
 

 

 

 

Pera-Blätter 

Orient-Institut Istanbul 

Heft 26 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

                               Copyright      
                                                                          
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



Arapçadan Osmanlıcaya 
geçen huzur, hüzün ve 
sohbet  sözcüklerinin fonetik 
ve semantik özgürleşmesi 
ve sürecin zihniyet tarihi 
açısından önemi

Erika Glassen 

Pera-Blätter
26

Erika Glassen - Freiburg i.Br. ve Basel'de 
İslam Bilimleri ve Alman Dili ve Edebiyatı 
okudu. Freiburg Üniversitesi'nde 1968 
yılında doktorasını yaptı, 1977 yılında 
doçentliğini aldı. Aynı üniversitede, 1999 
yılında emekli olana kadar İslam Bilimleri 
dalında doçent ve profesör olarak ders 
verdi. Üniversitesinden izinli olarak 
Beyrut'taki Orient-Institut'ta 1981-83 
yıllarında araştırma görevlisi, 1989-1994 
yıllarında da enstitü müdürü olarak çalıştı.
Orient-Institut'un İstanbul'da bir şubesini 
kurdu. 2005 yılından bu yana Jens Peter 
Laut ile birlikte, Unionsverlag Zürich'in 
"Türkische Bibliothek" başlıklı yayın dizisinin 
yayıncılığını yürütüyor. Erika Glassen'in 
araştırma konuları arasında İslam'da dini 
hareketler, sosyal tarih ve zihniyet tarihi 
bakış açılarından İran ve Türk edebiyatı ve 
otobiyografik edebiyat yer almaktadır.



Arapçadan Osmanlıcaya 
geçen huzur, hüzün ve 
sohbet  sözcüklerinin fonetik 
ve semantik özgürleşmesi 
ve sürecin zihniyet tarihi 
açısından önemi

Erika Glassen 

Pera-Blätter
26

Erika Glassen - Freiburg i.Br. ve Basel'de 
İslam Bilimleri ve Alman Dili ve Edebiyatı 
okudu. Freiburg Üniversitesi'nde 1968 
yılında doktorasını yaptı, 1977 yılında 
doçentliğini aldı. Aynı üniversitede, 1999 
yılında emekli olana kadar İslam Bilimleri 
dalında doçent ve profesör olarak ders 
verdi. Üniversitesinden izinli olarak 
Beyrut'taki Orient-Institut'ta 1981-83 
yıllarında araştırma görevlisi, 1989-1994 
yıllarında da enstitü müdürü olarak çalıştı.
Orient-Institut'un İstanbul'da bir şubesini 
kurdu. 2005 yılından bu yana Jens Peter 
Laut ile birlikte, Unionsverlag Zürich'in 
"Türkische Bibliothek" başlıklı yayın dizisinin 
yayıncılığını yürütüyor. Erika Glassen'in 
araştırma konuları arasında İslam'da dini 
hareketler, sosyal tarih ve zihniyet tarihi 
bakış açılarından İran ve Türk edebiyatı ve 
otobiyografik edebiyat yer almaktadır.



Pera-Blätter 26

ORIENT-INSTITUT 
ISTANBUL

Erika Glassen 

Arapçadan Osmanlıcaya geçen huzur, hüzün 

ve sohbet  sözcüklerinin fonetik ve semantik 

özgürleşmesi ve sürecin zihniyet tarihi 

açısından önemi

Çeviren: Fügen Uğur, Cemal Ener



© 2015
Erscheinungsort: Bonn
Herausgeber: Max Weber Stiftung, Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im 
Ausland, Bonn
Redaktion: Orient-Institut Istanbul (Dr. Zaur Gasimov)
Cover Design: Dorothea Nold
Cover Foto: DAI Istanbul

This essay can also be accessed online at 
Bu eserin Türkçe versiyonunu internetten ulaşabilirsiniz

http://www.oiist.org/?q=de/node/33



 

Erika Glassen 
 

Arapçadan Osmanlıcaya geçen huzur, hüzün ve 

sohbet
 1 

sözcüklerinin fonetik ve semantik 

özgürleşmesi ve sürecin zihniyet tarihi açısından 

önemi 
 

Başlıkta kullanılan bu ürkütücü, soyut ifade, benim bir dil bilimci 

olarak Türkoloji alanındaki çalışmalarıma değil, Türk gölge 

tiyatrosunun kahramanları olan Karagöz ve Hacivat’la ve bu ikilinin 

Osmanlı Türkçesi üzerine yürüttükleri eğlenceli diyaloglarla 

kurduğum içli dışlı ilişkiye bağlanmalıdır. Konuyu – tamamen ciddi 

bir tutumla ve bir hedefe yönelik olarak – ele alırken gösterdiğim bu 

umursamaz acemilik, zaman zaman benim de meylettiğim 

Hacivatvari tumturaklı ifadelere karşı Karagöz tarzı bir itiraz 

sayılabilir; çünkü (ah!) benim sinemde bu iki ruh birlikte yaşıyor. 

 

Seksen yaşına bastığınızda ve şimdi makalelerimin derlenmesi
2
 

vesilesiyle benim yapmak zorunda kaldığım gibi, geride kalan 

akademik hayatınızı gözden geçirdiğinizde, yolun başlarına dair 

derin düşüncelere dalıyorsunuz. Kendime şunu sordum: Ben 

(Mecklenburglu bir ormancının kızı olarak) nasıl oldu da kendimi 

“Şarkiyatçılar” arasında buldum? Kaderimi çizen, dolambaçlı 

                                                 
1 Arapça ve Farsçadan Osmanlı Türkçesine girmiş olan sözcüklerin yazımında, 

alfabe değişikliğinden sonra yerleşen modern Türkçenin imla kurallarına bağlı 

kalınmıştır. Zira bu konuşmamda irdelediğim fonetik „özgürleşme“; ancak 1928 

yılından sonra açık bir görünüm kazanmıştır. Bu durum çoğunlukla özel isimler 

için geçerlidir. 

2 Jens Peter Laut (Yay. haz.) Barbara Pusch iş birliğiyle, Literatur und 

Gesellschaft: Kleine Schriften von Erika Glassen zur türkischen 

Literaturgeschichte und zum Kulturwandel in der modernen Türkei (Würzburg 

2014). Aşağıda Laut (Yay. haz.) 2014 olarak anılacaktır. 
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yollardan geçerek vardım bu noktaya. Burada yalnızca belirleyici bir 

yol ayrımına değinmek istiyorum; çünkü bu yol ayrımının benim 

bugünkü konumla da bir ilişkisi var: 1953’te verdiğim „Abitur“ (lise 

olgunluk) imtihanlarının ardından, Berlin Humboldt Üniversitesi’nde 

arzu ettiğim bölüme; yani Tiyatro Bölümü’ne kabul edilmedim. 

Berthold Brecht o dönemde Berliner Ensemble’ı yönetiyordu ve ben 

de tiyatroyla ilgili bir meslekte çalışmak istiyordum. Dolayısıyla 

Doğu Berlin’deki Zeughaus’da (eski cephanelik binası) yer alan Karl 

Marx Sergisi’nde bir yıl boyunca popüler bilim asistanı olarak 

çalıştıktan sonra, önüme Greifswald’de Sanat Tarihi ve Arkeoloji 

öğrenimi görme fırsatı çıktı. Bu bölümde Eski Doğu Arkeolojisi 

dersini de almak mecburiyeti vardı. O dönemde Greifswald’de bu 

dersi, hareketli bir hayatı ardında bırakmış ve Jön Türkler döneminde 

(1911-1918) genç bir uzman olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin 

Eski Doğu bölümünü kurmuş olan 70 yaşındaki Eckhard Unger
 

veriyordu;
3
 ayrıca yine aynı dönemde Hellmut Ritter (1892-1971)

4
 

de İstanbul’da, sarayda görev yapmış son gölge tiyatrosu ustasının 

ağzından Karagöz oyunlarının metinlerini yazıya geçirmekteydi.
5
  

Bu çalışmadan, Karagöz araştırmalarının esasısını oluşturacak, üç 

ciltlik bir kaynak eser ortaya çıkacaktı.
6
 Kendi makalemde de bu 

                                                 
3 Ernst Weidner, “Nachruf Eckhard Unger”, Archiv für Orientforschung 22 (1968-

69), 220-221. 

4 Bk. Fritz Meier, “Hellmut Ritter”, Der Islam 48 (1972), 193-205; düzeltme: Der 

Islam 49 (1972), 124. 

5 Erika Glassen, “Das türkische Schattentheater; ein Spiegel der spätosmanischen 

Gesellschaft”, Johann Christoph Bürgel & Stephan Guth (Yay. haz.), 

Gesellschaftlicher Umbruch und Historie im zeitgenössischen Drama der 

islamischen Welt (Stuttgart 1995), 121-137. (Ayrıca bk.: Laut [Yay. haz.] 2014, 

109-136: Bu yukarıda anılan makalenin dipnotları çıkarılmış, buna karşılık pek 

çok resim eklenmiş genişletilmiş şeklidir, Linden Müzesi’ndeki Der lange Weg 

der Türken. 1500 Jahre türkische Kultur sergisi kataloğu içinde [Stuttgart 2003], 

222-237).  

6 Pek çok resim içeren ve antika değeri taşıyan bu üç ciltlik eseri kütüphanemin 

hazineleri arasında sayıyorum: Hellmut Ritter: Karagös. Türkische 
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esere sıklıkla göndermelerde bulunacağım. Eckhard Unger’in 

dersleri sayesinde, daha Greifswald’de okurken önümde Doğu’ya 

uzanan bir ufuk açılmıştı. Dönemi tamamladıktan sonra bazı politik 

sıkıntılar sebebiyle (beni muhbir olarak kullanmak istiyorlardı) 

“Batı’ya gitmeye” (henüz duvar yapılmamıştı) karar verdiğimi 

kendisine büyük bir güven duygusuyla anlattığım Unger, bana 

Freiburg’u önerdi ve öğrencisi olmuş olan Oluf Krückmann’a 

götürmem için bir de tavsiye mektubu yazdı.
7
 Kendisi de bir Eski 

Şarkiyatçılık uzmanı olan Oluf Krückmann, Nazi dönemi boyunca 

Irak’ta, çoğunlukla da Bağdat’ta yaşamış ve konuşma Arapҫasını da 

öğrenmişti. Krückmann, o dönemde Freiburg’da ihmal edilmiş bir 

bölüm olan, geniş anlamıyla “Şarkiyatçılık” bölümünü çekip 

çeviriyordu ve gerek entelektüel merakı gerekse coşkusu sayesinde 

ilham veren bir faaliyet sürdürüyordu. Başta Alman Filolojisini ana 

bölüm olarak seçmiş olmama rağmen, Krückmann – eski öğretmeni 

Unger’in hatırına – beni de kanatları altına aldı; ancak yaptığım ilk 

seçime rağmen, zaten artık ben de bir şekilde şarklılaşmıştım. Bir 

Germanist olarak, Goethe’nin Doğu Batı Divanı’ndan ve onun Fars 

şairi Hâfız’a
8  

karşı beslediği hayranlıktan duyduğum heyecanla, 

                                                                                                        
Schattenspiele, (Hannover 1924); Karagös, Zweite Folge (İstanbul 1941); 

Karagös, Dritte Folge, mit Beiträgen von Andreas Tietze (Wiesbaden 1953). 

Ritter’in her üç cildinde de “Karagös” biçimindeki yazımı harf devriminden 

sonra da korunmuştur; oysa Karagöz titreşimli bir “z” harfini hak ediyordu. 

