
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BETİK “RÜYA” 
“Betik” üç ayda bir simitcay.com tarafından ücretsiz olarak genel ağ üzerinde yayımlanmaktadır. 

 

Sayı: 4 (MART 2021) 

Ücretsizdir. 
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GGKEY:TH7KE621P46 

BETİK HAKKINDA 

Ensar KILIÇ (Yayın Danışmanı) 

“Rüya” konulu bu sayımızda zengin bir içerikle karşınızdayız. Dergimizi keyifle 

okumanız dileğiyle… 

“Betik”e Kendi Yazımı/Sanatsal Çalışmamı Nasıl Önerebilirim? 

 

Siz de aşağıdaki “telif hakkı ve sorumluluk beyanı” hususlarını kabul ederek elektronik 

yayınımıza yazı önermek istiyorsanız derginin biçimsel ve tematik gerekliliklerine uygun 

yazılarınızı yonetici@simitcay.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. 

 Haziran 2021 sayımız için konu olarak “Anadolu” seçilmiştir. Başka bir konuyu 

ihtiva eden yazılar kabul edilmeyecektir. 

 Dergiye önerilen yazıların “Anadolu” temasını ihtiva etmesi zorunludur. 

 

Telif ve sorumluluk beyanı 

 Yayımlanmak üzere gönderilen hiçbir eser için telif hakkı maksadıyla ödeme yapılmaz. 

 Eseri gönderen kişi metnin içeriğinden ve verdiği mesajdan, doğacak hukuki 

durumlardan, intihalden veya eser daha önce başka bir yerde yayımlandıysa bu durumun 

oluşturduğu yasal sorumluluklardan bizzat kendisi sorumludur. 

 Eseri gönderen kişi gönderdiği yazının telif haklarını devrettiğini kabul eder. Bununla 

birlikte yazar, bu yazısını (kendi adıyla müstakil olarak çıkması  şartıyla) şiir, roman, 

öykü vb. şahsi kitaplarında izne ihtiyaç duymaksızın yayımlayabilir, kendi yazısına ait 

bölümü internet ortamında paylaşıp çoğaltabilir. 

 Eserin sonunda yazar adını, soyadını doğru şekilde beyan etmekle yükümlüdür. 

 Yazısının yayımlanması için yonetici@simitcay.com e-posta adresine yazı gönderen 

herkes yukarıdaki şartları ve sorumlulukları peşinen kabul ve tebellüğ etmiş sayılır. 

 Dergi danışman ve editörleri kabul edilen yazılardaki imla, noktalama hataları ve anlatım 

bozuklukları nedenleriyle kısmi (anlam farkı doğurmayacak, yazarın tarzına müdahale 

etmeyecek) değişiklikler yapmaya yetkilidir. 

 

 Yayının Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri: Mustafa KILIÇ 

 Yayın Danışmanı ve Tasarım: Ensar KILIÇ 

 Editörler: Seda Nur KURT, Hayati SARIEKİZ 

 Özgün Kapak Görseli: Evrim Gonca 

 Redaksiyon ve İçerik Takip: Tolga ALVER 

 

Bu yayın yalnızca genel ağ üzerinde ticarî kaygı güdülmeksizin kültür-sanat 

etkinliği olarak yayımlanıp çevrim içi ve ücretsiz dağıtılmakta, fiziki ortamda 

basılmamaktadır. Yayının ve içeriğin tüm hakları simitcay.com’a ait olup izin 

alınmadan yayının tamamı ya da bir kısmı hiçbir şekilde başka bir yerde 

yayımlanamaz, basılamaz, çoğaltılamaz. 
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EDİTÖRDEN: “RÜYA” BETİK 
ÜZERİNE 

ördüncü sayımızı bir tatlı “Rüya” bir huzursuz “Kâbus” teması 

etrafında uyku ile uyanıklık hâli arasında oluşturduk. Edebiyatın büyülü 

dünyasında kimi vakit berzah âleminden rastlaştığımız dostlara selam 

durmayı da ihmal etmedik ve bu bizi oldukça heyecanlandırdı. “Rüya” Betik’te 

Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucularından edebiyatçı ve edebiyat 

tarihçisi Cevdet Kudret Solok’un kızı Ayşe Kudret ile yaptığımız söyleşiyi ve 

sanatçıya ait daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğrafları 

edebiyatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Değerli söyleşi için Ayşe 

Kudret’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. “Rüya” sayımızda “Betik” ailesi için 

anlamlı bir atılım olarak ortaklaşa kaleme aldığımız “Rüya Tabiri” yazımızı da 

beğenilerinize sunmaktayız. Hayatın kimi rüya kimi kâbus hâlini aldığı zamanın 

labirentinde tıngır mıngır ilerlerken yol üzerinde rastlaştığımız ve yolda 

kaybettiğimiz; ararken yitirip umudu kesmişken bulduğumuz ne çok umut, 

kırgınlık ve dahi hayal penceresi varsa pek çoğu satırlarımızda okurunu bekliyor. 

Bedenlerimiz yatağında mışıl mışıl uyurken ruhlarımız gönlünü nerelere 

kondurmuş gelin hep beraber takip edelim! Büyük rüyamızın ortasında şiirle, 

tiyatroyla, müzikle beslenirken gönlümüzde taze umutlar yeşerten varlığını hep 

hissettiğimiz ve kalbimizde yaşayacak büyük ustalara  –Demir Özlü, Rasim 

Öztekin- gökyüzünden yeşeren bin bir çiçek, gönlümüzden yankılanan hoş 

sedalarla… “Rüya” Betik’le yeni yolculuğumuzda: 

“Öyle sanıyordum ki başka bir yaşam gerekliydi bana. 

 

İlerde yaşanacak ya da geçmişte yaşanmış. 

 

Bu yüzden pek çok düş görüyordum. 

 

Demir Özlü” 

 

        Seda Nur KURT 

                                                                                               

D 
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BETİK’TEKİLER 

1 Ensar KILIÇ: Ayşe Kudret ile Cevdet Kudret Üzerine Söyleşi 

10 Sevinç GÜNGÖR: Rüya 

13 Öniz ERCAN: Rüya 

15 Yorumsallama 

19 Elif SAĞLAM: Rüyanın Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme 

21 Zeynep GÜLDİKEN: Yol Rüyası 

22 Dalyan SADIÇ: Osman Gazi’nin Rüyası 

24 Onur Kılavuz: Düşsüz Kuyu 

25 Rumeysa KULA KILIÇ: Rüzgârlı Düşler 

26 Dilara GÜVENİR: Film Gibi 

28 Alper SADIÇ: Cam Kırığı 

30 Esra KOÇUM ARICI: Bali’de Yeni Bir Rüyayı Keşfedin 

34 Hayati SARIEKİZ: Farkhunda’nın Rüyaları 

39 Erdal ARSLAN: İstiklal Marşı: Rüyada Yazılan Destan 

46 Hatice TUNCEL: Göçebe Ruhumun Tamircisi Aranıyor 

48 Tolga ALVER: Afife’nin Rüyası: İlk Kadın Tiyatrocumuz 

53 Seda Nur KURT: Rüyamda Bugün Yarındı 
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56 Fatoş ARMAĞAN: Mutlu Bir Yaşam Mümkün müdür: Stoa 

Felsefesi 

59 Seda Nur KURT: Bir Kâbusun Romanı: Frankenstein 

66 İrem HATIL: Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında Rüya 

73 Salih Sezen: Şahmeran 

74 Tolga ALVER: Yunus’un Dünya Rüyası 

 

 

 

ÖN KAPAK 

Evrim GONCA 

 

                     ARKA KAPAK (KARİKATÜR) 

Hayati SARIEKİZ 
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Ayşe Kudret ile Cevdet Kudret 

Üzerine Söyleşi** 
Söyleşiyi Gerçekleştiren: Ensar KILIÇ 

Cevdet Kudret, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olup 

Cumhuriyet’in ilk edebî topluluğu olan Yedi Meşalecilerin üyesidir. Aynı zamanda 

edebiyat tarihi ve teorisi üzerine birçok araştırma kaleme alan sanatçı, çok yönlü bir 

edebî kişiliğe sahiptir. İşte bu söyleşimizde Cevdet Kudret’in kızı Ayşe Kudret ile sanatçının 

hayatı ve edebî kişiliği üzerine konuştuk. 

A. Ayşe Kudret Kimdir? 

Öncelikle bize Cevdet Kudret ile ilgili bu söyleşiyi yapma fırsatı sunduğunuz 

için çok teşekkür ederim. İsterseniz söyleşimize sizi tanıyarak başlayalım. Ayşe 

Kudret kimdir? Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? 

Rica ederim,  Cevdet Kudret’le ilgili her etkinliğe katılmak, el vermek için her zaman 

hazırım. 

                                                           
* Künye: Kılıç, Ensar (2021). “Ayşe Kudret ile Cevdet Kudret Üzerine Söyleşi”. Simit Çay Betik, 

S. 4, s. 1-9.. 
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1940 yılında Ankara’da doğmuşum. İlkokulu Maltepe, Sarar İlkokulu’nda okudum. 

İlkokulu bitirdiğim yıllarda yabancı dil, 

özellikle İngilizce, iş bulmak için çok iyi 

olanaklar sağlıyordu. Babam, politik nedenler 

dolayısıyla uzun yıllar işsiz bırakıldığı için 

ailem beni iyi İngilizce eğitimi veren bir okula 

göndermek böylece geleceğimi garantilemek 

istiyordu. Dar gelirli bir aile olmamıza karşın, 

ben ilkokulu bitirdiğim sırada, 1951 yılında, 

babamın liseler için hazırladığı ders kitapları 

kabul edildi ve çok tutuldu. Böylece ailenin 

eline iyi sayılabilecek bir para geçti. Bu parayı 

eğitimim için kullanmaya karar vererek beni 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ne 

kaydettirdiler.  Ben tek çocuk olarak her şeyin 

benim etrafımda dönmesine o kadar alışmıştım 

ki ailenin benim için katlandığı bu fedakârlığın 

pek de farkında değildim. Onlara yeterince 

teşekkür etmediğim için hala üzüntü duyarım. 

Edebiyata meraklı olduğum ayrıca, babam da 

edebiyatçı olduğu için üniversitede edebiyatla 

ilgili bir konu üzerine eğitim almak 

istedim. Mezun olduğum yıl Ankara, DTCF’nde Tiyatro Enstitüsü açılmıştı.  İki 

yıllık bir okuldu, kısa sürede dört yıla çıkartılarak fakülte olacağı söylendiği için 

buraya kayıt oldum. Ne var ki iki yılın sonunda Enstitü fakülteye dönüşmedi. Bir yıl 

bekledim gene olmadı bunun üzerine İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne yazılarak 

oradan mezun oldum.  

Mezun olduktan sonra kendime bir meslek edinmem gerekiyordu.  Şansıma o yıl 

Türkiye Televizyon Yayın Kurum’u kuruldu.  Ben de birçok genç gibi televizyonda 

çalışmak üzere işe alındım.  1968-’74 yılları arasında Ankara,  1974-’86 yıllarında da 

İstanbul Televizyonu’nda eğitim – kültür programları hazırladım. 

1971 yılında kısa süren bir evlilik yaptım. 12 Mart Muhtırası’nın verildiği kıyıcı 

yıllardan bizim evliliğimiz de bir biçimde nasibini aldı ve 1974 yılında boşandık. 

1986’ da iki arkadaş TRT’den ayrılarak bir prodüksiyon şirketi kurduk ve çeşitli 

firmalara tanıtım filmleri hazırladık.  Sekiz yıl sonra iş ortağımın bazı sorunları, 
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benim de babamın vefatı üzerine annemle daha yakından ilgilenme zorunluluğum 

dolayısıyla prodüksiyon şirketini kapattık. 

 

Emekliliğe alışmak önceleri zor oldu. Ne var ki, babamın ölümünden sonra onun 

adına koyduğumuz Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri’ni düzenlemek edebiyat 

dünyasından kopmamamı sağladığı gibi 80 yaşımda hâlâ olumlu bir iş yaptığım 

duygusunu sürdürmeme yardımcı oluyor. 

Türk edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Cevdet Kudret’in kızı olmak 

nasıl bir duygu? 

Toplumumuz, ne yazık ki, değerli insanlarının kıymetini bilen onların eserlerini  

yaşatmaya gayret eden bir toplum değil.  Her şeyden önce onun adını yaşatmak 

konusunda bir sorumluluk duygusu taşıyorum.  C. Kudret’in ölümünden hemen sonra 

Devlet Konservatuarı: 

Cevdet Kudret, Sabahattin 

Âli ve diğer arkadaşları 
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edebiyat dünyamızdan onun sesini eksik etmemek adına ailesi olarak Cevdet Kudret 

Edebiyat Ödülleri’ni koyduk. Cevdet Kudret’e Saygı, Cevdet Kudret’e Mektuplar 

gibi kitapların hazırlanmasını, bütün kitaplarının yeniden basılmasını sağladık. 

Bu sorumluluğun dışında babam Cevdet Kudret’in edebiyatçı olmasından öte saygın 

bir kişi olması elbette bana onur veriyor. 

B. Cevdet Kudret’in Edebî Kişiliği 

Cevdet Kudret yalnızca Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebî topluluğu olan Yedi 

Meşaleciler’in önemli bir şairi değildi. O, aynı zamanda edebiyat üzerine birçok 

araştırma, ders kitabı ve inceleme kaleme alan üretken bir isimdi. Babanızın bu 

eserleri meydana getirme süreçlerini bize nasıl anlatırsınız?  

Cevdet Kudret, DP iktidarı döneminde Bitlis Ortaokuluna, kıdeminin altında bir 

görevle, Türkçe öğretmeni olarak atanınca öğretmenlikten istifa etti (1950). Bu 

tarihten sonra özel ya da resmi hiçbir kuruluşta işe alınmadı. Bunun üzerine ailenin 

geçimini sağlamak için önce lise edebiyat 

ders kitapları ardından inceleme-araştırma 

kitapları hazırlamaya yöneldi.  

Cevdet Kudret, her şeyden önce çok 

çalışkan bir insandı. Bir ömür boyu, 

hastalandığı son bir buçuk yıl hariç, her 

sabah saat beşte, altıda kalkıp daktilosunun 

başına geçer, günde 10-12 saat çalışırdı. On 

yedi yıl işsiz bırakılmış bir insanın ömür 

boyu böyle bir disiplin içinde çalışması, 

üretmesi bana hep olağanüstü gelmiştir.  

Son derece mükemmeliyetçi bir 

insandı. Böyle bir insanın, “Türk 

Edebiyatında Hikâye ve Roman”, 

“Karagöz”, “Ortaoyunu” gibi kapsamlı 

kitapları hazırlamasının; ne kadar araştırma, 

emek, bilgi, sabır gerektirdiğini siz 

düşünün. Ona yardım edecek asistanları 

filan yoktu, her şeyi kendisi iğne ile kuyu 

kazar gibi arar, bulur, değerlendirirdi. Fotokopi bile olmayan zamanlarda belgeleri el 

yazısı ile kopya ederdi. Bu kitapların hazırlanmasında ona en ufak yardımı dokunan 

Yedi Meşaleciler 
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birileri olduysa, onların adlarını kitaplarında mutlaka belirtir, kullandığı her 

malzemeyi belgelerdi. 

C. Hayatının Dönüm Noktaları 

Cevdet Kudret’in yaşamında onun edebî derinlik ve zenginliğini besleyen 

dönüm noktası diyebileceğimiz hadiseler nelerdir? Cevdet Kudret’in hayatıyla 

ilgili edebiyat tarihine not düşmek istediğiniz neler var? 

Cevdet Kudret, hayatı ile ilgili dönüm 

noktalarını Kalemin Ucu kitabındaki 

“Konumuz Cevdet Kudret II, Yaşdönümü 

Görüşmesi” başlıklı deneme yazısında 

kendisi not düşmüş.  

“1907 yılında İstanbul’da doğdum.  Yoksul 

bir ailenin çocuğu idim.  Görülüyor ki, daha 

ilk adımda, küçük bir azınlığın keyifli 

yaşamına değil, büyük bir çoğunluğun 

sıkıntılı yaşayışına aday olarak gelmiştim 

dünyaya.  Bu sıkıntı bir ömür boyu sürdü.” 

“Özel yaşayışımı etkileyen ikinci olay, 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması. O 

sırada yedi yaşında idim.  Babam askere 

alınmış, evdeki iki kadınla, iki çocuk evde 

kalmıştı. Herhangi bir yerden herhangi bir 

gelirimiz yoktu. Kapalıçarşı’daki hazır 

elbiseciler için annemle, büyükannemin 

geceli gündüzlü diktikleri basma entarilerin 

geliri ile geçinmeye çalışıyorduk. Birkaç yıl 

sonra da babamın ölün haberi geldi. Artık, gelecekteki umut kapıları da yüzümüze 

kapanmıştı. Burada benim özel yaşayışımla halkın çoğunun yaşayışı birbirinden 

ayrılmaz.  O günlerin benim çocukluk dünyamdaki korkunç izlerini silip atamadım 

hiçbir zaman.” 

“Yaşayışımı etkileyen üçüncü olay, Demokrat Parti iş başına geçtikten birkaç ay 

sonra Bitlis’e sürülmek istenişimdir. Yabancı bir çevrede kim bilir başıma ne 

çoraplar örülecekti. Gitmeyip istifa ettim. Tam yirmi yıl açıkta kaldım. Ekmek parası 

peşinde koşmak sanat çalışmalarımı aksattı.” 
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Ç. Cevdet Kudret’in Edebî Çevresi 

Cevdet Kudret’in edebiyat çevrelerinde görüş alışverişinde bulunduğu dostları 

var mıydı? Onun edebiyata bakışını etkileyen önemli figürler kimlerdi? 

Şair Ahmet Haşim’i sever,  Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerini kusurlu bulurdu. Yedi 

Meşalecilerden Ziya Osman yakın arkadaşıydı. Yaşar Nabi iyi bir 

dostuydu. Gençliğinde Z. Osman ve Y. Nabi ile 

elbette fikir alışverişinde bulunmuştur.  Melih 

Cevdet Anday, Oktay Rifat, Abidin Dino, Sabahattin 

Ali  ile görüşürlerdi ve elbette edebiyat konuşurlardı 

ama onların fikirlerinden etkilenir miydi 

bilemem. Daha sonraları Nezihe Meriç, Hilmi 

Yavuz, Mina Urgan, Müntekim Öktem, Sevgi Sanlı 

dostları arasına girdiler. Hep edebiyat, sanat 

konuşulurdu başka bir şeye ilgi duymazlardı 

ki! Konur Ertop’la ise çok yakındılar. Bodrum’da 

yaşarlarken yazıları için gerekli malzemeyi 

bulamadığı zaman Konur Bey bunları bulur 

gönderirdi. 

Bu kişiler karşılıklı ev gezmeleri yapılan kişilerdi 

bunların dışında edebiyat dünyasından başta Aziz 

Nesin, Tahsin Yücel, Behçet Necatigil, Haldun 

Taner, Oktay Arayıcı haberleştiği kişilerdi. Bu isimler aklımda kalanlar, benim 

bildiklerim. Tabii ki bütün edebiyatçılarla tanışıklığı ahbaplığı vardı. 

D. Şiirde İşlediği Konular 

Cevdet Kudret şiirlerinin sizce ön plana çıkan özelliği nedir?  Babanızın şiirleri 

arasında sizin için diğerlerinden özel bir yere sahip olan eserler var mı? 

Şiirlerini topladığı tek kitabı “Birinci Perde”yle (1929) ilgili sanıyorum en doğru 

değerlendirmeyi Behçet Necatigil yapıyor. Necatigil’e göre bu kitapta “Bireysel 

duyguları, münzevi ve kötümser ama orijinal açılardan arada hikâye ve balad 

imkânlarından da faydalanarak başarıyla yansıttı.” 

 Ben, en çok  “10 Ölüm Şarkısı” adı altında topladığı şiirlerini severim. 
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E. Cevdet Kudret’in Eğitimci Yönü 

 

Doğan Hızlan babanız için “Ders Kitaplarının İlk Maskeli Kahramanı” 

tanımlamasında bulunuyor. Gerçekten de onun yazdığı ders kitapları bugünün 

Türk dili ve edebiyatı öğretim programlarının belirlenmesinde hâlâ önemli bir 

model. Babanızın eğitimci yönü ile ilgili bizlere neler söyleyebilirsiniz? 

Önce “maskeli” sözüne bir açıklık getirelim. Bitlis’e sürgün edildikten ve 

öğretmenlikten istifa ettikten sonra Cevdet Kudret lise edebiyat kitapları yazma işine 

girişir. Ancak, bunları kendi adıyla yayınlayamaz çünkü sürgüne gönderilen bir 

kişinin kitaplarını Talim Terbiye kabul etmez. Bu nedenle bu kitapları Abdurrahman 

Nisari takma adıyla yayınlatır. Maskesi  bu isimdir. 

