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ÖZ 
 

BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN ESERLERİNDE                                                        

HALKBİLİMİ UNSURLARININ TESPİTİ 

Ayşe Uysal 

 

 

Çalışmamızda Bahaeddin Özkişi’nin eserleri halkbilimi unsurları açısından 

incelenmiştir. Aslen Manisa Demircili olan Bahaeddin Özkişi mutasavvıf bir ailenin 

evladı olarak, çocukluğundan itibaren tasavvuf kültürüyle ve geniş bir çevreyle hemhâl 

olmuştur. Kitaplardan ve geniş çevresinden edindiği kültürel birikimlerini eserlerine 

yansıtmıştır. Sanatın pek çok dalında denemeler yapmış olan yazarın hikâyeleri ve 

romanları yanında bir de yine roman türünde yarım kalmış bir eseri bulunmaktadır. 

Çalışmamız yazarın hayatı ve eserlerinin tanıtımı, eserlerinde sosyal hayatın 

yansımaları, halk inançları ve halk bilgisi ile halk edebiyatı ürünlerinin 

incelenmesinden müteşekkil olup tespit edilen halk kültürü unsurları, Sedat Veyis 

Örnek’in halkbilimi çalışma kadrosuna göre tasnif edilmiş ve değerlendirilmiştir.  

Çalışmamız neticesinde Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde oldukça yoğun bir 

şekilde halkbilimi unsurlarına yer verildiği ve halkın kültür kodlarının yazar tarafından 

çok iyi bilinip bunların eserlerinde ustaca kullanıldığı gözlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bahaeddin Özkişi, halkbilimi, halk edebiyatı, halk inanışları.
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ABSTRACT 

 
AN ANALYSIS OF THE WORKS OF BAHAEDDİN ÖZKİŞİ IN TERMS OF 

THE ELEMENTS OF FOLKLORE STUDIES 

Ayşe Uysal 

 

 

This study analyzes the works of Bahaeddin Özkişi in terms of the elements of 

folklore studies. Bahaeddin Özkişi, who was originally from Demirci, Manisa, 

integrated into a large community and the Sufi culture as the son of a sufic family since 

his childhood. Özkişi, who was a highly intellectual author, reflected the cultural 

knowledge he gained from both the books and the large community around him in his 

work. The author, who tried many forms of art, has not only many stories and novels 

but also an incomplete novel.  

This study includes the analysis of the life of the author, the introduction of his 

works, the reflections of social life in his works and his works in folk beliefs, folklore 

and folk literature. The identified elements of folk culture are classified and evaluated 

in accordance with the categorization scheme of folkloric studies.  

The study shows that Bahaeddin Özkişi included the elements of folklore 

studies in his studies to a significant extent and he knew the codes of the folk culture 

and masterfully used these codes in his works.  

 

Key words: Bahaeddin Özkişi, folklore studies, folk literature, folk beliefs. 
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ÖNSÖZ 
 

Bahaeddin Özkişi, 1928 yılında, kuşaklar boyunca tasavvufi geleneğin 

temsilcilerinden olma hüviyeti taşıyan bir ailenin mensubu olarak dünyaya gelmiştir. 

Adeta bir tekke işlevi gören ve bir kütüphaneye benzeyen evlerinde, toplumun her 

katmanından insanla iç içe büyümüş; Osmanlı’nın son dersiamlarından biri ve aynı 

zamanda Nakşî şeyhi olan babasının terbiyesi altında hayata bakışı şekillenmiştir. 

Fakat hayatı yalnız bu çevrede ilerlememiş, gördüğü teknik eğitim, askerlik, yurt 

dışındaki eğitim hayatı, tutkunu olduğu kitaplar ile geniş arkadaş çevresi onun duygu 

ve düşünce dünyasını etkileyip derinleştirmiştir. Tüm bu etmenler, onu, milletini 

tanımaya çalışan, seven ve onun olumlu bulduğu özelliklerini yaşatma arzusu duyan; 

öte yandan zaaf olduğunu düşündüğü kısımları teşhis ve tedavi etme ihtiyacı hisseden 

bir yazar haline getirmiştir. Kısa ömründe verdiği az sayıda eser, onun hem edebî 

gücünü ve milletine olan sevgisini hem de o millete dair bilgisini eserlerinde nasıl 

bilinçli bir şekilde kullandığını göstermektedir. 

Bu çalışmada Bahaeddin Özkişi’nin yayınlanmış eserlerinin yanı sıra, 

tamamlanmamış bir romanı halkbilimi unsurları açısından incelenmiştir. Söz konusu 

romanın mevcut kısmı eşi Fatma Özden Özkişi tarafından yazarı tanıtmak maksadıyla 

kaleme alınmış Anılarla Bahaeddin Özkişi’yi Anma isimli eserde mevcuttur. 

Metin merkezli olarak yürüttüğümüz çalışmamız Giriş dışında yedi bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmamızın konusu, amacı, kapsamı ve araştırma 

yöntemlerinden bahsedilmiştir.  

Birinci bölümde Bahaeedin Özkişi’nin hayatından bahsedilmiş ve eserleri 

tanıtılmıştır.  

İkinci bölümde eserlerindeki sosyal hayata dair bilgiler; ev ve mahalle hayatı, 

sosyal normlar, değerler ve davranışlar, tipler, ulaşım ve iletişim cihetlerinden 

incelenmiştir.  

Üçüncü bölüm iktisadi faaliyetlere ve halk eğlencelerine ayrılmıştır. 
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Dördüncü bölümde eserlerdeki hayatın geçiş dönemlerine dair bilgiler ele 

alınmış,  giyim-kuşam ve süslenme ile ilgili bilgiler incelenmiştir.  

Beşinci bölümde halk inanışları hem dinî inanışlar hem de büyüsel içerikli 

inanışlar açısından değerlendirilmiştir. 

Altıncı bölümde halk takvimi, tıbbı, ölçü birimleri gibi halk bilgisine ait 

konulara değinilmiştir.  

Yedinci bölüm ise yazarın eserlerinde yer alan mensur ve manzum halk edebiyatı 

ürünlerinin incelenmesine ayrılmıştır.  

Çalışmamız sırasında çeşitli desteklerini gördüğümüz çok sayıda kişi olmuştur. 

En başta kıymetli fikirleri, desteği ve hep teşvik edici, yapıcı yönlendirmeleriyle bu 

çalışmadaki en büyük emek sahibi olduğuna inandığım danışman hocam Dr. Öğretim 

Üyesi Zehra Hamarat’a; yine her zaman kıymetli fikirleri ile desteğini hissettiren 

saygıdeğer hocam Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz’e; kendisiyle görüşme talebimizi 

kabul edip bizi evinde ağırlayan yazarın muhterem eşi Fatma Özden Hanımefendi’ye; 

çalışmamız sırasında bilgi ve tecrübesiyle bize yardımcı olan araştırmacı yazar 

Mehmet Nuri Yardım ve Nurhan Alpay Beyefendilere, her konuda destek olan 

dostlarıma, özellikle Ümmet Ünal ve Emine Taşpınar’a, maddi manevi her anlamda, 

her zaman yanımda olan anneme, babama, sevgili eşim Ahmet Cihat Uysal’a ve 

Güllerim’e teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 
 

 

Araştırmanın Konusu 

 

Toplumların yüzyılların tecrübesiyle oluşmuş yapılarını çok çeşitli cihetlerden 

inceleyen halkbilimi, yeni fakat çok mümbit ve önemli bir disiplindir. Halkbilimi 

çalışmaları marifetiyle bir toplumu yakından tanımak, o topluma has özellikler ile 

etkileşime geçtiği diğer toplumlar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek, toplumu bir 

arada tutan temel değerleri tespit edip kuvvetlendirmek mümkündür. 

Yaşadıkları toplumun birer ferdi olmaları münasebetiyle yazarlar, eserlerinde 

ister istemez halkbilimi kapsamına girecek malzemeler kullanırlar. Bunları dikkat ve 

özenle kullanmak ise, bir yazarın hem yaşadığı toplumla ilişkisinin kuvvetini hem iyi 

bir gözlemci olup olmadığını hem de hayatı sanatına yansıtma kudretini göstermesi 

bakımından önemlidir. Aynı zamanda halkbilimi verimlerinin modern edebiyat 

ürünlerinde kullanılması, onların yeni nesille değişik bir kanaldan irtibat kurmasına ve 

yazarın onları kullanış şekline bağlı olarak yeniden üretilmelerine vesile olur. 

Bu çalışma, yukarda izah ettiğimiz sebeplere binaen Bahaeddin Özkişi’nin 

eserlerindeki halkbilimi unsurlarını tespit ve tasnif ederek, bu unsurları kullanış 

şekillerini ve sebeplerini incelemek üzere hazırlanmıştır. Çalışmanın Bahaeddin 

Özkişi özelinde yürütülmesindeki ilk sebep, az sayıdaki eserinin halkbilimi açısından 

oldukça yoğun malzeme barındırıyor olmasıdır. Bir diğer sebep kendisinin yetiştiği 

ortam dolayısıyla tasavvuf kültürüyle hemhal olmasının yanında toplumun her 

cihetinden insanla çocukluğundan itibaren ünsiyet kurmasıdır. Bu durum onu yalnızca 

duyup okuduklarını aktaran bir konumda olmaktan çıkarmaktadır. Bir başka sebep ise 

yazarın eserlerini oluştururken kendisini topluma ve Allah’a karşı mesul hissettiğini 

vurguluyor olmasıdır. Bu mesuliyet bilinciyle milletine dair güzel hasletleri anlatarak 

yaşatma ve yanlış tutumları göstererek farkındalık uyandırma çabasında olmuştur. Bu 

yüzden Özkişi eserlerinde halkbilimi unsurlarını belli bir maksat dâhilinde, dikkatle 

kullanılmıştır. 

. 
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Araştırmanın Amacı 

Araştırmamızın amacı Bahaeddin Özkişi özelinde, halk bilimine ait unsurların 

modern edebiyata ait roman ve hikâye türlerinde ne şekilde kullanıldığını görmek; 

halkbilimi unsurlarının edebî eserlerde yeniden üretiminin nasıl gerçekleştiğini tespit 

etmektir. Halkbiliminin günceli nasıl beslendiğini ve bizzat kendisinin nasıl 

güncellendiğini incelemektir. 

 

Araştırmanın Kapsamı 

Bu çalışmada, yazarın Köse Kadı, Uçtaki Adam, Sokakta romanları ve 

tamamlanmamış bir romanının Anılarla Bahaeddin Özkişi’yi Anma kitabında yer 

alan müsveddesiyle; Bir Çınar Vardı ve Göç Zamanı isimli hikâye kitaplarına 

vefatından sonra bulunan hikâyelerinin Papağan Dedi Ki ismiyle eklenmesinden 

vücuda gelmiş olan Göç Zamanı adlı hikâye kitabı  incelenmiştir.  

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma metin merkezli olarak yürütülmüş olup eserlerde yer alan 

halkbilimine ait unsurlar Sedat Veyis Örnek’in halkbilimi çalışma kadrosu esas 

alınarak önce tespit edilip fişlenmiş, bilgisayar ortamına aktarılmış, bu malzemeler 

gerçek veya kurgu olmaları yönünden değerlendirilmiş ve tasnif edilmiştir. Tasnif 

edilen malzemelerin halkbilimi ile ilişkisi, nasıl ve ne amaçla kullanıldığı tespit 

edilmiştir.  

Tasnif sırasında birden çok alanda zikredilmeye müsait malzemeler mümkün 

olduğunca en önemli görülen alana yönlendirilmiştir. Malzemelerin ait olduğu türe 

dair kısa fakat tanıtıcı bir bilgilendirme yapmak üzere literatür taraması yapılmıştır. 

Tespit edilen halkbilimi unsurları, yanlarında ait oldukları eserin kısaltması ve sayfa 

numarası ile gösterilmiştir. 
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Yazarın hayatına ve düşünce dünyasıyla ilgili ayrıntılara dair bilgi sahibi olmak 

için, hakkında yazılmış az sayıda makale, tez ve kitabın yanı sıra eşi Fatma Özden 

Özkişi’nin yazarla ilgili hatıralara yer verdiği çeşitli eserleri incelenmiş ve kendisiyle 

bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme esnasında yazara ait ev maketi, cam 

üzerine tezhip çalışmaları gibi diğer sanat eserlerini görme fırsatı da bulunmuştur. 