Ritter birinci ciltte son derece kendine has bir Latince yazı çevirimi yöntemi 

uygulamıştır. Zaman içinde “oryantal” sözcükleri yazarken hepimizin içine 

düştüğü kaçınılmaz tutarsızlıklar yerleşikleşir. 

7 Oluf Krückmann (1904-1984); bk. Horst Steible, “In memoriam. Oluf 

Krückmann zum Gedenken”, Freiburger Universitätsblätter 87-88 (1985), 5-7. 

8 “Hafis” olarak geçen yazım biçimini o dönemde Goethe’den ve Joseph von 

Hammer-Purgstall’den devralmıştım. Konuşmamda da açıkladığım gibi, Farsça 

(metinleri okumaya) başlarda profesyonellikten uzak bir biçimde, el yordamıyla 

yaklaşıyordum. Daha sonraları, bağlama göre, doğru bilimsel yazı çevirimi olan 

“Ḥāfiẓ” ya da Türkiye Türkçesinin imlasına uygun olarak “Hâfız” yazımını 

kullandım. Bu makalede de aynı yaklaşım geçerlidir. 
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Hâfız’ın Joseph von Hammer’in Goethe’ye çok şeyler kazandırmış 

olan Divan tercümesi üzerinden Goethe’yi nasıl etkilemiş olduğunu 

daha yakından incelemeyi aklıma koymuştum. Bu niyet sonuçta 

Alman Filolojisi bölümünde hazırlayacağım doktora tezine dönü- 

şecekti.
9
 Başlangıçta profesyonel bir yönlendirmeden mahrumdum 

ve çalışmam kendi araştırmalarımla sınırlıydı. Krückmann konuyu 

son derecede ilginç buluyordu gerçi; ancak kendisi Farsça 

bilmiyordu. Arap alfabesini öğrenmek üzere Krückmann’ın Arapça 

gramer dersine kayıt oldum ve Tacikistan’da savaş esiri olarak 

bulunmuş bir okutmanın yardımıyla, bir okuma kitabından ilk Farsça 

metinlerimi iyi kötü söktüm. Böyle bir hazırlıktan geçmiş olarak, 

haftada bir kere Basel’e gidiyor ve sert bir hoca olan Fritz Meier’in
10

 

Fars edebiyatı üzerine verdiği seminerlere büyük bir cesaretle misafir 

öğrenci olarak katılıyordum. Bu çok iddialı bir girişimdi. O 

dönemlerde Doğu dilleri, manzum ya da tarihî metinlerin içeriğini 

anlamak amacıyla öğreniliyor; ancak o dilleri konuşmak öncelikli bir 

hedef sayılmıyordu. Fritz Meier, metinlerin aktarımına, vezinli 

okumaya ve tercümeye büyük önem veriyordu. Benim okumam onu 

çoğu zaman umutsuzluğa sevk ediyordu; ama tercüme konusunda 

başarılıydım. 

 

Benim o dönemde yoğun bir biçimde ilgilendiğim Hâfız’ın 

Divan’ının
11  

Joseph von Hammer tarafından yapılmış eksiksiz 

                                                 
9 Beni bu konuda cesaretlendiren kişi, bize içkin yorum yöntemini tanıtan ve 

Goethe’yi çok iyi bilen genç Germanistik profesörü Gerhart Baumann (1920-

2006) olmuştu. Kendisi fakülteden arkadaşı olan, güçlü bir belagat sahibi Oluf 

Krückmann’a hayrandı. Benim Krückmann ve Şarkiyatçılık ile ilişkimi bildiği 

için, uzmanca bir inceleme yazacağımı umuyordu. Kısa bir süre sonra, 

Roemer’in teşvikiyle Hafis’dan uzaklaşmam ve Safevîlere yönelmem onu doğal 

olarak hayal kırıklığına uğrattı. 

10 Annemarie Schimmel, “In memoriam Fritz Meier”, Die Welt des Islams 39 

(1999), 144-148; Gudrun Schubert, “Fritz Meier (1912-1998)”, Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), 150 (2000), 1-6. 

11 Der Diwan von Mohammed Schemsed-din Hafis. Farça’dan ilk kez eksiksiz 
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tercümesi, konunun uzmanları tarafından sert eleştirilere hedef oldu 

ve olmaya devam ediyor; ancak bu tercümenin, Goethe’nin çığır 

açıcı Hâfız okumasına aracılık ettiği de tartışılmaz bir olgudur.
12 

Sayıları hayli kabarık olan dipnotların değerini takdir ediyordum; 

ancak – ki burada nihayet asıl konuma da yaklaşmış oluyorum – von 

Hammer bu tercümeyi Tahran’da değil, Osmanlıların başkenti 

Konstantiniyye’de yapmıştı. Bildiğiniz gibi, von Hammer 

Viyana’daki Doğu Dilleri Akademisi’nde bir “Sprachknabe” (dil 

oğlanı) olmak üzere eğitilmişti ve bir tür tercümanlık ve kültür 

ataşeliği işlevi gören bu vazifeyi, Konstantiniyye’deki Avusturya 

Büyükelçiliği’nde 1799’dan itibaren birkaç yıl boyunca sürdürmüştü. 

Kendisi ‘üç lisan’a; yani Orta Doğu’nun üç İslami kültür dili olan 

Arapça, Farsça ve Türkçeye hâkimdi ve kendi döneminin en üretken 

şarkiyatçılarından birisi oldu;
13

 ancak bu dillerden ağırlıklı olarak 

Konstantiniyye’de çalıştığı ve en akıcı bir biçimde konuştuğu dil 

Türkçe olduğu için, Türkçenin telaffuzu onun Farsçasını da 

etkilemişti; ki bunu, tercümesindeki her bir gazelin başına 

yerleştirdiği ve o gazelin veznini belirten bilgi notlarıyla birlikte, 

                                                                                                        
olarak tercüme eden Joseph von  Hammer. Birinci Bölüm (Stuttgart ve Tübingen 

1812); İkinci Bölüm (Stuttgart ve Tübingen 1813). Bibliotheca Anna Amalia 

Süddeutsche Zeitung Edition’da tek ciltlik eksiksiz bir yeni basımı (ne yazık ki 

faksimile olmamasına rağmen, özgün baskıdan alınan bütün basım hatalarıyla) 

yapıldı: Hafis, Der Diwan. Aus dem Persischen von Joseph von Hammer-

Purgstall. Mit einem Nachwort von Stefan Weidner (Berlin 2007). Stefan 

Weidner’in ve Jan Volker Röhnert’in ekteki son sözleri de okumaya değerdir. 

Özellikle Röhnert bazı değerli bilgiler aktarır; ancak maalesef can sıkıcı baskı 

hataları düzeltilmemiştir. 

12 2003 yılında Bonn Üniversitesi’nde Annemarie Schimmel için düzenlenen bir 

anma töreni vesilesiyle “‘Nähe in der Ferne’, eine Goethesche Lebensformel im 

Kontext seiner Begegnung mit Ḥāfiẓ”, başlıklı bir konuşma yapmıştım, 

Spektrum Iran, 17. Jahrgang, (2004), 62-77. 

13 Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856); bk. Hannes D. Galter & Siegfried 

Haas (Yay. haz.), Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall: Grenzgänger 

zwischen Orient und Okzident (Graz 2008). 
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Latin alfabesine aktardığı Hâfız mısralarının basit fonetik yazı 

çeviriminde görmek mümkündür. Ben Hâfız’ın şiirlerinin Farsça 

metinlerini bu kılavuzluğa dayandırarak sabırla seslendiriyor ve bu 

şiirleri az çok Türkçe bir telaffuzla okuyordum; üstelik Türkçeyi 

henüz öğrenmemiş olmama rağmen. 

J. von Hammer, Divan tercümesine yazdığı ön sözde Hâfız 

metinlerinin aktarılmasına Osmanlı Türklerinin yapmış oldukları 

katkıların önemini açıklar. Türklerin Fars edebiyatına olan bu 

muhteşem ve son derecede üretken yakınlığı beni o dönemden beri 

daima büyülemiştir. Tahsilli Osmanlılar arasında büyük bir gayret ve 

sebatla, Osmanlı Türkçesi kullanarak Fars şairlerine dair kapsamlı, 

pozitivist yorumlar yazmış olan âlim şahsiyetler vardı. Hâfız 

hakkında, 16. yüzyıldan gelen üç Osmanlıca-Türkçe yorum ünlüdür: 

Surūrī (öl. 1561 MS) Šem’ī (öl. 1591 MS), ve Sūdī (öl. 1601 MS). 

Konstantiniyye’de, II. Abdülhamit’in kütüphanesini kullanma iznine 

sahip olan von Hammer, bu yorumları esaslı bir biçimde incelemişti. 

Kendisinin de yazdığı gibi, von Hammer Sūdī’nin “düzenini ve 

okuma tarzını” izliyor, onun kendisi için de bir nüshasını edinebildiği 

aydınlatıcı ön sözünden ve ayrıntılı yorumlarından alıntılar 

yapıyordu;
14

 ama onu in extenso [bütünüyle] tercüme etmemişti. Ben 

von Hammer’in tercümesinden çok şey öğrendim; ama bu 

tercümenin belirli bir anlamda bana zararı da dokundu. 1963 yılında 

Hans Robert Roemer’in himayesinde, Hâfız’a bir süreliğine 

sadakatsizlik ederek, Freiburg’da yeni kurulmuş olan İslam 

                                                 
14 Daha sonra 19. yüzyılda yapılan bir taş baskı sayesinde Ḥāfiẓ araştırmacılarının 

Sūdī’nin eleştirel metnine daha kolay ulaşabilmeleri sağlandı, Šarḥ-i Ḥāfiẓ, 3 

Cilt, Būlāq/İskenderiye 1250/1834; ayrıca Sūdī’nin Osmanlıca-Türkçe yorumu 

çerçevesinde verilen, gazellerin Farsça metni de en güvenilir metindir. Hatta 

Sūdī metnin zor bölümlerini tartışmak üzere Farsçanın ana dil olarak 

konuşulduğu bölgelere seyahatler de yapmıştı. Eksiksiz modern baskılar (İran’da 

yapılanlar da dâhil olmak üzere), yeni keşfedilen eski el yazmaları söz konusu 

olmadığı sürece, çoğunlukla bu Sūdī metnine dayanır. Bu konuda bk. Glassen, 

„The Reception of Hafiz“, in Laut (Yay. haz.) 2014, 99-107. 
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Bilimleri’nde eğitimimi sürdürürken,
15

 Arapça ve Farsça telaffuzumu 

bu dilleri ana dili olarak konuşan kişilerin yardımıyla düzeltmeye 

gayret gösterdim; ancak Türkçe telaffuza olan eğilimim örtülü bir 

biçimde varlığını daima korudu; ayrıca Roemer’in Freiburg’da 

izlediği ilmî yazı çevirimi yönteminin de doğru telaffuza fazla bir 

yararı dokunmuyordu; çünkü Arapçadan Farsça ve Osmanlı 

Türkçesine geçmiş yabancı sözcüklerde, telaffuzdan (fonemlerden) 

ziyade yazı biçimine (grafemlere) önem veriliyordu. Daha sonra 

Türkçeyi de öğrendiğim zaman, Farsçadan ve Arapçadan tanıdığım 

pek çok yabancı kökenli sözcüğün fonetik ve semantik tuhaflığı 

dikkatimi çekti. Bunlar arasında dinî alandan gelen, besmele, edep, 

ecel, ezel gibi daha pek çok sözcük vardır: Ana dili Arapça olan bir 

kişi, Türkçe telaffuz edilen bu sözcüklerin Arapça kökenlerini 

tanıyamaz bile; ama ben, başlıkta da andığım ve modern Türkçede 

özgül bir Türk zihniyeti açısından anahtar birer sözcük olarak hatırı 

sayılır bir kariyer yapmış olan ve birbirleriyle yakın bir ilişki içinde 

bulunan huzur, hüzün ve sohbet kavramları üzerine yoğunlaştım. 