C. Kudret, hukuk fakültesinden mezun olduğu halde edebiyat öğretmenliğini seçmiş 

bir kişi. Demek ki kendisinde o yeteneği ve isteği görüyor. 

Edebiyat eğitiminin,  teorik bilgi yerine doğrudan kaynağa gidilmesi, örnekler 

üzerinden sorular, cevaplar üretilmesi yoluyla verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ders 

kitaplarını da bu prensibe uygun biçimde düzenliyor. 
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F. Cevdet Kudret Ödülleri 

Aile olarak genç şair ve yazarların yetişmesine ne denli önem verdiğinizi 

biliyoruz. Düzenlediğiniz yarışmalar ve verdiğiniz ödüllerin yararlı olmadığını 

düşünenler var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? 

Herkes için yeni bir yazar keşfetmek son derece zevkli bir şeydir. Yeni bir dil, yeni 

bir bakış açısı, yeni bir anlatım barındıran bir kitabı okumak insanı sevince 

boğar. Ben böyle bir kitap yakaladığım zaman sonuna doğru, kitap bitiyor diye 

üzülürüm. Ancak Cevdet Kudret Ödülleri’ne yalnızca genç yazarlar katılmıyor. İsim 

yapmış yazarlarımızdan da ödül alanlar oldu.  

Ödüller bir işe yarıyor mu? Çok sorulan bir soru. Bence herkes ortaya çıkardığı bir 

yapıtın, yargısına güven duyduğu kişiler tarafından beğenilmesini ister yoksa ödüle 

zaten katılmaz. Biz de seçici kurul üyelerimizi çok özenle seçmeye gayret ediyoruz. 

Üyeler, bu zor görevi üstlenip  zamanlarını, bilgilerini, birikimlerini ortaya koyarak 

ödüle katılanlar arasından en iyiyi seçiyorlar. Ülkemizde binlerce kitap basılıyor, 

ödüller bunların arasından bir kitabın, yazarın  adının 

duyurulması  açısından kuşkusuz yarar sağlıyordur diye düşünüyorum. 

G. Cevdet Kudret’in Edebî Mirası 

Son olarak Cevdet Kudret sizin için ne ifade ediyor? Onun bıraktığı edebî miras 

hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
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Cevdet Kudret, edebiyatçılığı filan her şey bir yana, kaybettiğim çok kıymetli bir 

varlığı ifade ediyor. 

Üzerinden yirmi sekiz yıl geçmesine karşın hâlâ çok çok çok özlüyorum.   

Edebi mirasına gelince.  Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Örneklerle Edebiyat 

Bilgileri sadece lise öğrencileri için değil 

üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümlerinde okuyan öğrencilerin yanı 

sıra alanla ilgili çalışan araştırmacılar 

için de başvuru  kaynağı olma özelliğini 

kuşaklar boyunca koruyacaklardır. Prof. 

Dr. Handan İnci’nin yeniden gözden 

geçirip titizlikle yayına hazırladığı bu 

kitapların yeni baskıları 2016, 2018 

yılında Kapı Yayınlarından yayımlandı. 

Ortaoyunu ve Karagöz  kitapları, Cevdet 

Kudret’in, “Benden sonra bir şey 

kalacaksa bu iki  eser kalsın.” 

dediği Türk tiyatrosu için kaynak 

kitaplardır. 

Otobiyografik özellikler taşıyan ve üç 

ciltlik bir seri oluşturan Sınıf 

Arkadaşları, Havada Bulut 

Yok, Karıncayı Tanırsınız adlı romanları 

ise Türk toplumunun iki Dünya Savaşı 

arasındaki 30 yıllık kesitini anlatır.  Bu 

kitaplar roman olmaktan da öte yeni 

kuşaklar için bu döneme ait bir bilgi kaynağıdır. Mart ayında Kapı Yayınları yeni 

baskılarını yayımlayacaktır. 

Edebiyat tarihine önemli notlar düştüğümüz bu söyleşi için size Simit Çay 

Edebiyat Etkinlikleri olarak teşekkürü bir borç biliriz. 
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RÜYA** 
Sevinç GÜNGÖR 

 

üya uykunun bekçisidir, derler. İnsan, rüya âleminin yollarında 

ruhuyla yürür, semalarında ruhuyla uçar, uçurumlarından ruhuyla 

sert boşluklara düşer. Bilinçaltının derin dehlizlerinde gezinir.  

Rüyada ruh, dış âlemle irtibatını bir nevi askıya alır, hislerini kâinattan 

çeker adeta. 

 

Rüyanın Bilimsel Yönü 

 

“İnsan ömrünün on ikide biri rüyada geçiyor. 70 yıllık bir yaşamın 4,5 yılı. 

Her gece ortalama 100 dakika. Beynimiz her akşam, bir buçuk saat gibi bir 

zamanı, saçma sapan bir konuya ayırmaz. O rüyayı görüyorsak bir sebebi 

vardır.” diyor uzmanlar. Kısacası rüyaları ciddiye almak ve anlamaya 

çalışmak gerekir. 

 

                                                           
* Künye: Güngör, Sevinç (2021). “Rüya”. Simit Çay Betik, S. 4, s. 10-12. 

R 
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Rüyanın Fıtrî Tanımı 

 

İnsan, rüyasında kaybettiği bir sevdiğini, bir yakınını gördüğünde; 

geçmişteki yaşanmışlıkların ve yaşan(a)mamışlıkların acısını çıkarırcasına 

ona sarılmak ister. Güzel ve hoş rüyalardan uyanmak istemez. 

Uyandığında dudağında bir tebessümle kalkarken kâbusların karanlık 

dünyasından onu kurtaracak bir el, bir ışık arar da bulamaz. Sesini 

duyurmak, bağırmak istese de ses telleri kullanım dışı kalmış gibi kendini 

paralasa da çıkmaz o ses. Güç bela uyandığında kaskatı bir bedendir geriye 

kalan. 

 

 

Rüya, senaryosunu bilinçaltının, yönetmenliğini zihnin, oyunculuğunu da 

ruhun yaptığı bir film gibidir sanki. Belki bilinç tarafından uygulanan 

kontrolün azalmasından belki toplumun baskısı nedeniyle midir bilinmez; 

bastırılan kıskançlık, hırs, öfke, cinsel arzular bazen rüyaların kurgusunda 
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konuyu, olay örgüsünü ve karakteri oluşturur. Yaşanılan olayın rüya 

olduğunu anlayınca “gidişatı değiştirmek” diye bir seçenek vardır. 

Mesela, devam etmesini istemediği bir rüyayı bitirmek için yüksek bir 

yerden atlamak, kendine zarar vererek uyanmaya çalışmak gibi. Ama bir 

grup insan var ki onlar rüyayı görürken akışı değiştirmenin yanında rüyaya 

müdahale de edebiliyor. Bu rüyalara “lucid rüya” deniyor. Öyle ki bu 

insanlar, rüyalarında karşılaştığı ejderhayı rüya esnasında küçültebiliyor 

ya da başka bir şeye dönüştürebiliyorlar.  

 

Gerçek Dünyaya Açılan Kapı  

 

Gizemiyle merak uyandıran sırrına bir türlü vakıf olmadığımız rüyalar. 

Yoğun duyguların deposu rüyalar. Hz. Yusuf’un çocukken gördüğü rüya 

nasıl da Hz. Yakup'u ağabeylerine karşı ürkütmüştü! Hz. Musa’nın annesi 

bir rüya ile onu nehre bırakmamış mıydı? Howe, rüyasında kendini 

öldürmek üzere olan mızrağın ucundaki deliği fark etmesiyle dikiş 

makinesinin iğnesini bulmuştu. Atom maddelerinin kâşifi Niels Bahr, 

rüyası sayesinde güneş sistemiyle atom arasındaki benzerlikleri 

keşfetmişti. Edebiyattan bilime kadar tüm eser ve icatlarda birçok katkısı 

olan rüyaların sır dolu kapısını aralamaya kalktığımızda, bu konuda ne 

kadar az bilginin olduğunu görmekteyiz. 

 

Rüya Yorumları 

 

Rüyalar kıymetlidir. Herkese teslim edilmez. Rüya yorumlamak herkesin 

harcı değildir. Rüyaların sadece % 95'i yorumlanmaya müsaittir. Geri 

kalan bastırılmış korkular, duygular, kaygılardır. Yanlış yapılan yorumlar 

insanı olumsuz yönde etkiler. Rüya tabiri kitaplarındaki kalıplaşmış 

yorumlar, kişisel faktörleri göz önünde bulunduramaz. İki kişi aynı rüyayı 

görse bile ikisine de aynı yorum yapılmaz. Çünkü ikisinin de hayatı, tabiatı 

birbirinden farklıdır. Rüya, kişiye özel yorumlanmalıdır bu yüzden. Ne 

Frued'un ne de Jung'un rüya sözlüğü vardır. Rüyaların dili sözlüklerden, 

tabir kitaplarından öğrenilmez. “Bir rüya, bir isteğin gizlice 

gerçekleşmesidir.” demiş Sigmund Frued. JimmM. Power de: “Rüyaları 

gerçekleştirmenin en kısa yolu, uyanmaktır." demiş. 

 

O zaman hayallerimizi gördüğümüz rüyalarımızı gerçekleştirmek için 

uyanıp harekete geçmeli... 
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RÜYA 
 

 
kısa / uzun öykülerdik çoklukla 

şafağa devrilen cümleler 
yaşamın yörüngesinden firari 

günün rutininden çekilen ilmekler 
kırık ışıklardı geceyi yıldızlayan 

metropollerin REM saatine vuran düşler 
günden geceden uzak bir arafattı mekan 

boşlukta sallanan 
(aşıp da bir eşiği) ışırdık 

 
bekleyen olmaktı köprüler 

güzellemek geleni... kimi gün 
hoş bir gelişin konuğuydu yol ağzında sudaki izim 
eğreti giysilerdik bazen düşük omuz, dar boğaz 

çoğu kez örtünmezdik geceye 
(üşenip de belki) üşürdük 

yalnız renkler konuşurdu o vakit 
(kıyısında suyun) susardık 

 
bazen bir sözcüktü sunu, nadiren zamir 

kovalamazdı sıfatları cins (öz)el isim 
kirli suratlı afacanlar döllerdik güne 

düğün alaylarının yolunu kesen 
(ağaran tenimde) ağrırdık 

 
******* 

 
herkes kendi sınavını hazırlardı gün boyu 

bildik soruların ertelenmiş yanıtları 
her gün kendi karanlığının bekçisi 

varılmak istenmeyen hedef 
yolunu gizleyen çıkış, dar kapı 

kuytuda büzülmüş sancı 
bekler pusuda 

gün ışığında bir sızım kağıt kesiği incecik 
(taşar derinden) taşırdık 
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bir tek ninem büyütürdü masallarımı 
babam kaybolurdu risalelerde 

yalan konuşurdu annem, ar yetiştirip saksıda 
yine de açar –solmazdık, tıkanır– kapanmazdık 

hem iç olurduk, hem kabuk 
(usanıp ırgalanmaktan) ıraksardık 

 
******* 

  
bu denli karanlık çizmeseydiniz günü 

bekleyebilirdim belki sizi 
olmasaydım böyle intihari dizelerin kalemi 

kollarınızda can verirdim kim bilir 
(tutulup kaldığımızdan) tutamazdık 

 
aydın göllerin gümüşsü, şeffaf balığı 

yitmez miydi suskunluğun kararmış sularında 
ya ben? bulur muydum dersiniz yolumu 
çırpınıp bulandırdığı dipsiz çukurlarında 
(kaçınan yüreklerin hızıyla) kaçamazdık 

 
dönüşü sır kapısı her gelişin 

rotayı çizmiş bile görünmeyen eller 
zihnin ışığı önün sıra üç adım 

hiç yorulma 
açma bile gözlerini akıp da savrulurken 

düşlerin alacasında burulma 
(kurcalasak da nafile) kuramazdık 

 
düşündüm, 
düşümdün 

 
Öniz ERCAN 
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RÜYA YORUMSALLAMA** 
 

Anlatıcı: Seda Nur bir gece şu rüyayı görür. 

 

 

Yemyeşil iki sıra dağın ucunda sıralanmış evler. Karşı 

dağdaki evden bir ses geliyor; annem olmalı. Yanına gitmek 

için ayaklandığımda karşı dağa uzanan mermerden beyaz 

bir merdiven beliriyor. Adım adım ilerleyip kolayca dağa 

ulaşıyorum. Annem ortalarda yok. Dağ, deniz olmuş. 

Denizin derinliklerine doğru batıyorum. Öldüğümü 

sandığım anda kendimi bir labirentin çıkmazında 

buluyorum. Labirentin duvarları aynalarla çevrilmiş. 

Kendimi gördüğüm anda koca bir çığlık atıyorum. 

Korkuyla ellerime bakıyorum, kollarım, ayaklarım 

kendimden bir kat büyümüş. Saçımdan tırnağıma hatta göz 

bebeğime kadar yeşilim.  Şaşkın, bakışlarımı göğe doğru 

çeviriyorum. Bulutlar koyu yeşil, gök haki yeşil, Güneş 

çimen yeşili, labirent açık yeşil… 

 

                                                           
* Bu yazı Seda Nur KURT, Hayati SARIEKİZ, Tolga ALVER ve Ensar KILIÇ tarafından 

müşterek olarak yazılmıştır. 
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Anlatıcı: Bu meserretsiz rüyanın ardından, otacı kimliği ile ön plana çıkan 

âlim zat Hayati, İbnü’l-Hükemâ’nın El-Yevmü’l-Ârâz adlı kıymetli eserini 

büyük bir ciddiyet içinde okuyarak şu değerli tabirlere ulaşır: 

 

Sevgili Seda Nur, 

 

 
 

Rüyanda yeşil renkli bir dağ gördüğünü söylemişsin. Rüyada görülen her 

rengin bir anlamı vardır. Halk arasında çok bilinen bir tabir vardır: 

“Rüyanda beyaz görme, toz olur; siyah görme, söz olur.” diye. Yani 

rüyasında beyaz gören, toz olur. Kaybolur ortadan; kaçar, gider. Siyah 

gören sözlenir. Karşısına bir kısmet çıkar. Rüyada yemyeşil dağ 

görmüşsün. Yeşil huzur verici bir renktir (Huzur, varan 1). Dağın 

tepelerinde ev olduğunu görmüşsün. Eğer ki rüyanda dağ yerine tepe 

görseydin ve yüksek yüksek tepelere ev kurulduğunu anlatsaydın bu iyi bir 
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işaret olmayacaktı. Rüya kötüye yorulabilirdi ama sen rüyanda dağların 

tepelerine sıralanmış evler görmüşsün. Bu iyi bir işarettir. Çünkü dağların 

tepelerine kurulan evlerin manzaraları iyidir, önleri kapanmaz. Rüyanda annenin 

sesini duymuşsun. Rüyada annenin sesi, gölgesi, nefesi, ne olursa olsun anne ile 

ilişkili şeyler huzur demektir ve anne ile ilgili kurulan cümlelerin sonuna nokta 

değil kalp konur♥ (Huzur, varan 2). Rüyada merdiven gördüğünden 

bahsetmişsin. Rüyada görülen merdivenden ağır ağır çıkılır. Çünkü “Ağır ağır 

çıkacaksın bu merdivenlerden.” Dağların deniz olması demek, denizin huzur 

verici olması demektir (Huzur, varan 3). Sen rüyanda huzurla ilgili ne varsa 

görmüşsün.  

 

Gelelim rüyanın ikinci bölümüne. Rüyanda labirent görmüşsün (Huzursuzluk). 

Çığlık atmışsın (Huzursuzluk). Ayna görmüşsün ve her şeyi yeşil görmüşsün 

(Huzursuzluk). Bunların hepsinin ortak noktaları gerilim ve korku filmine yakın 

olmalarıdır. Labirent filmi, Çığlık’taki manyak figür, Aynalar filmi ve tabii yeşil 

renkli uzaylıların dünyayı işgali... Bilinçaltın resmen rüyanda ürün yerleştirme 

tekniğini kullanmış. İzliyorsun böyle saçma saçma korkunç filmleri, sonra vay 

efendim rüyamda eniştemi pembe renkli vampir tavşanlar ısırdı, demeye 

başlıyorsun.  

 

Sözün özü rüyanda huzur ve huzursuzluk harmanlanmış. Rüyanın vermek istediği 

mesaj çok açık. Yatağında bir şeyler yeme, kırıntılar yatağına dökülüp de 

kırıntıların üstünde uyuma. Korkunçlu filmler izleme, bilinçaltını temiz tut. 

Çöpleri çöp kutusuna at. 

 

Anlatıcı: İşbu rüya tabirini beğenmeyen Seda Nur, soluğu rüya şahmeranı olarak 

da bilinen tiyatroya seslenen adam Tolga’nın yanında alır. Onun yüksek ilim 

tahsil eden berraklaşmış dimağından bir pırıltı umar. 

 

Evlat! 

 

Rüyan biraz yeşillik salatasına dönmüş olsa da toparlayacağım şimdi. Senin baba 

tarafından bir mirasın var evladım. Karşı dağdaki evden gelen ses babanın 

ebesinin sesi. Yazık kadıncağız dolarların içerisinde sıkışmış kalmış. Mermerden 

beyaz bir merdiven belirmesi bu paranın ananın ak sütü gibi helâl olmasından 

kaynaklı. Bu yüzden kolayca bu dağa ulaşıyorsun. Annen ortalıkta yok çünkü o 
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senin babanın ebesi olduğunu söylemiştim. Kerâmet sahibi insanlarla dalga 

geçilmez. Eben diyorsam ebendir. 

 

Dağın denize dönüşmesi babanın ebesinin tatil merakından ileri geliyor. 

Gününü gün etmiş bu paralarla kadın. Neyse ki o kadar çok ki bu para 

bitirmeye hiçbir tatilin gücü yetmez. Denizin dibine batman sana gelecek 

paraların içinde boğulmanla alâkalı. Bu yüzden öldüğünü zannediyorsun. 

Labirent dediğin şey ebenin binbir odalı evi. Kadının gözü hiç doymamış, 

yemiş, içmiş, gezmiş. Tek başına yaşamasına rağmen kocaman bir köşk 

satın almış. Kendini beğenmişin teki. Her yere aynalar koydurmuş. Ne 

kadar çok zengin olduğunu fark ederse o kadar mutlu oluyor. Kendini 

görüp çığlık atma olayına gelirsek paraların yeşilleri sebebiyle yeşermiş 

olman evladım. Her yerin büyümüş zira para kimdeyse o büyür, kocaman 

olur. Dolarlar o kadar kaliteli ki hemen izi çıkmış üzerinde. Göğe baktıktan 

sonra her yeri yeşil görmenin anlamı ise ebenin hayata veda etmesi. 

Korkma tüm paraları sana bırakmış. Bu kadının nerede oturduğunu 

söylememi istersen beni biraz yeşillendirmen gerekiyor.  

 

Yeşillenelim ki büyüyelim evladım. 

 

Anlatıcı: Böyle yüce bir feylesoftan kıymet dolu ve hikmetamiz sözler 

duyan Seda Nur’un gözlerinden bir damla yaş düşer. Yaşın düştüğü yerde 

yaşlı ve ak sakallı bir pir görünür. Pir, elindeki 4tezekli bakır kaptan Seda 

Nur’a bade içirir. Öyle derler ki, o gün bugündür; zihni açık kalbi muhkem 

Seda Nur, badeli bir âşıktır.  
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“RÜYANIN PSİKOLOJİSİ” ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME* 
Elif SAĞLAM 

üyalar geceleri kendi kendimize anlattığımız öykülerdir.” 

diyor Jacques Montengero. Rüyalarımız bazen gün içinde 

uğraştığımız sıkıntılarla şekillenir, bazen de gelecek 

güzelliklerin habercisi olarak yorumlanır. Rüyalardan her bireyin 

çıkarımları farklı olur. Belki de beklentilerimize göre yorumlarız 

rüyalarımızı. Bu fikirlerimiz hep öznel nitelik taşır. 

Rüyalar üzerine araştırmalar yapan uzmanlar ise rüyalarda yaşanan 

süreçleri; rüyaların uykunun hangi evresinde görüldüğünü; kadınlar, 

erkekler ve çocukların nasıl rüyalar gördüklerini incelemeyi 

amaçladıklarından rüya deneylerine başvurmuşlardır. Rüyalar büyüsel, 

bilişsel, psikoanalitik ve nörobiyolojik yaklaşımlara göre incelenebilir. J. 

                                                           
* Künye: Sağlam, Elif (2021). “Rüyanın Psikolojisi Üzerine Bir Değerlendirme”. Simit Çay Betik, 

S. 4, s. 19-20. 

“R 
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Montengero “Rüyanın Psikoloji” adlı eserinde 

rüyalarla ilgili kırk üç farklı soru sorarak rüyaya dair 

her şeyi incelemeye çalışmıştır. Montengero bu 

soruları bilişsel bir bakış açısıyla yanıtlamıştır. Fakat 

yer yer farklı yaklaşımlara göre de rüya 

incelemelerine yer vermiştir. Lisans yıllarında Jean 

Piaget’ye asistanlık yapan Montengero Cenevre 

Üniversitesi Rüya Araştırmaları Laboratuvarı’nda 

birçok rüya anlatısı incelemiştir.  

