetleriyle çelişmektedir. Örneğin Kuran’da herkese 

karşı şefkatli olunması gerektiği salık verildiği halde o, cami komşusu 

marangoz Tahir Efendi ile sürekli çatışma halindedir. Tahir Efendi, 

tahsilli olmasına karşın sarhoşluktan bir yerde dikiş tutturamamıştır. Bu 

nedenle babası çocuğun sanata olan istidadından dolayı bu sapa yerde 

ucuz dükkânı kiralamıştır. Mahallede imama kafa tutan tek kişidir. 

İmam, ilk başlarda marangoz ile didişse de daha sonra ondan uzak 

durmaya ona görünmemeye çalışmaktadır.  
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Sıradan bir vatandaş olan Tahir Efendi ise sarhoşluğuna ve başına 

buyruk davranışlarına karşın rağmen hayvansever biridir. Bu bakımdan 

güçsüzlere karşı sonsuz merhametle donatılmıştır. Yazar bunu şu 

sözcüklerle ifade etmektedir: “Tahir’in dükkânının içi bir hayvan 

hastanesinden farksızdı. Mahallenin ne kadar sakat ve bakıma muhtaç 

hayvanı varsa hep bu adamın dükkanında tedavi edilir, beslenir ve 

sarhoş marangoz, çocukları etrafını sarmış bir baba gibi, her biriyle ayrı 

ayrı didişir, uğraşır, onların pis kokuları ortasında hem çalışır hem 

keyfederdi.” (Mesihpaşa İmamı: 25). Tahir Efendi, sarhoş haliyle ve 

ibadetsiz haliyle uyuz kedilere, topal köpeklere, kör horozlara kısacası 

sakat hayvanlara karşı sonsuz ve karşılıksız bir iyilikle sahip çıkar. Bir 

keresinde imamın sarığını kaptığı gibi çeşmede içine su doldurarak 

hararetten soluyan bir köpeğe su içirir. İleride başkahramanın da elde 

edeceği acıma duygusu merhametten gelmektedir. Bunun eksikliği 

kişide ve toplumda ciddi problemler yaratmaktadır. Okay’a göre 

Samiha Ayverdi, bu romanda unutulmaya yüz tutan “merhamet 

edebiyatı” (2011: 248-249) yeniden gündemleştirmektedir. Okay, söz 

konusu bu yazısında 19. Yüzyılda Tolstoy gibi usta yazarların 

merhameti ve pişmanlığı sürekli gündemleştirdiklerini savunarak 

günümüz edebiyatında bunun unutulmaya yüz tuttuğunu ileri sürer. 

Ancak Ayverdi’nin bu romanıyla merhameti” yenden dirilttiğini 

açıklar. 

Hayatı ev kahve ve cami arasında geçen imam olayları okumakta doğru 

değerlendirmekte yetersiz kalmaktadır. Dünya gündemiyle 

ilgilenmemekte kendi küçük aleminde sıkışıp kalmaktadır. Dünyada 
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meydana gelen olaylardan en önemlisi Balkanlardan gelen göçlerin 

yarattığı insanlık dramına bile yabancıdır. Bu mühim meselenin 

konuşulduğu her yerden kaçmaktadır. Herkesin ilgiyle takip ettiği 

balkan savaşlarının yenilgisine karşı o çok kayıtsızdır ve konudaki 

endişeleri, korkulu bekleyişi “- Yok canım, bu iş o kadar büyütüldüğü 

kadar olmasa gerek… Bana kalırsa çoğu mübalağa” (Mesihpaşa İmamı: 

150) sözcükleriyle yersiz bulmaktadır. Ancak söylenenler gerçek olup 

muhacirler akın akın Balkanlardan İstanbul’a göç ettiklerinde onlara 

karşı duyarsızdır davranmaktadır. Yazar onu “…etrafına iyilik 

etmekten kaçınan bir kimse…” olarak tanımlar. Bu nedenle Balkan 

savaşlarından kaçan insanlara ilk başta yardımda bulunmayı reddeder. 

Eserde tasavvufu temsil eden marangoz Tahir bile daha önce 

hayvanlara gösterdiği merhameti şimdi balkanlardan gelen ve 

Mesihpaşa camisinin avlusunda kalan muhacirlere şefkatle 

davranmakta “kimine mangalını kolay yakması için talaş getiriyor, 

kiminin rüzgardan kopan bölme iplerini bağlıyor, hastaları sırtında 

güneşe taşıyor, küçük çocuklarla oyun oynuyor” (Mesihpaşa İmamı: 

166). İmam ise camisinin avlusunda kalan bu insanlara kayıtsız ve 

dikkatsiz davranmakta hastalıklı hallerinden ve kirliliklerinden 

tiksinmektedir. Marangoz Tahir ise bu konuda imamı uyarmakta onlara 

acıması konusunda telkinde bulunmaktadır. 

Halis Efendi ise insanlara ve diğer canlılara karşı anlamsız bir 

merhametsizlik içindedir. Dükkanın önünde dururken ayaklarına 

dolanan sahipsiz kediye acımak yerine öfkelenir ve şiddetli bir tekme 

vurarak kediyi havaya fırlatır ve oradan uzaklaşır. Yine fakirlere karşı 
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da merhametli olduğu söylenemez. Örneğin devletin kendisine verdiği 

mührü kullanmasında da insanlara sorunlar yaşatır. Romanın bir 

yerinde sokakta mührü basması için dilekçesini uzatan kadına diretir. 

Ancak kucağındaki çocuğa gözü ilişince işler değişir. Çocuk fakirliğin 

verdiği sefalet ile çocukluğun safiyeti içerisinde imamın dikkatlerini 

celp etmektedir. “Mini mini burnunun iki deliğinden birden çıkan 

yapışkan mayi ile” yüzünün her tarafını kirletmiştir. İmam, fakirliği 

ortaya koyduğu sefalet manzarası karşısında duygulanmak yerine 

iğrenmekte ve mührü bir an önce basıp oradan uzaklaşmaktadır. Bu 

bakımdan olay örgüsünde yazar, sarhoş bir esnafı bile bu medrese 

şahsiyetinden üstün tutmaktadır. 

3.4.  Soğuk Bir Atmosfer ve “Sinsi” Çocuklar 

Halis Efendi, karısı Gülsüm Hanım, biri kız ikisi erkek üç çocuğu ve 

kaynanasıyla yaşamaktadır. Erkeklerden büyüğü Abdullah tıbbiyede 

diğeri küçüğü Zahid de hukukta okumaktadır. Genç kız ise okul 

okumamıştır. Evdeki herkes imamın sert ve huysuz mizacını 

bildiğinden onu olduğu kabul eder ve gürültüden sakınıp susar. Evde 

hep tek başına odasında oturan Halis Efendi, evin mutlak hakimi 

olduğundan evde herkes ona karşı saygı gösterir. Evdeyken bir sessizlik 

hakimdir. Ancak bu fırtına öncesi sessizliği andırmaktadır. Yukarıda 

ifade edildiği gibi İmam, odasına çekilirken okuduğu kitaplar onu 

tatmin etmemeye başlamıştır. Bunun dışında tek hakimi olarak gördüğü 

evinde tahtının yavaş yavaş sallandığını hissetmiştir. Bu duygu onda 

büyük huzursuzluğa yol açmaktadır. Gerçi evde hala herkes parmak 

ucuyla yürür, sofrada o konuşmayınca kimse konuşmasa da bunların 
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hayatiyeti olmayan yapma davranışlar olduğunu sezmiştir. Özellikle 

çocuklarına tesir etmekten uzaklaştığının bilincindedir. Üç çocuğunun 

onun tesiri menzilinden uzaklaştıklarını anlatıcı, “Çocuklarının üçü de 

kendinin olmaktan çıkmış” sözcükleriyle belirtir. İmam bir aile reisi 

olarak çocuklarının kendisinin olmadığını hissettikten itibaren hep 

huzursuz olmuştur. Huzurluğu, hiç sevmediği marangoz Tahir 

sayesinde tasavvuf ile tanışmasından sonra son bulur.   

Halis Efendi, kızların okumasına karşı olduğu için kızını okutmamıştır. 

Kızı Zehra, on iki yaşına gelip evin önündeki sahanlığı yıkarken aşağı 

düşmüş ve mucizevi bir şekilde kurtulmuş ancak ayağından sakat 

kalmıştır. Sakatlığı kızda ümit ile beraber azim duygusunu da 

geliştirmiştir. Cesaret ve kuvvet ile babasından gizlice komşuları 

Kemençeci Rıza Bey’den musiki dersi alır. Aslında müzik dersini 

gizlice almak sadece kıza has bir şey değildir. Evde diğer çocuklarda 

babanın sert mizacı karşısında bir şeyleri saklayarak yaparlar. “Her 

ferdinin büyüğünden bir gizlisi olduğu bu çatı altında zaten herkes sır 

saklamakta birbirinin tabii müttefiki değil miydi?” (Mesihpaşa İmamı: 

35). Bu bakımdan babanın sert ve haşin mizacından dolayı, anne de 

çocuklarının sırlarını kocasına açmaz, dertleşerek sorunları çözme 

yoluna gitmez. Anne Gülsüm, “bıçak vurulursa şifalanacak dertlerin” 

olduğunu bildiği halde imamın mizacı nedeniyle genç çocuklarına 

yanlış teşhisle yanlış ilaç verileceği ihtimalini hesaba kattığından 

konuları Halis Efendi’ye söylemez, üstünü kapatır. 

 



 

 71 

İmam babanın bu anlaşılmaz ve soğuk tavrı, yazar-anlatıcıya göre her 

üçü de ayrı yapıda olmalarına rağmen tek ortak noktalarının “az çok 

sinsi” olduklarıdır.  Zehra da bu durumdan faydalanıp sinsi davranır. 

İmam, kızının saz çalma arzusuna karşı çıksa da Zehra ne yapar eder bu 

işi öğrenmeye çalışacaktır. Bu bakımdan onun bu şiddetli arzusuna 

kimse karşı koyamaz. Zeki ve kurnaz olan kız gibi diğer iki kardeşin de 

farklı huyları vardır. Buna da babalarının anlaşılmaz tavrı ve mizacı yol 

açmıştır: “Babalarının sert ve inatçı tabiatı, onları yapacakları işlerde, 

tutacakları yollarda, söyleyecekleri sözlerde, düşüncelerini, arzularını 

ve arzusuzluklarını gizli tuta tuta bu huyu bir ikinci tabiat haline 

getirmişti” (Mesihpaşa İmamı: 36). Halis Efendi’nin bu sert tavrı, 

çocukların içlerine işlemez. Anne ise onların havası içinden sıkışıp 

kaldığından evlatları “başıboş denecek bir istiklal ve kontrolsüzlük 

içinde yetişmişlerdi.” (Mesihpaşa İmamı: 37). Anne eğitimsiz 

olduğundan ve evde kocasının yanında sözü geçer akçe olmadığından 

çocuklarını yönlendirmede yetersiz kalmıştır. Uğultusu dinmez bir baba 

olan İmam Efendi’ye karşı çocuklar da pencerelerini, kapılarını hatta 

deliklerini kapatmış, tıkamış bir ev gibi sımsıkı kapanmakla manen 

babalarını dışarıda bırakmışlardır.  

İmam Halis Efendi’nin evinde, İmam Efendi ile karısı Gülsüm Hanım 

ve çocukları, Gülsüm Hanım ile çocukları arasındaki ilişkilerde bir 

dengesizlik ve muvazenesizlik vardır. Özellikle Gülsüm Hanım’ın 

kocasının huysuzluğuna ve yanlış tavırlarına karşı sessiz kalması, 

kocasının karşısına dikilip uyarmaması yazara göre bir eksikliktir ve 

Halis Efendi’nin olumsuz mutlak hâkimiyetine yol açmıştır. Yine 
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babanın çocuklarının her isteklerini reddetmesi, annenin de onları 

sonsuz bir serbestlik içinde bırakması çocuklardaki kontrolsüzlüğe yol 

açmıştır: “Babadan ve anadan sistemli ve şuurlu bir alaka bulamamış 

birinden sırf korkmuş ve gizlenmiş, ötekini ise tamamen hiçe saymış 

olmakla avare ve gelişigüzel yetişip” durduklarını söylerken bu konuya 

işaret etmektedir. Çocuklarını çok sıkmakta ve göz açtırmamaktadır. 

Onun çocuklarıyla olan ilişkisi “Sükutla başlayıp, sükutla sona eren bir 

sofra başı alemi ve kandillerde, bayramlarda öpülen el, konuşulan 

birkaç cümle, babadan evlada, evlattan babaya açılacak kapıyı itip 

onlara birbirlerini tanımak fırsatını vermemiş”tir (Mesihpaşa İmamı: 

41).  

İmamın soğuk tavrından faydalanıp sinsi davranan bir başka çocuk da 

babanın en çok güvendiği kişidir. Bu kişi Zahid’dir. Zahid, kızkardeşi 

gibi İmam’ın haberi olmadan olmadık işler çevirir. İmamın el üstünde 

tuttuğu en çok kendisine benzettiği, güvendiği ve” imanlı” dediği oğlu 

Zahid ise Şehzadebaşı tiyatro kumpanyalarından bir Ermeni kızına 

tutulur. Gece alemine başlayan Zahid, evdeki antika eşyaları çalmaya 

başlamıştır. Hırsızlığı eve gelen Abdullah’ın arkadaşlarından bilen aile 

fertleri, zamanla Zahid’in bunu yaptığını öğrenirler. Bundan dolayı 

babasının Abdullah’a tercih ederek “…bari dini imanı var” dediği 

küçük oğlu gece alemine başladıktan bu yana eve uğramaz olmuştur. 

Gece alemlerine para yetiştiremediği için en son babasının halası Safiye 

Hanımın mal varlığına dadanır. En sonunda Zahid, kadının mallarını 

ipotek edip faizle para çeker. Kadına daha zengin olacaksın deyip yaşlı 

kadının tamah duygularını uyandırarak uydurma senetlerle bütün 
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parasını alır. Para geri ödenmeyince kadının eşyaları icra sonucu satılır. 

Babası tarafından sevilen Zahid anlatıcı tarafından “siyaset yaygaracısı 

sinsi ve hain” (Mesihpaşa İmamı: 138) olarak nitelendirilmektedir. 

Arkasından koştuğu kadın tarafından da “namert ve dönek” olarak 

görülmektedir. Bu bakımdan imam evladının iç dünyasını ve olayların 

iç yüzünü tahmin edememektedir. Dinsiz dediği büyük oğlu Abdullah 

‘ı dışlayarak Zahid’in yanında yer almıştır. Bu nedenle imam basiretsiz 

olarak değerlendirilebilir. 