Hâfız okumalarım bağlamında ve daha sonra Roemer’in gözetiminde 

Safevîler üzerine doktora tezimi hazırlarken,
16

 tasavvufla yoğun bir 

biçimde ilgilenmiş olduğum için, yabancı kökenli bu huzur, hüzün ve 

sohbet kavramlarının İslam mistisizminin alanından geldiğini 

biliyordum. Bu sözcükler, köken dilde olduğu gibi Osmanlı 

Türkçesinde de sufilikle bağlantılı bu yan anlamı önceleri 

korumuştu; ancak Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İslam mistisizmi, 

halka yakın Sufi tarikatlarının (ṭāriqāt) yarattığı atmosferde 

toplumsal ve düşünsel açıdan çok farklı bir kültürel çevrenin 

oluşmasına imkân sağlamıştı. Dolayısıyla yaygın bir biçimde 

                                                 
15 Hans Robert Roemer (1915-1997), Freiburg’a çağırılmadan önce, 1961-1963 

yılları arasında Beyrut’taki Alman Doğu Cemiyeti (Deutsche Morgenländische 

Gesellschaft/DMG)’ne bağlı Orient-Institut’un kurucu müdürüydü. Bk. Erika 

Glassen, “Hans Robert Roemer zum Gedenken”, Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft 148 (1998), 1-6. 

16 Erika Glassen, Die frühen Safawiden nach Qāẓī Aḥmad Qumī (Freiburg 1970). 



8 Pera-Blätter 26 

kullanılan bu terimler sadece farklı telaffuz edilmezler, aynı zamanda 

bu Türkleştirme süreci sayesinde, benim başlıkta da ifade ettiğim 

gibi, kaynak dil karşısında semantik bir özgürleşme anlamı taşıyan, 

bir mana değişmesi de geçirmişlerdir. 1928’deki alfabe 

değişikliğinin, Latin harflerinin Türkçedeki ünlü zenginliğini 

gösterebilmesi, buna karşılık Arapçanın barındırdığı ayrımlaşmış 

ünsüz çeşitliliğini geriletmesi sonucunda, bu durum daha da belirgin 

bir görünüm kazanmıştır. Söz gelimi Türkçe, titreşimli (z) ve 

titreşimsiz (s) olmak üzere sadece iki farklı “s” sesini tanır ve yazar. 

Dolayısıyla Arapçanın şeddeli ünsüzleri ve Arapçadaki diğer “s” 

sesleri (ṣ, ẓ, ḍ, ḏ, z, ṯ ve s) bütünleştirilir ve benzeştirilir. Arapçanın 

“ẓ, ḍ, ḏ, z” ünsüzleri Türkçedeki titreşimli “z”nin; “ṯ ve ṣ, s” ise 

titreşimsiz “s”nin ardında toplanırlar. “q”/“ḳ” modern Türkçede “k” 

olarak yazılır. Bilindiği gibi, Arapça kökenli sözcüklerin büyük 

bölümü Türkçeye Farsça üzerinden girmiştir; ama Farsça, bugün 

olduğu gibi geçmişte de Arap alfabesiyle yazıldığı için, ne 

çoğunlukla Türkçedekine benzer bir tınıya sahip olan ünsüzlerin 

telaffuzu anlaşılmış ne de ünlülerin telaffuzunu yazıya bakarak 

çıkarmak mümkün olmuştur ve Türklerin Fars edebiyatına olan uzun 

ömürlü yakınlığına rağmen, Arapça kökenli sözcükleri alımlayışları 

apayrı bir yol izlemiştir. Yani sözünü ettiğim anahtar sözcükler, aynı 

zamanda Farsçadaki anlamlarından da uzaklaşan, semantik bir 

özgürleşme sürecinden geçmişlerdir. Bu durum, İslam dünyasındaki 

özgül tarihî ve toplumsal değişimle bağlantılıdır. 

16. yüzyılın başından itibaren Sünni Osmanlı Türkleri ile On İki 

İmam Şiiliğine bağlı Farslar arasında ortaya çıkan din siyasetine 

ilişkin karşıt gelişmeler, zihniyetlerin farklı biçimlenmesine katkıda 

bulunmuştu. Osmanlıların idaresi altında, toplumun bütün 

katmanlarına yayılmış olan daha hoşgörülü bazı tarikatlarının 

(özellikle de Mevleviler ve Bektaşilerin)
17

 mistik dindarlığı gündelik 

                                                 
17 Sufi tarikatleri için bk. Annemarie Schimmel’in yararlı kaynak eseri: Mystische 

Dimensionen des Islam (Münih 1985), dizin ve bibliyografya içeren cep kitabı 

baskısı (Frankfurt am Main ve Leipzig 1995). 
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hayatı kutsallaştırır ve böylelikle bir tür sekülerleşmeye yol açarken, 

İran’da, tıpkı babası Haydar gibi çok fazla Firdevsî okumuş ve “Şah” 

İsmail [Ismāʿīl] adını almış olan genç Safevî şeyhi eliyle On İki 

İmam Şiiliği topluma zorla benimsetilmişti. Bu geleneksel mistik 

tarikatların ve onların oynadıkları toplumsal rolün aleyhine olacak 

bir gelişmeydi. İçinden hükümdar ailesini çıkaran ve köken itibariyle 

Sünni olan Safevî tarikatı için bile Şii bir soyağacı üretildi ve 

merkezi Hazar Denizi kıyısındaki Erdebil’de bulunan tarikat etkisini 

zamanla kaybetti.
18

 Tarikatın kurucusu Mevlânâ Celâleddîn-î 

Rûmî’nin Farsça yazdığı mistik epik şiirine ve İran’da da çok sevilen 

Belhî’ye rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nda çok yaygın bir kabul 

gören Mevlevi tarikatı İran’da hiçbir zaman tutunamadı;
19

 ancak 

İran’daki gelişmenin ayrıntılarına girmek istemiyorum. 

 

Sünni Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî İmparatorluğu’nun On 

İki İmam Şiiliği arasındaki karşıtlık, modern öncesi İslam 

                                                 
18 Safevî tarikatının gelişimi için şu makalelerime bakılabilir: Erika Glassen, 

“Schah Ismāʿīl, ein Mahdi der anatolischen Turkmenen?”, Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 121 (1971), 61-69. Erika Glassen, 

“Schah Ismāʿīl I. und die Theologen seiner Zeit”, Der Islam, 48 (1972), 254-

268; Erika Glassen “Krisenbewußtsein und Heilserwartung in der islamischen 

Welt zu Beginn der Neuzeit”, Ulrich Haarmann (vd.) (Yay. haz.), Die islamische 

Welt zwischen Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Hans Robert Roemer zum 

65. Geburtstag (Wiesbaden 1979), 167-179. 

19 Erika Glassen, “Trablusşam Mevlevihanesi” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2 

(1996), 27-29. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına 

rağmen, Türkiye’de Mevlânâ’nın Mesnevi’sine gösterilen ilgi kesintisiz bir 

biçimde sürmüştür. İsmet İnönü ve Hasan Ali Yücel’in himayesi altında, ‘Dünya 

Edebiyatından Tercümeler. Şark İslam Klasikleri’ dizisi içinde, Mesnevı̇’nin 

Veled İzbudak ve Abdülbâki Gölpınarlı tarafından gerçekleştirilen 5 ciltlik 

eksiksiz bir Türkçe tercümesi, Gölpınarlı’nın pek çok yararlı notlarıyla birlikte 

yayımlanmıştır (İstanbul 1945). Mevlânâ üzerine çok geniş bir kaynakça vardır. 

Genel bir giriş ve daha ayrıntılı bir literatür bilgisi için bk. Schimmel, Mystische 

Dimensionen, yukarıda anıldı, s. 5, dipnot 17. 
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dünyasında gelişme imkânı bulan yegâne geleneksel tiyatro 

biçimlerine de, yani gölge oyununa (Karagöz) ve bir matem oyunu 

olan taziyeye (taʿziye)
20 

de canlı bir biçimde yansımıştır: Her ikisi de 

16. yüzyıldan itibaren, söz konusu ülkelerdeki halk kültürünün bir 

parçası olan toplumsal ritüellerin özgül birer biçimi olarak 

gelişmişlerdir. 

 

Geç Osmanlı Sünni devletinin tekke, mahalle ve çoğul etnik 

aidiyetler taşıyan hizmetkârlarıyla konak gibi kurumları, uyum ve iyi 

komşuluk ilişkilerine dayanan bir birliktelik içinde, halk arasında 

yayılan ve bütün tabakalar tarafından sevilen gölge oyunu 

Karagöz’de izdüşümleri bulunan belirli bir kolektif değerler sistemi 

şekillendirdi. Bu sırada On İki İmam Şiiliğine bağlı İran’da ve diğer 

Şii bölgelerde (söz gelimi Güney Lübnan ve Irak’ta) Ali ailesinin 

Muharrem ayında vuku bulan şehadeti etrafında, kendini kırbaçlama 

ve acının teşhiri biçiminde ortaya çıkan, kolektif bir acı çekme ve 

matem ruhunu yansıtan ve modern İran edebiyatında da ifadesini 

bulan bir matem oyunu olarak taʿziye gelişti. İran’daki On İki İmam 

Şiiliğinin bu teşhirci, gözü yaşlı matemi ile Türklerdeki sessiz 

melankolinin (hüzün) ve özlem dolu kederin (hasret) hiçbir ilgisi 

yoktur; zira – Karagöz oyununun da gösterdiği gibi – dostlar ve 

komşularla sürdürülen sohbet pekâlâ neşeye dönüşebilir ve belirli bir 

lezzet de verebilir. 

 

Türk Osmanlı gölge tiyatrosu, 1517’de Mısır’dan İstanbul’a 

gelişinden sonra, özellikle Ramazan ayında, akşamları mahalle 

kahvehanelerinde iftar sonrası karışık bir izleyici topluluğuna 

sergilenen bir tür halk eğlencesi olarak gelişti. Aydınlatılmış perdenin 

                                                 
20 Hildegard Müller, Studien zum persischen Passionsspiel (Freiburg 1966); 

Werner Ende, “The Flagellations of Muharram and the Shiite Ulamā”, Der 

Islam, 55 (1978), 19-36; Erika Glassen, “Muharram-Ceremonies (‘Azâdârî) in 

Istanbul at the End of the XIXth and the Beginning of the XXth Century”, 

Thierry Zarcone (Yay. haz.), Les Iraniens d’Istanbul (Paris 1993), 113-129. 
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arkasından sopalar yardımıyla hareket ettirilen, maharetle kesilmiş, 

rengârenk boyanmış deri figürleriyle Karagöz oyunu, gölge oyunu 

ustasının (Karagözcü) tek başına (olsa olsa çıraklarının yardımıyla) 

üstesinden gelmek zorunda olduğu güncel bir doğaçlama 

tiyatrosuydu. Zıt karakterli iki ana figürün, Hacivat ve Karagöz’ün 

ruhlarını gönlünde barındıran Karagözcü, kendini onlarla 

özdeşleştiriyordu; ama Karagözcü her şeyden önce yetenekli bir ses 

taklitçisi olmak zorundaydı; çünkü o yalnızca Hacivat’ın ağdalı, 

yüksek Osmanlı Türkçesine ve arkadaşı Karagöz’ün çarpıttığı ve 

bozduğu sözcüklere değil, bütün öbür figürlere de sesini ödünç 

veriyordu. Topluluk Osmanlı toplumunun çok farklı etnik gruplara 

mensup, farklı diller konuşan tiplerinden oluşuyordu ve bunları 

geleneksel kıyafetlerinden ve kullandıkları jargon ya da 

lehçelerinden tanımak mümkündü. Arnavut, Ermeni, Yahudi, Laz, 

zenci köle, Arap, ülkeden geçen İranlı tüccar (Acem) ve bazı sakat ya 

da tuhaf tipler bu figürlerden bazılarıydı. Az sayıdaki kadın figürü 

arasında bulunan Hacivat ve Karagöz’ün karıları ve özellikle de 

mahalledeki erkeklerin başını döndüren rüküş, düzenbaz yosma 

(zenne) da bu oyunda belirli bir rol oynuyordu; zira bu oyunun 

sahnesini mahalle oluşturuyordu. Mahalle kahvehanesini dolduran 

halk, deyim yerindeyse bizzat kendi hayatını ve yaşantısını izliyor ve 

kendi hâline gülüyordu. 