Ayrıca yazarın bazı yakın dostlarıyla, kendisi adına düzenlenmiş anma programında 

tanışılmış ve onların bilgilerinden de istifade edilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BAHAEDDİN ÖZKİŞİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 
 

Eserler, kendilerini vücuda getirenlerin hayatları, aile ve karakter yapıları ile 

yazıldıkları dönem birlikte ele alındıklarında içlerindekini okuyucuya çok daha rahat 

teslim eder yapıdadırlar. Bu münasebetle bu çalışmanın ilk bölümünde inceleme 

konusu olan eserlerin yazarı Bahaeddin Özkişi’nin hayatına, yetiştiği muhite, karakteri 

ve ilgi alanlarına, son olarak da eserlerine dair bilgilere yer verilecektir.1 

 

1.1. Hayatı 
 

Bahaeddin Özkişi 6 Haziran 1928’de ailesinin üçüncü evladı olarak dünyaya 

gelmiştir. Doğum yeri, bazı kaynaklarda İstanbul olarak gösterilmekle beraber, eşinin 

beyanına göre Manisa’nın Demirci ilçesidir. Babası Osmanlı’nın son dersiamlarından 

Nakşî şeyhi Ömer Lütfi Efendi, annesi Hafız Azize Hanım’dır.2 

 

Beş yaşını doldurunca ilkokula başlamış, 20. Yıl İlkokulunu 1939’da bitirmiş; 

Ortaokulu Fatih Karagümrük’te 1942’de tamamlamıştır. Aynı yıl Sultanahmet Sanat 

Enstitüsüne başlamıştır. Sabahları teorik, öğleden sonraları pratik eğitim yapılan bu 

enstitünün Özel Tesviyecilik Şubesinden 1946’da mezun olmuş ve çalışma hayatına                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

atılmıştır.3 

 

İlk olarak Devlet Deniz Yolları’nda işe başlayan Bahaeddin Özkişi bu kurumda 

deniz tesviyecisi sıfatı ile usta olarak iki yıl kadar çalışır. Daha sonra istifa ederek 

Evren Çini Fabrikasında kalıpçılık yapar. Askerlik vazifesini yapmak üzere buradan 

da ayrılır. Askerlik görevini 10.08.1948-09.09.1950 tarihleri arasında Erzurum’un 

Aşkale ilçesinde Doğu Bölgesi Emniyet Başmüfettişliği’nde yapar.4 

   

                                                        
1 Bu bilgiler için kullanılan esas kaynak yazarın eşi Fatma Özden Özkişi’nin kaleme aldığı Anılarla 

Bahaeddin Özkişi’yi Anma isimli hatırattır. 
2 Fatma Özden Özkişi, Anılarla Bahaeddin Özkişi’yi Anma, y.y, 2007, y.e., s. 7-9 
3 Mehmet Nuri Yardım, Kayıp İstasyon, İstanbul, Şule Yayınları, 2005, s. 246 
4 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 15-16 
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Askerden döndükten sonra camcı ve halıcı dükkânı açar ancak ticarette başarılı 

olamaz. 1951-55 yılları arasında oto makinisti olarak Yeşilköy Havaalanında çalışır. 

Havalanındaki vazifesinden ayrıldıktan sonra kurduğu tesisatçı dükkânı istimlak 

edilir. Bunun üzerine 1956’da İstanbul Teknik Üniversitesinde kaynak ustası olarak 

işe başlar. Bir yandan bu görevi sürdürürken bir yandan da kaynakçılık ve kaynak 

tekâmül kurslarını bitirerek “Kaynak Öğretmeni” unvanı alır.5 23 Eylül 1960- 4 Mart 

1962 tarihleri arasında Almanya’da kalır. Bu süre zarfında Mannheim’da “Mannheim 

Kaynak Tekniği Öğretim ve Mukayese Merkezi” ile “Alman Kaynak Cemiyeti 

Müşterek Enstitüsü” bünyesinde yer alan “Elektrik Ark Kaynağı Öğretmenliği”nde 

eğitim görür. Yurda dönüşünde  İTÜ Makine Fakültesi Kaynak Laboratuvarı Şefliğine 

tayin edilir.6 

 

1969 yılında Fatma Özden Hanım’la evlenir. 1971 yılında Zeynep ismini 

verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelir.7  

 

Bahaeddin Özkişi, 10 Kasım 1975’te, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat 

etmiştir.  Cenaze namazı Mehmet Zahid Kotku tarafından Fatih Camii’nde kıldırılmış, 

Edirnekapı Mezarlığı Sakızağacı Şehitliği’nde babasının yanına defnedilmiştir.8  

 

1.2. Yetiştiği Muhit 
 

Bahaeddin Özkişi ehl-i tarik bir ailenin mensubudur. Ailenin tasavvufla 

ilişkisinin bilinen en eski kaynağı büyük dedesidir. Büyük dedesi Ömer Efendi, XIX. 

yüzyılın ekol sahibi kabul edilen mürşidlerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin halifesi 

olarak Demirci’ye gelmiş ve burada Nakşibendiliğin Halidîlik kolunun zikir halkasını 

kurmuştur. Oğullarından Halit babasının yolundan yürümüş, hem zahirî hem de batınî 

                                                        
5 Fatma Özden Özkişi, a.g.e, s. 17-18 
6 Yardım, a.g.e., s. 246 
7 Nazire Erbay, “Bahaeddin Özkişi’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Erzurum 2007, 

s. 9 
8 Aydın Adnan Gümüş, “Bahaeddin Özkişi’nin Eserlerinin İncelenmesi”, Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Muğla 

2006, s. 15 
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ilimlerle meşgul olmuştur. İstanbul’da medrese eğitimi aldığı sırada Gümüşhaneli 

dergâhına 9  bağlanıp şeyhinden hilafet alarak memleketine dönmüş ve babasından 

vazifeyi devralmıştır. Bahaeddin Özkişi’nin babası Ömer Lütfi Efendi de ailedeki bu 

silsilenin bir parçası olarak İstanbul’da hem medrese tahsilini tamamlamış hem de 

babası gibi Gümüşhaneli dergâhında manevî eğitimini ikmal ederek hilafet almıştır.10 

Çeşitli illerde resmî vazifelerde bulunmanın yanısıra müntesiplerini irşat ile meşgul 

olmuştur. Ömer Lütfi Efendi kırk yaş dolaylarındayken Kur’an-ı Kerim hafızı olan 

Hafize Hanım ile evlenmiş; adeta bir tekke, bir irfan ocağı olduğu belirtilen yuvasında 

evlatlarını yetiştirmiştir.11 

 

Dine ait hem zahiri hem de batınî ilimlerin bilindiği, bu bilgilerin aynı zamanda 

bizzat tatbik edildiği, derinlikli sohbetlerin yapıldığı bir evde babasının göz bebeği 

olarak büyüdüğü belirtilen Bahaeddin Özkişi tasavvufa ilgi duymuş; eski İstanbul 

müftülerinden, edebiyat öğretmenliği, vaizlik gibi çeşitli görevlerde bulunmuş Nakşî 

şeyhi Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’ya intisap etmiştir.12 Eşi, matematik öğretmeni 

Fatma Hanım da Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’nın müntesiplerindendir. Vaazlarını 

senelerce notlar tutarak takip edip nakletmiştir.13 Dolayısıyla Bahaeddin Özkişi’nin 

karakterini şekillendiren ilk muhit olan aile ocağı da, bizzat kendisinin kırklı 

yaşlarında evlenerek kurduğu yeni ailesi de tasavvufi terbiye ile şekillenmiştir. 

Eserlerinde yer alan, insanın önce kendisine, sonra tüm âleme hikmetle bakması, 

mahviyet, adanmışlık, isar gibi değerlerin temel kaynağının, yetiştiği ve ileriki 

yaşlarında kendisinin de devam ettirdiği bu ortam olduğunu söylemek yanlış olmaz.  

 

                                                        
9 Gümüşhaneli dergâhı, eskiden, Ankara Caddesini Alayköşkü Caddesi’ne bağlayan Hükümet Konağı 

Sokağı üzerinde bulunduğu halde imar sebebiyle yıkılan Fatma Sultan Camii’nin müştemilatındadır. 

Dergâhın kurucusu 1813, Gümüşhane doğumlu Ahmet Ziyaüddin Efendi’dir. Dergâhın tarihçesi ve 

şeyhleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bknz: Semavi Eyice, “İstanbul'un Kaybolan Eski Eserlerinden: 

Fatma Sultan Camii ve Gümüşhaneli Dergâhı”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 

43, Prof. Dr. S. F. Ülgener'e Armağan, 1987, s. 475-511 
10 Tarikatlarda hilafet verme ile alakalı olarak bkz. Zehra Hamarat., "Tarikatlarda Hilafet Verme 

Geleneği ", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, 2015, s. 181-195 
11 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 7-10 
12  A. Cüneyt Issı, Hayat ve İnsanın Sokaklarında Bahaeddin Özkişi’nin Öykücülüğü, 2. bs., 

İstanbul, Roza yay., 2012, s. 5 
13 Yazarın Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’nın müntesibi olduğu eşi Fatma Özden Özkişi tarafından 

da görüşmemiz sırasında teyit edilmiştir. 
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Yetiştiği bu ortamın Bahaeddin Özkişi’nin kendisine ve dış dünyaya bakışına 

temel bir çerçeve çizdiği, bakışını adeta terbiye ettiği muhakkak olmakla beraber, onu 

yetiştiren muhiti bununla sınırlamak doğru değildir. Öğrenim gördüğü ve çalıştığı 

okullar, bulunduğu şehirler, okuduğu, dinlediği eserler ve dostluk kurduğu kimseler 

de yaşadığı çağ ile birlikte onu yetiştiren muhittendir. 

 

Bahaeddin Özkişi, mezar taşlarıyla evlerin yan yana olduğu, dar sokaklı, yakın 

komşuluk ilişkilerinin yaşandığı bir yer olan Fatih’te; akşam ezanının ev ve sokak 

arasındaki kesin çizgiyi tayin ettiği zamanlarda büyümüştür. İlkokul yıllarında eline 

geçen her kitabı okuduğu halde, ders kitaplarından ve okuldan adeta kaçan bir öğrenci 

portresi çizen Bahaeddin Özkişi’nin bu tutumunu eşi okula erken yaşta başlamış 

olmasına bağlar.14  

 

Enstitüde öğrenciyken yaşanılan patlama sonucu yaralananlar, enstitüyü 

bitirdikten sonra çalışmaya başladığı Devlet Deniz Yolları’nda şahit olduğu çocuk 

işçiler, askerlik zamanında karşılaştığı hadiseler, askerliğini yaptığı şehir Erzurum’un 

halkı ve eşrafı, ticaret hayatından öğrendikleri hep eserlerine de sirayet etmiş 

hatıralardır.  

 

Yurtdışındaki eğitim tecrübesi ona daha evvel temel eserlerini okumakla tanıdığı 

Batı’yı kendi gözleriyle görmek imkânı vermiştir. “Orada bulunduğu süre zarfında 

Batı dünyasını daha yakından görmek, ruhunu fark etmek fırsatını bulan Özkişi, 

dönüşünde yazdığı öykü ve romanlarında bu tecrübesinden özellikle Doğu ve Batı’yı 

karşılaştırmak, millî ve manevî yozlaşma ve yabancılaşma’yı derinliğine anlatmak 

bakımından çokça istifade etmiştir.”15 

 

Bahaeddin Özkişi’nin arkadaş çevresi geniş ve farklı meşreplerden insanı 

kucaklar niteliktedir. Eşinin ifadesiyle o “Tek guruptan [gruptan] arkadaşa bağlı 

kalmaz, çeşitli kesimlerden değişik olanlarını seçer…”16 Aynı zamanda karşısındaki 

                                                        
14 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 11 
15 Issı, a.g.e., s. 7-8 
16 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 21 
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kişileri, gerek dostlarını, gerek ailesini, gerekse öğrencilerini büyük dikkatle dinler. 

Sıkıntısı olan pek çok kişi onunla dertlerini paylaşır ve rahatça, adeta bir psikologla 

konuşur gibi içindekileri döker. Belki de böyle dikkatli dinleyişleri onu 

kayınvalidesinin ifadesiyle “insan sarrafı” yapar ve bu durum eserlerine yansır.17  

 

Bahaeddin Özkişi çocukluğundan beri okumaya fazlasıyla düşkündür. Eline 

geçirdiği her kitabı hatta alışverişten eve geldiğinde erzakın sarılı olduğu kese 

kâğıtlarını 18 okumuştur. İlerleyen yıllarda okumalarını belirli konulara teksif eder. 

Doğu ve Batı Klasiklerini, özellikle Mevlana Celaleddin Rumî, Muhyiddin-i Arabî, 

Yahya Kemal, A. Hamdi Tanpınar, Tagore, Kafka, Rilke gibi isimleri19; daha sonra 

Samiha Ayverdi Hanımefendi’nin yönlendirmeleriyle tarih kitaplarını ve bilhassa 

Osmanlı’nın serhat politikasını incelemeye başlar. A. Cüneyt Issı’nın Ersin 

Özarslan’dan naklettiğine göre Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Osman Turan, 

Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel ve Prof. Dr. Enver Ziya 

Karal gibi tarihçilerin çalışmalarını yakından izlemiştir.20 

 

1.3. Eserleri 

1.3.1. Çeşitli Sanat Eserleri 
 

Bahaeddin Özkişi sadece edebî eserler vermiş bir sanatkâr değildir. Sürekli 

devam eden kalem mesaisinin yanında sanatın değişik alanlarıyla da ilgilenmiş, 

tezhipten ev maketleri yapmaya, resimden mozaiğe pek çok alanda çalışmalar 

denemiştir. 