Bundan hareketle çocuklarının ruh dünyalarını da tam olarak 

tanımadığı gözlemlenir. Evham ve kuruntu tek başına bir hayat 

sürdürürken diğer taraftan kızı çalgıcı olmuştur. Halis Efendi kızın 

sakatlığı nedeniyle onu hep ikinci planda bırakmıştır. Oğlu Abdullah 

dinsizlik ve Batılılaşma cereyanlarına kapılmıştır. Zahid ise gizli bir 

soyguncu, hırsız olmuştur. İmam, en yakınındaki insanın istidatlarından 

habersizdir ve yaptıklarını ise başkalarından duymaktadır. Kısacası 

İmam üç çocuk babası olduğu halde, evlatlarıyla kanından başka alakası 

bulunmadığını olayların dili söylemektedir. İmamın çocuklarına karşı 

tavırlarını yazar, yine medrese ilmine bağlamaktadır. Zira medrese bu 

talebesine kitabi bilgiyi ve dinin dış manasını öğretirken hayat ile ilgili 

bilgileri ve dinin iç manasını ihmal etmiştir. 
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3.5.  Garb’ı ve Şark’ı Tanımayan Medrese   

Bu bölümde İmamın modern fikir akımlarına kapılan büyük oğlu 

Abdullah ve arkadaşlarının fikirleri, Halis Efendi ile konuşmaları 

incelenecektir. Bu çerçevede gençliğin yaşadığı problemler ve 

medreseli imamın gençlerin sorularına karşı yeterli donanıma sahip 

olup olmadığı araştırılacaktır. Çocuklukları, üstü kapalı huzursuz bir 

ortamda sert mizacı olan bir babanın hâkimiyetinde geçen Abdullah ve 

Zahid, yirmili yaşlara kadar görünürde ailede pek sorun çıkarmazlar. 

İmam da kendisinin ve babasının devirlerinde aldıkları eğitimi 

düşünerek çocukların geleceğinden emin bir şekilde teselli bulmaktadır. 

Ancak “Hayat bilgileri ve denemeleri yok denecek kadar az 

olduğundan, bu yaşına kadar cemiyetin kendi payına düşürebileceği 

tecrübeye sahip olacak fırsat ve imkânlardan da uzak kalmış” 

(Mesihpaşa İmamı: 42) İmam Efendi, burada yanıldığı çocukları yirmili 

yaşlara gelince ortaya çıkmaktadır. Çocuklar, yirmiden sonra artık 

yavaş yavaş kendi dünyalarını evin içerisine taşımaya, gizliden 

yaptıklarını açıktan yapmaya başlamışlardır. Halis Efendi, zamanın 

değiştiğini fark edemediğinden aldığı eğitimin benzerini çocukları için 

yeterli bulmaktadır: “Babasıyla kendisi, sıcak bir yaz mevsiminin iki 

ayrı dalda hemen hemen yan yana oldurduğu iki meyve gibi, zaman ve 

zihniyet farkı olmayan bir devrin mahsulü idiler.” (Mesihpaşa İmamı: 

42). Halis Efendi, bu ağacın altında ortak özellikleri olan meyveler 

aramakta haksızdır. Zira devir değiştiği gibi çocuklarını devrin 

gerektirdiği bilgi ve ilimle mücehhez kılmamıştır. “Tam bir kanaat, 

duygu, ideal, med ve cezri arasına bırakılmış, hem de ne sahilden 
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uzatılan bir ipe, ne bele dolanacak bir cankurtarana ve ne de yüzücülük 

ilmine sahip olmadan, can çekişen bir devrin kucağına salıverilmiş 

olduklarını düşünmüyordu” (Mesihpaşa İmamı: 42). Çünkü Mesihpaşa 

imamı kitaplarının dört duvarı arasında sıkıştırılmış ve içtimai hayatın 

bu çeşit nimet ve fırsatlarından uzak düşürülmüş gençliğini görmeden 

ve yaşamadan olgunluğa geçmiştir. Bu nedenle kitapla hayatı 

bağdaştıramamıştır.  

Halis Efendi kendini yenileyememiş statik kalmıştır. Bunu da dinin 

bozulmaması adına yapmıştır. Ancak değişen ve gelişen dünyada 

skolastik bilgi modern bilgiye yenilmiştir. Modern bilgi teknolojik 

gelişmeler ve bilimin ışığında her gün yeni bir icata imza atmıştır. 

Hareketli hayatı bilmediği gibi içtimai hayatta meydana gelen 

gelişmelerden de habersizdir. “Halis Efendi, o nice yüzyılların ardından 

gelen bu ipin ne kadar aşınmış, ne kadar yıpranmış, her sarsıntı, her 

tazyikte kaç defa kopmak tehlikesi geçirmiş, kopmuş ve düğümlenmiş 

olduğunu asla bilmiyordu”. (Mesihpaşa İmamı: 110). Bu bakımdan, 

henüz kaybolmuş bir dünyayı Halis Efendi mevcut zannetmekte, 

yetiştiği cemiyet ağacının sararıp solduğunu bilmemektedir. Bu 

bakımdan medrese kısır bir döngü içerisinde yerinde saymaktadır. 

İmam da skolastik medrese bataklığında bir çıkış yolu aramamaktadır. 

Yeni dünya denizinde yüzmede tecrübesiz olan çocuklarından ilki 

birazda mizacı itibariyle dik başlı olan Abdullah açılır ve boğulma 

tehlikesi yaşar. Abdullah Doğu bu gere kalmışlığı karşısında kendini 

Batılı olarak niteler. Abdullah ise kendisinin şahsında bütün şark 

dünyasını suçlamaktadır: “Siz Şarklılar, dört tarafına vecizeler yazılmış 
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taştan kitabelere benzersiniz. Yolları semtlerinize düşenler, bunları 

okuyup geçerler; amma ne hafızalarında yeriniz, ne de gönüllerinde 

tesiriniz vardır” (Mesihpaşa İmamı: 47).  Abdullah, önce bir iki kişi 

başladığı ev toplantıları, giderek kalabalıklaşır. Önceleri sessiz ve sakin 

olan ev, Abdullah’ın arkadaşlarının geldiği günlerde değişik bir çehre 

alır. Getirilen arkadaşların profili de babanın kabul edeceği cinsten 

değildir: “İçlerinde şarkı söyleyen, taklit yapan, bağıran, kavga eder 

gibi konuşanları da vardı. Bu yeni yetişmelerin saygısız ve terbiyesiz 

mahluklar olduğu bir hakikatti” (Mesihpaşa İmamı: 44). Halis Efendi, 

Abdullah’ı uyarsa da “baba, ben bu evde yaşadıkça onlar gelecekler” 

sert sözü ile karşılaşır. Daha sonraki konuşmalarda “Ne yapalım 

ektiğini biçiyorsun” sözüyle de böyle davranmasında babasını suçlar. 

Abdullah, babasını eleştirmesi sadece aileden aldığı eğitimi 

beğenmemesinden kaynaklanmaz. Aynı zamanda eleştirisi ideolojiktir 

de. İmam oğlunun bu tavrında iç dünyasında muhasebeler yapmaktadır. 

Yaptığı vicdan muhasebesinde çocuklarına haram yedirmediği, okul 

programının dışında din dersleri ve İslam tarihi dersleri verdiği için 

kendini suçlu bulmuyor elinden geleni yaptığını düşünmektedir.  

Halis Efendi ilmi ve dini meseleleri evde asla konuşmamaktadır. Gerçi 

çocuklarıyla iletişim problemi yaşayan imam, en ufak bir gündelik 

meseleyi de evde konuşmaktan yana değildir. Evinde patlayan bu 

dehşetli olayda, Halis Efendi’nin ilmi ve mazisi hiçe sayılmaktadır. 

Oğlunun bu sözleri karşısında öfkelenen imam, “Edepsiz oğlan ben 

şarklı isem sen nesin? sorusuna oğlu “Ben şarkta doğmuş garplıyım. 

Fikir, itikat, bilgi itibariyle tamamı tamamına bir garplı… hatta görenek 
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ve yaşayışça da garplılaşmaya uğraşıyorum.” (Mesihpaşa İmamı: 49). 

Buna ilaveten inandıklarımıza inanmadığını, düşüncelerine yabancılık 

duyduğunu söylemektedir. Genç doktor adayı, diyaloğun ilerleyen 

yerlerinde, garplılaşıp Şark düşmanı kesilmesinde babasında 

modelleşen durağan ve dogmalardan oluşan medrese eğitimini suçlu 

görmektedir.  

Düşünceleri gizlemeyen ve açık sözlü olan Abdullah bütün bunları 

söylerken garptan söz ederken “biz”, şarktan söz ederken de “siz” 

ifadesini kullanır ve açıkça taraf olduğunu belirtir. Burada İmam, 

kendisini savunacak kelimeler bulmaya çalışırken ilmini ve şarklı 

pozisyonunu savunmaktan acizdir. Oğluna cevap ararken manalar ve 

kelimeler zihninde kaybolmakta ve kendisini yalnız hissetmektedir. 

Amacının şarklı bir ailede, bir çocuğun nasıl Garplı olabileceğini 

ispatlamak olan Abdullah, babasının şu sözlerle yermektedir: “Sen bize 

çok fenalık ettin. Bizi bir medrese havası içinde yaşattın. Dünya ile 

kendi arandaki duvarı bizimle cihan arasına da örmeye çalıştın. Amma 

durmuş bir saat gibi hep aynı noktayı gösteren bu zihniyet nihayet beni 

çileden çıkardı” (48). Aslında burada çileden çıkan sadece doktor değil 

yazarın kendisidir. Devamla kabahatin babasında olduğunu, yeni 

gelişmelerle Şarkın yok olduğunu sadece Garbın var olduğunu açıkça 

söylemektedir. Aslında Ayverdi, samimiyet konusunu gündeme 

getirmek istemiştir. Belki de bu gün din dışı cereyanlara kapılan bazı 

gençlerin asıl müsebbiplerinin dini yanlış yorumlayan veya 

yorumlayamayan mederese öğrencilerinin olduğunu vurgulamak 

istemektedir. 
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Medrese eğitimi yetersiz bir ilim olarak kalmıştır. Bunu Ayverdi, bu 

romanıyla İmamın şahsında ortaya çıkmıştır. İmamın aldığı medrese 

ilminin yetersizliği bir kez daha evine gelen gençlerle münakaşadan 

ortaya çıkmıştır. Oğlu Abdullah, isyan bayrağını çektikten sonra 

eskiden gizlice eve getirdiği arkadaşlarını şimdi aleni bir şekilde davet 

etmektedir. İmamın, oğlunun arkadaşlarıyla önceden girdiği tartışma 

huzursuzluğunu büsbütün artırmıştır. Onun için evde bu gençlerle 

karşılaşmaktan kendi deyimiyle “küstah kalabalık”tan çok 

korkmaktadır. Zira gençler ona bazı ayetlerin manasını sorduklarında, 

imam, ayetin Arapçasını bilip Türkçeye çevirebilmesine rağmen bâtıni 

manasını açıklayamaz. Örneğin bir gencin “Hükümdarlar bir şehre 

dahil olduklarında ol şehri harap ve azizlerini zelil ve esir ederler” 

ayetinin Arapçasını çevirmesine karşın tefsirini, iç manasını 

açıklamaya gelince dili dönemez. Halis Efendi’yi zor durumda bırakan 

ayetin iç manasını bir genç “Aşk kalbe girdi mi, orada yerleşmiş riya, 

kötü, ahlak, fesat ve isyan gibi menzili ifsat eden her şeyi harap ve 

şeytan misillu her ne varsa zelil ve esir eder” (Mesihpaşa İmamı: 66) 

şeklin açıklar. 

Genç ve tecrübesiz olarak telakki ettiği ve konuşmaya bile tenezzül 

edemediği bu gençler karşısında ilmen yenilmiştir. İmam artık evde 

gençlerden köşe bucak kaçar olmuştur. Ancak tartışmaktan, fikir 

teatisinden bıkmayan bu gençlik rüzgarı, karşılarında gördükleri Halis 

Efendi’ye soru sormaktan, gelenek haline gelmiş bazı toplumsal 

normları sorgulamaktan geri durmazlar. Bunun için geleneksel dini 

bilgiyi temsil eden imama kafalarındaki soru işaretleri bildirmekten 
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çekinmezler. Farklı düşünüş ve mizaçtaki bu genç topluluğu hazır 

imamı bulmuştuk temsilcisi olduğu düşünce dünyasını açıklamasını 

isterler. Gençlerden, Batı dünyasına meyleden Halit, şu soruyu sorar: 

“Hazır söz şark ve garp ayrılığına intikal etmişken, siz şark kültürünün 

bir abidesi olmanız dolayısıyla bize bu iki fikir kutbu hakkında 

mukayeseli bir izah yapar mısınız?” (Mesihpaşa İmamı: 72). Sorusuna 

imam şaşırıp kalır. Bir an kendi zamanındaki gençlerin hali aklına gelir. 

Onun zamanında “beraber okuduğu gençlerle bir kere olsun 

çekişmediğini düşünür. İmam efendi yukarıdaki suale cevap veremez. 

Zira fikir alanında hep aynı istikamette yetişmiştir. Bu tek taraflı 

kültürün baskısı ile bir daha belini doğrultamaz. İmam efendi, “üst üste 

yediği darbelerle, öyle sersemlemişti ki, acayip bir his ihtilali içinde 

şaşkın şaşkın” etrafa bakmakta iken düştüğü küçük düşürücü durumdan 

yine gençlerden biri, hiçbir tarafta yer almayan romanda biraz da yazarı 

temsil ettiğini düşündüğümüz Remzi, kurtarır. İmamın odalarında bir 

misafir olduğunu, ancak şer’i meseleleri çözebileceğini ifade ederek 

“Medrese, şarkı tanıdığını zanneder; ancak ondan fersahlarca uzaktır. 

Siz de garbı tanıdığınızı sanırsınız; fakat Garptan binlerce defa 

geridesiniz. (…). Şark da, hakiki garp tekniğine ve maddeciliğine omuz 

silktiği için harap, yıkık, geri ve tasalıdır” (Mesihpaşa İmamı: 73) 

diyerek dünyanın kurtuluşunun iki kutbun “zifaf halvetine” terk edilip 

döllenmesinde olduğunu ileri sürer.  

İmam Halis Efendi, medrese bilgisi açısından bilgisiz değildir. Yıllarca 

emekler harcayarak medresede tahsil görmüş ve icazet almıştır. Üstelik 

bu konuda babası da yeterli ilme sahiptir. Ancak bilgilerini 
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güncelleyememiş, başını kaldırıp etrafında gelişen yeni fikir akımlarına 

karşı teçhizatlanmamıştır. Bu bakımdan oğlu Abdullah’ın tabiriyle 

“kurulmamış bir saat gibi hep aynı noktayı” göstermektedir. Yukarıda 

görüldüğü gibi Ayverdi, eserde her türlü görüşe yer vermektedir. 