 

Ele aldığımız huzur, hüzün ve sohbet kavramları, Karagöz 

oyununda kökenlerindeki tasavvufa özgü mistik yan anlamlarından 

çok uzaklaşmış gibi görünürler. Gerçekteyse durum böyle değildir; 

çünkü Türk gölge oyununun törensel bir unsuru olarak, giriş 

bölümünde - Arapça nitelikli aruz vezninde – okunan gazeller, İslam 

tasavvufunda anlaşıldığı manada, bu dünyanın fâni ve hayalî 

niteliğine vurgu yaparlar. Osmanlı Türkçesinde girift bir üslupla 

yazılmış bu şiirler daima edebî bir irfan sahibi olan Hacivat 

tarafından okunur. Bu sırada kederlenen Hacivat, daha sonra neşeli 

arkadaşını hasretle bir sohbet koyultmaya çağırır. 

 

Sohbet sözcüğü bu bağlamda mizahi bir özellik de kazanır. 
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Sohbet bütün gölge oyunlarının çekirdeğini oluşturan, Hacivat ve 

Karagöz arasındaki eğlenceli diyaloğun adıdır. Bu sohbetin 

basmakalıp bir girişi vardır: Hacivat sahnede, arkadaşı Karagöz’ün 

evinin önünde belirir, arkadaşını hasretle dillendirdiği ayartıcı 

sözlerle çağırır. “Gel artık, gel de kederlere gark etme beni!” 

Sonunda Karagöz pencereden fırlar ve sorar: “Ne istiyorsun gene?” 

Hacivat: “Hiçbir şey istemiyorum; ancak seni arzuladım da yâr-i 

vefâdârımla iki ҫift sohbet edeyim”.
21

 Yani bu sıcak sohbet, 

yalnızlıktan ve melankoliden kaçmanın bir yoludur. Ardından 

gelecek oyunun içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan ana figürlerin bu 

diyaloğunda, Karagözcü doğaçlama yeteneğini sergiler; güncel 

konulara göndermelerde bulunur: Hacivat tarafından kullanılan ve 

halktan biri olan Karagöz’ün anlamadığı ağdalı, yüksek Osmanlı 

Türkçesine geç Osmanlı döneminde yöneltilen eleştiri de bu güncel 

konulardan birisidir. İki arkadaş birbirlerini sürekli yanlış anlarlar ve 

bu yolla izleyicilere, Türk toplumunun muzdarip olduğu hastalığı 

abartılı bir biçimde aktarırlar. Tam da bu geç Osmanlı dönemine ait 

bir Ramazan çevriminden bütün metinlerin eksiksiz bir biçimde 

aktarılabilmiş olması, daha önce de belirttiğim gibi, bizlere Hellmut 

Ritter’in bir armağanıdır. Yani klasik İslam tasavvufundan ödünç 

alınmış olan sözcüklerimiz, bir zihniyeti şekillendiren yaygın 

etkilerini, içinde pek az törensel sufi unsur barındıran, daha ziyade 

seküler sayılabilecek bir halk eğlencesinin kolektif deneyimine de 

borçludur. 

 

Klasik derviş çevresinden gelen erken bir örneği, sevilen Türk 

şairi Yunus Emre’ye (yaklaşık 1239-1321)
22 

atfedilen ve Türk Dili ve 

                                                 
21 Bu diyalog, “Das Boot” (Kayık) adlı oyundan alınmıştır, Ritter II (İstanbul 

1941), 232-233. Karagöz oyununa dair genel açıklamalar, Erika Glassen’in 

yukarıda, 2. sayfada anılan iki makalesinde bulunabilir. 

22 Yunus Emre için bk.: Annemarie Schimmel, Ausgewählte Gedichte. Yunus Emre, 

Seҫme Şiirler, Übersetzt von Annemarie Schimmel, mit 8 Zeichnungen von 

Ingrid Schaar (Köln 1991); Sabahattin Eyuboğlu, Yunus Emre (İstanbul 1985); 

Talat Halman, A’dan Z’ye Yunus Emre, (İstanbul 2003, Kitaplık dergisinin 
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Edebiyatı Ansiklopedisi (TDEA)’nin
23

 edebiyat sözlüğünde, sohbet 

başlığı altında alıntılanan, hece vezniyle yazılmış şu mısralarda 

buluruz: halvetlerde diz ҫöküp sohbetlerde baş ҫatıp (ҫatup – sic!).  

 

Buna karşılık 19. yüzyılın sonundan itibaren Türkiye’nin edebiyat 

çevrelerinde âdet olduğu üzere, belirli meyhanelerde, kahvehanelerde 

ve edîb üstatların evlerinde düzenli olarak buluşulup geliştirilen canlı 

konuşmalarda ise sohbet fenomeni bütünüyle sekülerleşmiş gibi 

görünür. Bu konuya ilişkin gözlemlerimi daha önce yazdığım bir 

makalede aktardım.
24

 Bana öyle geliyor ki, bu sakinlikten uzak canlı 

hayatın, modern Türk entelektüellerinin bireysel, felsefi düşünce 

sistemleri geliştirememeleri üzerinde etkisi olmuştur. Aynı şekilde 

uzun yıllar boyunca, büyük şahsiyetlere ait biyografi ve 

otobiyografiler de yazılmamıştı. Bunların yerini küçük ölçekli, 

etkileyici ve güncel makaleler ve meslektaşlara dair bir sohbet 

havasında aktarılan hatıralar dolduruyordu. O bakımdan kısa 

öykünün Türk edebiyatında böylesine yüksek bir saygınlık kazanmış 

olması da tesadüfî değildir; hatta romanlar bile, bir kitap şeklinde 

yayımlanmadan önce, küçük bölümler hâlinde gazetelerde tefrika 

ediliyordu. Böyle kısa metinleri, arada sırada kahvehanelerde 

üretmek de mümkündü. Çok saygın bir şair olan Yahya Kemal, 

hoşsohbet olmasıyla tanınıyordu.
25

 Yahya Kemal dost meclislerinde 

şiirlerini okur, arkadaşları da bu şiirleri hafızalarına kaydederlerdi. 

Yahya Kemal hayattayken tek bir şiir kitabı bile yayımlanmamıştı, 

                                                                                                        
ilâvesi). 

23 TDEA 8 (1998), 33. 

24 Erika Glassen, “The Sociable Self: The Search for Identity by Conversation 

(Sohbet). The Turkish Literary Community and the Problem of Autobiographical 

Writing”, Laut (Yay. haz.) 2014, 195-208. 

25 Benim için Türk edebiyatı konusunda geçmişte ve şimdi daima vazgeçilmez bir 

sohbet arkadaşı olan dostum Börte Sagaster’e burada teşekkür etmek isterim. 

Kendisi bana adanan armağan kitap için Hoşsohbet başlığını uygun görmüştü. 

Börte Sagaster & Karin Schweißgut & Barbara Kellner-Heinkele & Claus 

Schönig (Yay. haz.), Hoşsohbet: Erika Glassen zu Ehren (Würzburg 2011). 



14 Pera-Blätter 26 

buna rağmen mısraları herkesin dilindeydi.
26

 Bunlar edebî sohbet- 

lerin tarihî etkileri hakkındaki tezimin bazı savları. 

 

Son yıllarda bazı eleştirmenler ve edebiyatçılar, ele aldığımız bu 

anahtar sözcüklerin karmaşık semantiği üzerine eğildiler. 1980’li 

yıllarda modern Türk tarihi ve edebiyatıyla daha yakından 

ilgilenmeye başladığımda, modern Türkçedeki huzur sözcüğünün 

birden çok anlam taşıması dikkatimi çekti: Bu, sürekli olarak karşıma 

çıkan ve Farsçasını Hâfız Divanı’ndaki ilk gazelin ünlü son 

mısrasından bildiğim bir sözcüktü. Bu mısra beni uzunca bir zaman 

uğraştırmıştı. Orada kelimesi kelimesine şöyle denir: “Eğer mutlak 

huzuru arıyorsan, ondan asla uzaklaşma (ḥuḍūrī gar mī ḫwāhī azū 

ġāyib mašū, Ḥāfiẓ)
27

 Farsçada da, tıpkı Türkçede olduğu gibi, şahıs 

zamirleri ve son ekleri cinsiyet belirtmez. Hâfız yorumcuları ve 

tercümanları bu mısrayı yorumlarken bir noktada anlaşmazlığa 

düşmüşlerdir; zira aşkın yöneldiği kişiyi; yani maşuk’u (maʿšūq) 

(burada şahıs zamiri azū’nun sonundaki ū’nun içinde saklıdır) ya 

Tanrı, ya hükümdar ya da erkek veya kadın sevgili olarak anlarlar. 

Buna karşılık âşığın yan yollara sapmaktan kararlı bir biçimde 

kaçınarak, yönelmesi gereken mutlak huzur kavramıyla, sevilen 

varlığın huzurunda bulunmanın kastedildiği konusunda genel bir 

uzlaşma vardır. (Arapçada gırtlaktan güçlü bir ḥ ve üst damaktan 

gelen şeddeli bir ḍ ile vurgulanan) ḥuḍūr’un sözcük anlamı „hazır 

bulunmak/mevcut olmak“. Farsça mısranın mistik yorumunda ḥuḍūr 

(huzur olarak okunur), seven kalple sevilen Tanrı arasındaki mutlak 

bağ anlamına gelir; çünkü insan kalbi yalnızca Tanrı’nın huzurunda, 

Tanrı’nın yanında sükûnet bulur. Sūdī’nin yorumu ḥuḍūr’un eş 

anlamlısı olarak, yine Arapça kökenli bir sözcük olan istiraḥat’i de 

önerir. J. von Hammer bu mısrayı şöyle tercüme eder: “Huzur arzu 

ediyorsan Hâfız, şu enfes nasihati dinle: Sevdiğini bulmak istiyorsan, 

                                                 
26 Bu konu için bk. Glassen, Laut (Yay. haz.) 2014, 180. 

27 Sūdī yorumunun taş baskı nüshasındaki Farsça metin için bk. Sūdī, Šarh-i Sūdī, 

(Būlāq 1250/1834) cilt I, 10. 
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terk et dünyayı ve bırak gitsin”.
28

 O da (tıpkı alıntıladığı Sūdī gibi) 

dünyevi bir yorumu tercih ediyor gibidir. Hâfız’ın gazellerindeki 

mısralar sayısız el yazması ve matbu yayımda birbirinden çok farklı 

dizilişlerle düzenlenmiş olduğu ve bu sebeple şiirin bütününde, 

düşünceler mantıki bir seyir izlemediği için, farklı yorumların önü 

açılmış olur. Bu nedenle Hâfız araştırmalarında şiirlerin tutarsızlığı 

(bağlamdan yoksunluğu) sorunsallaştırılmıştır. Bu konuda farklı 

tezler ortaya atan Avrupalı araştırmacıların yanı sıra, geçmişte ve 

günümüzde kesintisiz bir Hâfız kültünün toplumun her kesimi içinde 

canlı tutulduğu İran’da da bu tutarsızlık ve çok anlamlılık fenomeni 

birbirine zıt görüşlerin savunulduğu tartışmalara yol açmıştır. 