“Rüyalar insanların anlayışlarını, meşguliyetlerini 

ve ilgi alanlarını gösterir.” (Rüyanın Psikolojisi, 

s.72) Bu fikirden yola çıkılarak bazı rüyaların 

buluşları ve sanat eserlerinin oluşumunu sağladığı 

belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda bu çeşit rüyalara 

“yaratıcı rüyalar” denilmektedir. Bu duruma kitapta 

dikiş makinesini icat eden Elias Howe ve gördüğü 

vahşilere esir olma rüyası örnek verilmiştir.  

Eserin sonuç bölümünde Montengero rüyalarla ilgili 

genel değerlendirmelerini sunduktan sonra kendimiz 

test etmemiz için bir bölüm eklemiş: Rüyalarımızı 

gözlemleyip, onları analiz edip rüyalarımızı 

anlamlandırmamız gerektiğini vurgulamıştır.  

Kitabı okuduğunuzda bilişsel rüya incelemesinin 

nasıl olduğunu öğrenecek, psikoanalitik ve 

nörobiyolojik yöntem eleştirilerini görecek en 

önemlisi de daha fazla rüya çalışması okumak 

isteyeceksiniz. Eser genel olarak akıcı bir anlatıma 

sahip olsa da psikoloji alan yazınına uzaksanız ek 

okumalar yapmanız gerekecektir. Ayrıca yayınevi ve 

çeviri konusunda hassas okurları üzecek bazı 

hatalara da rastlayacaksınız. Eserdeki bazı 

cümlelerin özensiz çevrildiğini düşünebilir, birkaç 

sözcükte de hece bölme hatasıyla karşılaşabilirsiniz. 

 

 

 
 

Kelebeğin 
Rüyası 

Kelebeğin Rüyası, Türk 
sinemasında rüya konusunu 

en güzel yansıtan edebî 
filmlerin başında geliyor. 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Belçim 

Bilgin gibi önemli isimlerin yer 
aldığı filmin yönetmeni ise 

Yılmaz Erdoğan. 

Film, 1940'lı yılların 
Zonguldak'ında geçiyor. 

Kömür madeninde çalışanların 
zorlu hayatını edebiyat 

öğretmeni Behçet Necatigil'in 
penceresinden sunuyor. 

Necatigil'in öğrencileri olan 
Rüştü Onur ve Muzaffer 

Tayyip Uslu'nun trajik hayat 
hikayesi filmde başarı ile 

yansıtılmış. 

 

 
ÖNERİ 
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Bugün bir yol olsun ömür, 

Hani uzunca, başka başka ülkelerden süzülmüş, envai çeşit deneyimle 
Yeşilin dört beş tonu, 

Sağlı sollu; bir zeytin, bir palmiye ve adını bilmediğin onca ağaç 
Göğün bin bir hali; 

Hiç görmediğin muson yağmurları tenine dokunsun, 
Ekvatorun on iki güneşi kavursun rengini 

Bugün Afrikalara git belgesellerin çekildiği parklara, 
Namibya’da bir yavru ceylan nasıl da canını kurtarıyor 

Bir kitapta okumuştun, beyaz fili gör bugün 

Okyanuslara dal, nefessiz yaşamama izin veriyor bu şiir 
Ay’a paraşütle çıkmana da, bulutların üzerinde uyumana da müsaade var 
Atlantik’te Santa Maria’da kuma gömülüyorsun, istediğin kokteyl elinde 

Tuzlu saçlarını şelalede yıkarken, 
hava nasıl istersen o halde, saat kaç olsun isterdin? 

Yerinden kalkmana gerek yok 
gözlerini kapadığın an iki dilim margarittan yanında 

Bir film çevriliyor gökyüzünde 
Doksan yılı, Pretty Woman’ı ilk izleyenler arasındasın 

 
Dün sevmediğin ne varsa bugün uzakta 
Tek günde devri alem yapıyorsun bugün 

Senin kaşif gözlerin Kolomb’u okuyor 
Buzulların içinde donakalmış bir nefes, bir kalp keşfediyorsun 

Bir canlıya hayat veriyorsun bugün sıcaklığınla 
Bugün dünya dili konuşuyor insanlar, 

Sahra Çölü’nde verimli topraklardan bahsediyorlar, 
Serapların artık gerçek olduğundan 

 
Bugün eve dönmeden kabristana uğruyorsun 

Bu şiirde ölmek bir efsane sadece 
Kim varsa kaybettiğin, oracıkta ferforje bir masada oturmuş, 

Akşam beş çayını içiyor, gözlerinin içi gülüyor 
Uzaktan el sallıyorsun, gözlerin dolmuş, kalbinde başlamış yayılmaya huzur 

Son kez öpüp kokluyorsun 
Eve dönmek vakti, dünya diliminde uyku saati 

Bir rüyadan diğer bir rüyaya dalıyorsun. 
Bu şiir sana güzel bir rüya olsun. 

 

 
 
 
 

                                                                                                   Zeynep GÜLDİKEN 

YOL RÜYASI 
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OSMAN GAZİ’NİN RÜYASI* 
Dalyan SADIÇ 

 

“Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.” (Muhammed Ali) 

“Rüya bilinçdışına açılan kral kapısıdır.”(Freud) 

 

arihin pek çok sayfasında pek çok rüya ya da efsaneler gerek rüyayı 

görenin gerekse büyük kitlelerin hayatını derinden değiştirecek, 

silinmez izler bırakabilecek olaylar silsilesine sebep olabilir. 

Yazımızın konusu her ne kadar bazı tarih bilimcileri tarafından hem 

Ertuğrul Bey hem de Osman Bey dönemine atfedilse de “göğüsten doğan 

ay, göbekten çıkan ağaç, ocaktan çıkan bir pınar, çağlayan” 1  gibi 

anlatımlara sahne olmuş, Osman Gazi’nin gerçekleşen rüyası olacaktır. 

Nitekim bu; nübüvveti, saltanatı ve yeryüzünde hüküm sürene barışı ve 

esenliği sağlamada çok önemli bir yere koyulan ve Osmanlı Devleti’nin 

doğuşuna zemin hazırlayan bir rüyadır. 

 

                                                           
* Künye: Sadıç, Dalyan (2021). “Osman Gazi’nin Rüyası”. Simit Çay Betik, S. 4, s. 22-23. 
1Çetin Halil, Tarih İncelemeleri Dergisi, Temmuz 2012,  39. 

T 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 23 

 
Türklerin İslam’dan önceki şaman ve Gök Tanrı 

inançlarında çok önemli bir yere sahip olan şüphesiz pek 

çok rüya, efsane, olağanüstü tabiat olayları mevcuttur. 

Bunu anlamak için Kızılelma, Ergenekon, yol gösteren 

kurt gibi birkaç örneği incelemek yeterli olur.  

 

Elbette ki Türklerin İslam’la tanışıp İslam’ın bayrağını 

öncekilerden çok daha ileri taşımalarındaki belki de en 

önemli sebep, tarihleriyle olan köklü ve kopmaz 

bağlarıdır. Bu da Türk-İslam sentezinin ortaya çıkması ile 

mümkün olmuştur. İşte bu sentez içerisinde İslam dininin 

de rüyalara bakış açısı çok önemlidir. Pek çok hadiste ya 

da Hz. Muhammet’in hayatında peygamberliği zuhur 

etmeden önce ve sonraki yaşadıklarında, rüyaların etkisi 

çok büyüktür. Görüldüğü üzere her iki tarafta da rüyalara 

yüklenen anlamlar böyle kutsal ve önemli olunca 13. yy 

Anadolu’sundaki siyasi teşekküllerin içerisinde bir 

çadırda yeşermeye başlayacak büyük bir devlet 

kaçınılmaz hale gelmiş görünüyordu.  

 

Tasavvuf erbabı dervişler, işin kılıç boyutundan çok daha 

önce Anadolu’da sevgi, hoşgörü, paylaşmak, emek gibi 

kavramlarla insanların gönüllerine İslam’ı yerleştirmişler 

ve ardından gelecek olan Ertuğrulları, Osmanları 

kahraman olarak kabul ettirmeyi başarmışlardı. İşte böyle 

bir zamanda Osman Gazi, kendi devrinin en önemli Ahi 

şeyhi, sevilen sayılan ulu’su, akıl hocası Şeyh 

Edebali’nin 2  dergâhında misafir olduğu bir gece, 

rüyasında şeyhinin göğsünden o parlak ayın doğumunu ve kendi göğsüne girip koca 

bir çınar ağacı ile dört bir tarafa dal verip büyüdüğünü görmüştür. O bu rüyayı şeyhi 

Edebali’ye anlatmıştır. Bundan sonrası pek pek çok tarih kaynağında geçmektedir. 

Yazımızın maksadı derinlemesine tarih araştırması ya da tartışma yönlü bir yazı 

olmadığı için bu kadarla sınırlı kalması daha doğru olacaktır. Ancak rüyalar ile de 

amel olunmayacağı gibi hikmetinden sual olunmayan Yaradan’ın izni ile bir rüya ile 

filizlenen o çınar ağacı ya da o pınar tam 623 yıl gibi muazzam bir zaman büyümüş, 

çağlayarak akmış, pek çok siyasi, askerî, bilimsel başarılara imza atmıştır. Bu çınar 

daha sonra tarihte silinmeyecek izler bırakarak devrini tamamlamıştır.  

 

Bu eşsiz rüya elbette ki görüldüğü bu topraklarda bir başka Türk büyüğü olan 

Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından hür ve bağımsız 

Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşatılmış ve ilelebet yaşatılmaya devam edecektir. 

 

 

                                                           
2 Şeyh Edebali, daha sonra Osman Gazi’nin kayınpederi olmuştur. 

 

 

 
OSMANCIK 
Tarık Buğra, bu eserinde 
Osman Bey’in rüyası ile 

başlayan Osmanlı’nın kuruluş 
aşamasını anlatmaktadır.  

   ÖNERİ 
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DÜŞSÜZ KUYU 
Onur KILAVUZ 

aman eşsiz bir kahraman, deli uykulardan uyanmayan, kırmızıya çalan 

gözlerin beyaz yaşları gibi. Göz ne renk olursa olsun, gözyaşı aynı renk. 

Acı aynı acı. İlaç aynı ilaç. Zamandır o kahraman, uçamayan, kaçamayan 

bizlere. Gece; gölgede yatan sessizlik büyücüsü gibi narin, gökkuşağında 

sallanan gözyaşı meyveleri gibi tatlı, Tanrısal kuyulardan aşırılmış göz hakkı gibi 

masum aktı içimin ta içine. Öyle bir hissettim ki geceyi bu gece, gece oldum, 

geçe doydum. 

 

Bekledim hüzünlü bir gözyaşı damlası 

kaysın titreyerek koca gözlerimden, 

sökerek içimdeki zehri. Müsaade etmedi 

tılsımlı hayat kokuları buna, damlayan 

yıldız ışıkları titreşirken. 

 

Atamadım içimdeki zehri, geceyken 

zifiri. Varoluş izdüşümlerimi aradım 

sonra kömürleşmiş ışık huzmeleri 

altındaki gözlerimle. Bulabildiğim tek 

geçer şey “kendim” olsaydı bari, 

geçemedim. Kendi gözümden 

geçemeyen ben, geçiyordum bu hayattan 

tam 38'imde. 

 

Sessizliğin kıyısında beklemek istedim, 

kendimi ve kendimizi. Çoğul ben 

olmasa, tekilliğimle ne yapardım dedim 

yakamoz parlaklığında kaybolmakta olan 

kuğuya. En bilinmedik öykülere yelken 

açmışken zaman denen dost, gözden 

geçirmeliydim hayatımın en uçsuz 

bucaksız kanamalarını. Direkleri 

sallanan bir salıncağın tam ortasında 

bırakmışken beni siluetler, tanımak için 

çırpınmalı mıydım o en kaçamak yüzleri. 

 

Belki de girmeliydim, vakti de gelmişti hatta... Tüm kanamalarımla... Düşsüz bir 

kuyuya... 

 

 

Z 
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Uyu can içim 

Birleştir tüm parçaları 

Gör can kırıklarını 

Sonra yapıştır yara 

bantlarını 

Kan sızan tüm kesiklere 

 

Uyan şimdi 

Unut rüzgârı 

Unut çatlakları ve tüm 

kırıkları 

Ruhundaki rüyaya günaydın 

 

 
Rumeysa KULA KILIÇ 

 

RÜZGÂRLI DÜŞLER 

 

Sıcak bir samyeli eseli beri 

Çatladı yürek toprağı 

Kurudu günden güne insanın vicdanı 

Artık gözlerdeki vaha da yetmez oldu 

Çöldeki gülü aramak kadar zorlaştı her şey 

Çöle alışmak istemiyorum 

Fakat ne kadar gücüm kaldı bilmiyorum 

Mataramdaki su iyice azaldı 

Çatlayan yüreklere nem lazım 

 

 

Yaşlı kurtların öpülmeyen elleri 

Çatal dilinin sesini çağırıyor 

Rüzgâr şiddetini iyice artırdı 

Eller gözümün önünde ufalanıyor 

 

Özgün Resim:  

Evrim Gonca 
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FİLM GİBİ 
Dilara GÜVENİR 

 
Bir de film gibi rüyama girdi." dedi adam. Sanki film gibi hissettiren sadece rüyasına 

girmesiymiş gibi. Farkında mısınız bilmem... Hayallerimizi, duygularımızı, 

imkânsızlıklarımızın sınırlarını rüyalara benzetiriz. Aslında en olası şeylerdir 

rüyalar. Ama ben bu düşünce ve inanışların ötesinde bambaşka bir şeye, inanıyorum 

galiba. Yaşayamadıklarımızı; doludizgin orada yaşıyoruz ama iyi ama kötü sonuçlarını 

daha kesin görüyoruz. O yüzdendir rüyalarda duygularımızı hissedişimiz, o yüzdendir 

uykudan uyanmak istemeyişimiz.  

 

En çok özlediklerimizi görürüz bazen, parmaklıklar ardında gördüğün adamı… Rüyanda 

o parmaklıkların içinden; görünmez olarak geçip o adama sarılarak bulursun kendini. 

Yaşamını yitiren en sevdiğin insanı, bambaşka ama hayal edemeyeceğin kadar güzel bir 

yerde kahkaha atıp birlikte meyve yerken görürsün. Ya da haber beklediğin bir arkadaşını, 

sana acı dolu sözler söylerken bulursun ve buna film gibi deriz film gibi...  

 

Kafamızda gün içinde yaşadığımız acıları, mutlulukları, ben bunu kaldıramam 

dediklerimizi rüyamızda görürüz belki de... Sen insansın, yaşayacaksın bazen yaşamak 

istemeyeceksin ama inadına dimdik duracaksın, der bazen uyurken bir ses sana. Bu kendi 

" 
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sesin değil de nedir? Bu gücünü toparlaman için bir nefes değil de nedir? Eski aşkının 

sana sitem ettiğini görürsün rüyanda belki ayrılırken en çok sen, kendini suçladığın 

içindir? Belki de kendini hiç sevmediğin için oklar hep seni gösteriyordur. Uyusan 

da kurtuluş yok hayattan biliyorsun değil mi? 

 

 
Lafı gelmişken bir de aramızda yaşadığı acılardan kurtulmak için uykuya sığınanlar var. 

Kaçtığını sanıyor insan ama asıl küçük düşünce dünyasında teslim oluyor kırgınlıklarına. 

Aslında daha çok imkân vardır orada, yakalandığında uçabilirsin, ilginçtir ki genelde karşı 

taraf seni yakalayamaz ya da uçma gibi bir yeteneği yoktur... Uçurumdan düşersin ama 

yenilenirsin. Daha güçlü kalkarsın. Bazen de yaşayabildiğin en kötü acıyı rüyanda 

yaşarsın, uyandığında hayatına şükredersin. “Ben bunu yaşadım, daha kötüsünü hem de.” 

der bir ses size. Sizin de içinizde bir ses bunu diyor iyi dinleyin... Yaşamadıysanız da bu 

yazıyı okurken bir şeyler kıpırdamışsa yüreğinizde yine en hisli insan sizsiniz...  

 

Rüya yaşama hazırlıktır. Bazen neyi ne kadar kaldırabileceğinizi ölçer, rol yaptığınızı da 

anlar ayrıca... Kendini denemek için imkân oluşturur size... Ama sığınak da olur, kaçmak 

istediğinizde düşünce dünyasına, size kollarını açar, cömerttir. Bazen bu düşünce 

dünyamızdan suçlulukta duyarız. Bunu da yaşadık bence, hâlâ yaşıyoruz... Yaşamdan 

nasıl sorumlu tutuyorsak kendimizi rüyamızdan da tutarız, şu an hayatımızda olan insanı 

değil de eskiden sevdiğimiz insanı görürüz mesela. Gerçekten suçlu sen misin peki? Ya 

da hiç yapmayacağın bir şeyi rüyanda yapıyorsan? Yoksa kalbinin derinliklerinde bir 

duyguyu bastırdığın için hayat sana “Artık acı kendine.” mi diyor? Ama sen bu işarete 

rağmen daha mı çok suçluyorsun kendini? Kim bilir... 
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CAM KIRIĞI 
  Alper SADIÇ 

 

Buz mavisi gökyüzünde pamuk öbekleri gibi bulutlar salınarak geçiyor 

gözlerimin önünden. Bir melodi çalınıyor kulaklarıma. O kadar hoş bir melodi ki 

bu, bir süre sonra ruhum müthiş bir coşkuyla dalgalanıyor. Yan yana sıralanan 

notalardan her biri ince bir kıvrılışla çengiden ayrılıp havaya karışıyor, orada bir 

süre kaldıktan sonra bulutlara yoldaş oluyordu. Her güne taze bir umutla başlayan 

insanların cümlesi, sadece çocuklarca değil yetişkinlerce de yüksek sayılabilecek 

tepeden ellerinde çeşit çeşit çengilerle iniyorlar. Rengârenk uçurtmalar beliriyor 

yavaş yavaş. Kuyrukları bir sağa bir sola giderken tebessümlerle birlikte 

yükseliyorlar gökyüzünde. Bu uyum içinde sürekli gözüme çarpan bir karaltıya 

dikkat kesiliyorum. Bakışları uğultulu bir rüzgâr gibi dolaşıyor etrafımda. 
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Kalabalığa dalıyor, bulutları dağıtıyor, gitgide 

şiddetini artırıyordu.   Yorulmuş olmalı ki 

kendisi gibi yaşlı bir zeytin ağacının gölgesine, 

kalbime çöken sıkıntı gibi bağdaş kurup oturdu. 

Dudakları huzursuzca kıpırdanırken elindeki 

cam şişeyi ansızın yerdeki taşa sertçe vurdu. 

Çıkan ses melodiyi, sıçrayan cam parçası 

parmağını kesti. Her yerde gözüme batan cam 

kırıkları vardı. Kalabalık beni görünce 

duraksadı, yaşlı kadına yaklaştığım için ve biraz 

da tedirgin oldu.  

Yanı başında duran başka bir şişeyi daha eline 

aldı ve “Kötülük eden kötülük bulsun.” diyerek 

kırmaya başladı. Geldiğimi görünce önce 

gözleri sonra elleri değdi ellerime. Donakaldım! 

Bizden kaçan saniyeler, dakikalar o an 

duruverdi. Hiç buradaki kadar kalbim 

ağrımamıştı. Burada acı çekiyordum. Gerçekten 

acı çekiyordum. Bulaşıcı bir hastalık gibi 

kalabalığı kuşatan korku bana da sıçramıştı. 

“Bakma benzimin solmuş rengine, iğrenme; 

biçareyim işte annem!” dedi yaşlı kadın. 

Bu bir rüya olsun. Anneme n’olmuş böyle? Her 

şey çok güzeldi. Uçurtmalar nerede? Üşümeye 

başladım. Madencinin erken kararan günü gibi 

akşam oluvermiş. Kalabalık da dağılmış. 

Gözlerimi kapatıp açarsam uyanabilirim. 

Gözlerimi tekrar açtığımda rüzgârda nazlı nazlı 

sallanan servi ağacının dallarına konmuş 

kargalardan başka kimsecikler yoktu etrafımda. 

Mutlu olmak böyle bir şey olsa gerek. 

“Rüyaymış.” dedim kendi kendime, ağır 

adımlarla yürürken. Yüzümdeki tebessüm, bir 

alay kargayı yerinden eden şangırtıyla 

kayboldu... 

 

 

HAYATA UYANMAK

İsimsiz bir genç adam, gündelik 

olaylar arasında geçişler olmayan ve 

nihayetinde varoluşsal bir krize doğru 

ilerleyen ruhani bir varoluş yaşar. 