 

Prof. Dr. Süheyl Ünver’den tezhip dersleri alan Özkişi, bu alanda iyi bir 

sanatkâr olmak için gayret etmiştir. Bu sanatta ilerlemesine ellerinin titremesi mani 

olmuştur. Her ne kadar bu engeli aşmak için mücadele etmiş olsa da kesin bir çözüm 

                                                        
17 a.g.e., s. 41 
18 Emre Aköz, “Kim bu Bahaeddin Özkişi”, Sabah, 31.08.2004, (Çevrimiçi) 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/akoz/2004/08/31/kim_bu_bahaeddin_ozkisi, 13 Ekim 2018 
19 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 4 
20 Issı, a.g.e., s. 7 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/akoz/2004/08/31/kim_bu_bahaeddin_ozkisi
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bulamamıştır. Bunun yanında yağlı ve sulu boya ile cam üzerine yaptığı çalışmalar; 

cam parçalarıyla bir çeşit mozaik olacak şekilde yaptığı eserler eşi Fatma Özden 

Özkişi’de mahfuzdur.21  

 

Dikkat çeken bir başka sanat çalışması ahşap konak maketleridir. Bunlar 

orijinallerine uygun olarak tüm ince detaylarıyla tasarlanmıştır. Bunlardan biri bizzat 

Bahaeddin Özkişi’nin merhum babasına ait olan konaktır. Diğeri Edirne Müftüsü Ali 

Bey’in konağıdır ki bu eser üzerine dört yıl çalışmış, eserin ilhamını da Süheyl 

Ünver’den almıştır.22 Ahşap maket çalışmalarına konu olmuş evlerden iki tanesini eski 

İstanbul sokaklarında dolaşırken fotoğraflamıştır. Bu evlerin birinin bahçesinde yatır, 

diğerinde sokak çeşmesi vardır.  

 

Ahşap ev maketlerinin bir eser olarak kendi kıymetlerinin yanında bir fikri 

temsil hüviyetinde olmalarının da büyük önemi vardır. Bu fikir cami, çarşı ve medrese 

merkezinde halka halka genişleyen bir şehir planıdır. Eşi Fatma Hanım birlikte 

kurdukları hayalleri anlatırken bu plandan şöyle bahseder: “Küçük bir yerleşim bölgesi 

olmalıydı. Cami, okul hastane dispanser, çarşılar, parklar şehir merkezinde; meskenler 

bu merkez etrafında çok büyük bir daire içinde inşa edilmeliydi. Merkezden daire 

çemberine doğru birçok yolla en dıştaki evlere ulaşılabilmeliydi. Ev, her ailenin fert 

sayısına gör>e büyümeli ve sıcak olmalıydı. Böyle tatlı hayallerle merkezi şehircilik 

anlayışı gelişmişti.”23  

 

1.3.2. Edebî Eserleri 
 

Bahaeddin Özkişi, yazmaya erken yaşta başlamış ancak yazdıklarının pek 

çoğunu yırtıp atmayı tercih etmiştir. 1959 yılında Vakit matbaasında ilk hikâye kitabı 

Bir Çınar Vardı yayınlanır.  

 

                                                        
21  Evlerini ziyaretimiz sırasında görme imkanı bulduğumuz bu eserler, Bahaeddin Özkişi’nin 

sevenleriyle buluşmak için, hazırlanacak uygun bir ortam beklemektedir. 
22 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 159 
23 a.g.e., s. 155 
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Bir Çınar Vardı’dan sonra uzun bir müddet kitap yayınlamaz. Ancak bu 

yıllarda yazmaya devam eder. 1960-65 yılları arasında Akbaba dergisinde 

yayınlanmış çeşitli mizahî hikâyeleri olduğu belirtilmektedir.24  

 

Yayın hayatının en verimli dönemini evlendikten sonra yaşar. Eşinin teşviki ve 

desteğiyle 1970 yılından 1975’teki vefatına kadar birbiri ardınca dört eser verir. 

Bunlardan ilki 1974’te Ötüken neşriyattan çıkan Köse Kadı isimli tarihî romandır.  

 

Köse Kadı’nın yayınlanması Bahaeddin Özkişi’nin kalemine olan güvenini 

perçinler ve yazma isteğini güçlendirir. Zaten Ötüken Neşriyat da gördüğü ilgi üzerine 

Köse Kadı’nın bir devam kitabının yazılmasını istemektedir. Bu sebeple hızlı bir 

şekilde Uçtaki Adam’ın yazılması tamamlanır ve 1975 yılında eser yayınlanır. 

 

Ardı ardına yayınlanan Köse Kadı ve Uçtaki Adam’ın ardından Ötüken 

Neşriyat kendisinden Peyami Safa Roman Yarışması’na katılmak üzere bir roman 

yazmasını ister. Bunun üzerine Sokakta’yı yazar. 

 

Özkişi’nin son kitabı 1975 yılında yayınlanan, daha evvel yazdığı hikâyelerin 

bazılarının seçilip düzenlenmesiyle oluşturulmuş Göç Zamanı adlı hikâye kitabıdır. 

Göç Zamanı eseri, yazarın aynı adlı hikâyede bahsettiği münadi tarafından çağırılarak 

ahirete göç ettiği gün raflardaki yerini almıştır. Eser Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın 

1975 Yılı Başarı Ödülü’ne layık görülmüş, ödülü 19 Mayıs 1977’de Bahaeddin Özkişi 

adına eşi Fatma Özden Özkişi’ye takdim edilmiştir. 

 

Bahaeddin Özkişi’nin hikâyeleri arasına vefatından sonra eşinin, onun evrakı 

arasında bulduğu on üç hikâye daha Papağan Dedi Ki başlığıyla eklenir.  Bu kısım 

Ötüken neşriyattan çıkan, tüm hikayelerini ihtiva eden Göç Zamanı baskılarında 

mevcuttur.  

 

Yazarın bir de yarım kalmış romanı bulunmaktadır.  

                                                        
24 Yardım, a.g.e, s. 246 
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1.3.2.1. Hikayeleri 

 

Göç Zamanı 
Ötüken yay., 3. bs., İstanbul,  2014, 211 s.  

 

Bahaeddin Özkişi’nin Bir Çınar Vardı ve Göç Zamanı isimli hikaye kitapları 

vefatından sonra bulunan hikayeleri ile birlikte 2008 yılında tek kitapta toplanmıştır. 

Kitap Bir Çınar Vardı, Göç Zamanı ve Papağan Dedi Ki adlı üç bölümden 

müteşekkildir. 

 

Bir Çınar Vardı, İthaf kısmı dışında Bir Sebilciden, Asıl Sebep, Misafir 

Geldi, Helallik, Vermekten Ölümsüzlük, Soför Aziz, Telsiz Memuresi, Erkeklik 

Özentisi, Yeni Gün, Çatal, Nedamet, Dua, Terhis, Borç, Talebe, Hepimiz Gibi, Olgun 

Adam, İnsan Hamal, Mektup, Deli İmam, Bilinmeyen Kahramanlar, Küçük Anneme, 

Serhos, Erzurum’da Aksam, İstasyondan, Tereke, Göç, Yeni Gelen, Taşındığım Ev 

adlı yirmi dokuz kısa öyküden oluşur.  

 

“Kitabın içinde yer alan kısa hikâyeler ve deneme türünün özelliklerini 

gösteren metinler aslında yazarın hikâye türüne bakışını ve hikâyeci üslubunun 

niteliklerini yansıtan ilk örnek olmaları bakımından önem arz eder.”25 Bunların bir 

kısmı denemeye yakın metinlerdir ve genellikle bir nesne ya da kişiden yola çıkarak 

geçmişe ya da bir duruma dair sorgulamaları içerir. 

 

Göç Zamanı; Doğuş, Kurşun Dünyasından, Göç Zamanı, Hayal Ülkelerinden, 

Körün Gördükleri, Suç, Kırkıncı Yıl, Soytarı Olmak, Nedenlerim, Elli Liralık Teşhis, 

Sınır, Koltuk Değnekleri, Rilke’nin Dişiliği Hakkında, İnsanlar ve Saatler, Yeni Okul, 

Vermek ve Ötesi, Üçü Çeyrek Geçe, Okuyamadığım Mektup, Palto, Kırkıncı Adam, 

Besinci Karl Hikâyesi, Cümbüş, Odamdaki Cinayet, Değişme, Bekleyenler, 

Açmadığım Kapı, Napolyon’un Ümidi, Possionya Bulutları adlı yirmi sekiz kısa 

öyküden oluşur. 

 

                                                        
25 Erbay, a.g.t.,  s. 9 
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Buradaki hikâyeler, Bir Çınar Vardı kısmındaki hikâyeler gibi günlük hayatta 

karşılaştığımız insanların, yaşadığımız ya da yaşandığına şahit olduğumuz olayların 

yazarın gözünden inceliklerinin görüldüğü ama ilk hikâyelerinden daha olgun 

kıvamda eserlerdir. İnsanı kendi nefsiyle halleşmeye, muhasebeye ve onu tedip etmeye 

çağıran bu hikâyeler kısa ve vurucudur.  

 

“İster bireysel ve psikolojik, isterse toplumsal düzlemde ele alınsın, Bahaeddin 

Özkişi’nin öykülerinde aile ilişkileri, askerlik anıları, öğrencilik, çeşitli psikolojik 

rahatsızlıklar, fakirlik ya da zenginlik… temelde bireysel, toplumsal ve siyasal 

yozlaşma/yabancılaşma düşüncesi etrafında, bu düşüncenin açılımı olacak şekilde 

işlenmektedir. Bu bakımdan, dıştan olumsuzlukları anlatır gibi görünen öyküler, 

bireyin farkındalık’ı açısından düşünüldüğünde, olumlu olan’ın eşiğinde ya da a’raf’ta 

dolanan birey’i anlatmaktadır.”26  

Kitaptaki son bölüm Papağan Dedi Ki ismini taşır. Bu kısımda yer alan 

hikâyeler şunlardır: Düşünmek, Papağan Dedi Ki, Koyun Olmak, Zebra-Son-Animo, 

Sesli Ansiklopedi, Almanya Notları, Bitler, Bir Eşek Karşısında, Bir Heykel 

Öldürüldü, Fikirci, Isırmak, Nöbet, Yorgunluk Hakkında.  

 

Bu hikâyeler diğer kitaplarındakinden farklı olarak, genellikle daha uzun, 

ironik ve eleştireldir. İşçi- işveren ilişkisinden, gıda sektörüne, profesörlerden, gazete 

yazarlarına, çarpık aile ilişkilerinden çarpık inançlara sıkıntılı gördüğü ne varsa bu 

hikâyelerde mizahî bir dille eleştirmiştir. 

 

1.3.2.2. Romanları 

 

Köse Kadı 
Ötüken yay., 16. bs., İstanbul,  2015, 252 s. 
 

Köse Kadı’nın şekillenmesinde etkili olan saiklerin başında Özkişi’nin “Ciddi, 

günün ihtiyacına uygun, bütün toplumda ilgi toplayacak, en azından asgaride 

                                                        
26 Issı, a.g.e., s. 20-21 
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müşterek” 27  bir eser vermek istemesi gelmektedir. Tarihî romanları bu bakımdan 

uygun bulmaktadır. Osmanlı tarihi o zamana kadar üzerinde derin okumalar yaptığı ve 

eserlerinde kullanabileceği materyalleri topladığı bir alandır. Ayrıca o atalarının 

yaşayışlarına, hayat tarzlarına, duygu ve düşüncelerine, cemiyet düzenlerine ve 

birbirleri için kendilerini feda edişlerine cezbolmuş birisidir.28  Üstelik yazdıklarını 

sadece estetik kaygılarla değil, “Büyük hesap gününde suçlu düşmeyeyim” 29 

kaygısıyla, okurlarına faydalı olmak niyetiyle yazmıştır. Bu anlamda Köse Kadı, XVI. 

yüzyılın sonlarında, Osmanlı’nın Balkanlardaki istihbarî faaliyetlerinin ana konu 

edildiği, Türk-Macar ilişkilerinin, akıncı ruhunun, Osmanlı halk ve yöneticilerinin 

hayata bakışlarının işlendiği; okuyucularına bir bakış ve tarih şuuru kazandırmayı 

hedefleyen bir romandır.  

 

Bu romanı Bahaeddin Özkişi söylemiş, eşi yazıya geçirmiştir. Daha evvel 

yazmakta çektiği en büyük problem kaleme alırken düşünce silsilesinin bozulması, 

fikirlerinin inkıtaya uğraması 30  olan yazar, bu yöntemle sıkıntısını büyük oranda 

bertaraf etmiştir. 

 

Bahaeddin Özkişi Köse Kadı’yı yazmaya başladığında bunu bir gazetede 

tefrika etmek ister. Böylece gün gün yazarken daha fazla istekle çalışacak ve daha 

fazla okurla buluşacaktır. Ancak başvurusu, eserin ilk sayfasında geçen şarap kelimesi 

sebebiyle reddedilir. Bu durum kendisini çok üzer.31  

 

Köse Kadı romanı yayınlanmadan evvel Martali Matyas adını taşımaktadır. 

Bu, romanın en önemli karakterlerinden olan bir Türk casusunun ismidir. Roman 

Ahmet Nuri Yüksel tarafından, ortağı olduğu Ötüken Neşriyata incelenmek üzere 

verildiğinde, daha evvel adı duyulmamış bir yazarın eseri bir ara okunmak üzere 

Nevzat Kösoğlu’nun 32  masasının bir ucuna koyulur. Fakat bir gün okunmaya 

                                                        
27 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 64 
28 a.g.e., s. 67 
29 Yardım, a.g.e., s. 247 
30Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 64 
31 a.g.e., s. 60 
32 Ahmet Tayyip, Nevzat Kösoğlu’nun yazıda kullandığı müstear isimdir. Bu bilgi Ötüken Neşriyat 

kurucularından Nurhan Alpay tarafından teyit edilmiştir. 
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başlandığında bitirene kadar elden düşürülmeyecek, yazarıyla hemen görüşülmek 

istenecektir.33  

 

Romanın başında Arif Nihat Asya’nın “Destan” şiirinden  

 

“O zaferler getiren atların 

Nalları altındanmış 

Gidişleri akına, 

Gelişleri akındanmış. 