1908’deki anayasa hareketinin taraftarı olan, sabık din adamı Ahmad 

Kasravi, yurttaşlarının Hâfız’dan aldıkları ölçüsüz hazzı, onları 

miskinliğe sürükleyen, beyni körelten ve özgün düşünmeyi 

engelleyen bir uyuşturucu olarak görüyordu. Ona göre, çok 

anlamlılığa duyulan bu eğilim İran ulusunu hasta ediyordu. Kasravi, 

Hz. Hüseyin için tutulan gözü yaşlı matemin yanı sıra bu eğilime de 

zihniyeti belirleyen bir güç atfeder. 

 

1979’da İran’da gerçekleşen İslami devrimin ardından, Hâfız aşırı 

dindar bir yorumla kurtarılmak istendi. Dindar yorumcular 

tutarsızlığı ve çok anlamlılığı, Hâfız (Kuran’ı ezberden okuyabilen 

kişi) adından da anlaşılabileceği gibi, şairin hafızasına kaydettiği 

Kuran’ı örnek almasına bağladılar. Dolayısıyla Hâfız’ın 

gazellerindeki beyitlerinden bir bağlamdan yoksun ve çok anlamlı 

olması kutsal Kuran’daki benzer bir fenomenden kaynaklanıyordu 

(Kuran’daki ayet ve sureler, Divan’daki beyit ve gazellere tekabül 

ediyordu).
29

 Böylelikle Hâfız’ın İran’daki metaforlarının dinî ve 

                                                 
28 von Hammer, J., Der Diwan I, 2. 

29 Şair divanlarının (şiir derlemelerinin) kronolojik ya da tematik bir sırayla değil, 

gazellerde sürekli tekrarlanan son kafiyeye göre düzenlendiğini hatırlatmak 

isterim. Bu sebeple bir divan içinde yer alan tek tek mısraları bulmak oldukça 

kolaydır. 
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mistik yorumu nihai bir kabul görmüş oldu.
30

 

 

Hâfız’ı Farsça metnin pozitivist bir yaklaşımla elden geçirilmiş 

olan aktarımından ve Sūdī’nin Osmanlı Türk yorumundan tanıyan ve 

seven Osmanlı Türk âlimlerinin, Farsçada huzur biçiminde telaffuz 

edilen Arapça kökenli ḥuḍūr sözcüğünü, Hâfız’ın yukarıda 

değindiğim beyitinden alarak Osmanlı Türkçesine taşıdıklarından 

daima şüphelenmişimdir. Onların anlayışında sözcüğün mistik ve 

dünyevi anlamları iç içe geçer ve sakin bir rahatlıktan, iç 

rahatlığından, hatta seküler bağlamda, toplumsal ahenkten 

kaynaklanan bir zihniyeti dile getirir. Türklerin klasik Fars 

edebiyatına aşinalığı sayesinde uzun zaman çok yakın bir ilişki 

içinde bulunmuş İran ve Türkiye’nin, düşünce tarihleri arasındaki 

ortak yaşam - Konya’daki Anadolu Selçuklu sarayını ve Mevlânâ 

Mesnevi’sinin Türkler tarafından nasıl kabul gördüğünü düşünelim -, 

16. yüzyılın başında din politikalarından kaynaklanan bölünme 

sonucunda dağıldı. On İki İmam Şiiliğine bağlı İranlıların ve Sünni 

Osmanlıların farklı dinî törenleri ve toplumsal alışkanlıkları, zamanla 

farklı zihniyetlerin şekillenmesine de yol açtı. 

 

Türkçedeki huzur sözcüğünün, burada ancak kabaca 

değinebileceğim girift anlamının tarihini, edebiyattan örneklerle 

anlatmaya çalışmıştım. 

 

Bu konuda yazdığım, “Huzur: Miskinlik, İç Rahatlığı, Toplumsal 

Ahenk. Osmanlı Zihniyet Tarihine Dair”
31

 başlıklı makalemi, 

1980’lerin ortasında, Türkiye’de geçirdiği uzun yıllar sonucu Türk 

                                                 
30 Bk: Erika Glassen, “Extreme Positionen der Ḥāfiẓ-Deutung”, Holger Preissler & 

Heidi Stein (Yay. haz.), Annäherung an das Fremde, XXVI. Deutscher 

Orientalistentag vom 25. bis 29. 9. 1995 in Leipzig, Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft, Suppl. 11 (1998), 393-401. 

31 Bk. Glassen, Laut (Yay. haz.) 2014, 43–62. 
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zihniyetini benimsemiş olan Robert Anhegger’e ithaf etmiştim.
32 

Kendisi bu mesele üzerine benimle sohbet etmekten daima 

hoşlanırdı. O dönemde güncel bir meseleydi bu; çünkü Türkiye’de, 

yeniden İslamlaştırma hamlesi çerçevesinde Osmanlı tarihinin 

idealleştirilmiş, çoğunlukla nostaljik vurgular taşıyan hatırasını 

canlandırmaya yönelik postmodern bir ikinci evre yaşandığı 

gözlemleniyordu. Birinci evre, 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara 

gelmesinden sonra başlamıştı. Bu gelişme beni huzur kavramının 

anlam tarihi üzerine düşünmeye sevk etti. 

 

Eğer belgelerime güvenecek olursam, zihniyeti şekillendiren bir 

sözcük olarak huzur, Osmanlı İmparatorluğu’nda serhat savaşçılarına 

ilişkin efsanenin ve dolayısıyla gazi
33 

olarak bilinen kahraman tiple-

mesinin giderek cazibesini yitirdiği ve keyfilikten, yolsuzluktan ve 

rüşvetten tiksinerek dünya işlerini hakir gören Osmanlı bürokrat-

larının oluşturduğu bir orta sınıfın geliştiği erken çöküş döneminde 

ortaya çıkmıştı: Söz konusu orta sınıf, kurtuluşu dervişlere has bir 

tevekkülde arıyor ve huzur bulabilmek için tasavvufa yöneliyordu. 

Yüzyıllar sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nun can çekiştiği bir anda, 

gazi tiplemesi Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı’nda yeniden itibar ka-

zanırken, yazar Yakup Kadri (1889-1974) İstanbul’dan ayrılmak 

istemeyen ve sürekli sızlanan İstanbul bürokratlarına kızıyordu: “E-

fendim, devlet adamlarının başlıca vazifesi halkın huzur ve sükûne-

tini muhafaza etmektir.” Yozlaşmış derviş çevresini anlattığı Nur 

Baba (1922)
34

 romanıyla derviş tekkelerinin kapatılmasına katkıda 

                                                 
32 Anhegger, “Türkleşmişliğini” göstermekten hoşlanırdı. Bu konu için bk.: Erika 

Glassen, “Zwei interkulturelle Existenzen am Rande der deutschen Kolonie in 

Istanbul: Robert Anhegger (doğ. 1911), der vertürkte Deutsche [türkleşmiş 

Alman]. Ekrem Rüştü Akömer (1892–1984), der verpreußte Türke 

[prusyalılaşmış Türk]”, Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS), 11,1 (1998), 5-20. 

33 Bu konu için bk. Mehmed Kaplan, “Nabî ve ‘orta insan’ tipi”, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Bd. XI, 31, 

(1961), 23. 

34 Nur Baba, „Flamme und Falter“ başlığı altında, Annemarie Schimmel 
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bulunan kişilerden biri de Yakup Kadri olacaktı; zira bu romanı 

okumuş olduğu söylenen Mustafa Kemal, bundan böyle tekkeleri 

miskinlik ve tembelliğin kaynağı olarak küçümseyecekti. Kurtuluş 

Savaşı’nın galibi ve cumhuriyetin kurucusu, Türk olmaktan gurur 

duyan, çalışkan, güvenilir ve sporcu “yeni insana” ihtiyaç 

duyuyordu. Ne mutlu Türküm diyene sloganını, cumhuriyetin onuncu 

kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, vatandaşlarının 

zihnine âdeta sekülerleştirilmiş bir ḏikir [zikir]
35  

formülü gibi ka-

zımıştı. Artık huzur hâli, genel anlamda tembellik ve miskinlik ola-

rak görülüyor ve Osmanlı İmparatorluğu’nda tıkanan düşünce 

hayatının sorumluları arasında sayılıyordu. Mustafa Kemal harf de-

vrimi, köklü bir dil devrimi, başkentin Ankara’ya taşınması, Batı 

uygarlığının benimsetilmesi ve tabii tekke ve zaviyelerin kapatılması 

gibi adımlar içeren kültür devrimi sayesinde Osmanlı geleneğiyle 

bütün bağları koparmak istiyordu. Buna bağlı olarak Osmanlı kültür 

geleneğinin kaybı ve tek etnik gruplu bir Türk ulusunun icadı,
36

 

Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin coşkusu söndüğünde, yüzünü 

Batı’ya çevirmiş olan pek çok Türk aydınının bile ağır bir kimlik 

bunalımı yaşamasına yol açtı. Özgün bir Türk kimliği arayışı içinde, 

geç Osmanlı tarihinin yakın geçmişiyle bağ kurma mecburiyeti 

ortaya çıktı. Böylelikle Tanzimat döneminden beri güncelliğini sür-

dürmüş olan Batılılaşma meselesi, edebiyatın daimî konusu hâline 

geldi. Bu nedenle, iki modern Türk romanının başlığında huzur 

sözcüğüyle yeniden karşılaşmış olmam bir tesadüf değildi. Tür-

kiye’nin en önemli edebiyat tarihçilerinden ve şairlerinden biri olan 

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), ilk romanını Huzur başlığıyla, 

1948 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika ettikten sonra, krizlerle 

                                                                                                        
tarafından Almanca’ya çevrildi. Yayım tarihi: (Gummersbach 1948) ve (Köln 

1986). 

35 Bir sufi ritüeli olarak Tanrı adının kesintisiz bir biçimde anılması. 

36 Bu konuda bk. Benedikt Anderson’un aydınlatıcı kitabı, Die Erfindung der 

Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts (Berlin 1998); Türkçe 

tercümesi: Hayali Cemaatler (İstanbul 2007). 



Glassen: huzur, hüzün ve sohbet 19 

 

geçen 1949 yılında da Remzi Kitabevi’nden kitap olarak yayımladı. 

1949 düşündürücü bir yıldı; çünkü bu yıl İnönü başbakanlığındaki 

CHP hükûmeti, dinî duyguları laik Kemalist siyaset tarafından 

bastırılmış olan geniş kesimleri kazanmak amacıyla okul müfredatına 

din dersini yeniden sokmuş ve dine ilişkin bazı başka tedbirler de 

getirmişti; ancak bütün bu tedbirlere rağmen, Menderes liderliğinde-

ki muhafazakâr Demokrat Parti’nin ezici bir seçim zaferi kazanması 

engellenememişti.
37

 Ardından 1950 yılında, Köy Enstitüleri’nden 

mezun olmuş Mahmut Makal’ın, Anadolu köylerindeki şartları 

yargıladığı ve uzun sürecek bir eleştirel köy edebiyatı dönemini 

başlatan, şahsî tanıklığa dayalı Bizim Köy adlı eseri yayımlandı ve 

büyük yankı uyandırdı.
38

 Bu sebeple o dönem, Tanpınar’ın 

Huzur’unu benimsemek için elverişli bir ortama sahip değildi. Bu 

incelikli, - tıpkı bir senfoni gibi - karmaşık bir kurguya sahip aydın 

romanı, yayımlandığı dönemde eleştirmenlerden hiç ilgi görmedi. 