Sessizce gözlemler, ancak daha sonra 

metafizik, özgür irade, sosyal felsefe 

ve hayatın anlamı gibi konular 

hakkında ilginç akademisyenler ve 

sanatçılardan gündelik restoran 

müdavimleri ve arkadaşlarına kadar 

değişen diğer karakterleri içeren 

felsefi tartışmalara aktif olarak katılır. 

Diğer sahneler kahramanın varlığını 

bile içermez, bunun yerine rastgele 

izole edilmiş bir kişiye, bir grup 

insana veya bu tür konularla bedensiz 

bir perspektiften ilgilenen bir çifte 

odaklanır. Film aynı zamanda 

varoluşçuluğa, sitüasyonist siyasete, 

post-insanlığa, André Bazin'in film 

teorisine ve berrak rüyalara da 

değiniyor ve çeşitli ünlü entelektüel ve 

edebî şahsiyetlere isimleriyle 

göndermeler yapıyor. 
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BALİ’DE YENİ BİR RÜYAYI KEŞFEDİN 
Esra KOÇUM ARICI 

 

arklı tatil anlayışınızı farklı kültürler ile birleştirmek için Bali'yi 

mutlaka rotanıza ekleyin. Son yıllarda popülaritesini artıran Bali, 

Endonezya’nın önemli tatil adalarından biri. Bali'de gezip 

görülecek yerlerin listesi bir hayli kabarık. Bu derya denizde kaybolmadan 

gezmek isterseniz iyi bir plan yapmanız faydalı olacaktır. Bunların 

çoğunluğunu tapınaklar, pirinç tarlaları, sonsuzluk havuzları, göz alıcı 

kumsalları ve doğası oluşturur. Layıkıyla gezmek isterseniz 10-15 gün 

ayırmanız gerekebilir. 

F 
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Bali’nin yolları özellikle motosiklet kullanımı için daha elverişli. Eğer 

motosiklet ehliyetiniz varsa uygun ücretlere kiralama seçeneğini 

kullanabilirsiniz. Ya da yerel bir rehberle 

anlaşıp kısa sürede iyi bir planlama ile 

görmek istediğiniz çoğu yeri ziyaret 

edebilirsiniz. Yerel rehberler ve halkla 

İngilizce ile çok rahat anlaşabilirsiniz.  

Göz Alıcı Tapınaklar 

Endonezya halkının çoğunluğu İslam dinine 

bağlı olsalar da Bali halkının büyük 

çoğunluğu Hinduizm dinini benimsemiştir. 

Bu sebeple adada görülecek en önemli 

yerlerin başında tapınaklar gelir. Buradaki 

tapınaklar aslında aileye özgü tapınaklardır. 

Yani her aile ya da aşirete ait farklı 

tapınaklar yapılmıştır. Her evin mutlaka bir 

ibadet alanı vardır. Turistlere açık olan 

tapınak alanları ise büyük çoğunlukla 

kraliyet tapınaklarıdır. Bu tapınakların 

çoğunluğu Çin mimarisinden etkilenmiş 

olup üçgen bir formda yükselir. Bu da 

insanlar âlemi, tanrılar âlemi ve en üst 

mertebe ilahi âlem gibi farklı alanları 

simgeler. Bali’ye gittiğinizde görmeniz 

gereken sizi etkileyecek olan bazı tapınaklar 

şöyledir:  

 Tanah Lot Tapınağı 

 Uluwatu Tapınağı 

 Pura Ulun Danu Bratan Tapınağı 

 Tirta Empul Tapınağı 

 Taman Ayun Tapınağı 

 

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 32 

 
Maymunların Yaşam Alanı 

İnanışlardan bahsetmişken maymunların Hindular için 

kutsal hayvanlar olduğunu söylemeden geçemeyiz. 

Öyle ki maymunlar için yaşam alanları oluşturmuşlar. 

Her gittiğiniz tapınak alanında serbestçe gezen 

maymunlarla karşılaşmanız çok olası. Bu yaşam 

alanlarının en bilineni Monkey Forest. Girişte sizi 

uyarıcı levhalar var. Maymunlara yaklaşmayın, göz 

teması kurmayın ve asla yiyecek vermeyin, gibi. Orası 

maymunların serbestçe dolaştıkları bir alan ve siz 

sonradan dâhil oluyorsunuz. O yüzden kurallara 

uyduğunuz takdirde herhangi bir sorunla 

karşılaşmazsınız. Aksi halde elinizdeki telefonu, 

gözlüğünüzü maymunlara kaptırabilirsiniz.  

Turistlerin Gözde Mekânı Pirinç Tarlaları 

Bali'de de pirinç tarlaları turistleri kendine çeken en 

önemli destinasyonlardan biri. Arazinin eğiminden 

kaynaklı özellikle teras şeklinde kurulan bu tarlalarda 

yetişen pirinçler halkın ana gelir kaynağı. Bunun yanı 

sıra bu bölgelere giden turistlerin pirinç tarlalarını 

ziyaret etmelerinden dolayı ikinci bir gelir kaynakları 

oluşmuş durumda. Ayrıca bu alanlara kurulan salıncak, 

skybike gibi farklı aktiviteler de turistler için oldukça 

çekici. Öyle ki salıncaklara binmek isterseniz 

metrelerce sırayı beklemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer 

sıra beklemek istemezseniz bilete ilave bir ücret 

ödeyerek express sallanabilirsiniz. 

Muhteşem Güzellikteki Sonsuzluk Havuzları 

Bali’nin popülaritesini arttıran yerlerden biri de eşsiz doğanın tam ortasındaki 

sonsuzluk havuzları. Bu havuzlara belli bir miktar giriş ücreti var. Farklı 

kategorilerde bu ücrete artı olarak yeme içme seçenekleri mevcut. Sınırsız yeme 

içme hakkından faydalanma imkânınız olduğu gibi sadece belli şeyleri yeme içme 

de yapabilirsiniz. Günlük olarak verdiğiniz bu ücret kapsamında havuzdan ve 

dinlenme alanlarından gün boyunca sınırsız olarak faydalanabilirsiniz. Halka açık 

Dünyanın En Pahalı 

Kahvesi Bali’de 

Pirinç tarlalarını ziyarete 

gittiğinizde kahve tadımı 

yapıp sevdiklerinize ve 

kendinize dünyanın en 

pahalı kahvesi olan Luwak 

kahvesinden hediye 

alabilirsiniz. Luwak 

kahvesinin hikâyesi aslında 

bu bölgede yaşayan misk 

kedisinin yediği ve 

sonrasında dışkıladığı 

kahve çekirdeklerinden 

üretilmesidir. Dünyanın en 

pahalı kahvesi olma 

sebebine gelirsek oldukça 

az üretilmesi ve üretim 

aşamasındaki birtakım 

zorluklar. Bu tadım 

merkezlerine genelde giriş 

ücretsiz. Ancak içeri 

girdikten sonra dilediğiniz 

bir kahveyi sipariş edip 

pirinç tarlası manzarasına 

karşı içebilirsiniz.  
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havuzları tercih edebileceğiniz gibi kendinize özel sonsuzluk havuzu seçeneği 

olan villalarda konaklayabilirsiniz. Bali, her bütçeye uygun bu tip seçenekleri 

bulabileceğiniz konaklama alanlarına sahiptir.  

Instagram Rotaları 

Bali, en ünlü destinasyonlardan biri olunca instagram âleminin de 

dikkatini çekmiş durumda. Hatta öyle ki turistler için instagram rotaları 

bile oluşturulmuş. HandaraI conic Gate de o rotaların başında geliyor. 

Buranın herhangi bir anıtsal özelliği yok. Ancak arka planda ticari zekâ 

barındırıyor. Çünkü burası aslında Bali’nin en ünlü otellerinden birinin 

giriş kapısı. Eğer bu otelde kalıyorsanız bu kapı önünde fotoğraf çektirmek 

için para ödemeniz gerekmiyor. Ancak otelde kalmıyorsanız girişte bilet 

kestirip yaklaşık 1 saat bekleyerek fotoğraf çektirebilirsiniz. 

Bali'deki Instagram çılgınlığının ne derece olduğunu hayal etmek 

isterseniz şu bilgiyi paylaşalım. Kuş yuvası ya da salıncak gibi objelerle 

donatılarak sadece fotoğraf çekmek için tasarlanmış parklar mevcut. 
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FARKHUNDA’NIN RÜYALARI 
Hayati SARIEKİZ 

 

 “Neler görüyorsun rüyanda?” 

 “Kaplumbağalar görüyorum. Bir sürü kaplumbağa… Dişlerimi 

sayıyorlar. Onlar saydıkça dişlerim sararıyor. Sonra da dişlerimin hepsi 

dökülüyor.” dedi küçük kız. 

 “Hımm... Peki, hangi aralıklarla görüyorsun bu rüyayı?” 

 “Her gece.” 

 Derin düşüncelere daldı Ölübaba. Önünde açık olan kitabı karıştırdı. 

Bildiği bir kaplumbağa büyüsü yoktu. Kitabı karıştırmaya devam etti. 
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 Küçük kız aylardır aynı rüyayı görüyordu. Neredeyse gitmedikleri doktor 

kalmamıştı. Son çare olarak –ağabeyinin karşı çıkmasına rağmen- bir tanıdığın 

tavsiyesiyle Ölübaba’ya gelmişlerdi. Doktorlar çare bulamamışsa kesin cin 

falan musallat olmuştu küçük kıza. 

 Ölübaba’yı küçümsemenin yeri ve zamanı değildi. O ki yıllarını bu 

sektöre adamıştı. Kaçlarca hastaya deva bulmuştu, bilinmezdi. Öyle ölü falan da 

değildi. İsim böyle çok daha havalıydı. 

 Ölübaba kitabı karıştırırken küçük kızın annesi tedirgin bir ifadeyle 

kızına bakıyordu. Kızın ağabeyi de hoşnutsuzca hocayı izliyordu. O inanmazdı 

böyle şeylere. 

 Hoca kitapta aradığını bulmuş gibi başını kaldırıp kızın annesine baktı. 

 “Durum çok kritik.” dedi.  

 Anne korktuğu başına gelmişçe sordu: 

 “Nesi var kızımın hocam?” 

 “Garaja kabilesinden Latozza adlı cin musallat olmuş kızınıza. 

Zamanında gelmeseydiniz kız aklını kaçırabilirdi.” dedi Ölübaba. 

 Küçük kız çok korkmuştu. Kardeşinin korktuğunu gören ağabeyi 

sinirlenmeye başlamıştı. 

 “Ben bu kabileyi iyi bilirim. İçiniz rahat olsun. Şimdi bir muska 

yazacağım. Bu muska kızı koruyacak.” dedi Ölübaba. 

 “Kardeşimi bir kâğıt parçası mı koruyacak yani? Allah’tan ümidi kesip 

bu kâğıt parçasına mı güvenelim?” dedi ağabey epey sinirlice. 

 “Benim ilmimi hafife alma zındık! Sana bir muska yazarım, patlıcana 

dönersin!” dedi Ölübaba. 

 “Sus.” dedi anne. “Oğlum, sus. Hocanın işine karışma. Hocam, siz onu 

affedin lütfen. Gereken neyse onu yapın.” dedi çaresizce. Annesinin 

çaresizliğini gören ağabey sessiz kalmayı tercih etti. 
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 Ölübaba özene bezene bir kâğıda bir cümle yazdı. Sonra kâğıdı özene 

bezene katladı. Özene bezene kâğıdı bir poşetin içine koydu. Özene bezene 

yutkundu ve konuştu: 

 

 “Haftada bir buraya geleceksiniz. Durumdan beni haberdar edeceksiniz. 

Duruma göre ben cinler âlemine geçip o kabileyle iletişime geçeceğim. Ha bu 

arada, her geldiğinizde iki yüz lira getireceksiniz. İş bir yılı aşarsa ücret 

enflasyona göre tekrar hesaplanacak. Şimdi alın bu muskayı.”  

 Muskayı uzattı. Hocanın işi paraya dökmesi sonucu –herhalde Garaja 

kabilesinden olacak- ağabeyin cinler başına toplandı. Hiddetle hocanın üstüne 

yürüyüp muskayı elinden kaptı. 

 “Yeter bu kadar saçmalık! Bakalım hoca ne yazmış kâğıda?” dedi. 

 “Dur.” dedi anne. “Oğlum, dur. Ne yapıyorsun? Dur gözünü seveyim.” 

 Ağabey poşeti yırtarak kâğıdı açtı. 

*** 

Televizyonu kapattı ekranların sevilen yüzü Cankut. Kendine 

güvenerek: “Bu saçma filmlerden hala sıkılmadınız mı? Yok, kaplumbağa, yok 
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Ölübaba... Gerçek hayatta kaçı var? Bırakın bunları da beni izleyin sevgili 

seyirciler! Çok yakında yepyeni dizimle karşınızda olacağım. Dizide neler mi 

var? Aşk, entrika, ihanet, cinsellik, para, her şey var. Subliminal mesaj mı 

arıyorsunuz, o da var. Toplumun ahlakını bozmak için yakında sizlerleyiz!” 

*** 

“Reklamı geç” yazısına tıkladı Hakan Yılmazer. “Ulan her videodan 

önce reklam olmak zorunda mı? Şimdi de videonun dolmasını bekle, işin 

yoksa!” 

Hakan Yılmazer, arkadaşlarına yardımcı olmak amacıyla tiyatroya 

gelmişti. Arkadaşlarının iki hafta sonra tiyatro gösterileri vardı. Prova esnasında 

metinde atlanılan yer var mı diye kontrol ediyordu Hakan. Oyunun ikinci 

perdesinde oyunculardan Tevfik Sarıyaka bir türlü kendini canlandırdığı 

karakterin yerine koyamamıştı. Oyunun daha önce sahnelendiği bir video bulup 

ikinci perdede oyuncunun nasıl bir hale büründüğüne bakmak istemişler ancak 

reklamlardan fırsat bulamamışlardı. 

“Neyse geçelim şimdilik bu kısmı. Devam edin.” dedi Hakan. 

O kısımdan sonra ne olduğunu bir an düşünüp devam etti Tevfik. 

“Bir yassı türküsün, 

 Dilimde sabit, 

 Duymayacak kulaklar var elbet, 

 Duyan kulaklar şahit.” (Başını öne eğer.) 

“Sakın böyle düşünme, 

 Umut, yalnızlıktan yücedir. 

 Sevgini göstermen için 

 İlle de şahitler mi gerekir.” (Tevfik’in kolundan tutar. Yüzünde ümitli bir 

ifade vardır.) 

“ Sevginin şahitliği, 

 Kavurmazsa eğer bu kalbi...” 
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“Ne ilginç bir kitap! Cankutlu reklamlar, tiyatrolar falan.” diye düşündü 

kitabı kapatırken ağabey. Her gün fırsat buldukça kitap okumaya çalışırdı. Ara 

sıra küçük kardeşine de kitap verir, onun da okumasını sağlardı.Ölübaba’yı 

tartakladığından bu yana ilk kez okumaya fırsat bulabilmişti. Ölübaba darp 

raporu almış, ağabey hakkında dava açmıştı. Haneye tecavüzden ikinci bir dava 

daha açmaya hazırlanıyordu. Ağabey ise polislere verdiği ifadesinde her şeyi 

olduğu gibi anlattıktan sonra Ölübaba’nın yazdığı muskayı delil olarak 

göstermişti. Polisler muskayı okuyunca gülmüşler, sadece bu muskanın bile onun 

hapse girmesine yeterli olacağını, açtığı davaların sonuçsuz kalacağını ve içinin 

rahat olması gerektiğini söylemişlerdi. Kaç gündür bu işlerle uğraştığından kitap 

okumaya fırsatı olmamıştı.  

 Küçük kız, ağabeyinin yanına geldi. 

 “Abi, hâlâ muskada ne yazdığını söylemedin. Çok merak ediyorum.” 

 Abi gülümseyerek: 

 “Muskada, ‘Kaplumbağa, kaplumbağa! Benim adım Ölübaba. Çelik 

çomak, kurak tuzak. Bu kızı artık rahat bırak.’ yazıyordu abim.” 
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İSTİKLAL MARŞI:  

RÜYADA YAZILAN DESTAN** 
Erdal ARSLAN 

 

920 yılı sonlarında Garp (Batı) Cephesi kurmay başkanı İsmet Bey 

(Paşa), Maarif vekili (Millî Eğitim Bakanı) Dr. Rıza Nur’a 

askerlerimizi millî heyecanla coşturacak Fransızların millî marşına 

(Marseyyez) benzer bir millî marş yazılması zaruretinden bahseder. Bu 

konuda anlaşırlar. Rıza Nur, İsmet Bey’i bu konuyla ilgili olarak Orta 

Öğretim Müdürü Kazım Nami (Duru)’ye gönderir. İsmet Bey, Kazım 

Nami’ye: “Beni size Dr. Rıza Nur Bey gönderdi. Orduca karar verdik, bir 

istiklal marşı istiyoruz. Bunun güftesini, bestesini ayrı ayrı müsabakaya 

(yarışmaya) korsunuz. Her birini kazanana beşer yüz lira vereceğiz.” der.  

                                                           
* Künye: Arslan, Erdal (2021). “İstiklal Marşı: Rüyada Yazılan Destan”. Simit Çay Betik, S. 4, s. 

39-45. 

1 

Allah bu millete bir 

daha istiklal marşı 

yazdırmasın. 

M. Âkif Ersoy 
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Kazım Nami de bu emir doğrultusunda yarışma işini düzene koymaya çalışır. 

Rıza Nur, 1 Aralık 1920’de bir görevle Moskova’ya gönderilince onun yerine 

Millî Eğitim Bakanlığına Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey getirilir. 25 Ekim 

1920 tarihinde Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde bir ilan yayınlanır. Buna göre 

Umur-ı Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) 

tarafından milletimizin iç ve dış düşmanlarla 

girmiş olduğu istiklal mücadelesini ifade ve 

terennüm etmek üzere bir istiklal marşı yarışması 

açıldığı belirtilir.  

 

Kastamonu Açıksöz ve Kastamonu Vilayet 

gazetelerinde de İstiklal Marşı Yarışması ilanı 

birkaç kez yayınlanır. Bu ilanı bu sayfanın 

sağındaki bölümde okuyabilirsiniz. 

 

 

Bu yarışma konusunda bilgi verilmek üzere 

şairlere mektup, okullara da genelge 

gönderilmiştir. Yarışma için belirlenen son katılım 

tarihi 23 Aralık 1920’dir. Bu tarihe kadar 

yarışmaya 700’den fazla eser katılır. Yarışma ilanı 

gazetelerde boy göstermeye başladığı günlerde 

Kastamonu’da bulunan Akif, 24 Aralık 1920 

tarihinde Kastamonu’dan ayrılarak Ankara’ya 

hareket eder. Akif Ankara’ya ulaştığında İstiklal 

Marşı yarışmasının katılım süresi de dolmuş ve 

yarışmaya 700’den fazla eser katılmıştır. (Bazı 

kaynaklarda 724 eserin katıldığı söylense de kesin 

rakam belli değildir.) Kendisi de bir şair ve şiir 

meraklısı olan Maarif Vekili Hamdullah Suphi 

Bey ve değerlendirme komisyonu gelen şiirlerin 

hiçbirisini beğenmez. Hemen hemen herkesin 

beklediği aslında Akif’in bu yarışmaya katılmış 

olmasıdır. Ancak Akif ilgisiz kalmıştır. Gelen 

şiirlerin de Milli Marş ruhunu terennüm edecek 

seviyede olmaması üzerine Akif’in bu şiiri 

yazması için yakın dostları ricada bulunmaya başlar. Ancak Akif hem Milli bir 

dava ve vazife olarak gördüğü İstiklal Marşı yazma işinin para karşılığı yapılması 

hem de bir yarışma olması sebebiyle gelen ricaları geri çevirir. Çekincelerini de 

aktarır bu arada. Hasan Basri (Çantay) Bey tarafından Akif’in İstiklal Marşı 

yarışmasına neden katılmadığı Hamdullah Suphi Bey’e aktarılır. Bunun üzerine 

Hamdullah Suphi Bey, Akif’e 5 Şubat 1921 tarihinde şu mektubu yazar: 

 

Şairlerimizin Nazar-ı Dikkatine  

 

Milletimizin dâhili ve harici 

İstiklal uğruna girişmiş olduğu 

mücadelatı ifade ve terennüm 

için bir İstiklal Marşı. Umur-u 

Maarif Vekâleti Celilesi’nce 

müsabakaya va’z edilmiştir. 

İşbu müsabaka, 23 Kanun-u 

evvel sene 36 tarihine kadar 

olup bir heyeti edebiye 

tarafından, gönderilen 

eserlerden intihap olunacak ve 

kabul edilen eserin güftesi için 

beş yüz lira mükâfat 

verilecektir. Ve yine lâakal beş 

yüz lira tahsis edilecek olan 

beste için bilahare ayrıca bir 

müsabaka açılacaktır. Bütün 

müracaatlar Ankara’ da Büyük 

Millet Meclisi Maarif 

Vekâletine yapılacaktır. 
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Pek aziz muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan 

müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek 

çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadenelerinin matlup şiiri vücuda 

getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil 

endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu 

müessir telkin ve tehyiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı 

rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar 

eylerim efendim.  