... 

Zembereğini kuran 

Onlarmış bu dünyanın… 

Onlar ki kurt doğuran 

Obaların kanındanmış” 

 

dörtlükleri, şairin ismi yer almaksızın bulunmaktadır.  

 

Romanın bütününde tek bir olaydan ziyade birbirine eklemlenen çeşitli 

casusluk olayları bulunmakta; uçlarda sürekli değişen dengeler ve dengeleri kontrol 

etmeye çalışan istihbaratçıların çalışmaları ana karakterler üzerinden işlenmektedir.  

 

Roman, bir Macar soylusu olan Kont Gall Adam’ın yetiştiği Avusturya 

Sarayından asıl evi olan Yanık Kalesine göçüşüyle başlar. Kont’un babası 

Başpiskopos büyük bir Osmanlı düşmanıdır ve sadist bir kimsedir. İnsanlara işkence 

etmekten zevk alır ve bilhassa Müslümanlara işkence etmeyi bir ibadet olarak 

görmektedir. Oğlu Kont’u evlatlık aldığını söyler ancak aslında onun, esiri olan bir 

Müslüman kadından tecavüz sonucu doğmuş öz oğludur. Bu kadın  Kara Ali Bey’in 

kız kardeşidir.  

 

Yolculuk sırasında bir handa konaklayan Kont’un etrafında farklı kimliklerle 

kendini gizleyen Türk casusları vardır. Bu casuslar Kara Ali Bey’e haber 

                                                        
33 Ahmet Tayyip, “Bir Keşfin Hikâyesi”, Söğüt Kitap, Ocak 2005, S. 3, s. 2 
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ulaştırmaktadır. Ali Bey, Osmanlı serhat kalelerinin en önemlileri  arasındaki İstolni –

Belgrat’ın komutanı ve idarecisidir. İstolni- Belgrat aynı zamanda Osmanlı’nın 

uçlardaki haber alma teşkilatının da merkezi konumundadır. Teşkilatın en önemli 

isimlerinden biri tüm serhat boylarında Martali Matyas ismiyle maruf bir casustur. 

Macarların bir Hıristiyan casus olarak çok güvendikleri bu isim aslında Müslüman bir 

Türk casusudur ve çok kilit durumlarda çok önemli hamleler yapmış, çalışmalarıyla 

Osmanlı lehine pek çok hizmette bulunmuştur.  

 

Osmanlı istihbarat teşkilatının başında Köse Kadı bulunmaktadır. Romanın 

başında Köse Kadı Başpiskoposun esiridir. Yaşlı, silik görünüşlü, son derece bitkin 

görünen Kadı’nın gözlerinde bazen başka bir ışık yanmakta, zekasının ışıltısıyla 

görünüşü bir anda başkalaşmaktadır. Başpiskopos ondaki başkalığın farkındadır ancak 

sebebini çözememekte, bu sebeple onu hep gözetim altında tutmakta, diğer esirlerden 

farklı davranmaktadır. Eserin Macarlar cihetindeki önemli karakterlerinden biri olan 

Arşidük Karoli Köse Kadı’nın asıl kimliğini öğrenir. O aslında Türk sultanının 

kardeşidir.  

 

Ali Bey bir gece baskınıyla Köse Kadı’yı Yanıkkale’den kaçırmayı başarır. 

Aynı baskında Kont da İstolni-Belgrat’a getirilir. Orada annesinin kimliğini, bir 

tarafının Türk olduğunu öğrenir ve yıllarca düşman olarak gördüğü Türkleri tarafsız 

bir gözle tanımaya başlar. Türkler ve Macarlar arasında kıyaslamalar yapar. Bir yol 

ayrımına girer. Hür Macaristan fikri, onun gayesi olur.  

 

Romanın önemli karakterlerinden biri de Şeyh Necmettin Efendi ve Rahip 

Milko’dur. Şeyh Efendi İslam’ın ve tasavvuf kültürünün, Rahip Milko da vicdanlı 

Hıristiyanların sembolüdür. Bu iki kişi etrafında Müslüman ve Hıristiyan halkın kültür 

ve inanç özelliklerini roman boyunca takip etmek mümkündür.  

 

Roman türlü istihbari olaydan sonra Türk hakanının vefatının öğrenilmesi ve 

ardından Köse Kadı’nın bir gece vakti İstolni-Belgrat Kalesinden habersiz 

ayrılmasıyla son bulur.  
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Uçtaki Adam 
Ötüken yay., 8. bs., İstanbul,  2013, 248 s. 

 

Uçtaki Adam, Köse Kadı romanının devamı niteliğindedir. Önceki 

romandaki bazı ana karakterler, bu romanda çeşitli değişiklikler ve ilavelerle yer 

alırlar. 

 

 “Köse Kadı ve Uçtaki Adam, birbirini tamamlayan ‘nehir roman’ tarzında 

eserlerdir. O nedenle, Ötüken Yayınları Köse Kadı’nın üçüncü basımını Köse Kadı-

Uçtaki Adam adıyla iki romanı birlikte yayınlayarak yapmıştır. Köse Kadı’daki 

olayların birçoğu, bu romanda çözüme kavuşturulmaktadır.”34 

 

Uçtaki Adam’da Köse Kadı’nın hikayesi de tam olarak aydınlanır. Köse Kadı 

Hac’da vefat etmiş, ona ait birkaç parça eşya ve notlar İstolni-Belgrat’a gönderilmiştir. 

Bunlarda yazdığına göre Sultan Selim, şehzadeliği sırasında bir Türk Beyinin kızını 

sever ve onunla gizlice nikahlanır. Fakat bu haber sarayda duyulunca hamile olan 

karısını zehirlemeye çalışırlar. Karısı bunu, kendisine getirilen sütü içen kedinin 

ölmesiyle anlar. Durumdan ağabeyini haberdar edince, onu ölmüş gibi gösterip hem 

kendisinin hem evladının canını kurtarmaya karar verirler. Hanım sultan düşük 

yaparken öldü olarak bilinir ve halktan biri gibi İstanbul’a yerleşip oğlunu büyütür ve 

medreselerde okutur. Annesinin vefatının ardından Kadı gerçek kimliğini öğrenir ve 

halen şehzade olan babasını durumdan haberdar etmek ister. Ancak elde edeceği 

dünyalık bu makamın kendisine düşmandan başka bir şey kazandırmayacağını anlar. 

Vakti zamanında annesine yardım etmiş olan vezir kendisine de yardım ederek onu 

geniş salahiyetlerle uçlara gönderir. O da burada haber alma teşkilatı kurarak vatanına 

hizmet eder.  

 

Romanın başında Ali Bey biraz yaşlanmış, Köse Kadı’nın ayrılığı ile gönlü 

mahzun, yüzü artık ahirete bakmakta bir haldedir. Oğlu Ahmet yetişmiş, 16 yaşına 

basmıştır. Kaleye Köse Kadı’nın mektubu ile gelen Murat Bey, istihbaratın başındaki 

yeni isim olarak Kadı tarafından görevlendirilmiştir.  

                                                        
34 Issı, a.g.e., s. 13 
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Murat Bey aslen bir paşanın oğlu olarak, lalalar eşliğinde, saraylarda nazla 

büyümüş, ancak babasının düşmanlarının ihaneti ile tüm ailesinin öldürülüp 

saraylarının basılmasının ardından lalasıyla kaçmayı başarmış, kendisini arayan bir 

eşkıya çetesinin reisi olmayı başarmıştır. Paşaoğlu namıyla tanınmış, düşmanlarından 

öç almaya karar vermiş, bunu da başardığı anda tövbekar olmuştur. Köse Kadı onun 

müthiş zekasını ve yüksek ahlakını keşfedip, aylarca onu gizliden gizliye irşad etmiş 

ve yeni görevine hazırlamıştır.  

 

Murat Bey İstolni-Belgrat’a geldiği sıralarda kale kuşatma altına alınır. Murat 

Bey’in ilk başarısı, bu kuşatmayı başarıyla def etmek olur. Böylece Ali Bey’in ona 

olan güveni iyice perçinlenir.  

 

Murat Bey teşkilatın merkezini başka bir şehre kaydırmak ister. Bunu 

başarmak için annesinin hıristiyan olduğu şaiyasını yayarak, Rahip Milko ile 

yakınlaşır ve adeta bir Hıristiyan azizi gibi herkese yardım ederek halkın güven ve 

sevgisini kazanır. Ali Bey bu durumdan rahatsızmış gibi davranıp, onu İstolni-

Belgrat’tan kovar ve o da Ali Bey’in oğlu ile kaleden kaçarak Kont Gall Adam’ın çok 

yakınına yerleşir.  

 

Kont Gall Adam, Köse Kadı romanındaki arayışını, hür Macaristan fikrine 

bağlanmakla bir nihayete erdirmiştir. Bunu gerçekleştirmek için istihabaratın çok 

önemli olduğunu farketmiş ve bir haber alma teşkilatı kurmuştur. Murat Bey Kont’a 

yaklaşmakla hem onun faaliyetlerini izler, hem de ona kendi istediği haberleri daha 

kolay ulaştırır.  

 

Uçtaki Adam’da Martali Matyas yine faal bir şekilde görevine devam eder ve 

çeşitli kılıklarda çalışmalarda bulunur. İstanbul, romanın mekanları arasına daha sık 

dahil olur. Sarayda etkin Yahudilerin Osmanlı’nın çöküşünü hazırlamaya başladığı 

romanda mevzu edilir. Matyas ve diğer casuslar bunların önünü kesmek için 

çalışmalar yapar.  
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Bu romanda Yahudi karakterler biraz daha etkindir. Onların yaptığı bir proje, 

tüm Avrupa’yı kırıp geçirecek veba salgınını başlatır. Matyas ve Murat Bey, bu 

salgında, insanları kurtarmaya çalışırken şehit olur. Kont Gall Adam ise rüyasında 

Kadı’yı, Şeyh Necmettin Efendi’yi ve annesini görüp onların özüne dön çağrısı 

ardından İstanbul’a doğru yol alır. Romanın sonunda net olmamakla birlikte, Kont’un 

Müslüman olup teşkilatın başına geçeceği intibaı verilmektedir.   

 

Sokakta 
Ötüken yay., 15. bs., İstanbul,  2015, 155 s. 

 

Sokakta, Ötüken yetkililerinin Bahaeddin Özkişi’den Peyami Safa Roman 

Yarışmasına katılmasını istemeleriyle yazılmaya başlanır.  

Polisiye bir kurgu içinde, derin psikolojik tahlillerin, tefekkürün ve eski 

İstanbul hayatından izlerin yer aldığı eserin konusu yazarın eşi Fatma Özden 

Özkişi’nin, Hocası Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’nın sohbetinde cinlere dair 

öğrendiği malumatı kendisine anlatması ile nüvelenir. Öğrendiklerini derinleştirmek 

isteyen Özkişi sahaflardan cinler hakkında bir kitap alır ve notlar çıkararak okumaya 

başlar. Roman kahramanları arasında cinlerin yer alması ve varoluştan itibaren 

insanlarla aralarında süregiden bir kavgadan bahsedilmesi, cinlerin kimi olayların 

bizzat faili olması, onlarla çeşitli yöntemlerle mücadele edilmesi vs. romanı bir 

tarafıyla fantastiğe de yaklaştırmıştır.35 Romanın kahramanlarından Gülüm ve dadı ile 

romanın asıl kahramanı olan sokak ise, Özkişi’nin büyüdüğü mahallenin 

parçasıdırlar.36  

 

Peyami Safa Roman Yarışması’nın  jürisinde bulunan merhum Ahmet 

Kabaklı’nın “İlk yirmibeş sayfayı okurken, büyük bir romanın karşısında olduğumu 

                                                        
35  Fantastik romanlarda halk kültürü unsurlarının kullanımı ile ilgili bkz. Seda Aksüt Çobanoğlu 

“Sadık Yemni’nin Romanlarında Halk Kültürü Unsurlarının Tespiti ve İncelenmesi”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, İstanbul, 2014 
36 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 73 
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anladım.”37 dediği eser, ödüle layık görülür. Ödül, sağlığında Bahaeddin Özkişi’ye 

takdim edilir. 

 

Aynı eser kendisinin yıllar sonra kamuoyunca yeniden keşfedilmesine de 

vesile olacaktır. 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 100 Temel Eser 

arasında Sokakta’nın yer alması, daha evvel eserlerini bilmediği bir yazarın ismini 

gören Köşe Yazarı Ahmet Hakan Coşkun tarafından şüpheyle karşılanacak, listede yer 

alan ismin “torpilli” olup olmadığı sorgulanacaktır.38  Bu sorgulamaya ardı ardına 

verilen cevaplar kamuoyunda Bahaeddin Özkişi’yi yeniden gündeme getirecek ve pek 

çok kişinin, onun eserleriyle tanışmasına vesile olacaktır.39  

 

Romanın temel konusu insanın yaratılışı ile başlayan şeytan ve insan 

arasındaki kavga; modern hayatın bu kavgada insanı nasıl bir inkâr ile zaafa düşürdüğü 

ama hâlâ hakikatin farkında olan az sayıda insanın mücadeleye devam edişidir. 