1972 yılında Tercüman Yayınları’ndan ikinci basımı yapıldıysa da, 

roman ancak 1982’de Dergâh’tan çıkan üçüncü basımından sonra; 

yani yazarın ölümünden tam yirmi yıl sonra postmodern çevrelerde 

başarıya ulaştı. 2000 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından açıkla-

malı bir basımı da hazırlanan Tanpınar’ın Huzur’u (Seelenfrieden),
39

 

geçen zaman içinde genç kuşakların gözünde, Doğu ve Batı eğitimi 

arasında kaldığı için huzur bulmayı başaramamış bireylerin tedirgin-

                                                 
37 Bu konu için bk.: Erika Glassen, “Gibt es eine türkische Literatur? Eine 

Umfrage (anket) unter Intellektuellen und Literaten im Jahre 1949 über die 

Auswirkungen der kemalistischen Kultur- und Sprachpolitik”, Elisabetta 

Ragagnin & Jens Wilkens, unter Mitarbeit von Gökhan Şilfeler (Yay. haz.), 

Kutadgu Nom Bitig. Festschrift für Jens Peter Laut zum 60. Geburtstag. 

(Wiesbaden 2015), 203-239. 

38 Mahmut Makal, Bizim Köy. Bir Köy Öğretmeninin Notları (İstanbul 1950); 

Almanca tercümesi: Sanem Alacakaptan (Ulrike Schlingmann katkılarıyla), 

Unser Dorf in Anatolien (Berlin 1983). 

39 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur (İstanbul 2000). Almancası “Türkische 

Bibliothek”te Christoph K. Neumann çevirisiyle yayımlandı (son söz: Wolfgang 

Günter Lerch): Ahmet Hamdi Tanpınar, Seelenfrieden, (Zürih 2008). 
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liğini konu edinen bir kült kitabına dönüştü. Türk entelektüel çevre-

lerinde huzur sözcüğü, Tanpınar’ın roman başlığıyla birlikte bir tar-

tışma konusu hâline geldi. Tanpınar’ın ana karakterleri, tarihçi İhsan 

ve kendisinden yaşça daha küçük olan kuzeni Mümtaz, Osmanlı 

tarihi hakkında derin bir bilgiye sahiptirler ve bilinçli bir tercihle 

İstanbul’da, Ankara’nın modern bir başkent olarak inşası uğruna 

kaderine terk edilmiş ünlü Osmanlı anıt yapılarının harabeleri arasın-

da yaşarlar; ancak genç aşıklar Mümtaz ve Nuran, akıp giden günle-

rin ve mevsimlerin ritmi içinde İstanbul’dan ve onun doğal çevresin-

den, Batılılaşmış Beyoğlu’nun kış dünyası ile Boğaziçi kıyılarının ya 

da Adalar’ın yaz dünyası arasında gezmekten; şehir hatları vapur-

larının ve Köprüaltı iskelelerinin kamusal ortamında gerçekleşen 

tesadüfî karşılaşmalardan hâlâ tat almaktadırlar. Tanpınar ve onun 

kahramanları, Avrupa edebiyatını ve müziğini sevmekte ve onlardan 

mahrum kalmak istememektedirler; ancak izini sürdükleri Osmanlı 

kültürünün de korunmaya değer tarafları olduğunu bilirler. Tanpınar, 

hem Batı hem de Doğu sanatına aynı ölçüde değer veren bu bireyle-

rin zihinlerindeki parçalanmışlığı, özellikle de müzik üzerine yazdığı 

bölümlerde sergiler. Boğaz kıyısında, yaşlı Mevlevi gazelhanların ve 

neyzenlerin bir kez daha saatler boyu alaturka müzik icra ettikleri ve 

doğaçlama yaptıkları alışılmamış bir musiki buluşması romanın kilit 

noktasını oluşturur.
40  

Mümtaz, neyinin alabildiğine monoton tınısı 

içinde kaybolan, çalarken kendi şahsiyetini yok sayan ve yalnızca 

gözlerinden ışıklar saçan sıradan görünüşlü neyzen Emin Bey’e 

bakarken, müziklerinde kendi şahsiyetlerini temel duygular yoluyla 

her zaman güçlü bir şekilde ifade etmek isteyen Beethoven ve Wag-

ner gibi büyük Avrupalı bestecileri düşünür. Dramatik akışı ve sivri 

çıkışlarına tutkuyla kulak verdiği Beethoven’in Keman  

Konçertosu’nu,
 41

 Mesnevi’nin girişinde Mevlânâ’nın ifade ettiği 

                                                 
40 Tanpınar (İstanbul 2000), 245-267: Almanca,Tanpınar (Zürih 2008), 362-393. 

41 Tanpınar (İstanbul 2000), 248, Beethoven’in Keman Konçertosu: 348-351: 

Almanca, Tanpınar (Zürih 2008), 366f,  Beethovens Violinkonzert: 483, 512-

516. 
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gibi, içinden kesildiği kamışla yeniden birleşmeyi hasretle arayan 

neyin sonsuz monotonluğunun karşısına koyar. Ney, Tanrı’nın 

yanında huzur bulma hasretini hüzün içinde seslendirmektedir. 

 

Tanpınar’ın romanında hissettirdiği, Osmanlı sultanının eski 

payitahtındaki gözle görülür kültür yozlaşmasından doğan keder ve 

melankoliyi, büyük bir Tanpınar hayranı olan Orhan Pamuk, İstanbul 

kitabında (2003) inandırıcı bir saptamayla, Türklere has bir yaşam 

duygusu olan hüzün sözcüğüyle açıklayacaktı. Bu sayede hüzün, 

âdeta Türkçeden ödünç alınmış bir sözcük olarak Almancaya da 

girmiş oldu.
42

 

 

Tanpınar’ın Huzur’undaki ana kahramanlar, İhsan ve Mümtaz, 

Osmanlı tarihiyle meslek gereği ilgilenen tarihçiler olsalar da, Huzur 

tarihî bir roman değil, laik ve Batılılaştırılmış cumhuriyetin 

aydınlarının yaşadığı güncel kimlik krizinin bütün yönleriyle 

tartışıldığı ve yaşandığı modern bir dönem romanıdır. 

 

Özel bir tanıtım yapılmadığı hâlde yüksek satış rakamlarına 

ulaşan ilk harcıâlem “İslamcı” romanlardan biri, Şule Yüksel 

Şenler’in Huzur Sokağı’dır.
43

 Bu kitap 1970’lerin başlarının 

Ankara’sında, Hacı Bayram Camii yakınlarında İslami objeler ve 

kitaplar satan dükkânlarda gözüme çarpmıştı; çünkü dükkânların 

önünde yığınlar hâlinde sergileniyordu. Ne yazık ki, o zaman satın 

aldığım iki ciltlik Ankara basımı nüshada tarih belirtilmemiş. Bu 

sebeple ilk basım olduğunu tahmin ettiğim elimdeki nüshanın yayım 

tarihini bilmiyorum; ama 2013’te kitabın 101. baskısı yapıldı. Yazar 

Şule Yüksel Şenler, 1938 yılında Kayseri’de doğmuş, Said-i 

Nursi’nin
44

 talebelerinden biri olan ağabeyinden etkilenmiş ve 

                                                 
42 Orhan Pamuk, İstanbul: Hatıralar ve Şehir (İstanbul 2003), 92-144; Almanca, 

Orhan Pamuk, Istanbul.  Erinnerungen an eine Stadt (Münih 2006), 109-136. 

43 Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı, I, II (Ankara, tarih belirtilmemiş). 

44 Nurcuların Almanya’daki faaliyetleri hakkında bk.: Metin Gür: Türkisch-
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Risâle-i Nûr hakkında düzenlenen kadın sohbetlerine katılmış; 

böylelikle, takipçisi olan kadınları yazdığı yazılarla ve bizzat örnek 

olarak örtünmeye teşvik eden, “İslamcı” bir misyonere dönüşmüş. 

 

Şenler’in Huzur Sokağı adlı romanı ile Tanpınar’ın Huzur’u 

arasında ilginç bir karşıtlık vardır. Bu kitap, Tanpınar’ın girift eseri 

gibi günümüze dair entelektüel bir roman ya da birazdan daha 

ayrıntılı bir biçimde değineceğim Halide Edip’in Sinekli Bakkal’ı 

gibi, geç Osmanlı dönemi üzerine tarihî bir roman değildir. Buna 

ütopik tezli bir roman denilebilir. 

 

Huzur Sokağı, sağlıklı bir İslami toplum modelinin gerçekleştiği 

ve Osmanlı döneminden gelen bütün insanî ve dinî değerlerin 

geçerliliğini koruduğu, hayalî bir İstanbul mahallesinde geçer. 

Mahalle insanları, çürümüş günümüz toplumunun maddeci 

tamahkârlığından ve hırsından uzakta, modern İstanbul’dan 

yalıtılmış sakin bir köşede yaşarlar. Herkes herkese sevgiyle ve 

candan bir kardeşlik duygusuyla bağlıdır. Burada huzur, iç rahatlığı 

ve toplumsal ahenk anlamını taşır. Laik cumhuriyet’te dinî inancını 

Batılı hayat tarzı uğruna değiştirmek mecburiyetinde bırakılan 

modern Müslüman, yazarın açıkça Osmanlı dönemindeki mahalle ile 

özdeşleştirdiği, İslam tarafından şekillendirilmiş bir toplumda 

yaşanacak uyumlu hayata hasret duyar. 

 

Bugün bile pek az tanınan yazar ve mutasavvıf Sâmiha Ayverdi 

(1905-1993)
45

, bundan çok daha erken bir dönemde, Osmanlı 

mahalle toplumunun uyumlu hayatını romanlarında ve 

                                                                                                        
islamische Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland (Frankfurt a. Main 

1993), 79-81; Said Nursi’nin (1876-1960) ölüm yıl dönümünde Bediüzzaman 

Cevap Veriyor, başlıklı popüler bir broşür yayımlanmıştı (Ankara 1960). 

45 Sâmiha Ayverdi; ayrıca Annemarie Schimmel’in de iyi bir arkadaşıydı. Bk. 

Nazlı Kaner, Sâmiha Ayverdi (1905-93) und die osmanische Gesellschaft. Zur 

Soziogenese eines ideologischen Begriffs: osmanlı (Würzburg 1998); Glassen, 

Laut (Yay. haz.) 2014, 137-150. 
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denemelerinde yüceltmişti; ama onu “İslamcı” olarak nitelemek 

mümkün değildir. O, yazılarını bütünüyle dönemin bir tanığı olarak 

yazıyordu. Çocukluğu, söylediğine göre mahalle ve konak hayatının 

toplumsal ilişkiler ağı içinde tıpkı canlı bir organizma gibi işleyen, 

doğal bir biçimde gelişmiş hiyerarşik Osmanlı düzen yapılarının 

etkisi altında geçmişti. Ayverdi’nin görüşüne göre, Tanzimat ve Jön 

Türkler döneminin reformcu güçleri yıkıcı bir etkide bulunmuşlar ve 

bu sağlıklı dünyaya ölümcül bir darbe indirmişlerdi. Ayverdi, 

çocukların aldıkları eğitim sayesinde iç huzuruna kavuşarak, “ruhî 

bir istiklâl, huzur ve hürriyet” içinde yetiştikleri ve “rahat” oldukları 

mahalle içinde gerçekleşen Osmanlı toplumsallaşmasını över. 