Bu mektupta özellikle dikkat çeken ifade “Zat-ı üstadenelerinin matlup şiiri 

vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır.” cümlesidir. 

Buradan açıkça anlaşılmaktadır ki; Akif, yarışmaya katılmamış, İstiklal Marşı’nı 

gelen ısrarlar üzerine yazmıştır. 

 

Balıkesir Mebusu (Milletvekili) Hasan Basri ( Çantay ) Bey, Âkif’in İstiklâl 

Marşı’nı nasıl yazmaya başladığı konusunda aralarında geçen şu diyaloga yer 

verir: 

 

Meclis'te Âkif’le yan yana oturuyoruz. Çantamdan bir kâğıt parçası 

çıkardım. Ciddi ve düşünceli bir tavır ile sıranın üstüne kapandım, güya bir şey 

yazmaya hazırlanmıştım. Üstat ile konuşuyoruz:  

- Neye düşünüyorsun, Basri?  

Mustafa Kemâl Atatürk ve 

Hamdullah Suphi 
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- Mani olma, işim var!  

- Peki. Bir şey mi yazacaksın?  

- Evet.  

- Ben mani olacaksam kalkayım.  

- Hayır, hiç olmazsa ilhamından ruhuma bir şey sıçrar!  

- Anlamadım.  

- Şiir yazacağım da.  

- Ne şiiri?  

- Ne şiiri olacak? İstiklâl şiiri! Artık onu yazmak bize düştü!  

- Gelen şiirler ne olmuş?  

- Beğenilmemiş.  

- Ya!  

- Üstat, bu marşı biz yazacağız!  

- Yazalım, amma şartları berbat!  

- Hayır, şartlar filan yok. Siz yazarsanız müsabaka (yarışma) şekli 

kalkacak.  

- Olmaz, kaldırılmaz, ilân edildi.  

- Canım, vekâlet (Bakanlık) buna bir şekil bulacak. Sizin marşınız yine 

resmen Meclis'te kabul edilecek, güneş varken yıldızı kim arar!  

- Peki, bir de ikramiye vardı?  

- Tabii alacaksınız!  

- Vallahi almam!  

- Yahu lâtife ediyorum, onu da bir hayır müessesesine (kurumuna) 

veririz. Siz bunları düşünmeyin.  

- Vekâlet kabul edecek mi ya?  

- Ben Hamdullah Suphi Bey'le konuştum. Mutabık kaldık. Hatta sizin 

namınıza söz bile verdim!  

- Söz mü verdiniz, söz mü verdiniz?  

- Evet! 

 - Peki, ne yapacağız?  

- Yazacağız!  

Tekrar tekrar "Söz verdin mi?" diye sorduktan ve benden kati cevapları 

aldıktan sonra elimdeki kâğıda sarıldı, kalemini eline aldı...” 

 

Bu konuşma esnasında Hasan Basri Bey, Hamdullah Suhpi Bey’in yazmış olduğu 

mektubu da Akif’e vermiştir. Ardından iki gün süren bir istiğrak haline geçen 

Akif, adeta bu dünya ile bütün ilişkisini keserek farklı bir âlemde İstiklal Marşı’nı 

yazmaya başlamıştır. İşte bu yazımızın nicelik olarak kısa ama nitelik olarak 

temelini oluşturan kısmı da burada başlıyor… 
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Akif İstiklal Marşı’nı yazmaya öylesine dalmıştır ki iki gün boyunca bedeni bu 

dünyada ruhu ve aklı İstiklal Marşı ikliminde dolaşmıştır. Hasan Basri Bey, Eşref 

Edip (Fergan) Bey, Konya Mebusu Hafız Bekir Efendi ve oğlu Emin (Ersoy) Bey 

başta olmak üzere birçok kişi Akif’in bu istiğrak haline şahit olmuştur. Mesela 

Hasan Basri Bey, mecliste yan yana oturduğu sıra arkadaşıdır. Meclis 

görüşmelerinin başlamasıyla kaleme kâğıda sarılan Akif, bazen gürültü, kavga, 

tartışma ortamının yaşandığı görüşmeler esnasında şiire odaklanmışken 

oturumun sona ermesiyle birlikte bir rüyadan uyanırcasına gömüldüğü sıradan 

doğrulup bu dünyaya dönüyordu. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi bürosuna gittiği 

zaman, sandalyesine oturup masanın üzerine kâğıt kalemi serdiği anda bu 

dünyadan ayrılıyor belli bir süre sonra uykudan uyanmışçasına tekrar bu dünyaya 

dönüyordu ki Nizamettin Nazif bu istiğrak halinin şahitlerinden birisidir. Ama en 

önemlisi Konya mebusu Hafız Bekir Efendi’nin şahit olduğu hadisedir. Bu olayı 

Korkma adlı Belgesel Roman aynen şu şekilde ele alıyor: 

 

Meclis oturumu tamamlanıp herkes gitmeye başladığında Hasan 

Basri’nin ikazıyla kendi âleminden dünyaya döndü. Meclis binasından 

çıktı. Dış kapıyı geçtiğinde geri dönüp ana giriş kapısının iki 

tarafındaki gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağa baktı. İstiklalin, 

şehadetin, ilay-ı Kelimetullah’ın, temizliğin, saflığın, kahramanlığın, 

vatanın bir arada bulunduğu ay yıldızlı al bayrağı süzdü Mecnun’un 

Leyla’sına baktığı gözle. Tacettin dergâhına vardığında doğruca 

odasına geçti. Soğuk kış günlerinde, sıcak soba başını mesken tutan bir 

İstiklal Marşı’nın yazıldığı Tacettin Dergâhı günümüzde Mehmet Âkif Müzesidir. 
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kedi misali odasında bir köşeye sindi. Elinde kâğıt kalem, aklında 

istiklalin marşı, yüreğinde baharı bekleyen bülbülün aydınlık yarınlar 

umudu ile tekrar kendi dünyasının kapısını araladı. Dergâhın diğer 

sakinleri, Akif’in bu haline bir anlam vermeye çalışıyorlardı ki Hasan 

Basri Bey’in “İstiklal marşını yazmaya başladı.” demesiyle hem 

rahatladılar hem de sevindiler. Çünkü herkes bu marşı yazabilecek tek 

kişinin Akif olduğunun farkındaydı. O gece kimseyle tek kelime etmedi 

Akif. Tacettin dergâhının üçüncü odasında, odanın bir kenarında 

tefekküre dalmış vaziyette elindeki kâğıda sürekli bir şeyler karalayıp 

durdu. Bazen birkaç kelime yazıyor, uzun uzun yazdığı kelimelere 

bakıyordu. Sanki onlarla konuşuyordu. Sonra “Olmadı.” diyerek 

üstünü karalıyor, yeniden yazıyor yeniden karalıyordu. O gecenin 

sabahında, sabah namazı için kalkan Konya Milletvekili Hafız Bekir 

Efendi, Akif’in yattığı odanın önünden geçerken bir hareketlenme fark 

etti. Akif, elindeki çakıyla duvarı kazıyordu. Öksürerek kapıyı tıkladı ve 

içeri girdi.  

- Hayrola üstadım, ne yapıyorsunuz? 

Akif, Hafız Bekir Efendi seslenince fark etti geldiğini ve gözleri 

ışıldayarak: 

- Sorma Bekir Efendi! Gece yattım, bir aralık uyuyor muydum yoksa uyanık 

mıydım bilmiyorum, aklıma bu satırlar geldi. Yataktan kalktım, rahlenin 

üstüne baktım. Kâğıt, kalemim kaldırılmış. Aklımdan uçup gitmeden not 

almak için ocaktaki kömür parçasıyla buraya karalamıştım. Eşref Bey sağ 

olsun, kalem kâğıdı rafa koymuş. Şimdi temize geçtim de onu karalıyorum. 

 

Hafız Bekir Efendi, duvarda kazınmayan kısımlarda: 

 

……… ……… ……. hür yaşadım ……. ……. 

Hangi çılgın ………. ……… …….. …….  

….. gibiyim bendimi ….. ….. ….. …..  

Yırtarım dağları …… ….. ….. 

 

Kelimelerini okuyabildi. 

 

7 Şubat 1921 tarihinde yazılması tamamlanan Marş, 17 Şubat 1921’de 

Sebilürreşad dergisinde, 21 Şubat 1921 tarihinde de Kastamonu Açıksöz 

gazetesinde yayınlandı. 12 Mart 1921 tarihli meclis oturumunda kabul edildikten 

sonra da 21 Mart 1921 tarihli Ceride-i Resmiye’de (Resmi Gazete) yayınlandı. 

Sonuç olarak Akif’in İstiklal Marşı’nı bir istiğrak halinde yazdığı ve en azından 

bir kıtasını (Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım mısrasıyla başlayan 

üçüncü kıta) rüyadan uyanarak yazdığı şahitleriyle kesinlik kazanmaktadır. 
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Mehmet Akif’e minnet, özlem ve saygıyla… 
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GÖÇEBE RUHUMUN TAMİRCİSİ ARANIYOR  

Hatice TUNCEL 

 

açamadığı yazgısıydı. Hayat, onun için çoğu zaman cehennemden  farksızdı. 

Mutsuzluğu âdeta üzerine yapışmış, eski, rengi ağarmış bir giysi gibiydi. Ona 

o denli alıştı ki mutsuz olmayı öğrendi. 

Yıllardır içinde büyüttüğü ruhuna yabancıydı. Belki de tanıdığı tek şey, gerçek olmasını 

düşlediği rüyalarıydı. O yüzden rüyaları,  hayattaki tek sırdaşıydı.  

Hayata karşı o dimdik, sarsılmaz duruşuyla yazgısına meydan okuyan, kendisini tutsak 

eden çaresizlikle savaşan, esrarlı ama bir o kadar da her gün yanından geçip gittiğimiz 

yüzlerden biriydi. 

Herkesin anlayamayacağı zor bir hayatı vardı. Onun hayatını zorlaştıran nedenler bile 

sıradanlığa meydan okuyordu. Yıllardır onunla birlikte her gittiği yere giden  kronik, 

onunla yaşayan mutsuzluğu ve hayatındaki kalabalığa karşın yalnızlığı… Yalnızlığına 

eşlik eden rüyaları ve oradaki bastırılmış duyguları… 

K 
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Tüm bunlarla savaşması yetmiyormuş gibi bir de bunları kimseye fark ettirmeme 

çabası… 

Sıradan insanların ve o rutinliğin arasında farklılığı yüzünden uyumsuz bulunuyordu. Her 

şeyi fazla düşünüp irdelediği için çevresi tarafından çoğu zaman takıntılı bulunuyordu. 

Kendisinden, “hastalıklı” diye nitelendirdiği ruhundan uzaklaşamıyordu. Diğerlerinin 

anlayamadığı şey, ondaki derinlikti. En büyük savaşı, kendisiyleydi. 

Zaferleri, sevgileri, tutkuları her şey onun için anlık gülümsemelerden ibaret, geçici 

mutluluklardı. Çoğu zaman neden bu ruh hâli içinde olduğunu düşünür, cevap bulamazdı. 

Onu seven, belki de fark ettirmeden ona zarar veren, iyi bir ailesi vardı. Çevresindekilere 

göre o şımarıklık yapıyor, bu şekilde dikkat çekiyordu. O, kendisini sadece rüyalarında 

güvenli hissediyordu. 

Ama anlayamadıkları bir şey vardı ki yaşamayanın asla anlayamayacağı o berbat his: Ait 

olamama ve yerleşik düzene geçememe. İşte tam da buydu bitmek tükenmek bilmeyen 

ama onu her geçen gün tüketen hastalığı.  

Çocukluğu boyunca saklandığı o yerden çıkma vaktiydi. Sadece herkes gibi olabilmek 

için geçici, aidiyetsiz ilişkiler yaşıyordu.  Zaafları aklında fosforlu kalemle çiziliydi. 

Onlara dikkat ederek kurallara uygun yaşıyordu. Sırf milleti mutlu etmek adına görüştüğü 

insanlar, ruhuna yabancıydı. 

Arayışının ne zaman sonuçlanacağını bilmeden çıktığı yolda sadece bir şeyler yazmak, iç 

dökmek istiyordu. Aden, hiç tanımadığı biriyle bir internet sitesinde işte böyle tanıştı. 

Günlerce rüyasında gördüğü, yalnızlığına eşlik eden, o esrarengiz adamı işte böyle tanıdı. 

Gördüğü rüyaların etkisinden kurtulamıyordu. Kavuşamadığı isteklerini ona, rüyaları 

cömertçe veriyordu. Günlerce, aylarca süren yazışmalar sonucu onunla buluşmak istedi. 

Tahir, akıl hastanesine eşini ve çocuklarını o felaket yangında kaybettikten sonra 

düşmüştü. Eşiyle de mektuplaşarak tanışmıştı. Aden’i eşinin yerine koyup aylarca 

konuştu. Tahir, gerçek ile hayali ayırt edebilecek bir bilinçte değildi. Hastaydı. Aden ise 

rüyasında onu tamamlayan, ruhunu olgunlaştıran adamın o olduğuna kendisini 

inandırmıştı. Sonunda Aden, acı gerçekle yüzleşti. Tahir’i ziyarete gittiği hastaneden 

ağlayarak döndü. Tahir, akıl hastanesinde yıllardır ruhunu ve bedenini uyuşturan ilaçların 

etkisiyle kendisini bitmeyen bir rüyanın kahramanı sanıyordu. 

Anladı ki ruhu dikiş tutmayacak ve ona iyi gelen ilaca ulaşamayacaktı. Göçebe ruhu, akıl 

sağlığını kaybetmeden yeni bir arayışa doğru umarsızca bilinmeze yelken açtı. Biliyordu 

ki o rüya çok önemli bir araçtı. Dünyayı anlaması ve ruhunu eğitmesi o rüyadaki kişiyi 

bulmasıyla olacaktı. Artık çok iyi anlamıştı ki rüyalar, hakikatlerin provasıydı.  

 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 48 

 

AFİFE’NİN RÜYASI: İLK KADIN TİYATROCUMUZ** 
Tolga ALVER 

 

Türk kültür hayatındaki ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’dir. Bu yönüyle Afife 

Jale, Türk tiyatrosu için sembol bir tiyatrocudur. Kısacası Müslüman-Türk 

kadınlarının tiyatro sahnesinde yer almasında öncü isim olmuştur. Bu çalışmada 

Afife Jale’nin ve Türk kadınının tiyatro sahnesinde yaşadığı zorluklardan 

bahsedilmiştir. Ayrıca Atatürk’ün Türk kadın tiyatrocularına olan desteğinden ve 

diğer kadın tiyatro sanatçılarından da söz edilmiştir. Sonuç olarak, Afife Jale’nin 

tiyatro ısrarı sayesinde kadının sahneye çıkışına engel olan düşünce duvarlarının 

yıkıldığı gözler önüne serilmiştir. 

Türk Tiyatrosunda Kadın 

Tiyatronun ilk zamanlarında da kadınların sahneye çıkmada problemler yaşadığı 

belirtilmektedir. İlk zamanlarda kadın şamanlar, büyücüler olsa bile ilkel 

toplulukların büyük çoğunluğunda hem törenlere katılanlar hem de büyücüler 

erkeklerden seçilmektedir. Birçok yerde kadınlara seyircilik bile yasaklanmıştır 

(Fuat, 2010: 20) Bu sebeple ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu sahneye ancak 20. 

yüzyılda çıkabilmiştir. 

                                                           
* Künye: Alver, Tolga (2021). “Afife’nin Rüyası: İlk Kadın Tiyatrocumuz”. Simit Çay Betik, S. 2, s. 48-52. 
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Cumhuriyet Dönemi öncesinde Osmanlı tiyatro 

yaşamında Türk ve Müslüman kadınların sahneye 

çıkma olanağı bulunmamaktadır. Meşrutiyet 

Dönemi’nde yazarların çoğu kadının sahneye 

çıkmasını savunmuş, kimileri bunu Türk kadınının 

toplum içindeki yerinin sağlamlaşması için istemiştir. 

Kadının sahneye çıkmasını ya da kadınlarla erkeklerin 

oyunları birlikte izlemelerini savunan yazıların önemli 

yerleri sansür edilmiştir (And, 2014: 119). 

Geleneksel tiyatroda ise kadının rollerini erkek 

oyuncular üstlenerek Batı tarzı tiyatronun ülkemize 

girmesi ile birlikte kadın rolleri Müslüman olmayan 

azınlık ve özellikle de Ermeni kadınları tarafından 

oynanmaya başlanmıştır (Duman, 2015: 65). 

Müslüman kadınların sahnede görünmeleri “günah” 

sayıldığı için Cumhuriyet Dönemi’ne kadar, sahne 

yaşamı açısından kadın rollerinin Ermeniler tarafından 

oynandığı bilinmektedir (Duman, 2015: 69). 

Afife Jale: Türk Kadınının Tiyatro Serüveni 

Bu dönemin Dar’ülbedayi ve Türk tiyatrosu 

bakımından en önemli olayı Meşrutiyet’in bitimine 

yakın Afife (Jale) isminde ilk kez bir Müslüman Türk kadınının sahneye çıkmasıdır 

(Suner, 1995: 13).  Nitekim bu karanlık anlayışın içerisinde 1902 yılında İstanbul 

Kadıköy’de dünyaya gelen Afife Jale, Müslüman Türk kimliğini gizlemeden sahneye 

çıkan ilk kadın oyuncu olmuştur (Dinçer, 2017: 83). Kısacası karşılaştığı birçok 

zorluğa rağmen oyuncu olmayı seçen Afife Jale Türk kadın oyuncular için bir milattır 

(Karacabey, 1995: 9). 

Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadın tiyatrocuları her fırsatta desteklemiş ve “Türk 

kadını tiyatro sahnesine çıkmazsa, tiyatro gelişmez.” demiştir. Atatürk’ün 

destekleriyle özellikle Türk kadınlarının sahnelerde yer alması gerçekleşmiştir 

(Yıldırım, 2017: 244). O güne kadar sadece Hristiyan kadınlarına açık olan tiyatro 

kapıları ilk kez Türkiyeli kadınlara açılmış ve Afife Jale, Darülbedai’ye adım atmıştır 

(Özdemir, 2009: 11). 

Afife’yi 1923 yılında Atatürk’ün teşviki ile Dârülbedayi’nin İzmir turnesinde 

sahneye çıkan Bedia (Muvahhit) Hanım izlemiştir (Suner, 1995: 13). Afife Jale’nin 

ardından Bedia Muvahhit sahnelerdeki ilk Müslüman kadın sanatçı olurken Neyyire 

 

 

 
Afife Jale, bir Türk kadının 

sahneye çıkmasının kesinlikle 
yasak olduğu bir dönemde  

tutuklanmayı da göze alarak 
Türk sanat tarihinde çığır 

açmıştır. 
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Neyir, Nazire Sedat ve arkalarından çok sayıda sanatçı sahnelerde rol almışlardır 

(Yıldırım, 2017: 244). 

Dârülbedayi’nin ilk Müslüman kız öğrencileri Afife, Refika, Behire, Memduha ve 

Beyza hanımlar olmuştur. Bu öğrencilerin kuruma katılımı Temâşâ dergisinin 16 

Ocak 1919 tarihli sayısında Dârülbedayi’ye katılan Türk hanımların sayısının beş 

altıya yükseldiği duyurulmuştur (Dinçer, 2017: 88). 

Eylül 1919’da Reşat Rıdvan Bey’in adapte etmiş olduğu Tatlı Sır adlı piyesi temsil 

edilirken Perihan Hanım isimli küçük bir Türk kızı bu eserde gerek yaş gerek önem 

dolayısıyla ufak bir rolde görev almıştır (Fuat, 2010: 241). 1920’de yine Perihan 

Hanım, Üvey Kardeşler adlı oyunda rol almış ama sonra bu işi sürdürememiştir (Fuat, 

2010: 241). 

Afife Jale’nin Sahneye Çıkışı 

Afife Jale’nin sahneye çıkışı Birinci Dünya Savaşı’nın sonu ile Ankara’da milli 

hükümetin kurulduğu zamana denk gelmektedir (Dinçer, 2017: 83). Sahneye çıktığı 

için birçok kereler polis kovuşturmasına 

uğrayan, tevkif edilen Afife Hanım, kendi 

yılmadığı, her fırsatta sahneye çıktığı, 

turnelere katıldığı gibi, başka Türk kadınlarını 

da tiyatro yaşamına atılmaya 

yüreklendirmiştir (Fuat, 2010: 241).  