Yağmur Tunalı da yazarın bütün görüşlere yer verirken hepsinin 

hakkının teslim ettiğini “fakat tasavvufi düşüncenin yanında yer 

aldığını” belirtmektedir. (1984: 49). 

3.6.  ‘Aşk-Sevgi ve İmamın Rönesans’ı 

Romanda sıradan bir karakter olan ve sürekli sarhoş gezen bir karakter 

vardır. Bu kişi Marangoz Tahir’dir. Marangoz Tahir, genç bir doktor 

olarak bilinen bir “dost” sayesinde mükemmel insan daha doğrusu 

anlatıcının olumladığı bir karakter haline gelir. İkinci derecede bir 

karakter olan Marangoz, bir ara dükkânını kapatıp ortadan kaybolur. Bu 

süreçte tanıştığı ve olay örgüsünde mektuplaştığı “bir dost” dediği 

kamil insan sayesinde yeniden doğar. Zaten esasta olumsuz bir karakter 

olarak tanımlanmayan marangoz Tahir, küçük kusurlarını da bu 

şahsiyetle tanışmasıyla yok eder. İnsanlara özellikle muhacirlere karşı 

sonsuz iyilik ve şefkat duygularıyla donatılan Tahir’in söylemlerindeki 

gerçeklik ve samimiyet Mesihpaşa Camisi imamının gözünden kaçmaz. 

Tahir’in konuşmaları ve davranışları Halis Efendiyi yavaş yavaş etkiler 

ve değişime zorlar. Aslında yine de asıl değişim, cami avlusunda 

tanıştığı genç kıza duyduğu sevgi ve aşk sayesinde olmuştur. 

 İmam Efendi, Tahir’in mektuplaştığı “Dost” ile mektuplaşmaya başlar 

ve dünyası değişir. Hiç eremediği rikkat duygusuyla şaşkın ve kendini 
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tanıyamaz haldedir. Böylece İmam olay örgüsü boyunca olumsuzlanan 

ahlakından davranışlarından arınarak yeniden doğar. Bu yepyeni hayatı 

anlatıcı şöyle aktarır: “Halis Efendi, yepyeni bir hayatla yepyeni bir 

dünyaya atılmış gibi tatlı bir helecanla ve şaşkınlık içinde camiyle 

Tahir’in dükkanı arasında taksim ettiği vakitlerden artan zamanını, 

bilhassa evinde geçirdiği saatleri için bir meşgaleye muhtaçtı ki, bunu 

da Tahir’in “Dost”una mektup yazmakla dolduruyordu. Onu böyle 

hemen birden bire dünya ile anlaşmaya, çatık ve sert yüzüne belirsiz bir 

tebessüm ve iyimserlik gölgesi düşürmeye sebep olan kuvvet, onu 

Tahir’e doğru biraz daha ciddi ve samimi olarak arkasından itmişti” 

(Mesihpaşa İmamı: 178). Ayverdi bir başka eserinde tasavvufun ve 

taassub dediği medresenin müziğe karşı tutumlarını şöyle değerlendirir: 

“Musikiyi kapısından içeri sokmayan taassuba karşı tekke, insan 

gönlünü yıkayıp, pir u pak edecek vecidli ibadetin içine, şiiri de, 

musikiyi de, güzel sesi de kabul ettikten başka, zikir ve sema dediği 

ritmik hareketleri almak süretiyle ilahileştirdiği raksa da yer vermiş 

oluyordu” (Boğaziçi’nde Tarih: 137). “Dost” dediği kişi tasavvufu 

temsil etmektedir. Kendisini değiştiren kuvvet tasavvuftur. Bu kuvvet 

sevgi esasına dayalı olduğu belirtilir. Görmediği bu “Dost”u görme 

talebini mektubunda belirttiğinde Dost’tan “Ne kimseden kırıl ne de 

kimseyi kır ve ondan sonra benimle buluşmak talebinde ol” telkinini 

alır. Mektuplaşarak Dost’tan hayat derslerini alır. Önceden aniden 

hiddetlenen, sert, öfkeli, merhametsiz, acımasız ve başkalarının 

sorunlarına karşı kayıtsız olan Mesihpaşa İmamı, yeni bir kimlik 

kazanır. Eski halinden eser kalmaz. Muhacirlere acımaya, onların 

dertleriyle dertlenmeye, kemençe çaldığı için görmek istemediği topal 
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kızının odasına giderek ondan müzik dinlemeye, eşine karşı yumuşak 

davranmaya başlar. 

Medrese ananesinin “değişmez katiyeti ve kuru akılcılığın dört duvarı 

arasında” kendisiyle ve çevresiyle barışık olmayan huysuz İmam, 

tasavvuf öğretileri sayesinde bir anda güler yüzlü, kendisiyle, ailesiyle 

ve toplumla barışık bir karakter kimliğini kazanır. Her şeye toleranslı 

yaklaşan İmam, sert ve geçimsiz huyunu terk eder. “Yalnız insanlara 

değil şimdi hayvanlara da acıyor, onları da seviyordu. Köy mualliminin 

kızı Hediye’nin güvercinlerine ilk defa yem götürüp külahı kızın eline 

verdiği zaman kendi kendine o kadar şaşmış, bu işi o kadar yadırgamıştı 

ki… Hatta o, Tahir’in hasta hayvanlarıyla da barışmış sayılırdı. Bir 

zamanlar tekme ile havaya attığı uyuz kedi, hastalığından bir iz bile 

kalmadığını göstermek ister gibi, dükkana her uğrayışında kucağına 

fırlıyor…” (Mesihpaaş İmamı: 178). Bu şekilde tasavvufu temsil eden 

insan-ı kamil sayesinde İmam Halis Efendi, bireysel olarak rönesansını 

gerçekleştirir. Yıllarca medrese kitaplarının ve hocalarının 

öğretemediği hakikatleri, tasavvuf sayesinde bir çırpıda öğrenir. İmam 

böylece yeniden doğar. 

Samiha Ayverdi’nin toplumdaki değişimleri ele alan romanı, 

Mesihpaşa İmamı’nda başkahraman Halis Efendi’nin şahsında 

medresenin yaşadığı sorunlar irdelenmiştir.  Romanda bütün bu 

özeliklerin dışında imamın hepsini kapsayan ve onu itici biri haline 

getiren bir başka sıfatı vardır: o da medrese kökenli olmasıdır. Halis 

Efendi, yıllarca gördüğü medrese tahsiliyle dinin diş manasını öğrenmiş 

ancak iç manasını kavramamıştır. Çünkü medresede sadece Arapça, 
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Farsça ve şer’i hükümler yani şeriat öğretilmiş ayetlerin iç manası, 

deruni anlamı verilmemiştir. Bu eğitim sisteminin bir model insanı 

olarak çizilen İmam Efendi’nin yıllar sonra yaşadığı olaylar, aslında 

öğrendiği bilgilerin Batılılaşan ve kompleks bir hal alan toplumun 

sorunları karşısında yetersiz kaldığının altı çizilmiştir. Önceden 

toplumun ihtiyacını karşılayan kurumlar olan medreseler yazara göre 

taassubun merkezi olmuşlardır. Eserin başında Halis Efendi’nin ruhsal 

portresi çizilirken çok namuslu, dürüst, aldatmayan ve hırsızlıktan uzak 

duran biri olduğu söylenmiştir. Olumlu özellikler olarak duyumsatılan 

bu hasletlerin dışında başkahraman hep olumsuzlanmıştır. Sert mizacı, 

öfkeli olması, insandan ve toplumdan kaçan bir tip (mizantrop) olması, 

iyilik yapmaktan kaçması, aile fertleriyle iyi ilişkiler kurmaması, 

ailesinde mutlak hakimiyetin çocuklarında yarattığı bıkkınlık ve olay 

örgüsünün sonuna doğru ailede çıkan kaos ortamı hep bir eksiklik 

olarak yansıtılmıştır. 

Esere göre taassub medresede yuvalanmış, dal budak salmış ve daha 

sonra onu pençesine almıştır. Olay örgüsüne yerleştirilmiş farklı 

sahnelerle, medresenin kör bir taassub içine girdiği ve meydana gelen 

fikir cereyanlarına karşı kendini yenileyemediği ortaya çıkmıştır. 

Özellikle gençleri Batı tandanslı düşünce akımlarına karşı korunaksız 

bırakmış ve gençleri kendi elleriyle Batı’nın kucağına itmiştir. Böylece, 

dinamik yapısından çıkıp statik bir hal alan medrese, Osmanlı 

Devleti’nin gerilemesinde önemli payı olduğu düşüncesi 

vurgulanmıştır. Romanın sonunda, geçimsiz ve katı yürekli olan 

medrese imamı ve Batı’dan gelen dinsiz cereyanlarına kapılıp ateist 
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olan Abdullah tasavvuf sayesinde doğru yolu bulmaktadırlar. Olay 

örgüsünde dost olarak anılan manevi bir şahsiyet sayesinde, her iki 

karakter eski huy ve düşüncelerini bırakıp Müslümanlığın iç alemine, 

mana dünyasına yönelmekle huzura kavuşmaktadırlar. Bu çerçevede, 

tasavvuf bugünün karmaşık problemlerine karşı bir çözüm reçetesi 

olarak kabul edilmektedir Ayverdi tarafından. 
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4. BÖLÜM 

 

4.1.  Müstesna Bir Cemiyet Nizamı  

Yüzlerce yıllık etkileşim sürecinde İslam kültür ve medeniyeti ile Batı 

kültür ve medeniyeti Türk milletinin hayatının her safhasına girmiştir. 

Kültürel değişimi sadece Tanzimat’la açıklamak eksik olur.  Çünkü, 

İslam medeniyeti Tanzimat’tan yüzlerce yıl önce Türk kültür ve 

medeniyeti üzerinde önemli tesirler bırakır (Karabulut, 2010a 76).  

Bu bölümde, Osmanlı İmparatorluğunun oluşturduğu toplumsal ve 

siyasal düzenden söz edilecektir. Samiha Ayverdi hem kurgusal hem de 

düşünce yazılarında Osmanlı medeniyetinin içtimai düzeninden söz 

açar. Yazara göre Osmanlı İmparatorluğu asırlardan beri kusursuz bir 

medeniyet kurmuştur. Bu medeniyetin en önemli özelliği oluşturduğu 

cemiyet nizamıdır. Bu nizam müstesna bir toplumsallık içermektedir. 

Samiha Ayverdi, cemiyet şuuru temelinde gelişen Osmanlı 

medeniyetinin tiryakisi olup özellikle Boğaziçi’nde Tarih, İstanbul 

Geceleri, İbrahim Efendi Konağı gibi hatıra eserlerinde ve 

romanlarında bu medeniyeti ve toplumsal terkibi derinlemesine ele alır. 

Söz konusu içtimai terkibin, her alana kök salmış bazı unsurlar 

sayesinde ayakta kaldığı görülebilir. Bu unsurlar hem mimari de hem 

de insani erdemler hususunda oldukça başarılıdır. Dört başı mamur 

olarak niteleyebileceğimiz Osmanlı konak Paşaları, insan-ı kamiller, 

meclisler ve aile ocağı olduğu tespit edilebilir.  

Bu bağlamda Osmanlı cemiyet yapısının sosyolojisi incelendiğinde, 

mükemmel bir toplumsal nizamın mevcudiyeti ilk bakışta dikkati 
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çekmektedir. Asırların sonunda her açıdan etik ve estetik olarak kemale 

ermiş bir toplum oluşmuştur. Ayverdi birçok roman ve hatıratında bu 

cemiyet düzeninden söz etmektedir. Yekpare bir bütünlük görüntüsü 

veren bu nizam, içtimai ve ailevi terbiye ile yoğrulmuş, dürüst ve 

mesuliyet bilinciyle hareket eden bir cemiyet terkibini meydana 

getirmiştir. İnsanı her şeyden üstün tutan, maddeyi dışlayan Osmanlı 

medeniyet ve toplum anlayışı zamanla, meyvesini vermiş ve mevki ve 

makamın verdiği gücü suiistimal etmeyen kullanmayan bürokrat 

paşalar yetişmiştir. “Abide şahsiyet”ler olarak tanımlanabilen bu 

kişiler, adı geçen medeniyetin çınarlarıdırlar. Bu şahsiyetler Osmanlı 

Devleti olarak anılan Çınar ağacının sarsılmaz dallarıdırlar.  Kökleri 

derinlere inen anlayışın sarsılmaz anıtlarıdırlar.  

Aslında bu şahsiyetler, adeta bir emniyet supabıdırlar. Zira Devletin 

gözünden kaçan birçok eksikliği onlar gidermektedirler. Çeşitli 

sınıfların ve etnik yapıların bulunduğu Osmanlı toplumunun en önemli 

birleştirici unsurudurlar. Bu bağlamda, meydana gelebilecek toplumsal 

taşkınlıkların emniyet supabıdırlar. Toplumsal yapının en önemli 

kolonudurlar. Kolonlar sağlam olduğu müddetçe ana yapıyı ayakta 

tutmak kolaylaşır. Herkese eşit muamelede bulunan, görevlerini 

layıkıyla yapan, idari ve toplumsal değişimin gerekliliğine inanmakla 

beraber İkinci Meşrutiyet’e olumsuz bakan şahsiyetlerdir. Geriye dönüş 

tekniği kullanılarak hayatlarını ve kişiliklerini ve dünya görüşlerini 

öğrendiğimiz bu şahsiyetlerin geçmişini yansıtmakla yazar, aslında 

Osmanlı toplumunun bir panoramasını çizmek ister. Böylece 

kendiliğinden gelişen bu şifahi kültürün göstergeleri olan bütün 

merasimleri gelecek nesillere aktarır.  
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Biz burada, “Abide Şahsiyet” kavramını, Pierre Nora’nın meşhur 

eserinin başlığından hareketle kullanmayı uygun bulduk. Pierre 

Nora’nın Hafıza Mekânları tabirini, bu kişilere uyarlayıp “Hafıza 

Şahsiyetler” şeklinde ifade edilebilir. Hafıza olan mekanlar, saraylar ve 

ibadethaneler, geçmişi ve ananevi kültürü temsil ederler. Bu bakımdan 

söz konusu Abide şahsiyetlerde Osmanlı Devletinin idari ve içtimai 

hafızasızdırlar. Bu anlayıştan hareketle, Samiha Ayverdi hatırat 

eserlerinde ve romanlarında kadın ve erkeklerden oluşan eşsiz 

şahsiyetleri işler. Orta Asya’dan kopup gelen ön Asya’da Selçuklu ve 

nihayetinde Osmanlı kültürü ile şekillenen medeniyetin ortaya çıkardığı 

insan prototipi, yazarın kendisi de şiddetle destekler. Bu insan tipi, 

Osmanlı kültürünün yaşayan canlı örnekleridir. Daha çok İstanbul’da 

zirve noktaya ulaşan bu canlı örnekler “İstanbul Beyefendisi”, “İstanbul 

Hanımefendisi” sözcükleriyle de tanımlamak mümkündür. Herbirinin 

farklı yapıları vardır. Bu bağlamda birbirlerine benzemelerine rağmen, 

ferdi karakterlerinden dolayı aynı şablona sıkıştırmak kabil değildir. Bu 

yüzden ayrı ayrı irdeleyeceğiz.   