 

Romandaki hiçbir kahramanın ismi yoktur. Onları ya lakaplarıyla, ya 

meslekleriyle ya da akraba ve arkadaşlarına nispetle zikreder yazar. Roman bir cinayet 

mahallinde başlar. Komiserin çocukluk arkadaşının annesi öldürülmüştür ve katil 

zanlısı bizzat oğludur. Oysa mahalledeki herkes bu cinayetin “ONLAR” yani cinler 

tarafından işlendiğini bilmektedir. Nitekim komiserin arkadaşı da bu görüştedir.  

 

Komiserin arkadaşı akli dengesinden emin olunmak üzere akıl hastanesinde 

müşahade altına alınır. Bu süreçte geçmişe, eski hayatlarına dair hem komiserle, hem 

de doktorla sohbetler ederler. Bu sohbetlerden anlaşılan komiserin arkadaşının 

geleneğin bir temsilcisi olduğu, mahalleyi evliyanın türbesiyle beraber modern hayatla 

gelen yabancılaşma ve inkardan korumaya çalıştığı, kendisini bu vazifenin bir varisi 

addettiğidir. 

                                                        
37 Tayyip, a.g.m., s. 2 
38 Ahmet Hakan Coşkun, “Merak Ettiklerim”, Sabah, (Çevrimiçi) 

 http://arsiv.sabah.com.tr/2004/08/29/yaz33-40-114.html, 21 Ekim 2018 
39 Ahmet Hakan’ın yazısından önce ve sonra Bahaeddin Özkişi hakkında yazılmış belli başlı yazıların 

künyesi için bkz: A. Cüneyt Issı, Hayat ve İnsanın Sokaklarında Bahaeddin Özkişi’nin 

Öykücülüğü, 2. bs., İstanbul, Roza yay., 2012, s. 190-191 

http://arsiv.sabah.com.tr/2004/08/29/yaz33-40-114.html
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Bir yandan da komiser gerçek katili aramaya devam eder. Arayışları sırasında 

arkadaşının tam aksi durumda, onun düşmanı olan modern hayatın savunucusu 

konumundaki Küçük Bey karakteri görülür.  

 

Bu süreçte gerçek katilin, maktulün diğer oğlu olduğu anlaşılır. Sokaktaki 

konakta yaşayan dadının muskasındaki İfrit kılını, dadıyı öldürerek ele geçiren katil, 

o İfrit’e tapmaya başlamış ve onun emirlerini yerine getirmek üzere yaşamaya 

başlamıştır. Annesini de bu sebeple öldürmüştür.  

 

Komiser en sonunda katili, İfrit için yaptığı mabedde yakalamayı başarır ve 

İfrit’in kılını yok eder. Fakat katilden gerçekleri öğrenmek için onu karakol yerine 

evine götürünce, orada basılır ve görevinden atılır.  

 

Arkadaşı ise cinayet suçundan aklanmasına rağmen basit bir hırsızlık iftirasıyla 

hapse atılır ve orada öldürülür.  

 

Romanın sonunda komiserin, arkadaşının bıraktığı yerden vazifeyi 

devraldığını görürüz. Olayların arkasındaki sır perdesi tamamen çözülmüş değildir. 

Çünkü komiserin dilinden belirtildiğine göre savaş hala devam etmektedir.  

 

Yarım Kalan Roman 
Anılarla Bahaeddin Özkişi’yi Anma, y.y., İstanbul,  2007, s. 89-152  

 

Bahaeddin Özkişi’nin, vefatı sebebiyle yarım kalan bir romanı daha vardır. 

Ahilik Teşkilatı’nın, Anadolu’daki Celalî İsyanları’nın, Sünnî- Şiî çatışmalarının 

mevzusunu teşkil edeceği bu romanın yazılmış kısımları, bizzat yazarın aldığı notlarla 

birlikte, Fatma Özden Özkişi’nin Anılarla Bahaeddin Özkişi’yi Anma isimli 

kitabının 89-152. sayfaları arasında yayınlanmıştır. 

 

Eserin mevcut kısımlarında Ahi Teşkilatı, fütüvvet adabı, sapkın görüşlü 

kimselerin dini ve tasavvuf anlayışını kendi menfaatlerine hizmet için nasıl 
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kullanabildikleri, halkın bunaldığı vergiler ve Celaliler sebebiyle devlete nasıl baş 

kaldırır hale gelebildiği, buna rağmen  gerçek iman sahibi vatanperverlerin gaza 

anlayışını nasıl devam ettirdikleri ve dönemin sosyal hayatına dair daha pek çok şey 

ile ilgili bilgilere rastlanmaktadır.   

 

Romanın ana kahramanı Molla Hüseyin ismindeki bir ahidir. Eskiden köle 

olmuş, köleleği sırasında kırbaç altında gözbağcılığı öğrenmiş olan bu kimseye Ahi 

Vekili Recep Bey gizli bir görev verir. Görev gereği bulunduğu yerden bir niza ile 

kovulacak, Akyazılı Şeyh ismiyle ün yapmış, aslen sapkın inanç sahibi bir ahi şeyhinin 

hizmetine girecek ve onun sırlarına vakıf olacaktır.  

 

Yeni evli ve karısı hamile olan Molla Hüseyin, vatan ve dini Mübin uğruna bu 

görevi tereddütsüz kabul eder. Kalfası Mihran ve yanında yetişen Demir’le birlikte 

kendini Akyazılı’nın tekkesine kabul ettirmeyi başarır. Onu ilmi nücum bildiğine ve 

sihir yapabildiğine inandırır.  

 

Bu arada Akyazılı şeyh, çocukken kendisine onun Cemşit’in ruhunu taşıdığını 

söyleyen birinin telkinleriyle bir yandan İslami ilimlerde derinleşirken öte yandan 

kendisinin Cemşit olduğu fikriyle aklını oynatmış ama halk nazarında veli olarak 

görülen bir kimsedir. Maksadı hem Osmanlı’yı hem İran’ı yıkıp Cemşit’in tahtına 

yeniden sahip olmaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL HAYAT- SOSYAL NORMLAR, DEĞERLER, 

DAVRANIŞLAR- SOSYAL TİPLER- ULAŞIM VE İLETİŞİM 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde sosyal hayata dair fazlaca iz bulmak 

mümkündür. Zira o, bilhassa romanlarında, elimizden kayıp gittiğine inandığı 

değerleri hatırlatırken bu değerlerin nasıl yaşandığını yahut yaşanmadığında nelere 

sebebiyet verdiğini de okurlarına göstermek ve takip edilebilecek bir örnek bırakmak 

ister.  

Sokakta romanı İstanbul’daki tipik bir mahallede hayatın nasıl olduğuna dair 

veriler sunarken, Köse Kadı ve Uçtaki Adam XVI. yüzyılda Osmanlı  Devleti’nin 

serhat topraklarındaki ve yine İstanbul’daki sosyal hayata dair izler taşır. Vefatıyla 

beraber yarım kalan romanında Celali İsyanları’nın gölgesinde devam eden bir sosyal 

hayat vardır. Hikâyeleri ise yaşadığı dönemin hayatına dair satır aralarında bilgiler 

vermekte, bilhassa Papağan Dedi Ki başlıklı bölümde yer alan hikâyelerde, hali 

hazırdaki sosyal hayat ile istihza edilmektedir. 

Çalışmanın bu bölümünde yazarın eserlerinde sosyal hayata dair tespit edilen 

veriler; ev ve mahalle hayatı, hayatın geçiş dönemleri, giyim- kuşam ve süslenme, 

ulaşım, iktisadî faaliyetler, sosyal normlar, davranışlar ve değerler, sosyal tipler ve 

halk eğlenceleri başlıkları altında gruplandırılmıştır. 

2.1. Sosyal Hayat 

2.1.1. Ev ve Mahalle Hayatı  

 
 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde ev ve mahalle hayatı önemli bir yer tutar.  Bu 

durum yazardaki, geçmişe dair istenirse takip edilebilecek bir iz bırakma kaygısından 

kaynaklanmaktadır. Özkişi’nin maket ev çalışmalarında da hayatımızdan bir bir 

silinen ahşap evleri ya aynıyla ya da hepsinde ortak hususiyetleri birleştirmek suretiyle 

vücuda getirdiğini söylemek mümkündür. Yazar edebî eserlerinde maketlerle 

ölümsüzleştirmek istediği bu evlerin ruhunu göstermek ister. 
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 Onun eserlerinde ev ve mahalle hayatı bir düzen içinde ve birbirleriyle 

mütenasip ilerlemektedir. Bilhassa Sokakta eserinde resmettiği mahalle hayatı için eşi 

Fatma Özden Hanım kendisiyle yaptığımız görüşme esnasında “Fatih’teki, 

çocukluğunun geçtiği, baba evinin olduğu mahalle” demiştir. 

 Mahalle sokaklardan oluşur. Sokakta evler, arsa ve eğri kaldırımlar 

bulunmaktadır (S, 11). “Sokak fenerleri karanlık yolda kendi etraflarında sarı ışıktan 

bir daire çeviriyordu.” (GZ: BÇV, 37) ibaresinden anlaşıldığına göre sokaklar akşam 

olunca sokak fenerleri ile aydınlatılır.   

 Sokakta romanında bahsedilen sokağın merkezinde konak bulunmaktadır. 

Konak hareket noktasıdır. Sokak konak merkezinde büyükçe bir yarım daire çizer. 

Sokakta yol tarifleri bu konağa göre yapılır (S, 12). Konak büyük, zarif ve 

alçakgönüllü bir büyük efendiye benzetilmektedir (S, 13). Konakların kapısı insanın 

önemli olduğu söylenen devirlerde, insan geçeceği için büyük yapılmıştır. Konağın 

serin bir taşlığının bulunduğu, burada malta taşlarının döşeli olduğu belirtilmektedir 

(S, 13). Konakta birinci katta küçük bey, ikinci katta ise babası oturur. Bu konak 

hayatında oğula, yaşının büyük olmasına rağmen “küçük bey”, babasına ise 

“beyefendi” denilmektedir (S, 13). Konakta su kaynağı sarnıçtır. Oradan su almak için 

kovanın elle doldurulması kâfidir (S, 117). 

 Mescit, türbe ve sebil sokağın diğer unsurlarıdır (S, 13). Ayrıca sokakta bir 

çeşme bulunmakta ve küçük kızlar bu çeşmelerden evlerine su taşımaktadır (S, 14). 

  Sokaktaki evler ahşaptır ve meşe ağacından yapılmıştır (S, 15). Bu ahşap 

evlerin kafesleri bulunmaktadır (S, 16). Evler harem ve selamlık olarak ayrılır ve 

buraları ayıran duvarda bir döner dolap yer alır (S, 56). Evlerin odalarının tabanları 

tahtadandır (S, 19). Bazı evlerin arasında taşla örülmüş bahçe duvarları uzanır ve bu 

bahçe duvarlarının üzerinden dam korukları salkım saçak sarkmaktadır (S, 13). Evler 

birbirine bu asma dalları sayesinde sarılıdır. Asma dalları sanki bu evleri birbirine 

bağlar (S, 18). Evlerin bahçelerinde evin biricik su kaynağı olan kuyu bulunur. Bu 

kuyu, su sağlamak, karpuz soğutmak, ekşimesinden korkulan yemekleri saklamak 

vazifesiyle kullanılır (S, 117). 
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  Akşamüzeri sokaklarda, iri mendil çıkınlarıyla işten evlerine dönen erkekler 

görülür (S, 19). Akşam belli bir saatte çocuklar sokaktan eve döner, evin hanımı da 

evin taşlığında ailesi için akşam yemeği hazırlar (GZ: BÇV, 35).  

 Geleneksel yaşamın sürdüğü sokaklarda insanların hepsi birbirini tanır. Burada 

oturan aileler ya ev sahipleri ya da uzun zamandır aynı evde oturan kiracılardır. Bu 

nedenle aileler birleşir, dertleri ve sevinçleri müşterek olur. Böyle sokaklarda kollektif 

bir yaşam sürülür, insanlar aynı kültürle yoğrulup aynı hatıralara sahip olurlar (S, 57). 

Sokakta yaşlı ve yalnız kimselerin kapısı her gün çalınıp hal hatır sorulur ve ufak tefek 

ihtiyaçları görülür (S, 47).  

 İnsanların birbirini tanıması, birbirlerine göz kulak olmalarını beraberinde 

getirir. Boydan boya sokak adeta tek bir ev, yetişkin bir kız herkesin ablası, kadın 

herkesin teyzesi, çocuk bütün sokaktaki herkesin çocuğudur (S, 27). Genç kızlar 

gülünç, terbiyesiz tavırlar ve yapışkan gülüşler sergilediklerinde sokağın lekesi olarak 

görülürler. Kızların bu şekilde yetişmeleri doğru bulunmaz ve bu şekilde 

yetişmelerinden sokaktaki insanlar kendilerini de sorumlu tutar. Bunun sebebi 

sokaktaki herkesin birbirinden sorumlu olduğu fikridir  (S, 43).  