Odalık oyununda oynarken alıkonulduğu ve 

Afife’nin ancak makine dairesinden 

kaçırılarak kurtarıldığı belirtilmiştir. 1920 

yılında Darülbedâyi’de, Hüseyin Suat (Yalçın) 

Yamalar adlı oyununu sahne hazırlığındadır. Nitekim bu oyunda Emel adlı kızı 

oynayan Eliza Binemeciyan topluluktan ayrılıp, yurtdışına gittiği için bu görevi 

üstlenecek bir kadın oyuncu aranmaktadır. Bu rol için seçilen Afife, Kadıköy’de 

Apollon Tiyatrosu’nda sahneye çıkmıştır (And, 2014: 119). 

Sonraki haftalarda iki ayrı oyunda –Tatlı Sır ve Odalık– daha oynayan Afife Jale, dinî 

kurallara karşı gelmek ve namusunu unutmak gibi nedenlerle Kadıköy emniyet 

amirinin emriyle gözaltına alınmak istenmiştir (Dinçer, 2017: 90). Bu dönem yaşanan 

tüm bu gelişmeler üzerine Afife’nin bu öncülüğünü alkışlayan bazı ileri gelen 

kimseler polis müdürü Tahsin Bey’in bu işe göz yummasını sağlamışlardır (Duman, 

2015: 74). Oyunlar sırasında çevresindekilerin yardımıyla birkaç kez kaçmışsa da bir 

gün Kadıköy iskelesinde yakalanarak karakola götürülmüş, tanınmış Dârülbedayi 
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oyuncularının polis müdürü Tahsin Bey’le konuşmasından sonra salıverilmiştir 

(Dinçer, 2017: 90). Duman çalışmasında sonrasında yaşanan gelişmeleri şu şekilde 

özetlemiştir: 

“1921’de İçişleri Bakanlığı’nın bir kararı ile Belediye, 27 Şubat 1921 tarihli ve 204 

sayılı bildiriyi yayınlayarak Darülbedayi yönetim kuruluna göndermiştir. Buna göre 

Müslüman kadınların sahneye çıkarılmaması istenmiştir. Belediyenin yazdığı ikinci 

bir yazıda ise (8 Mart 1921) Afife’nin tiyatro topluluğundan çıkarılması zorunlu 

kılınmıştır. Yönetim kurulu bunun üzerine Afife’yi Darülbedayi’den çıkarmıştır” 

(Duman, 2015: 74). 

Sahneden Dışlanması ve Ölümü 

İlk Türk kadın tiyatro sanatçımız olan Afife Jale’nin trajik hayat öyküsü tiyatro 

oyuncusu kimliğini uzun süre sürdürememesine yol açmıştır. 

Yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Dârülbedayi’den kovulan ve tiyatrodan 

dışlanan Afife sonrasında fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşamıştır. Doktor önerisiyle 

morfin kullanmaya başlayan Afife Jale, süreç içesinde bağımlı olmuştur. Birkaç yıl 

sonra Burhanettin Tepsi Kumpanyası ile Anadolu’da turnelere çıkmış, daha sonra da 

Fikret Şadi’nin Milli Sahne’siyle çeşitli şehirlerde temsiller vermiştir. Bütün baskıya, 

polis kovuşturmasına rağmen bundan sonra Burhanettin topluluğunda Seniye, Yeni 

Sahne’de Şaziye (Moral), Münire (Neyire Neyir), Bedia (Muvahhit), Millî Sahne’de 

Huriye ve Hikmet, Ruhat gibi Türk kadınları Afife’yi izlemişlerdir (And, 2014: 119-

120). Onunla birlikte Seniye, Mebrure, Leman, Huriye, Hikmet, Ruhat hanımlar 

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahneye çıkmışlardır. 

 Şaziye Hanım “Ferah Tiyatrosu”nda Afife Hanım ile birlikte sahneye çıktığı için 

tevkif edilip mahkemeye verildiyse de küçük bir tiyatro topluluğuna katılarak 

Anadolu’ya geçmiştir. 1923’te Kemal Film’in çektiği Ateşten Gömlek filminde iki 

Türk kızı, Bedia Hanım ile Münire Hanım, rol almışlardır. (Fuat, 2010: 241). 

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulamayan Afife Jale, son yıllarını Darülbedayi’deki 

dostlarının yardımıyla yatırıldığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 

geçirmiştir. Ardından hastanenin morfimanlar koğuşunda 24 Temmuz 1941’de vefat 

etmiştir. Afife Jale’nin anısını yaşatan tiyatro ödülleri, mekânlar, belgesel, film, 

senaryolar ve müzik projeleri bulunmaktadır. Bunlardan, Yapı Kredi Afife Tiyatro 

Ödülleri, Ortaköy Afife Jale Kültür Merkezi, Afife Jale Sahnesi, Yüzyılın Aşkları; 

Afife ve Selahattin belgeseli, Kilit ve Afife filmleri, Nezihe Araz’ın Afife Jale 

senaryosu, Turgay Erdener’in 1998’de bestelediği Afife Jale Bale Süiti ile Selva 

Erdener’in soprano Afife adlı eseri öne çıkanlar arasındadır (Duman, 2015: 72-73). 
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Zorlu bir yaşam yolculuğunun ardından tiyatro sahnesinde tüm kadınlar için bir 

sembole dönüşen Afife Jale, tarihimizde silinmeyecek izler bırakmıştır. Onun tiyatro 

rüyası kendisi ve sonrasındaki kadınlar için hakikate dönüşmüştür. Onun açtığı yolda 

Türk kadını sahnede daha özgür bir şekilde boy göstererek kendisinden mahrum 

edilen haklarını geri kazanmıştır. 
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RÜYAMDA BUGÜN YARINDI 
Seda Nur KURT 

 

 

irden bire, değil hiç;  mümkünâtı yok. Hayatımın bir anı, oldu 

işte her anı, oldu seninle; doldu. Şimdi, içimde oluk oluk 

pınarlar, içime içime akar; sen de bil-me… Acıdır tadı, yosun 

bağlamıştır bıraksan. Hele ki tutsan… Alsan elimi eline uzun uzun, dolar 

boşluğum. Kalbim, yeni doğmuş çocuk; kalbim, ıslak gökyüzü:::kalbim, 

kalbini elinden bırak, istersen. Gidilmemiş yolumuz yoktu, atılmamış 

değildi hiçbir adım. Birleşmek nedir, mekânsız nasıl dolaşılır yeryüzünde, 

bir kalemle kâğıda ne oyulur bilirdik biz.” 

 
Rüyamda gördüm onu. Bir arabanın içinde. Sürücü o, sağında ben. Hızlı hızlı aktı 

şeritler, güvensiz bir güven. Huzursuz bir huzur. Midemde hafif yanıklar, akşamdan 

kalma patlıcan sosu--- Kusursuz kusurları vardı. İncinmiş koltuk altı, solunda 

göğsünün izi. Anne, senin adın ne? Ayağımda rugan çizmeler, sol başparmağımda 

sızı; yorulunca uyutmayan sancılar… Düşümde düşüp bir düşünme kuyusuna,,, sol 

kulağım çınlıyor dursana!  

“B 
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Onu sevmeden önce kimdin? Kaldırımlarda soluk ayak izleri, kardan kalma bir pazar 

sabahı. Eriyik menekşeler, ıtıra bulanmış dokun; her zaman bir lerze tat bırakır 

kokun. Anne, dolma teker bisikletim nerede? Rüyamda tuttum onu, kapadı gözlerini: 

Hadi, ben uçurumun kenarında yürüyeyim, sen beni koru! Ayağımda karıncalar, 

gözlerim her zamankinden kısık, nabzımın sesi kulaklarımda. O, coşkuyla 

gülümseyip süratle atarken adımlarını… Kolundan sımsıkı tuttum onun.  

 

Elleri sımsıcaktı. Üşürse bacaklarının arasına koyup ısıtırdı çünkü ben de öyle 

yapardım. Ayaklarım soğursa ayaklarımın üzerine otururdu ben de ayaklarını 

ayaklarımın arasına alırdım –üşüyünce anladım gittiğini- 

 

Yol boyu insan; uzun, tıknaz, şapkasında kırmızı şerit olan, pantolonu zincirli, burnu 

fındık tanesi, kolunda ejderha dövmesi, yanağında doğum lekesi, bir ayağı aksak, 

kolunda altın saat, boynunda buff... Adım adım yürüdüm, hepsine bakıp hiçbirini 

görmeden. Ansızın yağmur başladı. Saç diplerimden ayakuçlarıma ıslandım ve 

koşmaya başladım. Bulutların en karanlık olduğu yere… Allah’ım, çok şükür hâlâ 

yağmurda ıslanabiliyorum. Çok şükür Allah’ım belki hasta bile olurum. Allah’ım, 

nefes almanın daha az acı veren yollarını buluyorum. Anne, evden çıkarken kapıyı 

kilitledim mi? 

 

Dün gece seni çok özledim. İçimden binlerce saydım. Beni hiç yalnız bırakmazdın, 

öyle demiştin: En dibe düşsen de seni çıkarmak için gelirim. Gel, diye bir bir saydım. 

Seninle konuşmaktan başka sesleri duyamıyorum. Anne, gül ağacımın dalını kim 

kırdı? Bugün evden hiç çıkmadım. Bugün hiç uyumadım. Bugün hiç şiir yazmadım. 

Bugün hiç dışımdan konuşmadım. Bugün hiç ağlamadım. Bugün sana hiç 

kırılmadım; affettim seni bugün. Bugün günlerden yirmi beş nisan, senelerden iki bin 

on üç olsun mu? 

 

Masanın etrafında mutlu insan yüzleri. Her insan biraz birbirine benzer. Gülüşü 

kahkahaya çalanlar, uyuyunca saç dipleri terleyenler, gözleri altın bir şelale gibi 

parlayanlar, elleri kadifeden yapılanlar, kalbinin neşesi her yerden duyulanlar sana 

benzer; onları nerede görsem severim. Anne, yarın parka gidelim mi? Rüyamda 

salıncağa binmiş uzun uzun sallanıyorduk. Önce ben seni salladım. Sakin akan bir 

derenin kıyısındaki ağaçtan suya doğru: Daha hızlı, ayaklarım değmesin suya. Sonra 

oturttun beni salıncağa ve hiç yapmadığın bir şey yaptın; ellerimde bir uzun mısra… 

Gene o gittiğimiz azgın nehir oldu su gene üstümüzü çıkarıp yüzdük gene buz gibiydi 

su gene bira içip ısındık. Denizin ortasında bir teknedeyiz şimdi. Bütün bir gün dalıp 

dalıp balıkları izlemişiz. Ol sebep yemekte balık değil ızgarada tavuk, leş gibi bir 

makarna ve yeşilliği kaybolmuş o soğansız salatadan yemişiz. Saçlarını taradım. 

Omzunun tuzundan öptüm. Tadı bozulmamış hayatımın en mutlu anlarını seninle 

yaşadım. Anne, sen hiç âşık oldun mu? 

 

“Midemde ılık bir yanma. Ağzıma acı bir tat geliyor. Kafamı tutuyorum iki elimle, 
sabitçe dursun diye. Kalk, gidelim diyorsun. Nereye, diye sormuyorum. Başım 

dönüyor, koluma giriyorsun. Değdikçe güçleniyorum. Dokundukça başka bir insan 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 55 

 
oluyorum. Bana bunu yapmayı nasıl öğrendin, 

bilmiyorum. Ben mi anlattım sana? Yirmi yedi saatlik 
bir yolculuğa çıkıyoruz. Hiç bitmesin istiyorum.”  

 
Rüyamda gördüm seni. Şehir baştanbaşa sular altında 

kalmış. Alabildiğine yüzüyorduk. Sünger 

parmaklarımızla Kayıp Balık Nemo’nun peşinden 

giden Marlin’le Dory gibiydik. İkimiz yan yana her şeyi 

yapabilirdik. Bize bu güveni biz vermiştik. İkimiz bir 

hayal kurunca mutlaka gerçek olurdu. Bu inançla 

binlerce hayal kurduk. Deniz bu kez mavi değil, yeşil 

değil; kahverengi antik bir kentin heybetli kalıntısı, 

dibinde yosunlar… Çok yüzüp yorulunca elimi omzuna 

koydum. Durup gözlerime baktın. Sessiz bir sohbete 

daldık.  

 

Anne, senin ayakların durulunca yorulur mu? Dün gece 

sevdiğin bütün müzikleri dinledim. Bana armağan 

ettiklerini, beraber dinlediklerimizi, sen seviyorsun diye 

sevdiklerimi, gerçekten beğendiklerimi… Bugün 

annenin doğum günü. Ona ne hediye aldın? Pastayı 

kendin mi yaptın, yaptıysan üzerine kelebek de çizdin 

mi? Bugün ne renk giyindin? Bugün hava nasıl orada? 

Kalbin ferah, için rahat, yüzünde ışıl ışıl bir gülümseme 

ile evin içinde koşar adım yürüyor musun? Kedine yaş 

mama verdin mi sabah? 

 

Nerede olsam orası değil yerim. Ne anlatsam sadece 

susmuşum. Anne, beni neden sadece acıkınca merak 

ettin? Bütün bir yaş pasta yedim bugün, tek başıma. 

Sıcak süt içtim. Uzanıp tavanı izledim. Neden hiç 

aynaya bakmadığımı düşündüm. Neden ayaklarımı 

sevmediğimi… Neden mutsuzken ağlayıp neşesizken 

güldüğümü… Neden bunca vakittir hep üşüdüğümü… 

Dün gece uzun uzun uyuyup binlerce rüya gördüm. 

Gene de yorgun uyandım. Mükellef bir kahvaltı yaptım. 

Hem de yanımda iyi kalpli bir insanla! Bugün annenin 

doğum günü. Sen pastayı kesip tabaklara yerleştirirken 

ben çay koymak istiyorum. Anne, sen hiç balık oldun 

mu? 

 
Rüyamda bugün yarındı. En sevdiğimiz hayalimiz 

gerçek olmuş. Bulutların tepesinden evreni izliyoruz, 

elimizde kara fişek çiğdemler…  

 

 

 

 
 
 

 
HORSE GIRL 

Horse Girl, Sarah’ın gördüğü 

ilginç rüya üzerine kurulan 

ilginç bir film. Sarah, sessiz bir 

hayat yaşayan ve bir el sanatları 

dükkânında çalışan, utangaç, 

içe dönük bir genç kadındır. Boş 

zamanlarında, bir yıl önce 

intihar ederek hayatını 

kaybeden annesinin mezarını 

ziyaret eder. Ayrıca eski atı 

Willow'un bulunduğu ve 

çocukluk yıllarında bindiği at 

ahırını da sık sık ziyaret eder; 

Sarah'nın tekrarlayan 

ziyaretleri zamanla rahatsızlık 

yaratır. 
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MUTLU BİR YAŞAM MÜMKÜN MÜDÜR: 

STOA FELSEFESİ** 
Fatoş ARMAĞAN 

 

Hiçbir şeyin bize ait olmadığı, aksine bir gün bize sunulan şeylerin aslında 

bir emanet olduğunu ve geri vermemiz gerektiğini biliyoruz. Evrendeki 

hiçbir şey kalıcı değil, biz bile. Bu usa sahip olmamıza rağmen dünyada 

karşımıza çıkan her olayla olumlu bakmaya, başımıza gelen kötü bir olayı 

olumluya çevirmeye devam ediyoruz. Hangi yılda, hangi dönemde 

yaşarsak yaşayalım, insanların başına gelen olumlu veya olumsuz olaylar 

farklılık gösterse de bizim onlara verdiğimiz tepkiler aynı. Üzüntü 

duymak, öfkelenmek, mutlu olmak her yılda aynı anlamı taşıyor. Peki, biz 

olaylar karşısında mutlu olmak için uzun vadeli mutluluğu geri mi 

tepiyoruz? İşte bu noktada 2000 yıl öncesinde yaşamış ve bu düşünceye 

karşı çıkmış bir felsefe var. 

                                                           
* Künye: Armağan, Fatoş  (2021). “Mutlu Bir Yaşam Mümkün müdür: Stoa Felsefe”. Simit 

Çay Betik, S. 4, s. 56-58. 
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Stoa Felsefesi ve Mutlu Yaşam 

Stoacılar, kötü bir olay yaşadıklarında bu olay 

karşısında olumlu düşünmez veya etrafındaki 

insanlara umut vermez. Onlar için bu birer 

yanılsamadır. Çünkü dünya kötü ve acıyla doludur.  

Karşınıza çıkan her olayın iyi olacağını 

düşünürseniz, umut beslersiniz ve sonucunda hayal 

kırıklığına uğrarsınız. Bu noktada stoacılar, 

“İnsanlar olaylar karşısında umut beslemez ise 

hayal kırıklığına da uğramaz.” der. 

Kurdukları bu düşünceyle birlikte stoa felsefesi var 

olmuş ve günümüze kadar etkisini yitirmemiştir. 

Stoa felsefesinin kurucusu olan Kıbrıslı Zenon’un 

asıl işi tüccarlıktır. Bir gün gemisiyle hareket 

ederken, gemisi batar ve canını zor kurtarır. Batan 

gemiyle birlikte mallarını da yitirir. Bu olay 

karşısında sakin kalan Zenon, Atina’ya gider ve 

orada Sokrates’in düşüncelerinden etkilenerek 

yıllarca eğitim alır. Daha sonrasında da üstü kapalı 

sütunların arasında eğitim vermeye başlar. Stoa 

ismi de felsefesi de bu şekilde başlar. 

Helenistik dönemde ortaya çıkmış olan stoa 

düşüncesine göre dünya berbat bir yerdir. Dünyayı 

ideal bir yer olarak görmek yanlıştır. Dünyayı 

olduğu haliyle, bütün kötülükleriyle görmek en 

doğrudur. 

Düşünceleriniz ne ise hayatınız da odur, 

hayatınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, 

düşüncelerinizi değiştirin. (Marcus Aurelius) 

Stoacılar dünyevi olaylardan uzaklaşmış ve 

dünyaya ait eşyalara önem vermemişlerdir. Kötü 

 

 

 
 
 

 
GERÇEĞE ÇAĞRI 

Yıl 2084 Douglas Quaid Arnold 

Schwarzenegger beynine 

yüklenen hayatta Lori Sharon 

Stone ile evli bir inşaat 

işçisidir. Ancak rüyalarında 

Mars'a gittiğini ve orada 

olduğunu gören Quaid, 

insanları sanal olarak tatile 

yollayan Recall isimli bir 

şirketten Mars tatili satın alır. 

Yükleme işlemleri sırasında 

oluşan bir arızada Quaid 

gerçekten orada olduğunu 

hatırlar, Recall şirketinden 

ayrıldığında kendisini bir taksi 

de uyumuş halde bulur ve 

yaşadıklarının rüya olduğunu 

zanneder. 
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kıyafetler giymiş, kötü yemekler yemişlerdir. Bu 

tarz şeyler yaparak aslında sahip oldukları şeylerin 

önemine dikkat çekmişlerdir. 

Stoacılara Göre Anlam Acıdan Doğar 

Hayatın bir savaş alanı olduğunu düşünen 

stoacılara göre acıdan anlam doğar. Çünkü 

hayatımızın en acı verici deneyimleri, hayatımıza 

anlamlar yükler. 

Stoa felsefesinin en büyük özelliği kişinin 

kendisine yetebilme düşüncesidir. Kişinin 

kendisine yetebilmesi, erdemli bir hayat sürmesi 

anlamına gelmektedir. İnsanın iç dünyasını, 

huzurunu yakalamayı amaçlar stoa düşünce. Bu da 

ancak dış dünyanın etkisinden kendisini 

uzaklaştırarak olur. 

Mutlu bir hayat için çok az şeye ihtiyaç 

vardır. Bu şeyler de zaten içimizde vardır. 

(Marcus Aurelius) 

Stoa felsefesinde etkin rol oynayan Epiktetos ve 

Marcus Aurelius gibi filozoflar, insanların bir 

ayrıma sokmanın yanlış olduğunu dile 

getirmişlerdir. Bu felsefeye göre alt-üst, zengin-

fakir ayrımı yoktur. Stoa felsefesine baktığımız zaman da Roma İmparatoru 

Marcus Aurelius ve köle filozof Epiktetos’u görürüz. 

Stoacılara göre insan doğal bir düzene boyun eğip, evreni olduğu gibi benimserse, 

kendini gereksiz sıkıntıdan ve tedirginlikten kurtarır. İşte bu noktada Epiktetos, 

doğal düzeni yani insanın elinde olmayan şeyleri kadere benzetir. Doğal düzenin 

tanrı tarafından geldiğini söyleyen Epiktetos, insanın tanrıdan gelen şeylere 

katlanmak için yaratıldığını, ilahi aklın insanlara sunduklarının her zaman iyi 

olduğunu savunur. Çünkü insanın olmadığı dünyada kötülük yoktur. Kötülük, 

insanın olaylara kattığı yorumdur. 