Ayverdi’ye göre Osmanlı cemiyet nizamının en önemli unsuru yetkileri 

elinde bulunduran paşalardır. Bu paşalar, devlet ile cemiyet arasında 

köprü olmuş iki taraf arasında gönül bağı kurmuşlardır. İnsan ve Şeytan 

romanında yer yer alan Maliye Nazırı Halim Paşa, Mesihpaşa İmamı 

romanında Namık Paşa bunlardandır. Büyük Halim Paşa konağının 

efendisi, Halim Paşa’dan hareketle bu şahsiyetler irdelenecektir. Farklı 

milletlerden oluşan dev personel kadrosuyla, Halim Paşa konağı ayrı 

bir mimari şahsiyet olarak romanda duyumsatılır. Ancak biz burada 

konağın işleyiş düzenini, ihtişamını bir tarafa bırakıp konumuz olan 
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Halim Paşa’yı ele alacağız. Tıpkı Osmanlı medeniyeti gibi, Halim Paşa 

da insan odaklı bir anlayıştadır. Halim Paşa, bürokrasiden gelen biridir. 

Elit çevreden gelmesi, ona insan olduğunu unutturmamıştır. İyilik 

abidesi biri olarak yansıtılır Paşa. Ona yazarın gözünde anıtsal bir 

kimlik kazandıran, devlet memurundan çok fazla bir hassasiyete sahip 

olmasıdır. Her hareketi olumlu olarak yansıtılmıştır.  

Halim Paşa, çok önemli bir görev icra etmektedir. Bu da ananevi köşk 

ve konak kültürünü ve terbiyesini devam ettirmesidir. Tanzimat, bu 

kütlevi ananeye darbe vurmak istemişse de bu şahsiyetler karşı taarruzla 

cevap verilmiştir. Ayverdi’nin “fecr-i kezib” olarak nitelendirdiği 

Tanzimat’a büyük tepki göstermişlerdir. Bu anane merhamet samimiyet 

ve eşitlik üzerine kurulmuştur.  Konağın en alt sınıfındaki personelin 

hal ve hatırını sorar, onlara insan muamelesi yapar. Söz konusu 

Paşa’nın konağında belli bir toplumsal sınıflar olsa da çok belirgin 

değildir. Zira bu nizamın temeli beşeridir.  Halim Paşa, konaktaki 

hizmet takımının gönlünde taht kurmuştur. Yazarın idealize ettiği 

kültür dünyasının en önemli öğesidir. İyilikleriyle adeta bir hayır 

kurumu gibidir. Evinde yetiştirdiği aşçı başı Şakir Ağa’nın oğlu 

başkahraman Şevket’in köydeki yoksul akrabalarını ziyaret edip maddi 

yardımda bulunmasını da destekleyerek “İnsanlar belki senin için ayrı 

ayrı varlıkların sahibidir; fakat ben birbirinin yabancısı olan tek fert 

tanımam. ‘Ben, sen’ itibari ve avamî tasniflerdir. (İnsan ve Şeytan: 68) 

der ve onlara yapılan yardımın kendisine de yapıldığını belirtir. Halim 

Paşa, yazara göre kusursuz yaradılıştadır. Merhamet timsalidir adeta. 

Bu yüzden arabacının ata vurduğu her kamçı darbelerini kendi sırtında 

hissettiği gibi Nasib Hanım olarak bilinen kâhya kadın yaşlanıp iş 
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güçten düştükten sonra da kadına sahiplenmiştir. Bu da halim Paşa’nın 

insan merkezli anlayışının tezahürleridir.  

Halim Paşa ve Namık Paşa gibi “abide şahsiyetler”, bulunduğu mevki 

itibariyle toplumsal dokunun en önemli ayağıdırlar. Bir kentin 

mimarisini güzelleştiren ve kente değer katan tarihi, mimari abideler, 

şaheser mekânlar ise Halim Paşa da toplum denilen kentin en önemli 

insan abidesidir. Kentin siluetini zenginleştiren mimari yapılar gibi bu 

şahsiyetlerde Osmanlı toplumunun siluetini zenginleştirirler. Müstesna 

şahsiyetler olan bu Paşaların yaşadıkları mekânlar bir çekim 

merkezidir. Konağı adeta bir sosyal yardımlaşma ve vakıf kurumu 

kadar çevresine yardım etmektedir. Örneğin hayırseverlikte sınır 

tanımayan Namık Paşa’nın iyilik kolları, bütün kesimleri kapsayacak 

şekilde kucaklayıcı olur. Mesihpaşa İmamı romanın Paşası, uygun bir 

mevsimde mehtapta sünnet törenleri tertip ederek özellikle yoksul 

halkın burada toplanmasını sağlar. Bu sünnet merasimlerinden, 

konaktan ayrılıp giden cariyelerin çocukları, yetim ve yoksul çocukları 

da faydalanması toplumsallık açısından son derece çarpıcıdır. 

Ayverdi’nin toplumsal içerikli romanında Namık Paşa’nın 

toplumsallığına dışa dönük yönüne geniş yer ayırır. Paşa’nın konağı 

adeta bir kültür ve eğlence merkezidir. Hemen şunu eklemek gerekir ki 

bu eğlenceler Müslüman kaidelere göre ve helal dairede yapılan 

eğlencelerdir. Farklı eğlencelere sahne olan ve selamlıkta meydana 

gelen bu törenler, halkın katılımıyla geniş bir bazen bir kültür şölenine 

dönüşürler. “Halk esprilerine, halk edebiyatına coşup taşma fırsatı 

veren bütün kalburüstü popüler sanatkârların bir araya gelmelerine 
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vesile olan merasimlere rağbet” (Mesihpaşa İmamı: 102) eden Paşa, 

halk kültürünün en önemli unsurları olan meddahlar, karagöz oyunu, 

Kavuklu Hamdi ile Pişekâr Küçük İsmail’in orta oyunları sahnelenirdi. 

Halk ile devletin kaynaşmasını pekiştiren bu merasimler, cemiyet ile 

millet arasındaki irtibatı güçlendirirlerdi. Diğer Paşalar gibi Namık 

Paşa’nın halk kültürüne olan ilgisi sayesinde cemiyet bir aidiyet 

duygusu hisseder. Halk ile devlet erkânı arasındaki duygusal kopuş 

engellenmiş olur. Böylece ileride meydana gelebilecek asayişsizliklerin 

ve sosyal patlamaların önü kesilmiş olur. 

Bir diğer “abide şahsiyet” de İnsan ve Şeytan romanının Halim 

Paşa’sıdır. Halim Paşa’yı başkahraman Şevket ve anlatıcının 

sözlerinden hareketle tanırız. Paşa’nın kültürel alt yapısı Orta Asya’dan 

kopup Anadolu’da Selçuklu Osmanlı çağlarının idraki temelinde 

geliştiği vurgulanır. Paşa, kütlevi Osmanlı kültürünün timsalidir.  Yani 

Paşa, Müslümanlıkla yoğrulmuş Osmanlı kültürünü içine sindirmiş 

biridir. Hemen şunu eklemek gerekir ki Ayverdi, muhafazakâr görüşlü 

olmasına karşın çok az romanında dini semboller ve ritüeller 

bulunmaktadır. Örneğin namaz kılan roman kişileri çok azdır. Ancak, 

Halim Paşa bu tespitin dışındadır. O, dini ritüelleri önemseyen bir 

Osmanlı bürokratıdır: “Müezzinin müminleri ibadete davet ettiği sese 

kendi hazzımı okşayan sesten daha ziyade hürmetim vardır. İnsanlar, 

nefislerinin hazlarına hâkim olabildikleri nisbette insan olurlar. Ben 

böyle düşünürüm; fakat başka türlü düşünenlerin de fikirlerine hürmet 

ederim”. (İnsan ve Şeytan: 68). Ezandan duyduğu vecd derecesindeki 

hazza ve manevi hislenmeye dünyevi müzik zevki, mağlup olmuştur. 

Bu kültürün dünyaya ve ahirete bakan taraflarını bilen ve yaşayan bir 
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kişidir. Örneğin selamlıkta müziki alemlerini tertiplemesi dünyaya 

bakan tarafını gösterir. Paşa, belirli gün ve gecelerde konakta tutkun 

olduğu musiki ziyafetleri verir. Bu ziyafetlerde musiki dinlerken 

ulaşılmaz bir haz içinde kendinden geçer. Romanda böyle bir musiki 

faslı sırasında, ezan okununca, faslı durdurarak çevredekilerin hoşnut 

olmadıklarını hisseder. Bunun üzerine Müezzinin insanları ibadete 

çağırdığını müziğin ise kendi nefsani hazzı tatmin için olduğunu ve 

birincisini ikincisine tercih ettiğini savunur.  

4.2.  Devlet ile Tebaa Arasında Gönül Köprüsü Kuran Paşalar 

Osmanlı devletinin en önemli ayağı olan Paşalar aynı zamanda cemiyet 

nizamının da en önemli unsurudurlar. Samiha Ayverdi bu Paşaların 

ehemmiyetini sıklıkla vurgular ve eserlerinde geniş yer ayırır onlara. 

Birer “abide şahsiyet” olan bu paşalar, şifai yani yazılı kaydı 

bulunmayan Osmanlı kültürünün zirve şahsiyetleridirler. Bunlar kanuni 

bir zorunluluk olmaksızın konaktaki hizmetli kadrosuna özellikle 

yerlerinden yurtlarından koparılan cariyelere karşı sonsuz bir iyilik ve 

merhamet duygusu ile yaklaşırlar. Vezirler ve büyük konak paşaları, 

hizmet süreleri dolan kalfa, halayık gibi cariyeleri kapı dışarı etmez 

onları evlendirip ev bark sahibi yaparlardı.  

Kitabın bu kısmında Ayverdi’nin geniş külliyatında bahsedilen birçok 

paşadan sadece ikisini ele alacağız. Bunlardan biri İnsan ve Şeytan 

romanındaki Maliye Nazırı Halim Paşa diğeri de yazarın toplumsal 

içerikli romanı olan Mesihpaşa İmamı eserindeki Namık Paşa’dır. 

Mesihpaşa İmamı romanında Namık Paşa, müstesna davranışları ve 

politikası olan biridir. Konağın imamı Rakım Efendi’yi Dilbercan Kalfa 
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ile baş göz eden Paşa, çeyizlerini ve Zincirlikuyu’da saray yavrusu bir 

evi onlara hibe eder. Paşa, kızları evlendirmekle yetinmez: “Bu 

izdivaçların yetiştirdiği çocuklara karşı da kendini bir nevi borçla 

mükellef sayar, bayramlarda, kandillerde elini öpmeye gelen bu 

küçüklere hediyelerini dağıtır, onların okuma çağına gelenlerini 

mektebe başlatırdı. O zamanlar mektebe başlamak da bir hayli 

debdebeli ve masraflı olurdu. Her merasim, aşağı yukarı birbirinin eşi 

olmakla beraber, gözden çıkarılan masrafa göre işin ehemmiyeti 

değişirdi” (Mesihpaşa İmamı: 101).  Bu yardımlaşma kültürü, mekanın 

ulviyetini arttırmıştır. Bu nedenle konak, halk nezdinde tılsımlı ve 

gizemli bir konak haline gelir. Bütün bunların yazılı kanunda yeri 

olmadığı halde, toplumun ananevi geleneğinde sözü geçen 

adetlerdendir. Ayverdi, bu durum için “toplum yasası” kavramını 

kullanmaktadır. Resmi ve cezai müeyyidesi olmayan kendiliğinden 

gelişen ve temelinde insana hizmeti barındıran bir anlayışın ürünüdür:  

“Birer toplum yasası haline gelen bu kaidelere en ufak bir kayıtsızlık, 

toplumdan dışlanmaya yol açar. Bu bakımdan, bireyler, yasaların 

verdikleri cezadan çok insanların takdirini önemserler. Paşa da gerek 

yaratılışından gelen iyilikseverliği gerekse toplumun yazılı olmayan bu 

yasası sayesinde, cariyelerini evlendirir.” (Yaşar, 2013: 186). 

Metnin sonraki bölümünü Halim Paşa’ya ayırdık. Büyük Halim Paşa 

konağının efendisi, Halim Paşa’dan hareketle bu şahsiyetlerin 

irdelenmesi daha doğru olacaktır. Zira Ayverdi, bilinçli olarak bu 

Paşa’yı öne çıkarmaktadır.  İdeal bir portresi olan Halim Paşa, oryantal 

ve yerli etkinlikleri ve sembolleri sevdiği gibi ibadetlerini de ihmal 

etmez. Bu aslında Ayverdi’nin çok az kahramanında bulunan bir 
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özelliktir. Yazar genelde, olumlu portrelerini çizdiği kahramanların iç 

dünyalarındaki huzuru yansıtmakla yetinir. Bu tür kişilerin, ibadet 

etmeleri az rastlanan bir durumdur. Ancak Halim Paşa’da şaşılacak 

derecede muhafazakar bir şahsiyet çizme eğilimindedir. Paşa’nın sert 

bir şekilde müzikiyi susturması ve günde beş vakit namazı kılması bunu 

kanıtlar. Hemen şunu belirtmek gerekir ki, bu kişiler çok dindar 

değiller. Ayverdi, bir başka eserinde, tophane müşiri olarak bilinen Zeki 

Paşa’dan söz açarken “sofu olmadıkları halde İslam’ın çizgisini” 

(Küplücü’deki Köşk, 20) aşmadıklarını, haram yemediklerini vurgular. 

Bu şekilde Ayverdi’ye göre bu şahsiyetler müstesna şahsiyetlerdir.  