Sâmiha Ayverdi hiçbir zaman Kemalist bir milliyetçi olmamış, tekke 

ve zaviyelerin yasaklanmasından (1925) sonra da, takipçilerini artık 

dinî törenler vasıtasıyla bir tekkede değil, Fatih’teki özel dairesinde 

tanrısal ve dünyevi aşkın konuşulduğu, Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin 

okunduğu veya Türkçeye tercüme edildiği sohbetlerde toplayan,
46

 

Galatasaray Lisesi mezunu ve Rifâî dergâhının başı Kenan Rifâî’ye 

bağlı kalmıştı. Şeyhinin 1950 yılındaki ölümünden sonra dergâhın 

şeyhası oldu. Sâmiha Ayverdi, Karagöz gölge oyununun Osmanlı 

mahalle toplumu için önemini de İbrahim Efendi Konağı adlı 

kitabında ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. Esasen onun yazıları, geç 

Osmanlı toplumunun maddi kültürünü inceleyecek araştırmacılar için 

değerli bir bilgi kaynağıdır. Kendisi nadiren baş örtüsü takardı ve 

Türkiye’deki yeniden İslamlaştırma tarzından endişe duyuyordu. 

1980’li yılların başında, Fatih’teki evine yaptığımız bir ziyaret 

sırasında, dogmatik ve köktenci (selefî) İslam’ın Türkiye’ye 

dışarıdan getirildiğini kaygılı bir ifadeyle vurgulamıştı. Ona göre bu 

inanç, Fatih Sultan Mehmet’in Konstantinopolis’i fethettikten sonra, 

tasavvuf temelinde bir devlet ideolojisi olarak geliştirdiği geleneksel 

Osmanlı Türk İslam dindarlığına tamamıyla yabancıydı. Hakiki 

                                                 
46 Sâmiha Ayverdi, Nezihe Aras, Safiye Erol & Sofi Huri, Kenan Rifâî ve Yirminci 

Asrın Işığında Müslümanlık (İstanbul 1965). Kitabın bir değerlendirmesi için bk. 

Glassen, Laut (Yay. haz.) 2014, 202 vd. 
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İslam taassup değil, tasavvuftu, yani mistisizmdi. 

 

Sâmiha Ayverdi’nin İslam tasavvufuna ve geç Osmanlı gölge 

oyununa yüklediği değer, kendisinden daha yaşlı ve daha ünlü 

meslektaşı Halide Edip Adıvar’ın (1884-1964) yaklaşımıyla şaşırtıcı 

bir benzerlik gösterir. Her ikisi için de bu kurumlar, henüz küçük 

birer kız çocuğu olarak deneyimledikleri ve otobiyografik 

hatıralarında birer görgü tanığı olarak tasvir ettikleri ahenk içindeki 

geç Osmanlı toplumunun taşıyıcı sütunlarıdır. Bu sebeple pek çok 

ayrıntıda farklı ideolojik yaklaşımlara sahip olsalar da, bu iki isim 

Arapça kökenli huzur, hüzün ve sohbet kavramlarının Türkçedeki 

karmaşık semantik yapısına dair tezimin en önemli tanıkları oldular. 

Daha önce de değindiğimiz gibi, bu kavramlar Ayverdi’nin gözünde 

mahalle toplumu açısından önemli bir rol üstlenmişlerdir. Ayverdi, 

bu kavramlara anılarında ve denemelerinde sık sık atıfta bulunur. 

Halide Edip de, özellikle çocukluk hatıralarında ve benim tezim için 

adeta bir model olarak kurulmuş gibi görünen Sinekli Bakkal adlı 

romanında buna çok benzer bir yaklaşım sergiler. Bu noktaya 

yazımın sonunda tekrar döneceğim. 

  

Halide Edip kendi hatıralarında,
47

 annesinin ölümünden sonra, 

küçük bir kız çocuğu olarak hoşgörülü Mevlevi inancının etkisindeki 

büyükannesinin yanında mahalle konak toplumsallığını nasıl tecrübe 

ettiğini anlatır. Kolektif bir halk eğlencesi olan Karagöz oyunlarını 

izlemeye gitmek de onun gözünde bu tecrübenin bir parçasıdır. Daha 

çocukluğundan, deyim yerindeyse anne kucağından itibaren, 

şeyhinin sufi çevresini evi gibi benimsemiş ve anlaşıldığı kadarıyla 

bir kimlik krizi yaşamamış olan Sâmiha Ayverdi’nin aksine, Halide 

Edip Batı’yı örnek alan babasının isteği üzerine, henüz erken bir 

dönemde Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ne gitmişti; ancak bu genç 

yaşlarında dedesinin konağındaki gündelik hayata da sık sık dâhil 

                                                 
47 Halide Edip Adıvar ve hatıraları için benim makalelerime bakılabilir: Glassen, 

Laut (Yay. haz.) 2014, 281-298 ve 367-378. 
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oluyordu. Bu konakta İslami bayramlar ve törenler, farklı etnik 

gruplara ve dinlere mensup, farklı diller konuşan hizmetkârların 

arasında yaşanıyordu. Aldığı ikili eğitimin bir sonucu olarak, Doğulu 

ve Batılı değerler Halide’nin şahsında kaynaşmıştır ve Halide Edip, 

Osmanlılığın hoşgörülü, çoğulcu kültürel anlayışını da kendi Türk 

milliyetçiliğiyle birleştirmeyi başarır. Halide Edip ve Sâmiha Ayverdi 

kendi toplumsallaşma deneyimleri sayesinde, deyim yerindeyse anne 

sütüyle birlikte gelen Osmanlı geleneğiyle kurdukları bağı, Kemalist 

kültür devrimine rağmen ömürleri boyunca korumuşlardır. Halide 

Edip özelinde şaşırtıcı bir durumdur bu; çünkü o aynı zamanda 

Türkiye’nin önde gelen kadın hakları savunucularından birisiydi ve 

ikinci eşiyle birlikte İngiltere’ye göçmeden önce, Anadolu’daki 

kurtuluş mücadelesine Mustafa Kemal’in yanı başında katılmıştı. 

Sinekli Bakkal romanını, 1935’te bir göçmen olarak yaşadığı 

İngiltere’de, İngilizce The Clown and his Daughter başlığıyla 

yayımladı. Romanın Türkçe metni aynı yıl (yani Atatürk henüz 

hayattayken), Haber gazetesinde tefrika edildi ve 1936’da Remzi 

tarafından kitap olarak yayımlandı. Roman, Almancaya Die Tochter 

des Schattenspielers başlığı altında (2008 Manesse, Zürih) 

İngilizceden çevrildi; ama Vehbi Dede’nin Mevlevi şahsiyeti sadece 

1936 tarihli özgün Türkçe ilk basımda belirgindir. Roman, 

Abdülhamit ve Jön Türkler döneminde; yani yazarın bilincine 

vararak yaşamış ve hatıralarında anlatmış olduğu bir dönemde, 

Sinekli Bakkal Sokağı’nda ve sokakla aynı adı taşıyan hayalî bir 

İstanbul semtinin (Sinekli Bakkal) mahalle konak çevresinde geçer. 

Halide Edip bu romanda - ki bu cumhuriyet döneminde muhtemelen 

ilk kez oluyordu - geç Osmanlı döneminin hayatını sevecen bir 

gerçekçilikle, kanlı canlı, çelişkili pek çok karakterle, eleştirel; ama 

bir yandan da açıkça nostaljik bir vurguyla anlatır. Kitabın 

kahramanı, bir Karagöz oyuncusu, meddah (canlandırıcı anlatıcı ve 

orta oyuncusu olarak ünlenmiş genç bir dükkân sahibi olan Tevfik ile 

cimri ve bağnaz mahalle imamının kızı Emine’nin mutsuz 

evliliğinden doğmuş Rabia’dır. İmam her türlü halk eğlencesine 

şiddetle karşıdır; damadından nefret eder. İslam şeriatının katı bir 

temsilcisi olarak, cemaatini cehennemle korkutur ve müminlerin 
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huzurunu kaçırır. Çok geçmeden katı bir dinî terbiye görmüş olan 

kızı Emine’nin, her daim şakalar yapmaya meyilli, hayat dolu Tevfik 

için yanlış bir eş olduğu anlaşılır. Emine, kısa süre içinde genç 

sanatçının hercaî yaşam biçiminden ve eli açıklığından hiç hoşlan-

mamaya başlamıştır. Tevfik, halk önündeki gösterilerinde kendi 

evliliğinin parodisini yaparak mutaassıp karısını gülünç duruma 

düşürünce gammazlanır ve İstanbul’dan sürgün edilir. Kızı Rabia 

onun yokluğunda, imamın evinde dünyaya gelir. Büyükbabası 

torununa Kuran okumanın yüksek sanatını öğretir. Rabia bu sayede 

kazandığı paralarla büyükbabasını memnun eder; çünkü gür sesiyle 

yalnızca Kuran’ı değil, (ilâhiler
48

 ve Süleyman Çelebi’nin
49

 Türkçe 

yazdığı Mevlid gibi) bazı başka dinî ezgileri de, dinî bayramlarda ya 

da ailevi vesilelerle büyük camilerin yanı sıra Emniyet Müdürü 

Selim Paşa’nın ve onun sanatsever, hayır sahibi; ama tuhaf huyları da 

olan karısı Sabiha Hanım’ın konağında okumaktadır. Selim Paşa 

konağının ziyaretçileri arasında inancını kaybetmiş Katolik bir rahip 

olan İtalyan piyanist Peregrini ve Selim Paşa’nın (Jön Türkler 

muhalefetinin faal bir üyesi) oğlu Hilmi’yle arkadaş olan Mevlevi 

Vehbi Dede de vardır. Bütün bu insanlar, Rabia’nın sesine ve 

muhtemelen babasından aldığı sanatsal yeteneğine hayrandırlar ve 

kızın konakta daha iyi bir eğitim göreceğine ve para 

kazanabileceğine Paşa tarafından ikna edilen İmam’ın da rızasını 

alarak, Rabia’nın klasik (alaturka) musikiyi ve sevilen şarkıları 

öğrenmesini sağlarlar. Babası sürgünden döndüğünde Rabia onun 

yanına, bakkal dükkânına taşınır; ancak konağın aranan 

                                                 
48 Çoğunlukla Türkçe tasavvuf metinlerinin seslendirildiği dinî musiki; en yaygın 

olarak bilinenleri Yunus Emre ilâhileridir. 

49 Süleyman Ҫelebi (öl. 1422). Yaşadığı tarihler kesin olarak bilinmemektedir. 

Erken dönem Osmanlı sultanlarının  idaresi altında, Bursa’daki Ulu Camii’nde 

imamlık yaptığı rivayet edilir. Yazdığı ünlü Mevlid, Hz. Muhammed 

peygamberin doğumu ve çocukluğunu Türkçede manzum bir dille anlatan bir 

metindir. Tasavvuf etkileri taşıyan bu şiir halk arasında çok sevilirdi. Bk. Türk 

Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (TDEA), cilt 6 (1996), 315-319 ve cilt 8 (1998), 

64. 