İnsanlar aslında olaydan rahatsız olmazlar. Olaylara karşı oluşturdukları 

fikirler onları rahatsız eder. (Epiktetos) 

 

 

 

 
YAZ DÜŞLERİ DÜŞ 
KIŞLARI 

Ütopyanın rüyaları olarak 

tanımlayabileceğimiz 

öykülerle, Tomris Uyar’ın 

Yaz Düşleri Düş Kışları 

kitabı modern insanı 

anlatan güzel bir eser. 



BETİK  Simit Çay Kültür ve Edebiyat Yayını “Betik”    Sayı: 3 S a y f a  | 59 

 

BİR KÂBUSUN ROMANI: FRANKENSTEIN** 
THE NOVEL OF A NİGHTMARE: FRANKENSTEIN 

 
Seda Nur KURT 

 
Öz: İnsana özgü canlılığı insan dışı bir varlığa atfeden Doktor Frankenstein’ın tanrı 
rolünü oynarken yaratığını ruh kavramından ve yaratıcının şefkatinden yoksun 

bırakması sebebiyle anti kahraman kötülüğe itilmiş, yaratıcısı tarafından bile sefil bir 

yaratık olan nitelendirilip sevilmediği için yaratılmasından ölümüne değin bir 
hayattan ziyade bir kâbusu yaşamıştır. Bu bağlamda Frankenstein kâbuslarla örülü 

bir korku romanı olarak değerlendirilebilir. Mary Shelly Frankenstein ile gotik yazına 

ve bilimkurgu romanlarına yeni bir soluk getirmiştir.  
 

Anahtar kelimeler: Mary Shelly, Frankenstein, kâbus, gotik, korku. 

 

Abstract: Because Doctor Frankenstein, who attributes human vitality to an 

inhuman being, deprives his creature from the concept of soul and the compassion of 

the creator while playing the role of god, the anti-hero was pushed into evil, and he 

lived a nightmare rather than a life from his creation to his death because he was 

described as a miserable creature and not even by his creator. In this context, 

Frankenstein can be considered as a horror novel with nightmares. With 

Frankenstein, Mary Shelly brought a breath of fresh air to gothic writing and science 

fiction novels. 

Keywords: Mary Shelly, Frankenstein, nightmare, gothic, horror. 

                                                           
* Künye: Kurt, S. Nur (2021). “Bir Kâbusun Romanı: Frankenstein”. Simit Çay Betik, S. 4, s. 59-

65.. 
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1. Giriş 

 

Gotik roman 1760-1890’lardan günümüze kadar 

Horace Walpole, Mattthew Lewis, Ann Radcliffe 

ve Mary Shelley’nin eserleriyle gelişim 

göstermiştir. Susanne Becker' e göre Gotik tür, 

'kadınca' ve 'kadınsı' olanla beslenmektedir ve 

Gotik yazının gerek kadın yazarlar gerekse de 

kadın okuyucular arasındaki popülerliği, 

geçmişten bu yana onun dişil bir tür olmasında, 

kadın kültürünün bir boyutunu oluşturmasında 

etkili olmuştur(Tunçer, 2014: 127). Mary 

Shelley’in henüz 19-20 yaşındayken yazdığı hatta 

ilk baskısında metnin yazarı olarak ismini bile 

geçirmediği dönemine göre oldukça modern bir 

gotik roman olan Frankenstein 1818’de İngilizce 

daha sonra 1821’de Fransızca olarak 

yayımlanmıştır. Bilimkurgu romanlarının ilk 

örneklerinden sayılan eserin başlığındaki “Modern 

Prometheus” ibaresi roman boyunca Yunan 

mitolojisine ve Kayıp Cennet’e yapılan atıflar 

hakkında da fikir vermektedir. Prometheus, 

tanrısal düzene kafa tutmuş sonunda insanoğlunu 

yaratarak ve onlara ateşi vererek bu düzeni 

değiştirmeyi başarmıştır. Romanın başkişisi 

Victor Frankenstein insanlığa –belki de sadece 

kendi özelinde- ışık getirmek amacıyla çıktığı 

yaratma sürecinde yeni bir uygarlığın ilk 

adımlarını atarken son kurtarıcısı olarak gördüğü 

Kaptan Robert Walton da ona yardımcı olamaz.  

 

1. Frankenstein Kâbusu 

 

Kişinin kendi elleriyle yarattığı bir varlık tarafından yok edilmesi ihtimali ile karşı karşıya 

kalması temasının işlendiği eser aynı zamanda; yaratılış efsanesi, var oluş, Tanrı olma 

arzusu gibi kavramları da içerisine alarak günümüzde salt bir roman olmaktan çıkarak 

efsaneleşmiş ve devleşmiştir(Erşanlı, 2020: 133). Frankenstein isminin roman boyunca 

şeytan, ifrit, yaratık, sefil, canavar, iblis gibi sıfatlarla nitelendirip asla bir isim vermediği 

canlıyı anmak için galatımeşhur olarak kullanılması da onu yaratıcım diye anıp Âdem’i 

olmayı uman fakat doğduğu ilk anda terk edilen yaratığın roman boyu yaratıcısından 

almayı umduğu intikamın tezahürüdür.  

Romanın ikinci baskısında yazar olarak adını kullanan Mary Shelley üçüncü baskıyı tek 

cilt olarak hazırlamış ve baskıda eseri elden geçirip esere bir de ön söz eklemiştir. Roman 

kısa sürede pek çok tiyatro oyununa da uyarlanmıştır. Bunlardan ilki 1823’de Richard 

 

 

 

 
FRANKENSTEIN 

FİLMLERİ 

Bugüne kadar çok sayıda 

Frankenstein filmi 

çekilmiştir. 2014’te çıkan 

Frankenstein Ölümsüzlerin 

Savaşı bunların 

sevilenlerinden biridir. 
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Brinsley Plake’nin Cüretkârlık ya da Frankenstein’ın Kaderi’dir. Roman yirminci 

yüzyılda sinemaya da uyarlanmıştır. Uyarlamalara baktığımızda özellikle yaratığın 

Shelley’in tasarılardan uzak olduğu aşikârdır. Yaratığa Victor tarafından bir isim 

verilmesi(John Clare) ve Doktor Frankenstein’ın anti kahramanının kendisi için istediği 

eşi yaratması yönüyle romanın aslındaki temel unsurlara darbe vurmasını görmezden 

gelmekle beraber 2014’de yayınlanmaya başlayan Amerikan-İngiliz ortak yapımı bir 

korku drama tarzı Showtime dizisi olan Penny Dreadful, içeriğinde yer alan vampirlik, 

Drakula, cadılık gibi korku unsurlarına Frankenstein’ı da katarak romana modern bir 

anlayış ve yorum getirmiştir.  

Frankenstein’ın yazıldığı dönemde Sanayi Devrimi etkisini sürdürmekte ve doğa 

bilimlerinde yeni gelişmeler ortaya çıkmaktaydı. Dönemin koşulları roman 

kahramanlarında yerini bulmuştur; Walton kutup bölgelerini keşfe giden bir kaptan, 

Victor simyaya ilgi duyan fizik, kimya, matematik alanlarında kendini geliştiren bir 

deneycidir. Romanda Victor’un yaratığı canlandırmasında yararlandığı kuramsa büyük 

oranda galvanizme dayanır. Yıldırımdaki elektriğin gücünden yola çıkarak bu enerjiyi ölü 

uzuvları birleştirerek onlara hayat vermekte kullanan Victor tanrılara ait olan can verme 

imtiyazını çaldığı için Prometheus gibi ceza çeker. 

Mary Shelley, döneminde seçkin iki edebiyatçının çocuğu olarak genç yaşta yazarlığa 

heveslenmiş ve hikâyeler yazmaya başlamıştır. Veeder’a göre Mary Shelley’nin 

entelektüel gelişiminde Rousseau yapısal bir etkiye sahiptir. Dahası kişisel yaşamının, 

onu yüzyıllar boyu süren bir üne kavuşturan romanı Frankenstein ya da Modern 

Prometheus’un yazılışına giden yoldaki ve yazılış dönemindeki kişisel deneyimlerinin de 

Rousseau etkisinde olduğu söylenmektedir. Bir kere Rousseau, Mary’nin ebeveynleri 

William Godwin ve Mary Wollstonecraft’ın da eserlerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Mary Shelley de Godwin’in, Wollstonecraft’ın ve Rousseau’nun eserlerini defalarca 

okumuştur. Cenevre Gölü’ndeki geziler esnasında Percy, Rousseau’nun yüceliğini takdir 

ederken Mary de günlüğüne Frankenstein romanına ilişkin ilk notları düşmeye 

başlamıştır. Bu önemlidir zira Mary her ne kadar Milton’dan etkilense de Frankenstein’da 

felsefi eleştirelliği ile Rousseau çok daha önemli bir varlığa sahiptir(Tütüncü, 2019: 287). 

1816’da gittikleri İsviçre’de Lord Byron’la komşu olmuş ve beraber okudukları hayalet 

öykülerinden ilhamla onlar da birer hayalet hikâyesi yazma kararı almışlardır. Yazılan 

hikâyeler içinde en kalıcı olanı şüphesiz Frankenstein olmuştur.  

Shelley romanında İngiliz şiirinin önemli ismi olan ve romana ön söz de yazan eşi Percy 

Bysshe Shelley’nin şiirlerine yer vermiştir. Mary Shelley’nin,  Frankenstein’i yaratırken 

Percy’den etkilendiği de rivayetler arasındadır. Victor, Percy’nin mahlaslarından biridir 

ve Victor’un evlat edinilmiş kız kardeşi Elizabeth Percy’nin kardeşinin ismidir.  
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2. Romanın Özeti  

 

Roman, Kaptan Robert Walton’un kız kardeşi Margaret Walton Saville’ye Kuzey Kutbu 

keşfinden İngiltere’ye yazdığı mektupla başlar. Mektuplarda tarih olarak “17..” ibaresi 

kullanılmıştır. Mektuplarından birinde buzlar üzerinde garip bir araçla yolculuk ederken 

bitap halde bulup kurtardıkları bir adamdan bahseder. Adam ondan kaçan birini aramak 

için yola çıkmıştır. Peşinde olduğu kişiyi de 

daha önce köpeklerin çektiği bir kızakta 

görmüşlerdir. Günler geçtikçe sağlığı yerine 

gelen yabancı kendisi hakkındaki gerçekleri 

anlatır ve böylece mektuplar bitip hikâye 

başlar: 

 

İsmi Victor Frankenstein olan yabancı aslen 

Cenevreli olup Napoli doğumludur. O 

küçükken ailesi Elizabeth Lavenza isimli 

çocuğu evlat edinmiştir. William ve Ernest 

adında iki erkek kardeşi daha vardır. Henry 

Clerval en yakın arkadaşıdır. Yıldırım 

sonucu yanan bir meşenin yok olmasını 

görmesiyle galvanizm ve elektriğe merak 

sarar. On yedi yaşında üniversiteye gitmesi 

kararlaştırılır. Bu arada Elizabeth kızıla 

yakalanır ve annesi onu iyileştirmeye 

çalışırken kendisi hayatını kaybeder. Ölüm 

döşeğindeyken en büyük arzusunun ikisinin 

evlenmesi olduğunu söyler.  

Üniversiteye gider ve simya ilmiyle ilgili pek çok okuma yapar. Daha sonra 

öğretmenlerinin de teşvikiyle doğa felsefesine yönelir. Özellikle kimya ve matematik 

alanlarına yoğunlaşır. İnsan bedeninin yapısı ve kökeni ilgisini çeker ve fizyolojiyle de 

ilgilenmeye başlar. Ölümü anlamak için anatomi çalışmaları yapar ve insan vücudunun 

bozulma ve çürüme sürecini gözlemlemeye başlar. Yer altı mezarlarında ve kabir evlerde 

zaman geçirir. Üremenin ve hayatın sebebini bularak cansız maddeye can vermeyi 

başarır.  

Bir insana can vermek için yaptığı çalışmalarda parçaların ufaklığı hızını azalttığı için iki 

buçuk metre boyunda geniş ve orantılı olacak şekilde bir varlık yapmaya karar verir. Yeni 

bir canlı türünün yaratıcısı olacak ve birçok mükemmel varlık ortaya çıkışını ona borçlu 

olacaktır. İlerleyen zamanlarda ölümün çürüttüğü vücutta hayatı tekrar yeşertmeyi de 

ummaktadır. Atölye olarak evinin üst katındaki küçük odayı kullanır. Kasvetli bir kasım 

gecesi saat sabahın birinde emeklerinin karşılığını görür. Yaratığın donuk sarı gözü açılır. 

Uzuvlarını orantılı ve yüzünü güzel olacak şekilde seçtiği halde yaratığın korkutucu bir 
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görünüşü vardır. Saçları parlak siyah ve uzun, dişleri inci beyazı, dudakları kapkaradır. 

İki yıl boyunca süren çabalarının karşılığında ortaya çıkan yaratıktan korkup tiksinti 

duyarak odadan kaçmıştır. Yolda yürürken arkadaşı Henry Clerval’i görür. O da okumaya 

gelmiştir. Onu evine götürür. Yaratığın evde olmadığını görerek rahatlar. Sonra ateşlenir 

ve Henry’nin bakımında aylarca hasta yatar. İyileşince babasından kardeşi William’ın 

öldüğünü haber eden bir mektup alır ve Cenevre’ye döner. Yolda yaratığı görür ve 

kardeşini onun öldürdüğünü anlar. Fakat talihsiz bir şekilde bakıcıları Justine ölümden 

sorumlu tutularak idam edilir.  

Yaratık karşısına çıkar ve konuşurlar. Bu bölümden sonra olaylar yaratığın ağzından 

anlatılır. Yaratık, Frankenstein’dan isteklerde bulunur ve isteklerini reddederse ölümün 

geride kalan dostlarını da öldüreceğini söyler. 

Ondan daha güçlü ve esnek olduğunu ve onunla 

başa çıkamayacağını söyler. Senin yaratığınım, 

diyerek ondan merhametini esirgememesini 

ister. İlgi ve sevgisiz kaldığı için içindeki şefkati 

kaybettiğini aslında iyi biri olabileceğini söyler. 

Sözleri Frankenstein’da şefkat ve merak 

uyandırır. Frankenstein’ın yanından ayrıldıktan 

sonra bir süre aç ve başıboş gezmiş, ona 

rastlayan insanlar tarafından hep dışlanmıştır. 

Daha sonra bir köy evinin içinde saklanmış ve 

evin sahiplerini sürekli izleyerek onlardan 

konuşma ve yazmayı öğrenmiştir. Günlerini 

uzaktan izleyip ok sevdiği fakir aileye gizliden 

yardım ederek geçirir. Ormana gidip aile için 

yakacak odun ve kendisi için yiyecek toplayarak 

geçirir. Bir gün ormanda deri bir çanta bulur ve 

çantanın içinden kıyafet ve kitap çıkar: Kayıp 

Cennet, Paralel Hayatlar, Genç Werther’in 

Acıları. Kitapları sürekli okur ve kendini 

geliştirir. Laboratuardan kaçarken üzerine aldığı 

elbisenin cebinde Frankenstein’ın notlarını 

bulur ve onları okuyarak yaratılış sürecini de 

detaylarıyla öğrenir. Bu durum içinde büyük bir öfke uyandırır. Büyük bir yalnızlık çeker. 

Âdem’in yaratıldıktan sonra Tanrı’dan ona bir eş vermesini istediğini düşünür. Dış 

görünüşünün tüm çirkinliğine rağmen kendini geliştirmiştir ve iyi kalpli ev sahiplerinin 

ona şefkat besleyeceğini umar.  Evin babasının gözlerinin görmemesinden de cesaret 

alarak evde yalnız bir gün kendisini ona tanıtmak istemiş fakat buna tam muvaffak 

olacakken evin oğlu tarafından evden kovulmuştur. Aile daha sonra yaratıktan korkup 

evden taşınmış ve yaratık gene terk edilmiştir. İnsan türüne karşı içinde büyük bir savaş 

 

 

 

Boris Karloff 

1930’lu yıllardaki Frankenstein 

filmiyle Boris Karloff 

zihinlere Frankenstein olarak 

kazınmıştır. 
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ilan eder en çok da onu yaratan kişiye karşı. Ailenin terk ettiği evi yakarak köyden 

uzaklaşır. Frankenstein Cenevreli olduğu için oraya gitmeye karar verir. Cenevre’de bir 

çocukla karşılaşır ve onunla arkadaşlık kurabileceğini düşünür. Çocuk ondan tiksinir ve 

korkar. Çocuğun soyadından Frankenstein’ın kardeşi olduğunu da anlayınca ilk kurbanı 

olarak çocuğu öldürür. Çocuğun boynunda gördüğü kolyeyi de daha sonra geçtiği yerde 

ahırda uyuyan bir kadının elbisesinin içine koyarak oradan uzaklaşır. Son olarak yalnız 

ve sefil bir halde olduğunu söyleyerek Frankenstein’dan kendisi için ona benzer ve onu 

terk etmeyecek bir eş yaratmasını ister. Bunu reddedilemeyecek bir hak olarak görür fakat 

Frankenstein bu isteği reddeder. Onu ikna etmek için eğer onu seven bir eşi olursa eşini 

alıp insanlardan uzaklara gideceğini ve kimseyi rahatsız etmeden mutlu bir hayat 

süreceğini söyler. Frankenstein uzaklara gideceğine dair yemin ettirir ve teklifini kabul 

eder. Daha sonra yaratık eşini yarattığında onu almak için geleceğini söyler ve yanından 

ayrılır. 

Frankenstein başarılı olmak için bazı bulgulara ulaşmak üzere Clerval’le beraber 

İngiltere’ye gider. Dönüşünde de Elizabeth’le evlenmesi kararlaştırılır. İngiltere’den 

gerekli malzemeleri aldıktan sonra işini tamamlamak üzere İskoçya’da gözden uzak bir 

köye gider. Dişi yaratığı bitirmeye yaklaşmışken yeni yaratığın kötü biri olabileceğini ve 

ikisinin üreyip çoğalarak insan ırkına gelecekte zarar verebileceğini düşünüp kendini 

kurtarmak için bencillik yapmaması gerektiğine karar verir ve tüm çalışmalarını yok eder. 

Bunu yaparken yaratık da onu görür ve neden yaptığını sorar, Frankenstein yaratığı kovar. 

Yaratık intikam alacağını ve evlendiği gece yanında olacağını söyleyerek oradan 

uzaklaşır. Frankenstein deniz yoluyla geri dönmek ister. Denizde kaybolur. İrlanda’da 

karaya iner. Karakola götürülür ve Clerval’i öldürmekle suçlanır. Bir süre hapis yatar ve 

hastalanır. Babası gelir ve deliller sonucu aklanır. Yaratık arkadaşı Clerval’i de 

öldürmüştür. Döndüklerinde kararlaştırdıkları gibi Elizabeth’le evlenir. Tekneyle 

balayına giderler ve yaratık kaldıkları otelde Elizabeth’i de öldürür. Babası da bir süre 

sonra üzüntüden ölür. İntikam duygsuyla yaratığın peşine düşer ve en sonunda kaptanla 

karşılaşır.  

 

Buradan sonra Walton mektuplarına devam eder ve Frankenstein’ın hastalığının 

ilerlediğini ve vefat ettiğini söyler. Son arzusu eğer imkânı olursa onun yapamadığı işi 

tamamlayıp yaratığı öldürmesidir. Walton yaratığı da yaratıcısının vefatından sonra görür 

fakat yaratık kendisini öldüreceğini söyleyerek tekneden ayrılır. 

 

3. Sonuç  

 

Dönemine göre oldukça ileri bir hayal gücüyle yazılan Frankenstein özellikle Kayıp 

Cennet ve Yunan mitolojisi gibi kendinden önceki eserlere yaptığı atıflarla gelenekten 

beslenmiş fakat geleneği aşmış bir çizgidedir. Yazıldığı dönemde yazarının henüz on 

dokuz yaşında olmasına bağlı olarak eserde birtakım kurgusal hatalar olsa da eser 

özellikle konusunun özgünlüğü ve yazarın konuyu ele alışındaki başarı sebebiyle değerini 

korumaya devam etmektedir.  
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AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ROMANLARINDA RÜYA** 

                                            İrem HATIL 

 

Öz: Ahmet Hamdi Tanpınar, vermiş olduğu farklı türde eserlerle ve 

kendine has duruşuyla Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. 

Son dönem Türk edebiyatında rüya, musiki, zaman, birey, 

yabancılaşma gibi unsurlar denildiğinde akla ilk gelen isim Tanpınar 

olur. Bu çalışmada, Tanpınar’ın romanlarında “rüya” motifi tahlil 

edilmeye çalışılmıştır. Bu konuda, özet ve genel bir bakış mahiyetinde 

olan bir çalışmadır. İnceleme sonucunda, “rüya” unsurunun her 

romanda farklı amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak ilk 

romanından son romanına kadar “rüya” unsurunun romanlarının estetik 

bir parçası olduğu ve romanlarında önemli bir yere sahip olduğu 

görülmüştür. 