Tıpkı Osmanlı cemiyet nizamının kusursuzluğu gibi Halim Paşa, bütün 

yönleriyle kusursuz bir kişiliğe sahiptir. İnsan ve Şeytan romanda 

pozitif bilimleri her şeyin üstünde tutan Sururî Bey’e verdiği cevaplar 

onun geleneksel bir iman anlayışın ötesinde bir imana sahip olduğunu 

gösterir. Süruri Bey’in gelecekte bilimin çok şeyi, gayb alemini 

çözeceğini metafiziğin yetersiz kalacağına dair ifadelerine karşılık 

Halim Paşa, şu veciz ifadelerle yanıt verir: “Eğer hilkat seni kendisini 

tanımaktan mahcub etmeseydi, beyazı siyah görmek yanlışını 

işleyemezdin. Hak, bütün eşyanın aynıdır, lakin kıskançlığı, hakikatini 

gizler. Senin inkârın da gene ondan olduğu için ne diyebilirim? Yalnız 

şunu söyleyeyim ki, sen, öğrendiğin, bildiğin her şey için bir vasıtasın, 

hem de zavallı bir vasıta. Hilkat sana, çalış, öğren ve öğret, diye 

mükemmel bir varlık hediye etmiş. Sen ise akıl yordamıyla yakaladığın 

bilgilerin, aydınlıkta görülen bilgiler yanında ne zavallı şeyler 

olduklarını bilmiyorsun. İlim diye isimlendirilen bilgilere mabut gibi 

tapma!” (İnsan ve Şeytan: 73). Bu ifadeler Halim Paşa’nın sıradan biri 



 

94 SAMİHA AYVERDİ'DE BAZI SOSYAL MESELELER 

olmadığı eğitimli olduğu anlaşılmaktadır. Bir ahçı çocuğu Şevket’i 

hareme aldıktan sonra okula göndermesi Paşa’nin eşitlikçi zihniyetini 

ortaya koyduğu gibi fırsat eşitliğine de imkan verdiğini gösterir.  

Halim Paşa’nın konağı evsizlere yurt, aç olanlara da aşevi 

konumundadır. Konak aşçısının oğlu Şevket’in hayatını bu çerçevede 

aktarmaktadır. Bu şekilde Ayverdi, Halim Paşa’nın azametini ve 

karşılıksız yardımını vurgulamaktadır. Yedi yaşında uşak dairesinde 

girdiği bu mekânda konağın bütün parasal işlerini düzenleme görevine 

getirilir. Bu bakımdan toplumun güçlenmesi için bu kişilerin varlığının 

gerekliliği bir kez daha vurgulanmak istenmektedir.  Halim Paşa, devlet 

işleyişinde bir şeylerin aksak gittiğini bilmektedir. “Devlete bir 

hizmetim olsun diye çalışıyorum, ahlaksızlık öyle almış yürümüş ki…” 

(İnsan ve Şeytan: 65) sözleri bunu doğrulamaktadır. Buna karşın 

Meşrutiyet’i de olumsuzlamaktadır. Meşrutiyet’e karşı oluşu, kişisel 

çıkarlardan kaynaklanmaz. Tam tersine ülke menfaatlerini gözeterek 

tavır alır. Ona göre bu hareket ilimsiz, temelsiz, başıboş bir çete 

hareketidir. Paşa ile anlatıcı söz konusu siyasi harekete karşı aynı menfi 

pozisyonundadırlar. Anlatıcının “Meşrutiyet denen yaygaracı dudak 

siyasi hayata olduğu kadar, içtimai ahenge de: ‘Dur!’ emrini verdi” 

ifadeleri Meşrutiyeti sosyal yaşama müdahale etmek ve sosyal 

çarklardaki harmoniyi bozmakla suçlar.  Bu çerçevede Meşrutiyet 

Ayverdi’ye göre hürriyet değil tam tersine hürriyetsizdik ve 

nizamsızlıktır. 
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4.3.  Mürşid-i Kamil Dostlar 

Osmanlı Cemiyet düzeninin müstesnalığını anlatırken Ayverdi, bu 

düzeni oluşturan unsurları bir bir sıralar eserlerinde. Paşalardan sonra 

bu düzenin en önemli bir başka unsuru da manevi dünyanın 

şahsiyetleridir. Bunlara “kamil insan” da diyebiliriz. Görüldüğü gibi bu 

düzeni sağlayan faktörler kanunlar ve kanuni zorlamalar, cezai 

müeyyideler değildir. Kendiliğinden oluşan insani faktörlerdir. Bu da 

söz konusu bu nizamın beşeri eksenli olduğunu göstermektedir. 

Ayverdi, “eserlerinde tasavvuf ve mistisizmi barındıran önemli bir 

yazardır” (Karabulut, 2017: 85). O, tasavvufu ele alan romanlarında bu 

beşeriyet odaklı manevi şahsiyetlerden uzun uzun söz açar.  Bunlar 

Batmayan Gün romanında Prof. Dr. Kerim Bey, Son Menzil’de Ali 

Feyyaz ve Yolcu Nereye Gidiyorsun’da adı açıklanmayan “Dost” gibi 

kişiler, tasavvufi bilgilerle donatılan “ideal” ve “kâmil” insanlardır. 

Huzuru nefis terbiyesinde arayan bu kişilerin varlığı, hemen hemen her 

romanda vardır. Temel düşünceleri, kendini bilen kimse, şüphesiz 

topluma da kendine de faydalı olur.  Bu da Osmanlı medeniyetinin 

temelidir. Samiha Ayverdi, bu kişileri, aristokrat bir çevreden seçmiştir. 

Mütevazi olmakla beraber yukarıda adı geçen Paşalar gibi halkçı 

değillerdir. Kültür seviyeleri ve kariyerleri ile kendilerini yüksek 

zümrede ispatlamış kimselerdir. Dini anlayışları bağnazlığa varan 

taassup derecesinde değildir. Romanlarda, bu kişiler, madde 

dünyasında boğulup kalan seküler elit kesimin karşısına çıkarılmış 

tiplerdir.  
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Kitabın bu bölümünde söz konusu manevi şahsiyetlerin tamamını ele 

almak kitabımızın hacmini aşacaktır. Sadece bunlardan birini 

Batmayan Gün romanındaki Dr. Kerim Bey’i inceleyerek konuyu 

işlemekte fayda vardır. Prof Dr. Kerim Bey, Batmayan Gün romanında 

kariyeri ve manevi dünyasıyla ilgi uyandıran tıp doktorudur. Romanın 

ortalarına kadar, “K”, olarak yer alan kişi, olay örgüsünün ilerleyen 

sayfalarında Dr. Kerim Bey olduğu anlaşılır. Yazar tarafından müstesna 

sözcüklerle tasvir edilir. “O, benzeri olmayan bir definedir. O, 

İskender’in zulmette arayıp bulamadığı ab-ı hayattır. O, edebiyat 

serhatlarını aşıp gelen manevi bir selamdır.” (Batmayan Gün: 82). 

Cemalnur Sargut’a göre, Kerim Bey, Ken’an Rifai’yi temsil eder: 

“Batmayan Gün, önce Ken’an Rifai’yi anlatır. Samiha Ayverdi’nin 

mürşidiyle ilişkisini ve tasavvufun iç yüzünü ortaya koyar. Samiha 

Ayverdi’nin en büyük eseridir. Aslında Batmayan Gün’de çok önemli 

bir nokta var. Aynı manayı taşıyan iki sultandan İrfan Paşa’yla Kerim 

Bey’den bahsediyor. Buradan anlıyoruz ki mürşid-i kâmiller arasında 

fark yoktur” (Sargut, 2012: 137-138). Dr. Kerim Bey, mesleğinde iyi 

bir doktor olmasına rağmen entelektüel yönü olan bir şahsiyettir.  

Kerim Bey, Doğu dünyasına daha çok ilgi duyar. Bu çerçevede, 

Beyrut’ta iken Vali İrfan Paşa’dan Farsça derslerini alır. Aydın bir 

kişiliği vardır. Münevver kişiliği, Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan 

pozitivist mahiyette değildir. Kerim Bey, aklı önemsemekle beraber 

daha çok mana âlemine deruni ahenge yer veri, önemser. Genç yaşta 

Farsçaya ilgi duyması, Tanzimat döneminde gençliğini Avrupai 

yaşamın hüküm sürdüğü mekânlarda geçiren köksüz alafranga 

tiplerden farklı olduğunu gösterir. Kerim Bey, aynı zamanda oryantal 
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değer ve mekânlara da tutkundur. Gençliğinden beri Medine’nin 

hasretini çeker. Onun için Medine, Paris ve Berlin’den önce gelir. 

Avrupa’da eğitim görürken bile bir an önce bu şehre gidip gönül 

köprüsünü kuvvetlendirmek ister. Bunun için ilk görevini, kendi 

isteğiyle Medine’de yaparak aradığı istikrarı ve dinginliği yakalar ve 

şunları ekler: “Medine, sanki mücerret ruhların karargâhıdır. Medine 

insanı gönlünden yakalar” (BG: 197) der. O, eserde köksüz bir şekilde 

Batılılaşan Dr. Hüsnü ve Fikriye Hanımlar gibi Doğu’ya ait sembolleri 

reddeden bir anlayışta değildir. Onun Medine’ye olan hayranlığını bu 

bağlamda değerlendirmek gerekir.  

Roman geniş bir coğrafyada geçmektedir. Geriye dönüşlerle Beyruta’a 

dahi gitmekteyiz. Romanın belli bir kısmı Berlin’de geçmektedir. 

Eserde Ayverdi, maddeden ziyade maneviyat üzerinde durur.  

Ayverdi’nin mürşidi kamilleri , bu çerçevede günlük siyasi 

tartışmaların içinde yer almazlar. Bunda siyasi tartışmaların, geçici ve 

kısır münakaşalar olduğunu toplumdaki manevi şahsiyetlerini 

zedeleyeceği düşüncesi önemli rol oynar. Romanın başkahramanı 

Aliye’dir. Aliye, mana dünyasına önem vermekle beraber, genç yaşında 

gel-gitler yaşayan bir karakterdir. Ancak, dedesi İrfan Bey’in “Beyrut 

Notları”nı okurken üniversiteli bir genç olan“K”, ilerleyen yıllarda Dr. 

Kerim olarak Berlin’de Aliye’nin karşısına çıkar. Dr Kerim Bey, kızın 

ilgisini çeker ve Aliye’yi düşünceleriyle etkiler.  

Tıp doktoru romanın kahramanı, genç kızın ruhundaki cevelanlarına 

son vermesine yardımcı olur. Kimlik arayışındaki Aliye’nin 

aydınlanmasına rehber olur. Örneğin Aliye’ye bir muamma gibi gelen 
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dedesinin “Her şey güzeldir, fenalık iyiliğin bir derecesidir” sözünün 

anlamını “K”nın aşağıdaki örneği muammayı çözmesine yardımcı olur: 

“Bir saray, güzel bir kâşane, yalnız müzeyyen ve muhteşem kısımlardan 

mı ibarettir? Onun içinde izbesi, kömürlüğü, helâsı ve her türlü süfli 

kısımları da vardır. Eğer bütün bunlar olmazsa, o bina tam ve işe yarar 

mahiyette olabilir mi? Demek ki pis ve fena görülen şeyler de iyi ve 

faydalı imiş. Bir ev için bir billur bardak ne kadar lazımsa, çöp tenekesi, 

yerleri silen bir paçavra da o kadar lazımdır. Fakat birliğe yetişemeyen 

güç, bunu göremez ve bu manayı idrak edemez” (Batmayan Gün: 123). 

Burada zıtlar aleminin önemi vurgulanmaktadır. Zahiren “pis ve fena” 

görülen şeyler iyi ve faydalı olabilmektedir. 

Samiha Ayverdi, saray çevresinde büyümüştür. Dolayısıyla hayatı 

yüksek zümre insanları arasında geçmiştir. Bu çerçevede, Ayverdi’nin 

roman kahramanlarının maişet dertleri yoktur. Bu karakterler, yüksek 

sosyetede ve elit tabakada maneviyattan yoksun bir şekilde Batılılaşan 

tiplere karşı bir model olarak yansıtılmıştır. Ayverdi, Batı medeniyetini 

bir din gibi sunan Tanzimat devri tehlikesine karşı, bu maneviyatçı 

karakterleri çıkarmıştır. Batıdaki gelişmelerden habersiz kendi insanını 

hor gören Tanzimat insanının tam tersine manevi yönü kuvvetli ancak 

Avrupa’daki filozofları da tanıyan kişilerdir bunlar. Her bakımdan 

kusursuz insanlardır. Fiziksel özellikleriyle idealize edilen Dr. Kerim 

Bey, düşünsel zeminde de idealize edilmiştir. Örneğin konuşmalarında 

Sokrates, Kant gibi batılı düşünürlerden örnekler verir ve bunları İslam 

düşüncesiyle bütünleştirme gayreti içindedir. İslam maneviyatıyla 

beslenen Kerim Bey, batı insanının önemli bazı hasletlerini de almıştır. 

Dakiktir. Bir kronometre gibi verdiği söze sadık kalması bundan 
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kaynaklanır. Sentez bir dünya görüşüne sahip Kerim Bey, Berlin’de 

iken yabancılarla iyi ilişkiler kurar. Profesör Kramon adındaki 

arkadaşını kişiyi ziyaret eder.  

Ayverdi’nin roman kahramanları tıpkı Halit Ziya’nın roman 

kahramanları gibi geçim sıkıntısı olmayan aristokrat kişilerdir. Haliz 

Ziya, romanlarında seküler kişileri seçmiş ve onları eski yaşantının, 

muhafazakar dini şahsiyetlere karşı  bir model olarak sunmuştur. 

1890’lı yıllarda bu şahsiyetleri çizerken Halit Ziya, ülkenin gelişmesini 

ve refahını buna benzer insan toplumunun gelişmesine bağlamaktadır.  

Ayverdi ise yaklaşık olarak Halit Ziya’dan elli altmış yıl sonra çok 

farklı bir anlayışla roman yazmaktadır. Roman tekniğine önem 

vermeyen yazar, Halit Ziya gibi yazarların yarattıkları insan modelinin 

devletin kurtuluşu için çare olmadığını savunur. Bilhassa Ayverdi, 

kurtuluş bir tarafa yüksek zümrelerde maneviyattan uzak bir toplum 

yetiştiğini ve bu neslin bir çıkmaz içinde olduğunu açıklar. Bundan 

dolayı dinsiz cereyanlara kapılan cumhuriyet dönemi elit tabakaya karşı 

manevi değerleri önceleyen Doktor, mühendis, mimar vali gibi 

bürokratları konumlandırır ve onları bir rol model olarak sunar. Kerim 

Bey’in temel düşüncesine göre insanoğlu bunca geçen zamana karşın 

teknolojide yani madde dünyasında çok mesafe almışsa da manevi 

âlemde, metafizik vakalarda yerinde saymıştır yazara göre: Batmayan 

Gün eserinde bu konuya açıklık getirmektedir: “Medeniyetin eli 

beşeriyetin kirlerini yıkamak için çok kısadır. Görüyorsunuz ki insan 

taş devrinde nasıl kan dökücü idiyse, bu asırda da aynen öyledir. Ama 

o zaman tırnakları, sopa ve baltalarıyla yaptığı bu işi, bugün tüfenkleri, 

mitralyözleri, tayyareleri, tankları zahirli gazlarıyla yapıyor” (BG: 
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260). “Medeniyet” ifadesiyle ile Batı uygarlığını kast ettiği 

muhakkaktır.  