 Bununla beraber bu durumdan rahatsızlık duyan kimselerin varlığından da 

bahsedilir. Onlara göre eskiden gençlerin elleri kolları bağlıdır. Sokağın kontrolü, 

üzerlerinde büyük bir cemiyet baskısı oluşturmaktadır. En masum eğlenceler bile 

mahallenin sansürü altındadır. O devirde bazı gençler Fransa’dan gizlice getirilmiş 

mecmua, resim ve kitaplara bakarak cinselliği öğrenirler. Fakat daha sonra yasak, 

günah ve ayıp baskısıyla sokağın kontrolü üzerlerinden kalkar. Fakat bugünkü 

gençlerin Avrupa ilmi ve medeniyetiyle aydınlanmış bir nesil olacağı hayal edilmesine 

rağmen onların da bu nimetin kıymetini bilmediklerinden, içki içmeyi 

abarttıklarından, eğlence düşkünlüğü sebebiyle okumayıp kolay yoldan para 

kazanmaya çalıştıklarından ve evlenip aile kurmadıklarından şikâyet edilir (S, 81-82). 

  Bahaeddin Özkişi, Uçtaki Adam eserinde XVI. yüzyılda İstanbul’da Fatih 

Çarşamba mahallesini tasvir ederken, mahallenin imam, müezzin ve bekçinin 

idaresinde bir küçük devlet mahiyeti taşıdığını belirtir. Yazara göre imam, müezzin 
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veya bekçi karanlık çöktükten sonra mahalledeki dulların kapısını çalar; mahalleliden 

toplanan yardımlar onlar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Bayramlarda 

yetimler için alınan kıyafetler ve hediyeler de yine bu insanlar tarafından sahiplerine 

ulaştırılır. Mahalle insanları arasındaki davalar da genellikle mahalleli ve bu üç 

vazifeli arasında çözülür. Anlaşmazlıklar nadiren mahkemelere akseder. Mahalledeki 

her çocuk o mahallenin evladı; her yetişkin de o çocukların anası, bacısı ya da amcası 

sayılır. Semtin ırzı, namusu, malı, canı; mütevazi ve tok gözlü olarak nitelendirilen 

imam, müezzin ve bekçinin dirayetli ellerine ve tabii onlardan önce Allah’a emanet 

edilir. Onlar kış, kar, ayaz da olsa bu vazifelerini asla aksatmazlar (UA, 99). 

 Erkekler akşam, aldıkları öte beriler içini göstermeyecek bir mendile sarılı 

olarak, ağırbaşlı bir tavırla evlerine döner. Eğer evlerde iştah kabartıcı bir yemek 

pişmişse kokusunu almış olabilecek evlere küçük kalaylı kaplara konularak götürülür. 

Her evin küçük veya büyük bir bahçesi vardır. Komşu bahçesine sarkan dallar 

komşunun hakkıdır, böylece kimsenin kimsede göz hakkı kalmaz. Bu bahçelerde 

yetişen iri narlar, sarı limon ayvaları, kavak, deve tabanı ve Sultan Selim incirleri 

komşularla paylaşılır (UA, 99). 

 Mahalleye bir misafir gelirse mahallenin belli başlı kişileri ona hoşgeldine 

gider (UA, 101). Hasta ziyaretine tutmak çorbasıyla gidilir (ABÖA, 106). 

 İstolni-Belgrat’ta dizdar emrindeki muhafızlar geceleri “Yatın ey ahali 

gündüzün şerri gecenin hayrından yeğdir.” diye seslenerek dolaşırlar. Yani 

mahallelerde insanlara uyuma vaktini haber vermekle görevli kişiler bulunmaktadır 

(UA, 38). 

2.1.1.1 Ev Eşyaları 

 
Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde çeşitli ev eşyaları yeri geldikçe zikredilmiş; 

bazıları dönem hayatının hususiyetlerini sezdirmek üzere özellikle tarif edilmiş, 

vasıflarından bahsedilmiştir. Bir hikâyesinin ismi ise bizzat bir eşyanın ismini 

taşımaktadır. Bu, Göç Zamanı eserinin Bir Çınar Vardı bölümündeki “Çatal” 

hikâyesidir.  
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Çatal hikâyesinde, normalde elleriyle yemek yiyen bir aile, misafirleri için ilk 

defa evlerine çatal alırlar ve bu onlar için bir üzüntü sebebi olur. Evin reisi bu durumu 

“Ellerimiz bu aletleri kullanmamızı icap ettirecek kadar pis, Azize.” diyerek 

değerlendirir ve bunu bir manevi kire yorar. Sonra da adeta bundan temizlenmek ister 

gibi abdest almak için kollarını sıvar (GZ: BÇV, 36). 

  Bahaeddin Özkişi eserlerinde yer verilen eşyaları bağlam dahilinde ve 

bağlamdan bağımsız olarak sınıflandırmak mümkündür. Tespit edebildiğimiz 

kadarıyla bağlam dahilinde değerlendirilebilecek eşyalar şunlardır:  

Lohusa Odasında Bulunan Eşyalar 

Evin en çok güneş gören, kapı üstündeki odası lohusa odası yapılır. Lohusa 

için sevai ismi verilen hint ipeği kaplı üç kat döşekten yatak yapılır. Bu ipek yol yol 

sarı, kırmızı ve yeşil renklerdedir. Duvar tarafına gelen kısım halı ve yastıklarla 

kapalıdır. Duvar halısının tam ortasında altın sim işli bir kesede Kur’an-ı Kerim asılı 

durur. Bu kesenin üstünde al krepten fiyonk vardır.  Yatağın ayak tarafında bir masa, 

masada iki karpuz karınlı lamba, Kütahya işi sürahi ve bardak vardır (ABÖA, 135). 

Oturmak ve Yatmak İçin Kullanılan Eşyalar 

Evde oturmaya ve yatmaya yarayan eşyalar arasında divan (GZ: BÇV, 36), 

bağdaş kurularak oturulan sedir (GZ: BÇV, 19), somya (GZ: BÇV, 19), peyke (KK, 

9) zikredilmiştir. Fakir bir imamın odasındaki eşyalar arasında yatak ve sedirin olduğu 

bildirilmiştir (GZ: BÇV, 56). 

Özkişi’nin yaşadığı çağ ile aynı zamana ait hikâyelerinde yer yatağı fakirlerin 

kullandığı bir eşyadır. Bu yatak fakir bir işçinin evindedir (GZ: BÇV, 33). Fakat XVI. 

yüzyılda Osmanlı uçlarındaki hayatı anlatan romanda yer yatağı Türk evlerinin genel 

bir eşyasıdır. Yer yatağında yatıldığı, bu yataklarda kar beyazı yastıklar kullanıldığı 

ve pencerelerde de perdeler bulunduğu yazılmaktadır (KK, 72). Beyin evinde yer 

yatağı serilidir, hasta ona yatırılmıştır. Yastığı kar beyazıdır ve yatağı kır çiçeği 

kokmaktadır (KK, 72). Doğuş adlı hikâyesinde yer yatağı göçebe hayata ait bir eşyadır 
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ve pöstekiden yapılmıştır. “Yumuşak pöstekiden yapılmış sıcak yatakta kendisi, karısı 

ve oğlu yanyanaydı” (GZ: GZ, 79).  

Bebeklerin yatağı beşik olarak anılmaktadır. “Musa’yı beşikte uzun uzun 

seyretti, sonra avluya indi” (GZ: GZ, 117). 

Yatmak için kullanılan eşyalar arasında ranza da yer almaktadır. Bu eşya bir 

aile evinde değil de bekar odasındadır. Almanya’da Ruhr şehrinde işçi olarak çalışan 

ve aynı odayı paylaşan karakterler, karşılıklı ranzalarda yatmaktadır (GZ: GZ, 121). 

XVI. yüzyılda bir konak eşyası olarak köşe minderi önemlidir. Buraya evin 

sütninesinin oturtulmasından, evdeki en saygın kişiye tahsis edildiği anlaşılmaktadır 

(UA, 149).  

Evi Süslemek Amacıyla Kullanılan Eşyalar 

Evlerde kanaviçe işlemeli iğne oyalarından örtüler bulunur, ayrıca kırlent de 

eski evlerde, konaklarda bulunan ev eşyalarındandır (GZ: BÇV, 68). Binbir motifle 

bezenmiş pirinç tepsi ile ham ipekten peşkir evlerde karşımıza çıkan belli başlı 

eşyalardandır (UA, 38). Aynı devirde Müslüman olmayan evlerde de çeşitli oya işleri 

yapıldığı düşesin hizmetçisiyle birlikte nakış işlemesinden anlaşılmaktadır (UA, 118). 

Saatler ve Aydınlatma Eşyaları 

Eserlerde zamanı öğrenmek için kullanılan bir eşya olarak duvar saati ve 

kurmalı saat karşımıza çıkmaktadır.  Yazarın anlam dünyasında duvar saati yalnızca 

saatin kaç olduğunu gösteren bir araçtır. “Duvar saatim üçü vuruyor…” (GZ: BÇV, 

20). Oysa kurmalı saat bu işlevin ötesine geçmekte ve var oluşsal bir sorgulamanın 

kapılarını aralayan bir metafor hüviyetine bürünmektedir. “Nuri Bey, tekrar saatine 

döndü. Bu, onyedi yıllık ahbaba şöyle bir alıcı gözüyle baktı. Bu bir makine diye 

düşündü. Onyedi yıldır ben kurduğum için işledi. Zamanı göstermesi için, ona ben 

hayat verdim. O halde ben efendisiyim. O da benim kölem. Acaba öyle mi diye 

duraksadı.” (GZ: GZ, 111).  
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Eskiden aydınlanmak için kullanılan eşyalardan biri gaz lambasıdır. “Hıdır 

çavuş beş numara gaz lambasını tuğla duvara itinayla astı.” (GZ: BÇV, 58). Yine 

karpuz karınlı lambalar da bu işlevdedir (ABÖA, 135). Bazı odalarda aydınlatma için 

altmış mumluk lambalar kullanılır (GZ: BÇV, 23). Sokaklar ise fenerlerle aydınlatılır 

(GZ: BÇV, 37). 

Yağ kandili bir aydınlatma eşyası olmakla birlikte, bir hikâyede benzetme 

unsuru olarak kullanılmış, ihtiyar bir adamdan yağ kandili diye bahsedilmiştir:  

“İhtiyar serhoş:  

- Bir hayal arıyorum, diye mırıldandı kulağıma. … Yağ kandiline benzettim bu ihtiyarı. 

Güldüm, deli gibi güldüm. Sen, dedim, yağ kandilisin, yağın da ispirto. İspirto ya..” 

(GZ: BÇV, 62). 

Savaş ve İşkence İçin Kullanılan Eşyalar 

Askerler Ungarişe zırh giymekte, mızrak, gürz ve kalkan kullanmaktadır (UA, 

32). Savaşta yahut dövüşte kullanılabilecek diğer aletlerden ismi zikredilenler tabanca 

(GZ: GZ, 140), kuburluk ok (UA, 24) ve sustalı çakıdır (GZ: PD, 187). 

İşkence aletlerinin isimleri ateş taban, karabent, nakışbent, kemerbent, 

zünnarbent, kerpeten, burgu, mismar, fitil, tılsıman, tentıraş ve el ayak kırmaya mahsus 

bazı aletler şeklinde sıralanmıştır  (UA, 194). Ayrıca “kız” adı verilen içi çivilerle kaplı 

bir işkence aletinden bahsedilir (KK, 53) ve birini bu alete koymaya “kıza kapatmak” 

denildiği bildirilir  (KK, 59). 

Eserlerdeki Bazı Karakterlerin Şahsî Eşyaları 

Vefat ettiğinde Köse Kadı’nın geride bıraktığı eşyalar şunlardır: “Eskice ama 

tertemiz elbiseleri, iki kat çamaşır, bir gecelik entarisi, bir namaz takkesi, bir kehribar 

teşbih ve bir deri cüzdan” (UA, 73). 

Deli İmam’ın tek odalı küçük barakası yarı yarıya kitap doludur. 

“…Mütenevvi eserler, taban tabana zıt fikirlerle Yunanca ve Arapça, Farisî ve 
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Fransızca yanyana, içice eski ciltlerinden memnun, üstüste sıralanırlardı” (GZ: BÇV, 

56). 

Kara Recep Bey iri taneli kehribar tespih çeker (ABÖA,98).  

Ali Bey’in kuşağı arasında duran emektar kamasından savatlı saldırma adı ile 

de bahsedilir (UA, 14). 

Molla Hüseyin yol namazını karısının çeyiziyle getirdiği al seccadede kılar. 

Zifaf namazını da bu seccadede kılmıştır (ABÖA, 104). 