Glassen: huzur, hüzün ve sohbet 27 

 

misafirlerinden birisi olan Tevfik, çok geçmeden Hilmi Bey’in 

muhalif faaliyetlerine karışır ve bu kez uzun bir süre için Beyrut’a 

sürgün edilir. Rabia artık sanatkâr dostları, cüce Rakım ve çingene 

Pembe ile birlikte yaşamaya başlamıştır. On beş yıldan beri 

İstanbul’da piyano dersleri vererek yaşayan ve misafir olduğu 

ülkenin zihniyetine uyum sağlamış olan İtalyan Peregrini ve Vehbi 

Dede, Rabia’yı teselli ve teşvik ederler. Genç ve narin kızın iradesi 

ve güçlü kişiliğinden etkilenen Peregrini, uzun bir tereddüdün 

ardından aşkını itiraf eder, Müslümanlığa geçer ve Rabia’yla evlenir. 

Halide Edip, bu romanda Doğu ve Batı kültürleri arasında kalmış 

bireylerin kimlik krizini, Tanpınar’ın yaptığı gibi sallantıda 

bırakmamıştır. Bu konuyu, özellikle Vehbi Dede ile Katolik 

inancından kopmuş Peregrini arasındaki konuşmalar üzerinden 

sorunsallaştırır. Halide Edip’te, ne üstün Batı medeniyeti geri kalmış 

Doğuluları alt eder ne de onların aşağılık komplekslerine 

kapılmalarına sebep olur. Durum bunun tam tersidir. Hoşgörülü 

Vehbi Dede, seküler görüşlere sahip bir sinik ve filozof olan 

Peregrini’yi kazanmayı başarır. Vehbi Dede hoşgörülü Mevleviliği 

temsil eder; insanları cehennemle korkutmaz. Bu dünyadaki hayatı 

ilâhi bir şaka olarak yorumlar. Sakin tavırları ve zarif tebessümüyle 

çevresine tatlı bir hüzün yayıp insanlara güven ve huzur verir.
50

 

Halide Edip bu romanda, Osmanlı kültürünün kendine özgü, 

geleneksel tiyatro biçimleri üzerinden, ne denli incelmiş, sanatsal 

açıdan ne denli karmaşık bir araç geliştirmiş olduğunu göstermek 

amacıyla, geç Osmanlı toplumunda yaşanan hoşgörü ve ahengin bir 

diğer taşıyıcı ayağına da geniş yer ayırır. Mahalle kahvehanesinde 

toplanan seyirci, Karagöz oyununda kendini tıpkı bir 

aynadaymışçasına görür; kendine gülmek gerilimleri çözer ve 

kendini arındıran bir sağanak yağmuru etkisini yaratır. Rabia’nın 

babası Tevfik gibi yetenekli sanatkârlar, gölge tiyatrosunun ve onunla 

                                                 
50 Halide Edip, Sinekli Bakkal (İstanbul 1936), Vehbi Dede karakteri, 23, 

Peregrini’yle dinî-felsefî konuşmalar, 58-63. Almanca basımda (Zürih 2008), 33 

vd., 88-96.  
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akraba oyunların toplumsal eleştiri işlevinden, Abdülhamit’in zalim 

idaresi altında bile vazgeçmek istemedikleri ve daima sürgünü 

hesaba katarak yaşamak zorunda kaldıkları için, yüksek bir bedel 

ödemişlerdi. Geç Osmanlı toplumu bu yolla çoğulcu kültürel 

niteliğini uzun zaman koruyabilmiş ve monoetnik ulus devletin artık 

başaramadığı bir şeyi başarmış; yani farklı etnik gruplardan ve 

kültürlerden gelen unsurları kaynaştırabilmişti. Osmanlı Türk gölge 

oyunu cumhuriyet döneminde toplumsal eleştiri işlevini kaybetti ve 

artık yalnızca millî bir kültür mirası olarak hatırlanmaya ya da 

çocuklara ve turistlere yönelik bir eğlence olarak sergilenmeye 

başlandı. Aynı şekilde hoşgörülü Mevlevi tarikatının da İslami 

gruplaşmaların oluşturduğu güncel yelpaze içinde önemli bir rol 

oynama imkânı kalmadı. Mevlevi semazenler de bir tür turistik 

gösteriye dönüştü. 

 

Burada çökmüş Osmanlı toplumunu abartılı bir tavırla idealize etmek 

ve kendimi hüzne kaptırmak istemem; ama gösterişten uzak 

tutumlarıyla, cömertlikleriyle, insancıllıklarıyla, açık 

görüşlülükleriyle ve misafirperverlikleriyle eski nesilden birkaç 

insanı tanıma şansına kavuştum. Onlarda, edebiyattan tanıdığım 

hoşgörülü Osmanlılığın izlerine hâlâ rastlanabildiğini hissettim. 

Robert Anhegger ve Mualla Eyüboğlu’nun evinde bir çevrenin sık 

sık önceden sözleşmeden bir araya gelmesi ve içlerinden birinin 

Mevlânâ’nın Mesnevi’sinden bölümler okuması, eski gölge oyunu 

figürlerini toplamaları ve önde gelen son Karagözcü Tacettin 

Diker’le arkadaş olmaları bir tesadüf olamazdı.
51

 Belki de onların 

içinde huzur ve hüzün etkisiyle yoğurulmuş bir zihniyet hâlâ 

                                                 
51 Murat Coşkun 1996’da, son büyük karagözcü olan Tacettin Diker’in (1923-

2014) Ramazan repertuvarı üzerine benim gözetimimde bir master tezi yazdı. Bu 

tez ne yazık ki yayımlanmamıştır. Donik Sarraf’ın Kapalıçarşı yanındaki 

dükkânında o zamanlar eski gölge oyunu figürleri bulunabiliyordu. Ayrıca Donik 

Bey’in elinin altında, deriden olağanüstü güzellikte figürler kesen, üstelik 

bunları doğal boyalarla renklendiren gerçek bir sanatkâr da vardı. Donik Bey, 

özel gösteri istekleri için Tacettin Diker’e de aracılık yapıyordu. 
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yaşıyordu. Her halükârda onlar bu sohbeti sürdürüyorlardı. Kapıları 

misafirlere her zaman açıktı. Mualla Hanım, Nâzım Hikmet’in ve 

Orhan Veli’nin şiirleri kadar Yunus Emre ilâhilerini de çok sever ve 

onlardan alıntılar yapmaya bayılırdı. İnsan çayını içerken tamamiyle 

hoş bir tesadüf sonucu, Mesnevi’yi Farsçasından okuyan bir konuğu 

dinleyebilir ya da rakısını yudumlarken Alevi bir âşığa kulak 

verebilirdi;
52

 ama bunun üzerinden de çok zaman geçti artık. Mualla 

Hanım’ın ölümünden kırk gün sonra, Süleyman Çelebi’nin 

Mevlid’ini ilk kez Mualla’nın evinde dinledim. Hatıralarla dolu o ev 

artık olmadığı için bu kederli bir vesileydi. 

Orhan Pamuk 2003’te hüzün kavramının o pırıltılı çok anlamlılığı 

üzerine düşünmüştü. Alıntılıyorum: “Hüzün İstanbul’da hem önemli 

bir yerel müzik duygusu, şiir için temel bir kelime, hem hayata bir 

bakış açısı, bir ruh durumu ve şehri şehir yapan malzemenin ima 

ettiği şey. Bütün bu özellikleri aynı anda taşıdığı için de hüzün şehrin 

gururla benimsediği ya da benimser gibi yaptığı bir ruh hali. Bu 

yüzden de olumsuz olduğu kadar, olumlu bulunan bir duygu.”
53

 

Pamuk günümüz edebiyatında bu yaklaşımı temsil eden tek yazar 

değildir. Söz gelimi üretken bir romancı olan Selim İleri de, temel bir 

yaşam duygusu olarak hüznü, ince bir farkla da olsa, romanlarında ve 

hikâyelerinde sık sık ele almıştır.
54

 

                                                 
52 Saz çalarak halk hikâyeleri ya da türküler seslendiren gezgin şarkıcılara âşık 

deniyor. Bu eski bir Türk geleneğidir. Âşıklar genellikle Alevi halk kesimleri 

arasından çıkar. Âşık sözcüğü Arapçaʿāšiq (seven kişi) sözcüğünden gelir, 

Türkçe halk şarkıları söyleyen bu kişilere İslam öncesinde ozan deniyordu. Bu 

kavram bugün de kullanılmaktadır. Türk halk müziği hakkında: Kurt & Ursula 

Reinhard, Musik in der Türkei. 2. cilt: Die Volksmusik (Wilhelmshaven 1984). 

53 Orhan Pamuk, İstanbul (Almanca), 110, (Türkçe), 93. Orhan Pamuk’un Hüzün – 

Melankoli – Tristesse başlığını taşıyan 10. bölümün girişinde, sözcüğün İslam 

edebiyatındaki anlam tarihini özetlerken, Türkçedeki modern fonetik 

telaffuzuyla hüzün (öyle!)’ü Kuran’a kadar geri götürmesi dikkat çekicidir. 

Kavramın Türkçede geçirdiği fonetik özgürleşme sürecinin farkında olmadığı 

anlaşılıyor. 

54 Bu konu için bk. Selim İleri (doğ. 1949) hakkındaki makale, Tanzimat’tan 
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Bitirirken “Türkische Bibliothek”in ortak yayıncısı olarak 

yaşadığım şahsi bir deneyimimi aktarmama da izin verin: Türk 

modernizminin Kült Şiirleri’nden
55

 oluşan ve iki dilde yayımlanacak 

bir şiir derlemesi hazırlamak istiyorduk ve bir dizi tanınmış Türk 

sanatçısından ve eleştirmeninden bize gönüllerinde yatan, herkesin 

bildiği ve Türk şiirini temsil edebilecek bir antoloji için çevrilmeye 

değer buldukları bir şiir vermelerini istedik. Yaptıkları seçimi kısa bir 

denemeyle gerekçelendirmelerini de rica ettik. Antolojiyi yayına 

hazırlayanlar olarak, bize değişik edebî akımların en önemli şiirlerini 

vereceklerini umuyorduk; ama bize gönderilen 42 şiir kesinlikle 

edebî açıdan temsilî değildi, tersine apaçık bir öznellikle 

seçilmişlerdi. Dolayısıyla bu şiirleri bir düzen içinde sıralamak kolay 

görünmüyordu; ancak toplu bir bakış, ortak yaşam duygusu olarak 

tanımlamaya cesaret ettiğim, belirli bir atmosferik yoğunlaşmayı 

ortaya çıkardı. Melankoli, keder, hüzün ve acının oluşturduğu temel 

bir ruh hâli kitaba hâkim oldu. Toplu şiirlerini 1989’da Hüzün ki En 

Çok Yakışandır Bize başlığı altında yayımlamış olan Türk şiirinin 

poeta doctus’u Hilmi Yavuz,
56

 antolojimizde yer alan Akşam ve 

Hançer başlıklı şiirinin son mısrasında şöyle ifade eder bu duyguyu: 

ve bildim ki insan hüzün içindir. 

 

Bana öyle geliyor ki, huzur, hüzün ve sohbet kavramları Türk 

zihniyetinin anahtar sözcükleri olarak hâlâ miadını doldurmuş 

değillerdir. Bu kavramlar Türk edebiyatında farklı toplumsal 

bağlamlara göre yenilenen yorumlarla sık sık karşımıza 

çıkacaklardır. 

 

                                                                                                        
Bugüne Edebiyatҫılar Ansiklopedisi, cilt 1, İstanbul 2001, 232-234. 

55 Erika Glassen & Turgay Fişekҫi (Yay. haz.), Kultgedichte. Kült Şiirleri (Zürih 

2008). Ön söz: Der Entwicklungsgang der türkischen Poesie başlığı altında 

yayımlanmıştır, Laut (Yay. haz.) 2014, 77-86. 

56 Hilmi Yavuz (doğ. 1936) Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatҫılar Ansiklopedisi, cilt 

2, İstanbul 2001, 902-904. 
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