4.4.  Emniyet Supabı ve Edep Yuvası 

Yukarıda Osmanlı cemiyet nizamının bürokratik ve münevver 

çevredeki oluşumundan söz ettik. Kitabın bu safhasında müstesna bir 

toplum düzeni sağlayan Osmanlı devletinde aileler ve geniş evler 

önemli yer tutar. Aile ve geleneksel yani geniş evler bu toplumsal 

düzenin önemli terkipleridirler. Zira Osmanlının cemiyet nizamı bir 

terkipler silsilesidir. Burada aile ve geleneksel ev kavramları beraber 

ele alınacaktır. Aile kurumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurduğu 

medeniyet zincirinin bir başka önemli müessesesidir. Ayverdi, aileyi 

Osmanlı medeniyet terkibinin sarsılmaz halkası olduğunu belirtir: 

“Cemiyet yapısının en ufak fakat en sağlam hücresi Orta Asya ile 

İslam’ın iç içe geçmiş müstesna dokusu sayesinde, her türlü yıkıcı tesir 

ve hücumlara dayanmış, direnmiş böylece de, eli kılıç tutan bütün 

düşman saldırılarına karşı, memlekete asırlarca sütü temiz bir insan 

gücü, zehirlere karşı koyan bir panzehir yetiştirmişti” (Kaybolan 

Anahtar: 2009: 24) şeklinde vasıflandırdığı aileyi Osmanlı cemiyetinin 

bir sigortası olarak görür. Bu çerçevede aile “Türk toplumunda, 

korunaklı yapısıyla tehlikeleri toplumdan da uzaklaştırıp emniyet 

supabını gören edep yuvasıdır” (Uymur, 2008: 46). 

Aileyi barındıran ev bireyler için bir korunak ve barınaktır. Fertleri 

maddi tehlikelerden uzak tutuğu gibi manevi saldırılara karşı da  

korumaktadır: “Esasen ev o zamanlarda ev kadını için vazife, mesuliyet 

ve zevklerinin hemen tamamına sahne olan yarı mukaddes bir makam 
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olduğu kadar, erkek için de işinden arta kalan zamanını doldurması 

teamül olan mahrem bir sığınak hükmünde idi” (İbrahim Efendi 

Konağı: 187). Ayverdi, aile veya ev kavramına büyük önem 

vermektedir. Özellikle Osmanlı medeniyet terkibinin önemli 

ayaklarından olan bu evlerde örf ve adetler, ahlak kaideleri baskındır. 

Aslında daha doğru bir tabirle bu evler,  ananevi değerleri koruma altına 

almaktadır. Bir müeyyide olmamasına karşın örf ve adetlere riayet 

edilir ve böylece toplumsal nizam uzun süre sağlanmıştır. Bu adetlerden 

biri ailenin yaşlısına duyulan şefkattır. “köşesinde oturmaktan gayri aile 

içinde herhangi bir işte fiili yardımın kalmamış o aile ihtiyarına, 

evlatlarının: sen bizim başımızın tacısın evin bereketisin!” diyerek bir 

yandan ahlaki bir yandan da hukuki vecibeleri yerine getirmek suretiyle 

ailenin huzuruna nefes açacak menfez meydana getirmeleri, eskilerin 

bir selamet ve huzur ortamı idi” (Ratibe, 300). Ailedeki örf ve adet 

geleneğine saygınlık, büyük bir sükunet sağlamıştır. Bu nedenle, 

yıllarca hukuka, mahkemelere çok az ihtiyaç duyulmuştur. 

Aile kavramı Ayverdi’de müstakil evlerle eşdeğerdir. Ancak bu 

mekanları, konak ve köşkler gibi önemsemiştir. Orta sınıfa ait bu 

evlerde, Osmanlı toplumunun el sanatlarının, Türk ve İslam ahlakının 

neşv u nema bulduğu, çocukluğun şekillendiği, geleneksel ev 

kültürünün yaşatıldığı bir yerdir. Paşa ve vezirlerin yaşadığı konaklar 

bunların dışındadır. Müstakil, bir veya iki katlı, geniş bir sofası olan 

doğumdan ölüme kadar bütün hayatın geçtiği mekânlardır. Mutlaka bir 

bahçesi ve bahçede de bir asması olan bu evler, o dönem insanının 

toprak ile iç içe olmasını sağlamıştır. Evin müstakil ve bahçeli olması 

tabiatla iç içe olmasını sağladığı gibi insanlarla da iç içe olmasını 
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sağlamıştır. Bahçeli aile evler, komşuluk ilişkilerini ve sokak kültürünü 

kuvvetlendirmiş aile bağlarını güçlendirmiştir.  

Ayverdi, kanuni zorunluluk olmadan resmi kaydı olmadan bir şekilde 

meydana gelen Osmanlı Cemiyet nizamının en önemli özelliğinin 

mahalle kültürünü olduğunu duyumsatır. Ayverdi, bu doğaçlama 

kültüre “toplum yasası” demektedir. Birçok eserinde birbirine sıkı 

bağlarla bağlı mahalle kültüründen söz eder. Bu bağlamda 

Küplüce’deki Köşk eserinde yazarın verdiği misal bunu çok güzel 

ispatlar: “Lûtfiye Hanım’ın devamlı kaynayan çay ibrikleri vardır; 

ancak bunlar yalnız misafirlere ikrâm için değildir. Soğuk ve karlı 

havalarda kapıya kadar inerek, bu sıcak çaydan, sokaktan geçen 

simitçiye, hattâ çöpçüye dahî götürmekten üşenmez. Ayın yarısı 

olmadan parası bitse de, çantasının gene doldurulacağını bildiği için, 

hastanın, muhtacın elleri sanki kendi cebindeymiş gibi imkânı 

ölçüsünde her birini ferahlatır, yüzlerini güldürür. (s. 131). Tarih şuuru 

ve medeniyet inşası mücadelesi veren Ayverdi, mahalle kültürünü de 

şimdiki nesillere aktarmak ister.  Bir mahalle kültürünün kurulmasını 

sağlayan bu yardımlaşma ve selamlaşma, bir boyun borcu olarak bilinir 

ve günlük hayatlarında yapılması gereken bir vazife olarak telakki 

ederlerdi. Bunlar, Osmanlı cemiyetinin temelindeki dostluk ve edep 

anlayışını gösteren toplumsal normlardır. 

Osmanlı cemiyeti denilen İmparatorluğun Müslüman toplumunda gece 

hayatı olmadığından, ev ve aile oldukça önemliydi. Eyüp ve Fatih gibi 

semtlerde akşamın çöküşüyle hayat sona ererdi. Bu bakımdan bilhassa 

uzun kış gecelerinde, aile bir kültür ve eğlence ocağına dönüşerek farklı 
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faaliyetlerin yapıldığı yerdir. Batılılaşma ile beraber insanların henüz 

yerlerinden yurtlarından soğumamış olduğu dönemlerde ev, hayatın 

bizzat merkezidir. Sadece dinlenme ihtiyacının giderildiği, otel gibi 

kullanıldığı zamanlar daha gelmemiştir. Bu çerçevede yazar, aile 

müessesesinin, devletin diğer kurumlarının yok olmaması için tek 

başına mücadele eden bir kurum olarak yansıtır. Ayverdi’de aile 

ocağının gelişip serpildiği yerler, evlerdir. Bu evler, orta halli, vasat bir 

Osmanlı vatandaşının yaşadığı mekânlardır. Bu bağlamda doğumların, 

ölümlerin, evlenmelerin gerçekleştiği hayatın nirengi noktasıdır.  

Osmanlı cemiyeti, bu mahalle kültürü sayesinde belli toplumsal 

normlar oluşturmuştur. Edep yuvası olan evlerde yaşayan kadınlar 

sayesinde, yardımlaşma ve imece usulü işlerle bir mahalle kültürü 

yaşatılır. Bu evlerin dış görünüşlerinde mütevazilik hakimdir. Bu 

mekanlar, hayatın merkezidirler. Kış mevsiminde evlerde misafirin 

olmadığı bir gün bulunmaz. Böylece sosyal iletişim çok güçlüdür. 

Muhakkak ya misafir gelir ya da misafirliğe gidilir. Böyle gecelerde 

büyük bir koşuşturmaca başlar. Özellikle kış aylarında toplumun nabzı 

evlerde atılır. Orta halli evlerde, kadın öğleye kadar çalışır evini temiz 

tutmaya çalışırdı. Her ev adeta fakir komşusunu gözeten bir “rahmet 

kapısı”dır. Metanetli, çalışkan, temizliği seven bu kadın tipi,  evin bir 

köşesinde başta soğuk algınlığı olmak üzere okumadan elde ettiği 

kadınlık ilmi ile harika ilaçlar yapardı: “Soğuk algınlığına karşı içine 

kırk türlü bahar karıştırılıp seneden seneye yapılan kırmız şurubu kimin 

dolabında bulunmazdı ki? Bu ilaç bazen konuyu komşuyu bir araya 

getirecek bir külfet ve emekle kaynatılır ve günlerce süren iş bitince de, 

eşe dosta şişe şişe hediye edilirdi” (İbrahim Efendi Konağı: 107). 
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Ayverdi, bu evlerde yemek yemede, sofranın hazırlanmasında adeta 

törensel bir atmosfer hissedildiğini savunarak dikkat çekici sofra 

kültürünü gelecek nesillere aktarmak istemektedir. Bu bakımdan 

yazarın, hazır yemek ve fast-food yemek kültürüne karşı bu evleri 

hayati derecede önemsediği açıktır.  Bu kadın ve ev kültürü zamanın 

her farklı anını, tabiattaki her değişikliği anlamlandırıp yardım etmek, 

yaptığı yemeği eşe dosta fakir fukaraya dağıtmak için fırsat yapmıştır. 

Kışın kömür veya odunla ısınan bu evlerde evin her halinde bir zarafetin 

ve nezaketin hakim olduğunu görülmektedir. Zarafet, kural ve kaide bu 

mekanları bir mektep haline getirmiştir. Bu mektepte geleneksel 

yemekler ananevi adab-ı muaşeret eğitimi verilmektedir  

Toplum için emniyet subapı görevini yerine getiren bu evler, dinsel 

dekoratif unsurlarla örülmüştür. Dini simgelerin diğer dünyevi 

simgelerle beraber duvarlarda asılı olduğu bu evlerde tam bir sükûnet 

hali vardır. “Birbirlerine toslayacakmış gibi baş başa eğilmiş dar 

sokaklı evlerin, kadın başlarını namahreme görünmeden bu daracık 

sokağı gözleyebilmek iznini veren cumbaları vardı ki, göğüslerini dışarı 

doğru geren bu cumbaların üstüne ya evin kedisi çıkar, ya kuş kafesleri 

asılır, ya da güneşlenmesi için çiçek saksıları konur. Bu evlerin 

çoğunun kapılarında hala eski zaman işi, iri pirinç ve demir halkalar, 

tokmaklar bulunur ve bir kimse geldi mi “kapı çalınıyor” denmez “kapı 

vuruluyor” denirdi.”  (İstanbul Geceleri: 105).  Fakat yazar, bu evlerden 

daha sonra tadilattan geçenler ya da otuz sene önce yapılanların 

kapılarında tokmak ve halkalar yerine, üstlerinde Fransızca “tournez” 

yani “çeviriniz” emri yazılı dönme ziller taktırıldığını belirtir. Dış 

görünüşleri davetkar, riyakar ve mütevazi olan bu yapıların içinde de 
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aynı atmosfer hakimdir. Bu nedenle, gece eğlenceleri ve helal dairede 

bir araya gelerek oynanan oyunlar eksik olmaz. Bu evler adeta hayatın 

merkezi konumundadırlar. 

Ev toplantılarında aynı zamanda bir cemiyetli olup şiirli şarkılı, 

meddahlı, karagözlü eğlenceler de sahnelenir. Ortadirek bir evde 

yapılan ev içi eğlencelerin başında “helva sohbetleri” gelir. İshak 

Efendi’nin ağzından aktarılan bu sohbetlerin esası nöbetleşe 

yapılmasıdır. Bir kişinin katıldığı bu sohbetlerde, usta kişiler tarafından 

helva yapılır misafirlere dağıtılır. “Genç helvacı ustaları ağdalanmış 

şeker topunu bakır tepsiler içinde birbirlerinin ellerinden ala vere, çeke 

çevire uzatıp inceltmeye başlarlardı. Şeker, helva kıvamını alırken, 

meraklılar da ustaların sürat ve maharetle gidip gelen el hareketlerini 

takip eder, oldu oluyor diye bekleşir ve nihayet ağarıp ipek yumakları 

gibi köpük köpük, tel tel helva, misafirlere ikram edilirdi” (İbrahim 

Efendi Konağı: 188).  

Ayverdi’nin yapıtlarında, İstanbul’un bu evleri özellikle Ramazan 

ayında, kandil gecelerinde bir başka havaya bürünür. Ayverdi, İstanbul 

Geceleri adlı eserinde bu renk cümbüşü hayatı birbir semt semt 

aktarmaktadır.  “Ya evler… silen süpüren, ölçen biçen, takıp takıştıran 

evler… Evvelâ su içinde pembeleşen topuklarla tahtalar oğulur, camlar 

silinir, minder yaygılarından küp bezlerine kadar bütün eşyânın en 

yenisi seçilir; bakırlar kalaya verilir, iftarlıklar ve sahurluklarla dolan 

kilerler nizâma konur, yalnız yukarıdan aşağı elden geçen evde, hemen 

tek ihmâle uğrayan nokta, sokak kapısının tokmakları olurdu. Zîra 

Türk, görünüşe omuz silken, babadan kalma bir zihniyetle en geç bu işi 
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düşünür, ya da hiç hatırına getirmezdi. Fakat bu ihmalde, biraz da çıplak 

kolunu evinden dışarı uzatamayan kadının çâresizliğini de aramak 

lazımdı. Bu yüzden de konak kapılarının iri pirinç halkalarını 

parlatmak, halayıkların değil, ayvazların ve uşakların vazifesi idi” 

(İstanbul Geceleri: 41-42). Görüldüğü gibi daha ramazan gelmeden, bu 

evleri tatlı bir telaş başlar. İstanbul Geceleri’nde birkaç ay önce 

başlayan hazırlıklardan uzun uzun söz eder. 