Abstract: Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the most important names 

of Turkish literature with his different types of works and his unique 

stance. When it comes to elements such as dreams, music, time, 

individual and alienation, the first name that comes to mind is Tanpınar 

in Turkish literature. In this study, the "dream" motif in Tanpınar's 

novels has tried to be analyzed. This is a summary and general overview 

study on this subject. As a result of the examination, it has been 

                                                           
* Künye: Hatıl, İrem (2021). “Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında Rüya”. Simit Çay Betik, S. 

4, s. 66-72. 
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determined that the element of "dream" is used for different purposes 

in each novel. As a result, it has been seen that from his first novel to 

his last novel, the “dream” element is an aesthetic part of his novels and 

has an important place in his novels. 

Giriş 

Türkçede “düş” kelimesinin eş anlamı olarak verilen “rüya” kelimesi Arapça 

kökenlidir. TDK çevrimiçi sözlükte verilen anlamı şöyledir: “1. Düş, 2. (mecaz) 

Gerçekleşmesi imkânsız durum, hayal ve 3. (mecaz) Gerçekleşmesi beklenen ve 

istenen şey, umut” (TDK Çevrimiçi Sözlük, 2020). Tanımlardan anlaşıldığı üzere, 

Türkçede rüya kelimesi gerçek anlamlarından uzaklaşıp mecaz anlamlar da 

kazanmıştır. Rüya kelimesinin anlamlarının yanı sıra rüya olgusu üzerine farklı 

disiplinler tarafından pek çok çalışma yapılmıştır. Rüya konusunda akla gelen ilk isim 

Sigmund Freud’dur. Freud, rüyaları insanların umut, korku, üzüntü, endişe vb. 

durumlarının dışavurum şekli olarak görür. Rüyaları açıklarken yine rüyalardaki şifre 

ve sembollerle açıklanabileceğini ifade eder. Bilimsel çalışmalar haricinde, rüya 

unsurunun önemli bir yer edindiği başka bir alan daha vardır: Dinler. Tarihsel süreç 

içerisinde farklı uygarlıklarda ve bu uygarlıkların dinlerinde rüya unsurunun önemli 

olduğu görülmüştür. “Hindu, Çin, Budist, Antik Yakın Doğu ve İbrahimî, Afrika, 

Okyanus ve sömürge öncesi Amerikan tradisyonlarının hepsinin rüyalarla dikkate 

değer meşguliyetlerine dair kayıtların” (Barnett, 2015: 130) varlığı bunu 

kanıtlamaktadır. Dinlerin yanı sıra uygarlıkların, insanlığın bulunduğu yerlerde 

onların kültürlerinde de rüya unsurunun önem taşıdığı görülmektedir. Örneğin, Türk 

kültüründe ve edebiyatında rüya unsuru geniş bir yer tutar. ““Türk edebiyatının genel 

seyrine dikkat edildiğinde efsanelerde, menkıbelerde, destanlarda, halk 

hikayelerinde, aşıklık geleneğinde vb. pek çok alanda rüya çok önemli bir yere 

sahiptir” (Kuzubaş, 2007: 306). Sinema ve resim gibi güzel sanatlarda da yer edinen 

rüya meselesi üzerine yapılan çalışmaların sonucu kesinlik yerine varsayımdan öteye 

gidilememiş, halen rüya meselesi bilimsel çalışmalarda sırrını korumaya devam 

etmektedir. Çalışmada, Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahmet 
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Hamdi Tanpınar’ın romanlarında “rüya” unsuru ve rüyanın ele alınış biçimi özet ve 

genel bakış çerçevesi etrafında ele alınmıştır. 

Türk edebiyatında rüya, musiki, zaman, birey, yabancılaşma gibi motifler/ unsurlar 

denildiğinde akla ilk gelen isim Ahmet Hamdi 

Tanpınar olur. Çalışma gereği, rüya unsuru ele 

alınacağından sadece bu unsur incelenmiştir. 

Rüya motifi, Tanpınar’ın eserlerinde çeşitli 

amaçlarla kullanılmıştır. Bu durumu, ilk 

hikâye kitabı olan Abdullah Efendi’nin 

Rüyaları’ndan son romanı olan Aydaki 

Kadın’da, bütün şiirlerinde, denemelerinde 

görmek mümkündür. Tanpınar’ın romanları 

olan Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 

Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve 

Aydaki Kadın’da rüya unsuru üzerine ayrı ayrı 

bakıldığında ilk olarak Huzur’da “rüya”nın daha çok inanç ekseni, romanın içeriği ve 

romanın bir unsuru olarak farklı şekillerde ele alındığı söylenebilir. Nuran’ın 

İslamiyet’te olan ve rüyayla bağlantılı olan istihareye olan inancı kuvvetlidir. Ayrıca 

Nuran’ın ve Mümtaz’ın gördüğü rüyalarla okuyucu onlar ve başına gelecekler 

hakkında fikir sahibi olur. Örneğin, Mümtaz’ın anne ve babasının ölümünden sonra 

İstanbul’da İhsan ve Macide ile yaşamaya başlamasıyla buradaki hayatına da sıklıkla 

rüyaları eşlik eder. “Bu iki ay onun ruhunu garip surette beslemişti. Hâlâ rüyalarında 

o günleri yaşıyor, sık sık onların ıstırabıyla uykusundan silkinerek, ter içinde 

uyanıyordu. İlk bayılmada gördüğü hayal, bütün o top, kazma kürek sesleri, annesinin 

çığlıkları ve konuşmalar arasında babasının billûr lambayı yakmağa çalışması, bir 

leit-motif gibi bu rüyaları dolaşıyordu” (Tanpınar, 2014a: 45). Mümtaz’ın bu gibi 

rüyalarının kaynağı, çok küçük yaşta tecrübe ettiği ölüm gerçeğidir. Mümtaz, anne 

ve babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Tevfik Bey ise ölüme yaklaşırken hayatını “bir 

tesadüf rüyası” olarak nitelendirir: “Tevfik Bey bir senedir garip bir şekilde ölüme 

hazırlanıyordu. Ve bunu ömrü boyunca gösterdiği o asil sükûnetiyle yapıyordu. 

 

 
 
 

Tanpınar’a göre iyi şiir uyku 
ve uyanıklık arasındaki bir 
yerde konumlanmalıdır. 
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Hareketlerinin mesuliyetini yüklenmesini bilen adamdı. Şimdi de son kaderi 

karşılamağa çalışıyordu. Hayır, korkmuyor değildi. Hayatı çok seviyordu. İhtiyarlığa 

yaklaştıkça maddeden ibaret bu 61 tesadüf 

rüyasının lezzetini ve güzelliğini anlamıştı. 

Bütün hayalleri onu bırakmış, dünyası sadece 

kendisi, yani çeşit çeşit hastalıkla ağırlaşmış 

vücudu olmuştu. Bu vücut bugün kendisini 

yeniden ikrar etmek istiyordu” (Tanpınar, 

2014a: 254-255).  

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde rüya unsuru 

romanın temasında kullanılmasının yanı sıra 

kahramanların hayatın gerçeklerinden 

kaçmalarını sağlayan bir unsur olarak da yer 

almıştır. Örneğin, Hayri İrdal’ın eşi Pakize 

rüyalar sayesinde gerçeklerden kaçabilir. Tanpınar’ın bu romanı bütün tuhaflıklarıyla 

birlikte romanın kendisini “rüya”ya yaklaştıran bir duruş sergiler. Rüya, bu romanda 

da çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Hayri İrdal, gerçeklikten, gerçeklerden kaçan, 

gerçekliğe alışamayan biridir. Öyle zamanlarda, rüyalarda ve çevresinin rüyalarında 

yaşar. “Böyle de olmasa, Halit Ayarcı’nın hayatıma girdiği andan itibaren ben 

büsbütün başka bir insan oldum. Realitenin içinde yaşamağa, onunla mücadeleye 

alıştım. Evet o bana yeni bir hayat buldu. Bu eski şeylerden şimdi çok uzaktayım. 

İçimde, kendi mazim olsa bile o günlere karşı katılaşmış bir taraf var. Ne yazık ki, bu 

mazi dönüşünü yapmadan kendimi anlatamam. Ben yıllarca bu adamların arasında, 

onların rüyaları için yaşadım. Zaman zaman onların kılıklarına girdim, mizaçlarını 

benimsedim. Hiç farkında olmadan bazen Nuri Efendi, bazen Lûtfullah veya 

Abdüsselâm Bey oldum. Onlar benim örneklerim, farkında olmadan yüzümde 

bulduğum maskelerimdi. Zaman zaman insanların arasına onlardan birisini 

benimseyerek çıktım. Hâlâ bile bazen aynaya baktığım zaman, kendi çehremde 

onlardan birini tanır gibi oluyorum. Şu anda Nuri Efendi’nin kendini yenmiş 

tebessümünü yüzümde dolaşıyor sanıyorum, biraz sonra 78 Lûtfullah'ın yalanı 

 

 
 
 

Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü’nde rüya 
gerçeklerden kaçmak için bir 
araç olarak kullanılır. 
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benimsemiş bakışlarını kendimde bularak yaptığım işten ürküyorum...” (Tanpınar, 

2014b: 54). “Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki kahramanlar fırsatını buldukça 

realiteden kaçmak isterler. Bu eser, realiteden kaçan, muhayyel dünyalarda teselli 

bulmaya çalışan kahramanlarla doludur” (Çalan, 2017: 79). Doktor Ramiz ise 

Psikanaliz Cemiyeti kurmak ister. Psikanaliz onun için dünyayı iyileştirecek tek 

kurtuluş yoludur. Şehzadebaşı’nda boş zamanlarını geçirdiği kıraathanede psikanaliz 

anlatır. Bunun nedenini ise şöyle açıklamaktadır: “- Deli misin?., diye cevap 

veriyordu; bundan daha enteresan etüt mevzuu olabilir mi? Bana mesleğimi asıl 

sevdiren bu kahve oldu. Buradaki insanları nerede bulabilirim? Kaldı ki, topluluğun 

kendisi de ehemmiyetli! Sosyal-psikanaliz için bundan iyi yer bulunmaz. Bak, mazi 

nasıl devam ediyor; şaka, ciddi onu nasıl yaşıyorlar... Hepsi hayallerinde büsbütün 

başka bir âlemde yaşıyor. Topluluk hâlinde rüya görüyorlar” (Tanpınar, 2014b: 139). 

 “Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarla birlikte nehir roman 

olarak değerlendirilmektedir. Tanpınar’ın Huzur ve 

Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında motif, leit-

motif olarak karşımıza çıkan “Mahur Beste”, bu defa 

Tanpınar’ın bir romanına isim olmuştur” (Çalan, 

2017: 104). Mahur Beste’de rüya motifi ise genel 

olarak romanın bir bölümünün genel havasında 

vardır. Romanın İki Uyku Arasındaki Düşünceler 

adlı bölümü, “genel olarak bir rüyada olma halinin 

anlatımıdır. Ayna, saat, eski kitaplar, 

müzayedelerden taşan eşyalar, tıklım tıklım odalar 

gibi açık simgelerle dolu anlatımda, hikâyesini 

dinlediğimiz Behçet Bey’in de varoluşu, adeta bir 

rüya halidir” (Akyıldız, 2008: 44). Bu rüya haliyle 

bölümden Behçet Bey’in hâlihazırdaki durumu, 

çocukluğu, gençliği ve eşi hakkında bilgi edinilir. Bu bölümden sonra, olaylar 

genişleyerek devam eder.  

 

 
 
 

Mahur Beste romanının bir 
kısmı, yazarın uyku ve 
uyanıklık hâli arası olarak 
nitelediği durumun 
anlatımıdır. 
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Tanpınar’ın sanat anlayışının “rüya” ve “musiki” üzerine temellendiği söylenebilir. 

Bu iki motifin iç içe olduğu romanlarından biri Sahnenin Dışındakiler’dir. Romanın 

kahramanlarından biri olan Cemal, rüyalar görür ve rüyalarında sıkıntı çeker ve sabah 

bu sıkıntıyla uyanır. Cemal, rüyalarının böyle karmakarışık olmasının nedenini 

Rasim Bey’in yapmış olduğu musikide bulur: “(…) Rasim Bey üstümdeki odada, 

sabaha karşı ailemiz içinde o kadar meşhur olan, fakat benim o zamana kadar doğru 

dürüst dinlemek fırsatını bulmadığım taksimlerinden birini yapıyordu. Sabah sanki 

Rasim Bey’in neyinden Acemaşiran taksiminden bir parça, yahut onun hava 

boşluğuna döküldükçe maddeleşmesi, ışık, ağaç, su, gökyüzü olmasıymış gibi bu 

nağmelerin arasından silkiniyor, kımıldıyor, karşı tepeleri ve sahili hemen önünden 

oldukça dik bir meyille denize doğru alçalan Kandilli evlerini teker teker 

zaptediyordu” (Tanpınar, 2014c: 174-175).  

Son romanı olan Aydaki Kadın, ismini romanın kahramanlarından olan Fatma’nın 

görmüş olduğu rüyadan alır. “Tanpınar’ın 

“rüya” unsuruna verdiği önemi göstermesi 

itibariyle bu tercih dikkate değerdir” (Çalan, 

2017: 118). Fatma, rüyasında aya gider ve 

orada ressam Salvador Dali ile karşılaşır: 

“(…)Fatma kollarını açarak ellerini tembel 

tembel başının arkasına kilitledi. “Gelmedi,” 

dedi, “bırakın biraz daha gelmesin! Biraz ayrı 

yaşayalım. Gelince nasıl olsa beni 

konuşturmaz. Bak şimdi etrafımdasınız.” 

Fakat birdenbire kıskançlık oyununu unuttu: 

‘Fakat daha evvel Dali geldi.’ Hepsi birden 

şaşırmıştılar. Fatma, rüyalarında bile şaşırtıcı 

idi. ‘Hangi Dali? Nereye?’ ‘Bayağı bildiğimiz 

Dali, ressam... Ama canım! Siz beni dinlemiyorsunuz ki...’ ”(Tanpınar, 2009: 176). 

Bununla birlikte roman, romanın başkarakteri olan Selim’in gece gördüğü rüyayı 

 

 
 
 

Aydaki Kadın, ismini romanın 

kahramanlarından olan 

Fatma’nın görmüş olduğu 

rüyadan alır. 
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anımsaması ve rüyasını anlamaya çalışmasıyla başlar. Selim ise rüya meselesine 

çocukluğundan beri meraklı olan bir karakterdir. 

Sonuç olarak Tanpınar’ın romanlarından elde edilen malzemelerden romanlarda rüya 

unsurunun kullanılma amaçları farklı olsa da “rüya”nın her romanında önemli bir 

yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Romanlarını temellendirdiği unsurlardan biri olan 

rüya, bazen estetik unsur olarak bazen tema olarak bazen de içerik olarak bir 

kahramanın rüyası etrafından genişleyerek devam eden olaylar/durumlar şeklinde 

kendini gösterir. Tanpınar’ın eserlerinde sık kullanılan unsurlar daha önce çalışılmış 

olup rüya motifi de farklı türde eserleri üzerinde makale, tez gibi çalışmalar yapıldığı 

görülmüştür. 
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   Avcumdan dökülen balık pullarının 
  Ufkun güneydoğusunda 
boyu çocuk ömrü ya var ya yok 
         siyasetin kuruduğu petrol kuyularında    
        kavruk pamuk ocaklarında  
       nasıl anlatacağım toprağa şimdi 
       kırmuzu açmadığını gül yerine  
    avcumdaki diğer yarısıyla balık pullarının 
    rüyalarımı nadasa bıraktığımı 

 

ağrılı yerimi nasıl çıkaracaklardı ortaya 
          elleriyle yoklar gibi mi parçalanmış cesetlerden     
          olay yeriyim kırmızıların dört bir yana dağıldığı 
          uzun rütbeli hafiyeler bir şey sanıyorlardı 
          üstümden karanlığı kaldırmayı 
          uzarken başakta 
      tarla kuşlarıyla 
      arkamdan fırlatılmış birkaç duayla 
açılsın diye talihim 
bir şiirden ateş açıldığında   
boş mavzerle nasıl karşılık verilebilirdi 
kalbine en uzak yeriyle yaşayan 
bir Azrail karşısında… 
  yüz kırmızısı senin en felaketindi  
  felakete  
  Tanrılar tarafından keşfedilmiş kelebekler 
beni  boyayıverdi 

yüzünün sonunda uzayan şükür kuyruğu  
ta mahşere kadar bitmezdi 
topraklaşmak için gerilerdi yağmur 
uçsuz bucaksız sorular ilenen dilim 
tahta bacaklı hokkabazlara dönmeseydi 
bir cemreye bürünüp üflenmeseydim 
    kamburlar için cennet mümkündü 
   kuvvetlerine ayrılırdım çekim kanunlarının 
   gözlerinden dökülürken balık pulları 
kırmızı bir ateşten ölçüydü 
balık pullarıyla toprak yanarken 
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Salih SEZEN 
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Gelen Geçer, Konan Göçer 

-Yunus’un Dünya Rüyası- 
Tolga ALVER 

“İşittim ki güzel huylu Cemşid bir çeşme başının üstüne şunu yazdırmış; 

Bizim gibi nice kimseler, bu çeşme başında oturmuş, dinlenmiş, sonra gözlerini 

kapayarak gitmişler. Mertlikle, kuvvetleriyle dünyayı tuttular. Fakat aldıkları yerleri 

mezara beraber götüremediler. Süleyman Aleyhisselam’ın tahtı akşam, sabah 

rüzgarlar tarafından sevk edilmez miydi? Nihayet görmedin mi ki, o taht rüzgar gibi 

uçtu gitti. Asıl bahtiyar insan, ilim ve adalet ile şöhret kazanan kimsedir. Her gelen, 

gider. Ne ekti ise onu biçer. İnsana, iyi kötü addan başka bir şey kalmaz…” 

Sadi Şirazi’nin Bostan kitabında yer alan bu hikâyede dünyanın gelip geçici bir yer 

olduğu vurgulanmaktadır. Yunus Emre’nin  “Bu dünya kimseye kalmaz, anadur 

ölümün zinhar/ Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar.” dizeleri ile 

başlayan şiiri de aynı dünyanın içerisine bizleri konuk etmektedir. Bu dünya kimseye 

kalmaz çünkü geçicidir, fanidir. Her doğan günün akşamı, her baharın sonunda 

dökülen yaprakları, her yolculuğun bir son adımı olduğu gibi bu dünyanın da bir 

nihayeti bulunmaktadır.  
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Tasavvufî şiirlerin ana düşüncesini “dünyayı umursamamak ve dünyayı terk etmek” 

görüşü oluşturmaktadır. “Dünya fani, ahiret bâki ilkesine uygun olarak” dünya 

sevgisinden kurtulmayı, ahirete yarayan işlere sarılmayı, yani İslâmiyet’in iyi olarak 

bildirdiği işleri yapmayı tavsiye eden ve öğütleyen konular, mutasavvıf şairlerin 

eserlerinde yer bulmuştur. Dünya, insan denen göçmenin yolunda Allah’ın 

hazırladığı geçici bir menzil, bir konak, bir misafirhanedir. Tasavvufta dünya 

kavramı; seni Allah'tan alıkoyan her şey, imtihan yeri, ahiretin tarlası, geçici yer gibi 

çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Dünya ile ilgili olarak dervişler "yalan dünya", 

"yalancı dünya", "dünya malı dünyada kalır" demişlerdir. Yunus Emre bu geçiciliğin 

bir sırrının olduğunu kendi yolculuğunda bizlere aktarmıştır. Kendisi dünya 

yolculuğunu tamamlasa da geride bıraktığı anlayışı, fikirleri bizleri bu yolda 

aydınlatan birer ışığa dönüşmüştür.  

“Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer 

Ecel ömre kefen biçer, anadur ölümün zinhar.” dizeleri Yunus Emre’nin bu hususla 

ilgili düşüncelerini bizlere net biçimde göstermektedir. Gelen geçer, konan göçer 

ifadesi halkımızın dilinde bir atasözüne dönüşmüştür. “Dünya üzerinde hiçbir şey 

devamlı değildir, olduğu gibi kalmaz, değişir, eskir, kaybolur, biter.” anlamında 

açıklanan bu sözlerde aynı zamanda “Her nefis ölümü tadacaktır.” ayetine (Âl-i 

İmran, 185) işaret edilmektedir. Yunus Emre, “Ölmeden önce öl” emrinin yerine 

getirilmesinden duyduğu zevkle kendinden geçmiştir. Bu emir “kalpte, Allah'tan 

başka bütün istekleri yok etmek.” manasına gelmektedir. Yunus bu kaidesi ışığında 

ölüme geçişin trajiğini çizerek bütün bir islam felsefesi açısından ölüm ötesine ışık 

tutmaktadır. Hayatı bir Allah nimeti olarak bütün sevimli ve güzel yönlerinden 

yakalamıştır. Bizlere düşen de dünyanın geçiciliğini anlayıp Yunus Emre gibi hayatı 

güzel yönlerinden yakalayarak mutlu olabilmektir. 
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