 Tespit edebildiğimiz kadarıyla Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde bağlamdan 

bağımsız olarak ismi zikredilen  eşyalar şunlardır: 

Murassa şarap kasesi (ABÖA, 135), ağızlık (GZ: BÇV, 14), bardak (GZ: BÇV, 

16), [trabzan] korkuluk (GZ: BÇV, 18), pansiyon odasının Bağdadî duvarları (GZ: 

BÇV, 24), soba (GZ: BÇV, 19),  kriko (GZ: BÇV, 22), nal (GZ: BÇV, 23), soluk 

basma perdeler (GZ: BÇV, 33), çıkın (GZ: BÇV, 35), mendil (GZ: BÇV, 36), sini 

(GZ: BÇV, 36), tabure (GZ: BÇV, 39), radyo (GZ: BÇV, 47), gazyağı tenekesi 

bozması saksı (GZ: BÇV, 47), tel çerçeveli gözlükler (GZ: BÇV, 53), semaver (GZ: 

BÇV, 56), çul uçkurlu Amerikan torbası (GZ: BÇV, 65), koltuk (GZ: BÇV, 68), 

buzdolabı (GZ: BÇV, 68), leğen (GZ: BÇV, 69), kanarya kafesi (GZ: BÇV, 69), 

fincanlar (GZ: BÇV, 75), çarşaf (GZ: BÇV, 75), yorgan (GZ: BÇV, 82), denkler, kap-

kacak (GZ: GZ, 85), boy aynası (GZ: GZ, 96), kehribar tesbih (GZ: GZ, 99), tokmak 

(GZ: GZ, 103), ahşap kapı (GZ: GZ, 103), pervaz (GZ: GZ, 104),  nacak (GZ: GZ, 

105), seccade (GZ: GZ, 105), koltuk değnekleri (GZ: GZ, 106), çay fincanı  (GZ: GZ, 

108), su şişesi (GZ: GZ, 117), teneke (GZ: GZ, 117), halı (GZ: GZ, 117), torna (GZ: 

GZ, 120), kibrit (GZ: GZ, 127), sapan (GZ: GZ, 133), büyüteç (GZ: PD, 181), hela 

ibriği (GZ: PD, 195), şamdanlık (GZ: PD, 196), tükürük hokkası (GZ: PD, 197), 

kırmızı atlas keseler (UA, 220). 

2.1.2. Beslenme 

 
Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde bazı yemek isimleri zikredilmekte, yemekle 

ilgili bazı kabuller yahut telakkiler ve adetlerden bahsedilmektedir. 
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Yazarın bildirdiğine göre insanlar eskiden yemeği sadece yaşamak için bir araç 

olarak görmektedir. Onlar için esas olan mide değil ruhtur, isteklerin hepsine şehvet 

adı verilir ve aynı anda çok çeşit yemek yemek de şehvetin türlerinden sayılır (S, 31).  

Yemek yenirken konuşulmaz (KK, 87). Yemek yerde, temiz, iri sini üzerinde 

yenir. Özellikle akşam yemeklerinde; sokaktan dönen çocuk, işten dönen baba ve anne 

hep birliktedir (GZ: BÇV, 36). Yemek bir birleşme noktası, bazen fakirlikle beraber 

kanaatin de göstergesi ve az içinde çeşitliliğin simgesi durumundadır:  

“Ah yemek tam bir birleşme noktasıdır. Sade suya bulgur, bulgurlu sade su, 

sonra bulgur köftesi, sebzeli bulgur, bulgurlu sebze yemektedir Anadolu. Çeşit 

çeşit bulgur yemekleri yenir vatanımda” (GZ: PDK, 210). 

 Yazarın tarihi romanlarında şerbetlerin yemek kültürü içinde önemli bir yer 

tuttuğu hissettirilir. Müslümanlar, özellikle yemeklerden sonra şerbet ikram eder (KK, 

87).  Billur içinde sunulan avşek şerbeti (ABÖA, 120), nar şerbeti (ABÖA, 123) ve 

gül şerbeti zikredilen şerbet türleridir (KK, 116). Yemekten sonra misafirlere, 

mevsimine göre, üstü motiflerle bezeli kayık tepside kırmızı ve altın karışımı renkli, 

bal tadında misk kokulu kavun sunulur (UA, 38) . 

Yetişkin misafirlere kahve (S, 56), ıhlamur (S, 45) gibi içecekler ikram 

edilirken çocuk misafirlere, onların hoşlanacağı mısır, leblebi gibi şeyler; koruk suyu 

ile ikram edilir. “Gülüm günler boyu bize leblebi, suda haşlanmış mısır, koruk suyu 

taşıdı durdu” (S, 28). 

Düğünde herkese pilav, zerde, türlü yiyecekler ve helva ikram edilir (KK, 95). 

Aşura merasiminde ise kokulu aşuralar, safranlı pilav, zerde ve büryan ikram edilir 

(ABÖA, 122).  
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Savaştan sonra acele bir sahra mutfağı kurulur, esmer ama lezzetli bir tayın 

hazırlanır (KK, 137). “Tayın” asker yemeği, asker ekmeği manasına gelen bir askerî 

terimdir.40  

Yazarın tarihi romanlarında şarap, çok fazla geçmektedir. Bunun sebebi 

karakterlerinden pek çoğunun Hıristiyan olmasıdır. Fakat şarabı yalnız Hıristiyanların 

değil, bazı Müslüman karakterlerin de içtiğini görürüz. Türk şaraplarının değerli 

olduğuna dair şöyle bir ifade geçmektedir. “Şarabı ala Türk bağı şarabı…” (KK, 7). 

Şarabın testi ile iri toprak kupalarda sunulduğu bildirilir (KK, 9). Şarap başka 

içeceklerin yapımında da kullanılır. Rahip Milko adaçayı, ayva çekirdeği ve şarabı 

kaynatarak sıcak içilen bir içki hazırlar (UA, 5). Elma şarabı (KK, 232), Rein şarabı 

(GZ: PD, 210)  ve Dergezin şarabı şarap türleri arasında geçer (ABÖA, 131).  

Hıristiyanların yiyeceği olarak kara ekmek, domuz pastırması ve şarap 

zikredilir. Birisi yiyecek dilendiğinde kendisine bunlar verilir (KK, 75). Kont Gall 

Adam’ın masasında kahvaltı olarak birkaç dilim ekmek, soğumuş bir kase süt ve irice 

bir parça domuz pastırması vardır (KK, 22). 

Attarda satılan yiyecekler ve baharatlar arasında sakız leblebisi, leblebi şekeri, 

topaç, kuş lokumu, üzerlik tohumu, sinameki sayılır. Daha binbir bahar’ın attarda 

olduğu söylenir. Bahar kelimesi, baharatın karşılığıdır (UA, 98). 

Uskumru dolması (GZ: BÇV, 24), altın sarısı, kokulu dut pestili (GZ: BÇV, 

65-66), kaz kızartması (KK, 9), çorba (GZ: BÇV, 24), Silivri kaymak (GZ: BÇV, 36), 

çikolata parçası (GZ: BÇV, 37), havuç (GZ: BÇV, 51), leblebi şekeri (GZ: BÇV, 53), 

erik (KK, 199), ızgara köfte  (GZ: BÇV, 62), çağla erik (GZ: GZ, 88), çay (GZ: GZ, 

91),  kızarmış domuz sucuğu (GZ: BÇV, 95), kuyruk yağı (GZ: GZ, 111), ekmek (GZ: 

GZ, 117), sucuk, pastırma, konserve, zeytinyağı (GZ: PD, 182), beefsteak ve pudding 

(GZ: PD, 210), Schwanz Suppe (GZ: PD, 210), pirinç (GZ: PD, 210) yazarın 

eserlerinde geçen diğer yiyecek ve içecek isimleri arasında sayılabilir. 

                                                        
40“Tayın”, Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=tay%C4%B1n&uid=50208&g

uid=TDK.GTS.532f235639f9a3.71397120, 20 Şubat 2019 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=tay%C4%B1n&uid=50208&guid=TDK.GTS.532f235639f9a3.71397120
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime=tay%C4%B1n&uid=50208&guid=TDK.GTS.532f235639f9a3.71397120
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Keyif verici- uyuşturucu maddeler olarak nargile (KK, 203), eroin (S, 145), 

beng (ABÖA, 131), rakı (GZ: BÇV, 39) zikredilmektedir. 

 

2.1.3. Bazı Kurumlar, Kuruluşlar ve Yardımlaşma  

2.1.3.1. Hayır Müesseseleri  

 Osmanlı döneminde yolcuların, gariplerin herhangi bir ücret ödemeden 

yatabilecekleri ve karınlarını doyurabilecekleri han, kervansaray, tekke ve köy odası 

gibi yerler bulunmaktaydı. Bahaeddin Özkişi Uçtaki Adam romanında Paşaoğlu’nun 

diliyle bu mekanları anmakta ve  okuyucusunu o hayır müesseselerinden haberdar 

etmektedir:   

 

“Ne yatabilmek ne de karnımızı doyurabilmek için, bütün Devlet-i Osmanî hudutları 

içinde pek bol olan hanlardan, kervansaraylardan, tekkelerden yararlanamıyorduk. 

Oysa bilirsiniz ki bir garip, herhangi bir yolcu bu güzel ve temiz hayır 

müesseselerinden bilâ bedel istifade eder. Bırakın bu canım müesseseleri, 

korkumuzdan köy odalarında bile kalamıyorduk” (UA, 15).  

 Fakat aynı karakterin dilinden, üzerindeki tehlike ve kaçak olma durumu 

ortadan kalkınca bu müesseselerden nasıl istifade ettikleri şöyle anlatılır:  

“Üçümüz yani Hıdır, Şahin ve ben acele etmeden aylarca yolculuk yaptık. Türlü 

şehirlerde, hanlarda, kervansaraylarda, tekkelerde misafir olup evliyaları ziyaret ettik. 

Eserleri gördük. Şeyhlerin ellerini öptük. Artık kanundan kaçmadığımız için normal 

bir yolcunun sahip olabileceği bütün nimetlerden yararlanıyor; devletin, hayır 

sahiplerinin, ahilerin ve türlü tekke mensuplarının ikramlariyle âdet olduğu üzere, 

bütün yolcular gibi yiyor, içiyor ve bunlar için para ödemiyorduk” (UA, 46).  

2.1.3.2. Külliyeler 

 Külliyeler şair, edip, ilim ve devlet adamı yetiştiren kurumlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
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Uçtaki Adam romanında külliyeler Çarşamba’da kurulan İsmail Ağa Külliyesi 

üzerinden şu şekilde anlatılmıştır:  

“Bu medresesiyle, kütüphanesiyle, misafirhanesiyle, imarethanesiyle İsmail Ağa 

külliyesinin başlangıcıydı. … Gerçek manasıyla ‘fisebilillah gaza, Allahın ve Türkün 

ismini ila’ için atılmış bir adımdı bu. Benzeri müesseseler gibi inşaına başlanan 

külliyeden de şairler, edipler, ilim adamları bilhassa devlet adamları yetiştirmeğe 

çalışacaktı” (UA, 102).  

 

2.1.3.3. Tekkeler 

  Özkişi’nin eserlerinde tekkeler ve dergâhlar yalnız ibadet yerleri değildir. 

Buraların en temel misyonu insanları terbiye etmek, iyi ahlak sahibi olmayı yaşayarak 

ve yaşatarak öğretmektir: “Tekkelerin halka verdikleri buydu işte. Tekke ham insan 

topluluklarından, değerler çıkaran bir heykeltıraştı” (UA, 149). 

Tekke ve dergâhlar ayrıca zorda kalanların sığındığı yerlerdir ve edep gereği 

buradaki şeyhler kendilerine sığınanlara herhangi bir şey sormaz, onların ihtiyacını 

giderirler:  

“Yaralı muhafız binbir zorlukla Kızıldelü derbendindeki Kızbacıdede dergâhına 

kendini atabildi. Yasaları gereği genç askere hiçbir şey sormadılar. Onu sıcak bir 

odaya alıp ihtimamla tedavisine başladılar. Yaralı gözlerini açana kadar Şeyh Hacı 

Tanrıvirmiş onun bir an bile başından ayrılmadı. Türlü şifalı ot ve dualarla kaynatılan 

ilaçlar biiznillah askere pek iyi geldi” (UA, 224-225). 

Tekkelerin bir başka vazifesi de fethedilmesi düşünülen yahut ihtimal 

dahilinde olan bölgelere çok evvelden yerleşip, buraları mamur etmeleri; yerli halka 

yardımcı olup İslam’ı ve Türk kültürünü tanıtmaları; gaza zamanında çoğu kez elde 

silah mücahedeye katılmalarıdır. Ordu gittikten sonra da vazifelerine kaldıkları yerden 

devam ederler:  

“Türk ordusunun fethini düşünebileceği hangi bölge, geçme ihtimali olabileceği hangi 

yol vardı ki o dervişlerinden birkaçı o noktada bir tekke ya da zaviye kurmamış olsun. 

Bu pervasız adamların bir eli kılıç tutarken, öbür eli bulunduğu bölgeyi türlü renkli 

çiçeklerle mamur ederdi. … Ordular geçip gidiyor ama onların çetin görevleri 
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bitmiyordu. Bu defa bulundukları noktada karşılıksız kötülükleri yok ediyorlar, 

fakirlere hami, evsizlere ev, muhtaçlara azık oluyorlardı”(UA, 126, 127). 