Samiha Ayverdi’nin romanlarında ve hatıralarında çekirdek aile 

neredeyse yoktur. Bu şekilde yaşlı aile bireyleri geçmişe ait unsurları 

genç kuşaklara aktarma imkânını bulurlar. Adeta toplumun 

hafızasıdırlar. Örneğin Mesihpaşa romanında, Gülsüm Hanım, eve 

gelen gençlere Eski Zağra bölgesinin gül bahçelerini, bağlarını, 

bostanlarını dün oradaymış gibi anlatarak coşkuyla kocasına aktarır. 

“Pekmez, şıra, hardaliye hazırlayışlar, haftalarla kaynayan gül yağı 

kazanlarının etrafındaki ziyafetler, eğlenceler… Kışın, içlerinde sabaha 

kadar kütükler yanan kör kümbetler, odaların ılık ve rahat havası içinde 

bir güveyi çevresini tam iki ayda işleyen gelinlik kızlar… Bayramlarda 

kandillerde kapıları bütün şehre açılan Zağra büyükleri: Hacı Selim 

Ağalar, Kapıcı Başılar, hanım Oğulları, Emin Paşalar…” (Mesihpaşa 

İmamı: 152).  Eski Zağra, Bulgaristan bulunan bir yörenin adıdır. 

Düşük gelirli bu evlerde, aile ilişkileri son derece sıkıdır. Ailede 

özellikle büyüklere saygıda kusur edilmez. Yaşlılığın bilgeliğe 

dönüştüğü bu kişilerde, evin en müstesna yeri onlara ayrılırdı. 

Batılılaşmanın yanlış algılamalarının henüz bu evlere sirayet etmediği 

dönemlerde bu kişilerin görüşlerine başvurulurdu.  
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Samiha Ayverdi, aile bağlarına değinirken gelinlerin bile kayınvalide 

ve kayınpederlerine karşı hürmet gösterdiklerini üzerine basa basa 

vurgular. Geniş aile bireylerinin yaşadığı bu evlerde bazen birkaç nesil 

bir arada yaşar. Böylece kültürel değerler ve kodlar birebir 

aktarılmaktadır. İbrahim Efendi Konağı’nda da bu hazırlıklardan 

genişçe söz edilir: “Kiler işine gelince, evin temizliği kadar belki daha 

da teferruatlı ve müşkül iş, zahîre deposu kadar zengin olan kilerin 

temizliğiydi. Ramazan yaklaşırken hoşaflık kuruyemişlerin çeşitleri 

daha da artar, İzmir’den gelen kuru incirler, kuru üzümler, kuru vişneler 

pekmez, bulama, tarhanalar, bulgurlar, kuskuslar, Karadeniz’in fıçı fıçı 

havyarları; bilhassa kalfaların kendi elleriyle güle oynaya kaynattıkları 

reçeller, şuruplar, âdeta merâsimle hazırladıkları biber, salatalık, 

patlıcan turşuları, hardaliyeli tükenmezler, üzüm turşuları bu geniş ve 

loş kilerin kalabalığı içinde âdeta kendilerine zorla yer bulmuş kimseler 

gibi üst üste tıklım tıklım yerleşmiş bulunurdu.” “İbrahim Efendi 

Konağı: 102-103”. Bu çerçevede, hayatın merkezi olan bu mekanlar, 

kişileri sadece kışın soğuğundan, yazın sıcağından değil aynı zamanda 

dıştan gelen muzir taarruzlara karşı da korumaktadır. Bu bağlamda bu 

evler adeta bir korunaktır. Bu iç mekân Batılılaşma özentisi rüzgârının 

en son girebildiği yerlerdir. 

4.5.  Bir Münevver Ortam: Sohbet Meclisleri 

 

Osmanlı toplumunun oluşturduğu medeniyet, eşsiz bir terkipten 

oluşmaktadır. Bu terkiplerden biri, konak ve köşklerde veya evlerin 

selamlık bölümünde yapılan sohbet meclisleridir. Bu sohbetlerde 

devrin önemli şahsiyetleri, bürokrat aydınları, münevver muallimler 
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evin selamlık bölümünde toplanır fikir teatisinde bulunurlardı. Kimi 

zaman da konuşmalar, edebi bir çehre alarak adeta bir divan edebiyatı 

şiiri şölenine dönüşür. Ayverdi, yok olmaya yüz tutmuş bu edebiyat 

dünyası geleneğini, gelecek nesillere aktarmak istercesine tekrar 

diriltmek çabasındadır. Bu meclislerde divan edebiyatı şiirleri de yer 

yer konuşulur. Yolcu, Nereye Gidiyorsun romanında bu sohbet 

meclislerinden birini olay örgüsünün kurgusuna yerleştirir. Eserde, bu 

faaliyet “selamlık meclisleri” olarak anılır. Başkahraman Adli’nin 

babasının evinde yapılan bu sohbetler, Osmanlı kültürünün yaşatıldığı 

anlardır. Batılılaşmanın özendirildiği bir devirde, bu sohbetler hayati 

önem taşımaktadır. Evin babası, anne Nemide Hanım gibi tamamen 

alafrangalaşmamış bir tiptir. Arkadaş çevresi ve bu sohbetler sayesinde 

olumsuz batılılaşma rüzgârından bir nebze olsun korumuştur. 

Selamlık meclisleri, yukarıda görüldüğü gibi Osmanlı toplumunun 

okumuş kesimini, hatta biraz daha ileri götürecek olursak, elit kesimini 

bir araya getiren toplantılardır. Batılılaşma ve evlerde bile birkaç 

kişinin bir araya gelmenin zorlaştığı İstibdat dönemi ile zarar gören bu 

toplantılar, romanda belirtildiği gibi az çok devam etmiştir. 

Toplantılarda mahalli zevkler, divan edebiyatı ve Osmanlıyı Osmanlı 

yapan daha birçok değerler üzerine konuşulur, insanların kültürel 

geçmişlerini unutmalarının önüne geçilir. Selamlıkta yapılan selamlık 

meclisinde, “hararetli, münakaşalar, fikir çarpışmaları, karşılıklı 

söylenen şiirler, latife ve hicivler” yapılır. Katılanlar ise birinci 

dereceden ve ikinci dereceden olmak üzere iki sınıftan oluşur.  
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Ayverdi, bu romanında bu konuya geniş yer ayırır. Bu sohbet 

meclisleri,  Adli’nin yerli ve milli bir şahsiyetinin oluşmasında 

azımsanmayacak bir öneme sahiptirler. Bu toplantılara iki sınıf insan 

iştirak eder. Birinci dereceden olanlar “şairler, kalem sahipleri, 

münakaşacı münevverler” ikinci derecede olanlar ise “dinleyici olarak 

katılan çekingen dostlar ve her meclisin tuzu biberi sayılan tatlı 

gevezeler, nükte sahipleri, hoşsehbetler (…), kemal ve cemal 

sahipleri”dir. (Yolcu, Nereye Gidiyorsun: 21). Adli e dinleyici olarak 

katılır. 

Romanda, selamlık odalarında yapılan sohbetlerin başkahraman 

Adli’yi, diğer kardeşleri gibi terbiyeden yoksun yetişmesini engellemiş 

ve gönül dünyasında manevi ve milli değerlerin yeşermesini 

sağlamıştır. Ailede, başkahramanın silik bir kişiliği vardır. Ailenin 

diğer fertleri tarafından değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü bu 

sohbetler sayesinde Adli, alafrangalaşan diğer aile bireyleri gibi 

olmaktan son anda kurtulmuştur. Adli’nin, sohbet havasını teneffüs 

etmesi, meclis dağıldıktan sonra odaya uğrayıp katılanların kâğıtlara 

yazdıkları özlü sözleri, beyitleri toplaması ve okuması ile başlar. Onun 

küçük dimağı, bu ortamdan gizlice beslenir: “Hemen her gece fikir, 

sanat, tasavvuf ve bilhassa edebiyat adamlarının toplandığı bu odayı, 

sabahları uşak derleyip toplamadan evvel dolaşmak ve sigara 

paketlerinin arkalarına, gazete kenarlarına, kâğıt parçalarına yazılıp 

bırakılmış mısralar, vecizeler, felsefi sözler bulursam alıp saklamak 

âdetimdi.” (Yolcu, Nereye Gidiyorsun: 15). Gizlice topladığı bu 

kâğıtlardakilerini, daha sonra defterine geçirir ve tekrar tekrar okur. 
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Çoğu divan edebiyatının Osmanlıcasıyla yazılan şiirleri Adli, anlamasa 

da “ses ve ahenk kudreti” bakımından pek beğenir. Bu şiirleri 

toplaması, sonradan kardeşlerinin kitabını ele geçirip alaylı bir şekilde 

beyitleri okumaları silik ve çekingen Adli’yi öfkelendirmiştir. Bir 

mürebbiyenin elinde yetişmiş, fikre ve kültüre, divan edebiyatına sırt 

çevirmiş, annesi ve kardeşlerinin bu davranışları, Adli’yi eski edebiyata 

daha güçlü bir şekilde bağlar. Kardeşleri, defterdeki aşk ehline alemde 

Dilara mı bulunmaz/Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz 

beytinin veznini kafiyesini bozarak okumaları, gençlerin eski 

edebiyattan ne kadar uzak yetiştikleri açısından önemlidir. 

Yolcu, Nereye Gidiyorsun eserinin vakası, bin dokuz yüzlü yılların 

başında vuku bulmaktadır. Yani Osmanlı devletini dağılma sürecine 

girdiği önemli toprak parçalarının kaybedildiği döneme rast gelir. 

Yazarın deyimiyle “divan edebiyatı son nefesini verirken ona bir 

yudum kadirşinaslık suyu vermek istemeyenlerin” olduğu bir 

dönemdir. Bu meclisler ise ölmek üzere olan bu edebi anlayışın ayakta 

tutulmaya çalışıldığı ortamlardır. Adli, burada bütün tartışmaları, 

Hamid’in, Fikret’in muarızlarını, hayranlarını zevkle dinler. Bu 

selamlık meclisleri, Tanzimat döneminde başlatılan Encümen-i Şuara 

topluluğunun toplantılarını çağrıştırmaktadır. 19. Yüzyılın ortalarında 

Hersekli Arif ve Leskofçalı Galip gibi kudretli şairlerin düzenlediği 

meclislerde klasik edebiyat zevkinin yaşatıldığı ortamlardır. Namık 

Kemal’in ve Ziya Paşa’nın genç iken katıldıkları bu toplantılarda 

şairler, birbirlerine nazireler yaparlar, yazdıkları şiirleri birbirlerine 

okurlar. Bir dost meclisi olan bu ortamlarda, şiir okuma görevi, grubun 
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genç üyesi olduğu ve gür sesi olduğu için, Namık Kemal’e verilir. Bu 

bağlamda baktığımızda, Adli’nin selamlık meclisinde, mantık ve aklı 

önceleyen bir münevver olan Hatemi Efendi ile “Kendini unuttuğun 

vakit Allah’ı zikret” diyen Cem Bey’in atışmalarını huzur içinde 

dinlemesi, ilerleyen zamanda sevdiği Cem Bey’in mektuplarını 

yazması ve mecliste yüksek sesle okuması, Adli ile Namık Kemal 

arasındaki benzerlikleri ortaya koymaktadır. Romanda yer alan 

mecliste yazar, Encümen-i Şuara toplantılarının gündemine ek olarak, 

Edebiyat-ı Cedide tartışmalarını ve  halk edebiyatının lüzumunu bahsini 

açar: “…..Edebiyatı Cedide bahsinin içindeydiler. Ben bu cereyanı, 

çocuk zevkimin teşneliğine bir cevap, bir karşılık bulamamakta idim. 

Bence Edebiyat-ı Cedide, klasiklerle halk edebiyatı arasına kurulmuş, 

fakat daha kurulurken sakatlanmış bir köprü idi. Bu köprüden geçmek 

isteyenin, her iki sahilden de uzaklaşmış bulunması lazımdı.” (Yolcu, 

Nereye Gidiyorsun: 87). Yine sohbetlerde Fuzuli’nin, Nedim’in 

şiirlerinden okunur, oradan Köroğlu’na geçilir. Burada Adli, okunan 

şiirleri “klasiklerden ve halk edebiyatı örneklerinden, hislerime renk 

renk kaftanlar giydirip çıkarıyordum” diyerek Osmanlı kültür 

dünyasının bütün kaynaklarından gıdalandığını açıkça belirtir. Halk 

edebiyatı şiirleri, Adli’nin halkın alt tabakasına yönelik çehresini de 

ortaya çıkaracaktır. Nitekim romanın sonlarına doğru kenar mahalleye 

gidip oradaki kahvehane kültürünü, farklı insan manzaralarını görmesi 

bunun bir tezahürdür. 
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Aslında bu toplantılar, bir nevi Encümen-i Şuara meclislerini de 

çağrıştırmaktadır. Encümen-i Şuara, Divan edebiyatı geleneğinin 

devam edildiği son sohbet meclisleridirler. Namık Kemal, bu meclislere 

en küçük üye sıfatıyla katılmaktadır. Ayverdi, bu toplantıların, Divan 

Edebiyatı geleneğini bir nebze olsun devam ettirdiği gibi Adli gibi içine 

kapanık, ailede hep yetenekleri bastırılmış birçok kişinin istidatlarının 

ortaya koymasına yol açtığını duyumsatmak ister. Adli, bu meclislerde 

adet şahsiyet kazanır. Aradığı değerleri burada bulur.  Evde bulamadığı 

kıymeti burada görür. Evde atıl durumdaki Adli burada el üstünde 

tutulur. Adli, Cem Bey’in bu ağır mektuplarını kusursuz bir imla ile 

yazması, herkesin onun kişiliğini ve kabiliyetini fark etmesini 

sağlamıştır. Şimdiye kadar cesaretsiz bir kişiliğe sahip olan Adli, Cem 

Bey’in cesaretlendirmesiyle kendine güveni gelmiş ve yolculuğunda bir 

adım daha ileri giderek kendini keşfetmiştir. Başkahraman adeta 

yeniden dirilir. “İlk hayat temrinlerim böylece babamın selamlık 

odasında başlamış ve ilerlemişti” diyen Adli, toplantılarda beklenmedik 

hayat sahneleri arasında tecrübe kazanır. Çok şey borçlu olduğu bu 

meclislerin kişiliğinin inkişafındaki önemini, romanın sonuna doğru 

kendisi itiraf eder: “Babamın meclislerine şu cihetten daima minnet 

duyarım ki bana böyle amatör sanatkarlardan tutun da, memleketin her 

sınıf münevverlerini az çok tanıtmış ve en küçük yaşımdan itibaren, 

kendi ölçüsüne göre de olsa-bir ilim, fikir ve sanat havası koklatmıştır. 

Asıl minnetim ise, Cem Bey’i de orada tanımış olmamdan gelir” 

(Yolcu, Nereye Gidiyorsun: 313). Bu çerçevede birçok kişi, bu sohbet 

meclislerinde edebi kabiliyetlerini burada sergiler. 
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Alafranga değerlerin önemsendiği evinde Adli, adeta değersin bir meta 

gibidir. Ancak selamlık meclisinde o da kabiliyetini sergileme 

olanağını yakalar. Adli, Cem Bey’in aşk ve gönül dünyasını önceleyen 

müstesna sözleriyle beslenir. Henüz on bir yaşında münevver bir elit 

kesimin toplantılarında bu başarıyı göstermesi Adli’nin omzuna roman 

boyunca büyük yük getirmiştir. Bu yük “mesuliyet” düşüncesidir. 

Kahraman, bu toplantılardan aldığı milli ve manevi duygularla, 

çevresine karşı duyarlılığı bir kat daha artmıştır. Bu bağlamda, 

mesuliyet duygusuyla hareket eden, divan edebiyatına saygılı bireylerin 

inşasında, bu selamlık meclislerinin çok önemi vardır. 

4.6.  Medeniyet Terkibinin Kurumsal Hali: Vakıflar 

Kitabın bu alt başlığında, Osmanlı cemiyet nizamının en önemli terkibi 

olan Vakıflardan söz edilecektir. Vakıflar yukarıda söz edildiği söz 

konusu cemiyetin güzide vasıflarının kurumsallaşmış zirve halidir. 

Osmanlı Devleti, asırlardır beslendiği kültür kaynaklarını bir potada 

eritmiş ve bundan şifahi bir Şark medeniyeti yani İslam medeniyeti 

oluşturmuştur. Osmanlı, Selçuklu başta olmak üzere Türk milletinden 

devraldığı kültürel mirası, diğer Müslüman toplulukların kültürleriyle 

bütünleştirmiş ve nesilden nesile aktarmayı bilmiştir. İmparatorlukta 

oluşan medeniyetin en önemli özelliği insan merkezli olmasıdır. İnsan 

denen varlığı, bütün değerlerin üstünde tutmuştur. Bu ince ve hassas 

anlayıştan dolayı bu büyük medeniyetin zabıt ve kaydı olmamıştır. 

Toplumsal düzeni kanunla sağlamaktan ziyade bireyin gönlüne hitap 

ederek kurmayı öncelemiştir.  
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Resmiyet kazanmayan bu medeniyet terkibinde vakıflar önemli görev 

üstlenirler. Ortaya çıkan durumu kanundan önce iman” şeklinde 

özetlemek mümkündür. Bu nedenle, Osmanlı toplumu, var olan içtimai 

düzenin devamını istemiş ve bunun için canla başla çalışmıştır. 

“Edebiyat, özellikle kolektif kimlik tesis etme, toplumsal bilinç durumu 

belirleme, cemaatsel birlik sağlama, ulusal, dinsel ve ideolojik anlam 

haritaları örme bağlamında kendine yer açmaktadır” (Alver, 2012: 17) 

sözünden hareketle, Ayverdi, edebiyat biliminin imkânlarını kullanarak 

bir Osmanlı medeniyeti ortak şuurunu oluşturma gayretindedir. 

Ayverdi, Boğaziçi’nde Tarih eserinde bu konuya geniş yer ayırır. 

Vakıflar, hırsızlık, fakirlik, adam öldürme gibi toplumsal ve ferdi 

aksaklıkları en aza indirmiştir. Bu eser bu bakımdan çok önemlidir: 

“Cemiyet, parası olup da vakıf olmayanı hor görüp küçümseyecek bir 

kanata vasıl olmuş bulunduğundan hayır ve yardım geleneği kütlenin 

iliğine kemiğine işlemiş ve sosyal tabiat halini” (Boğaziçi’nde Tarih, 

33) aldığını belirterek, vakfı olmayanların ayıplandığını açıklar. Bu 

anlayışın sonucu olarak kütüphaneler, mescit, medreselerden tutun kuş 

evleri, kedi köpek gibi hayvan bakımhanelerine kadar farklı farklı 

vakıfların olduğunu yazar. 

Vakıf geleneğinde, kütlevi mahiyeti ağır basar, bu bakımdan salt bir 

hukuki müessesenin çok ötesinde olup yardımlaşma kültürü üzerine 

gelişir. Osmanlı Devleti’ndeki vakıflar, yardımlaşma kültürünün bir 

sonucudurlar. İncelmiş bir ruh medeniyetinin toplumsal tablosu olan 

vakıflar, aslında her çevreden insanların iştirak ettikleri içtimai yardım 

ve amme hizmetleri kuruluşlarıdırlar.  Bu bağlamda vakıflar, günümüz 
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deyimiyle “sivil toplum kuruluşu”durlar. Bu kuruluşlar sayesinde 

şehirlerde harikulade merkezler, şaheserler inşa etmiş, sağlık ve kültür 

alanında halka ciddi hizmetler vermişlerdir. Vakıf kültürü Osmanlıyı 

bir medeniyetin sahibi yapmıştır. 
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SONUÇ 

Tanzimat ile beraber Mürebbiyeler, Osmanlı toplumunun sosyal 

dokusunun içine yerleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak Samiha Ayverdi, 

bunları bir yabancı olarak telakki etmiş ve sosyal dokuya uymadıklarını 

belirtmişlerdir. Bunu hem denemelerinde hem de kurmaca eserlerinde 

işlemiştir. Bu nedenle, mürebbiyeler Osmanlının Müslüman toplum 

dokusuna uymayan zararlı unsurlar niteler. Yani bir “doku 

uyuşmazlığı” söz konusudur. Mürebbiye, Jale ve Rıdvan’ı eğitirken 

Batı değerlerine göre eğitmiştir. Ancak yine de her iki öğrenci Batılı 

değerlerden de habersizdirler. Kendi öz değerlerine yabancılaşmış özde 

değil sözde tiplerdirler. Hiçbir kültürel altyapıları yoktur. Jale ve 

Rıdvan, aynı zamanda hedefi olamayan sorumluluk almaktan çekinen 

tiplerdir. Dolayısıyla hiçbir şeyin emanet edilemeyeceği güvensiz 

tiplerdir.  

Ayverdi, Batı medeniyetinin değer yargılarına mı karşıdır yoksa 

gerçekten de sadece sınırlı sayıdaki mürebbiyelerin eğitim biçimine mi 

karşı olduğunu kestirmek doğrusu bunu anlamak güç değildir.  

Ayverdi’nin,  önyargılı bir şekilde mürebbiyeleri tenkit ettiği 

gözlemlenmektedir. Zira çocuk eğitiminde başarılı olmuş 

mürebbiyelerin varlığı başka yazarlarca dillendirilmektedir. Bazı 

mürebbiyelerin yabancı dil öğretme ve piyano gibi müzik aletlerini 

çalmada çocuğu geliştirdikleri ve böylece hayata alıştırdıkları kabul 

görmüş bir kanaattir. Bu çerçevede, Ayverdi’nin tespitleri, yargıları 

doğru olmakla beraber bunu bütün mürebbiyeler için iddia etmek 

“gerçeklik” bağlamında sorunlu olacaktır. Osmanlı, modernleşmesi, 
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mürebbiyeleri dışlayarak veya kendinden saymayarak yabancı olarak 

görmüş ve “öteki”leştirmiştir. Osmanlı modernleşmesi denilen 

Tanzimat’ta buhran vardı. Ancak o, buhranın sebeplerini başka yerde 

aramış ve mürebbiyeleri dışlamıştır. Aslında bu eğitmenler, 

dışlanmasaydı, mürebbiyelerin eğitimi ile Osmanlı toplumu arasında 

zengin bir değer ortamı oluşturabilmesi imkanı oluşurdu. 

Samiha Ayverdi, on yedinci asırdan beri hezimet atmosferi yaşayan 

devlette bir silkinmenin ve yenilenmenin gerektiğini düşünmektedir. 

Bu yönüyle Tanzimat hareketine karşı iyimser olsa da, yenileşmenin 

zamanı ve şekli konusunda kötümserdir. Ona göre Tanzimat ile devlet 

kadrolarına taze bir kan geleceğini düşünen dönemin bürokrat sınıfı ve 

münevverleri, iyi bir fizibilite çalışması ve günümüz tabirle etüd 

çalışması yapmadan ıslahatlara başlamışlardır. Ayverdi, bu 

münevverleri,”kendi toplumunu iyi tanımayan, gereksinimlerini 

bilmeyen”kişiler olarak tanımlamakta bir beis görmemektedir. 

Tanzimat kadroları, hezimetten kurtulmanın yolunun Batı’yı koşulsuz 

takip etmekle olacağını düşünerek ilk fırsatta Avrupa medeniyetinin 

maddi ve kültürel gelişmelerini buraya aktarmaya çalışmışlardır. Söz 

konusu kesimin samimi niyetlerine rağmen Tanzimat, kötü bir Fransız 

İhtilali taklidi olmaktan öteye gidememiştir. Böylece yapılanlar, sözde 

kalmış ve Tanzimat, modernleşme ve gelişme adına, geçmişle bağlarını 

koparmıştır. Bu düşüncenin soncu olarak “züppe” yani ruhunda 

şarklılık olmayan bir tip yetişmiştir.  
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Ruhunda “maddeyi” yücelten anlayışın tersine Şark’ın ruhunda “mana 

alemi” vardır. Tanzimat ise bu manadan uzaklaşarak “madde” üzerine 

gelişmeyi inşa etmek istemiştir. Bir kanadı noksan bir şekilde yola 

çıkan Yenileşme hareketi, Batı’nın madde tarafını da ülkeye taşımakta 

yetersiz kalmıştır. Böylece madde ve mananın müşterek kuvvetiyle 

doğacak harikalar beklentisi gerçekleşmemiş sonuç fiyasko oomuştur. 

Yüzyılların oluşturduğu Osmanlı medeniyeti örnek bir cemiyet ve buna 

bağlı sarsılmaz unsurlarla eşsiz bir terkib meydana getirmiştir. Osmanlı 

medeniyeti, bütün bir milletin ortak gayreti ile en iyisini arayıp bularak 

çevresini donatmıştır. Burada “millet sözcüğü ile geniş anlamda 

Osmanlı milleti olduğu muhakkaktır. Ayverdi, bu medeniyete “tılsımlı” 

bir atmosfer vermek istemektedir. Bu bakımdan “bir titiz el” sürekli 

kullanmaktadır. Bu tılsımlı ve gizemli el tarafından edebiyatı, müziği, 

mimarisi kısacası bir güzellikler armonisine dönüştürülen bu 

medeniyettir. Beşeriyet merkezli olan medeniyet terkibinin insan 

modeli, iyi niyet, metanet ve azim abidesi Paşalar, sosyal çevreleri 

geniş, her kesime hitap eden Osmanlı şahsiyetleridir. Adeta bunlar yed-

i emin gibidirler. Konakları ilim ve irfan yuvasına dönüşmüşlerdir. 

İmanlı oldukları gibi milli ve tarihi şuurla da donatılmışlardır. Roman 

ve hatıratlarında bu paşalar, cemiyetin toplumsal ayağını oluştururlar. 

Bu eğitimli paşaların dışında “kamil insan” olan şahsiyetler de, üst 

tabakanın örnek insanlarıdırlar. Dünyevi huzuru nefis terbiyesinde 

arayan bu mürşid seviyesindeki bu kişiler, elit kesimim din dışı 

cereyanlarına kapılmasını önlemişlerdir belli bir seviyede. Bu iki insan 

tipinin temel ortak noktaları, ruhsal muhasebe, nizam ve mesuliyet 
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fikrine dayanan insanda düğümlenir. Asırların ilmek ilmek işleyip 

şekillendirdiği, bu kişiler, İslam-Türk formasyonunun insanlığa 

kazandırdığı şehirli ve kültürlü kıymetlerdir. Yazar, bu insanların 

portrelerini çizerken “eski insan tipi” ifadesini kullanır ve bu 

şahsiyetleri bir daha yaşatmanın zorluğunu duyumsatır. 

Ayverdi’ye göre Tanzimat, başarısız bir harekettir. Başarısız olmasının 

nedenleri arasında kopyacılıktan öteye gidememesinin yanında 

İmparatorluğun bünyesine muhalif yapıları getirmesidir. Bu yapılar 

devletin bünyesiyle ve temeliyle oynamışlardır. Örneğin yazarın 

deyimiyle feodal bir yapıya sahip devleti merkeziyetçi bir yapılanma 

içine sokmuştur. Uniter yapı farklı dinsel ve etnik unsurlardaki aidiyet 

duygusunu zayıflatmış ve zamanla padişaha olan bağlılıkları yok 

olmuştur. Merkeziyetçi anlayış aynı zamanda devletin işleyişinde bir 

yavaşlamaya yol açmıştır. Ayverdi’ye göre, başarısızlığından ve 

toplumdan kopuk bir Batılılaşma olan Tanzimat devri, padişah 

Abdülaziz devrini de zar zor tamamlayarak Ali ve Fuat gibi 

bürokratların ölümüyle heyecanını yitirmiş ve ortadan kaybolmuştur. 

Osmanlı uygarlığının birer toplum sözleşmesine dönüşen kurallarının 

ortadan kalkması, köşklerin ve aile düzeninin önemlerini 

kaybetmelerini beraberinde kaotik ve belirsiz bir ortam getirmiştir. Bu 

kaotik ortam hayatın her safhasına sirayet etmiştir. Yüzyıl önce meslek 

namusu ve haysiyetinden gelen bir dürüstlük ve güven duygusu bir bir 

ortadan kalkmıştır.Bilhassa II. Meşrutiyet ile büyük darbe yiyen konak 

paşaları, toplumsal terkip ve sosyal yaşam Osmanlı medeniyetin özü 

olan İstanbul’da bir kargaşanın hâkim olması sonucunu doğurmuştur. 
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Ayverdi, Osmanlı medeniyetinin duraklamasına dinlenme safhası 

ifadesini kullanmaktadır. Bu çerçevede Osmanlı medeniyeti, dinlenme 

safhasına girdikten sonra rehavete ondan sonra da tembelliğe düşerek 

gerilemeye başlamıştır. Birer toplum yasasına dönüşen dürüstlük, 

mertlik ve yardımseverlik yavaş yavaş ortadan kaybolmuştur. Resmi 

kural ve kanundan önce kendini Allah’a ve kula karşı sorumlu hisseden 

Osmanlı fertleri ve geleneksel aile, selamlık meclisleri, eski kıymetler, 

giderek toplumdan çekilmeye başlamış ve bu medeniyette, güvenin 

yerini asayişsizlik almıştır. 
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