2.1.3.4. Ahi Teşkilatı 

“Ahilik, 13. y.y.dan [yüzyıldan] 20 y.y.a [yüzyıla] kadar Anadolu'daki esnaf 

ve sanatkar birliklerine verilen isimdir. Araştırmalara göre Ahiliğin kökenleri, 

özellikle araplar arasında gelişmiş olan Fütüvvet teşkilatına dayanır. Fakat Ahilik, töre 

ve törenleri itibarıyla Anadolu Türklerine özgü bir kuruluştur”41  

Ahi Teşkilatı ticari, askeri ve siyasi birçok fayda sağlamış, böylece günlük 

hayatın düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. Teşkilat, kalfa-usta ilişkisini 

geliştirerek kalfaların hem mesleki hem de ahlaki yönden gelişmelerini sağlamıştır. 

Teşkilatın, üreticilere dönük yaptığı düzenlemelerin yanı sıra üreticiler ile tüketiciler 

arasındaki ilişkileri belirleyen ve her iki tarafı da kazançlı çıkaracak düzenlemeleri de 

bulunmaktadır. Ayrıca, ülkenin her yerine açılan zaviyeler sayesinde zorlu ve tehlikeli 

yollarda ulaşımı kolaylaştırmıştır. Ahi Teşkilatı hem ticari yaşamı düzenlemiş hem de 

gençleri askeri güce destek olmaları amacıyla örgütleyerek devlete askeri fayda da 

sağlamıştır.42 

Bahaeddin Özkişi Ahilik Teşkilatı’nı çok önemsemiştir. Bu teşkilatın Osmanlı 

Devleti’ne ve halkına sağladığı faydaları takdir etmiş, aynı zamanda şahsi çıkarların 

ön plana çıkmasıyla yol açtığı zararları da dikkatinden kaçırmamış; okuyucusuna bu 

iki yüzü de göstermeye çalışmıştır. Eserlerinde Ahiliğin ruhu, adabı ve kurallarını 

işlerken, bunlardan sapıldığında ortaya çıkan kötü tabloyu da göstermeye çalışmıştır. 

Yarım kalan romanı hususiyle bu mesele üzerine kurgulanmış; ancak ömrü vefa 

etmemiştir. Bununla birlikte yine de eserlerinde bu konuya dair geniş denebilecek 

malzeme bulunmaktadır.  

                                                        
41  Faruk Andaç, “Osmanlı Döneminde Ahilik Teşkilatı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 11, Aralık 1995, s. 1 
42 Halil Emre Akbaş, Serdar Bozkurt, Kübra Yazıcı. “Osmanlı Devletinde Lonca Teşkilatı Yapısı ve 

Yönetim Düşüncesi ile Karşılaştırılması”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Özel 

Sayı, Eylül 2018,  s. 171 
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Ahilik, fütüvvet esasına dayanır. Yarım kalan eserinde fütüvvetle ilgili şu ifade 

bulunmaktadır: “Fütüvvet iki alemden geçmek, mürüvvet ve insaf sahibi olmaktır. 

Eline girenle, elinden çıkanı bir görmek, nefse düşman olmak. Ve illa Ahiye göz 

kırpmadan itaattir” (ABÖA, 128). 

Fütüvvet ehli kişiye “feta” denmektedir. Fetanın özellikleri ise şu şekilde 

anlatılmaktadır:  

“Kişinin fetâ mevkiini hak etmesi için Âdem Aleyhisselâm'ın özür dilemesine, Nuh'un 

sebatına, İbrahim'in vekârına, İsmail'in doğruluğuna, Musa'nın ihlasına, Eyyüb'ün 

sabrına, Davud'un ağlayışına, Muhammed'in cömertliğine, Ebubekir'in acımasına, 

Ömer'in adaletine, Osman'ın utangaçlığına, Ali'nin bilgisine sahip olması ve bütün bu 

güzellikleri hak ettiği halde nefsini horlayıp kusurlarını görebilmesi demek değil 

miydi?” (ABÖA, 89). 

Titrek Şeyh isimli bir ahi şeyhi, vasiyetini söylerken, romanın ana kahramanı 

Molla Hüseyin’e törelerden yürümesini öğütler. İnsanı selamete çıkaracak yegâne şey 

olarak bu görülür. Töreler iki şeydir, denir. Açık ve kapalı: 

“Yiğitte açık olması gereken alın, kalp ve kapıydı. El yanında yüz kara olmamak. 

Şöyledir böyledir diye ayrım yapmaksızın insanı sevmek. Yardım istendiğinde hayır 

demeyip keseni, kapını, sofranı herkese açık tutmak. Kapalı olması gereken de el, bel 

ve dildi. Kimselerin hakkına saldırmamak, kimsenin namusuna el uzatmamak, kimse 

hakkında dedikodu etmeyip sır saklamak” (ABÖA, 91). 

Ahi teşkilatı, bir bölgedeki değişik esnafları gruplandırır. Her esnaf grubunun 

kendi içinde hiyerarşik bir düzeni vardır. Bu eserde de yer almaktadır. Eserde söz 

konusu edilen Çankırı esnafıdır ve aslen Kırşehir’de mukim bir ahiye bağlıdır (ABÖA, 

151). Bu esnafı ahi vekili olarak Recep Bey idare etmektedir. Bunun da altında yiğit 

başı ve esnaf kahyası vardır (ABÖA, 94- 95).  

Teşkilatın düzenine göre ustalık ünvanı peştamal kuşanarak alınır. Ahi vekili 

peştamali kuşandırırken hileye sapmamayı, borcunu inkar etmemeyi, aza kanaat 

etmeyi, diğerlerinin kazancına haset etmemeyi, hiçbir sebeple dalaşmamayı öğütler. 

Eğer esnaf böyle bir tutum sergilerse bu küçüklük olarak görülür (ABÖA, 95). 
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Tecrübeli esnaf arasındaki anlaşmazlık büyük mesele sayılır. Anlaşmazlığın 

sebebinin söylenmemesi ahi meclisine kafa tutmak ya da onları sır saklamamakla 

itham etmek demektir (ABÖA, 96). 

Sır meselesi ahiler arasında o kadar önemlidir ki mesela Karabet Usta ölürken 

dahi kendisi hakkında ölüm korkusuyla konuştu, dedirtmek istemez (ABÖA, 97). Bu 

konu ile ilgili bir başka örnek ise bir yaralama olayında gerçekleşir. Demirciler 

Çarşısı’nda bir kalfa, başka bir kalfayı ağır yaralar ama olay hükûmete, mahkemeye 

duyurulmaz. Bu esnafa tembihlenmiş değildir. Fütüvvet geleneği içindeki sır saklama 

adabına göre hareket ederek herkes bunun bir sır olduğunu ve saklanması gerektiğini 

kendiliğinden bilir (ABÖA, 102). 

Bir lonca toplantısı tamamlandığında usul, herkesin aynı anda değil tek tek 

kalkıp gitmesidir (ABÖA, 98). Bir mesele olduğunda ustalar bir yanda, çıraklar başka 

bir yanda meseleyi tartışır (ABÖA, 101). 

Loncalara bağlı olmak için Müslüman olmak şart değildir. Nitekim Karabet 

Usta için “sağlam gâvurdur” ifadesi kullanılır. Yıllarca hiçbir yolsuzluğunun 

görülmediği, erkân olmadığı, namuslu bir esnaf olduğu anlatılmak için bu ifade 

kullanılmıştır (ABÖA, 96). 

Erkan olmak, loncaya bağlı bir esnafın bir suç ya da kusuru dolayısıyla 

mahkeme edilmesidir. Esnaflar arasındaki basit anlaşmazlıkları yiğit başı ya da esnaf 

kâhyası çözer. Ancak büyük meselelere ahi vekili bakar (ABÖA, 96). 

 “Bir ustanın erkân olması demek hakkında hüküm verilene kadar dükkânını 

açmaması, açsa bile iş yapmamak anlamına gelirdi. Bu buyruğa uymayana bir nevi 

boykot uygulanır. Demirciyse kömür, bakırcıysa bakır verilmez. Böylece lüzumlu 

ilkel maddelerden yoksun olan usta ya hükme uyar. Ya da bulunduğu şehri bırakıp bir 

başka yerde geçimini sağlamaya çalışırdı” (ABÖA, 95). Erkan olan usta önlüğünü 

çıkarır ve tezgâhın üzerine koyar, âdet budur (ABÖA, 101). 

Kendi zanaatinin üstün olduğu gerekçesiyle tartışan esnafa kahve cezası verilir. 

Yani tüm ustalara kahve ısmarlamaları gerekir. Ceza karara bağlandıktan sonra ustalar 
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kucaklaşıp helalleşir, müsaade isteyip ayrılır (ABÖA, 96). Alışveriş anlaşmazlığında 

ise ceza olarak bütün ustalara kahve ya da yemek ısmarlanır (ABÖA, 96). 

Eserde aynı zamanda ifsad olmuş “Tatar Viranı Zaviyesi” adında bir ahi 

tekkesinden de bahsedilir. Burası ahi tekkesi olarak anılmakla beraber, diğer 

tekkelerden farklı işlemler uygulanmaktadır. Zira aslında tekkenin başındaki şeyh, 

kendisinin Tanrı’nın oğlu Cemşit olduğuna inanan, Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen 

bir kişidir. Bunlar eserde adeta altının halisi ile kalpı arasında fark gösterilmek istenir 

gibi ayrıntılarıyla anlatılmıştır:  

“Nitekim bu tekkenin usulü diğerlerinden farklı olarak şöyleydi: Fütüvvet erbabı 

olmak isteyen herkes bizzat Akyazılı tarafından çetin imtihanlardan geçiriliyor, bu 

sınavlarda başarı gösterenlere peştemal bağlanıyor; başarısını sürdürenlere de şalvar 

giydiriliriyordu. Böylece İhvan tekmil edilmiş yani ehli Fütüvvet olmuş oluyordu ama 

bu zaviyede ehl-i hırfet ve ehl-i sanat arasında ayrım yoktu. Yani ister tacir ve sanatkâr 

ister zanaatkâr olmuş olsun bütün ihvan Şeyhe hizmeti derecesinde değerliydi. Şeyhe 

hizmet ise ser verip sır vermeyip, bu iş eğridir bu iş doğrudur demeyip işe koşulmaktı. 

Başarı gösterenlere Şeyh elinden ‘dolu sunulur’, hizmetine ay parçası gulamlar verilir, 

bir dediği iki edilmezdi. Bu zaviyenin diğer özelliği, müridanın bir kısmının başka 

zaviyelerde olması, sadece emir üzere bir araya toplanmasıydı. Böylece gerçek sayısı 

ve gücü bilinmiyordu.” (ABÖA, 125). 

2.2. Sosyal Normlar, Değerler, Davranışlar  
 

2.2.1. Sosyal Normlar  
 

  İnsanlar topluluk halinde yaşayarak hayatlarını idame ettiren varlıklar olmaları 

hasebiyle, aralarındaki ilişkileri belirleyen bir takım kurallar, bu birlikteliği 

sürdürmelerini kolaylaştırır. 

 

 “Genel anlamda toplumsal denetiminin [denetimin] en belirgin araçları sınırları 

yasalarca belirlenmiş olan kurallardır. Bunun yanında, topluluk üyeleri kurallara uymayı 

sağlamak ve bunu sürekli kılmak için yasalar dışında, toplumların kendi içsel değer 

yargılarının bir ürünü olarak kabul edebileceğimiz toplumun resmi olmayan araçlarına da 
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ihtiyaç duyar. Bu kurallar, topluluğun, inanç biçimleri, ahlak, âdet, örf, gelenek-görenek gibi 

yerleşik unsurları ile açıklanabilir. … Geleneksel toplumları şekillendiren ayırıcı güç, çoğu 

kez cinsiyet, etnisite, din, davranış örüntüleri gibi unsurların oluşturduğu grup içi baskın olan 

kültüre dayalı sosyal ilişkiler ağıdır. Bu yönüyle sosyal ve kültürel çevre, insana nasıl ve ne 

şekilde davranacağına ilişkin kalıplaşmış roller sunmaktadır.”43  

 

İnsanlar, halk içinde bu kalıplaşmış rollere uygun davrandıkları derecede itibar 

görür. Bu değerlerin hepsi aynı kuvvette değildir. Bazıları yapılsa iyi olur türünden 

gereklilikleri ifade ederken bazıları yapılmazsa olmaz katiyetindedirler. 

Bu kurallar, yaptırım güçlerine, dönemlere ve toplumların anlayışlarına göre 

yazılı yasalar, din ve ahlâk kurallarının yanı sıra teamül, gelenek, görenek, âdet, örf ve 

töre kavramlarıyla karşılanmaktadır.”44 

 

Töre en güçlü toplumsal normları ifade eder. Özkişi yarım kalan romanında  

bir kahramanının ağzından töre ile ilgili şunları söyler: “Törelerden yürü ay oğul.  Seni 

ancak bu selâmete çıkarır” (ABÖA, 91). 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde, toplum arasında yazılı olmayan ama 

uyulmadığı takdirde az ya da çok toplum baskısı oluşturan kalıp yargılara, 

değerlendirmelere, kurallara dair bilgiler bulunmaktadır. 

  

Bunlardan birisi erkeklerin acımasız olması gerektiğine dair halk arasında 

varlığını sürdüren algıdır. “Erkeklik Özentisi” adlı hikâye bu algıyı konu almaktadır. 

Suat çavuş askerdir ve diğer asker arkadaşları yanında pek çok hayvana kin dolu 

davranmakta, pek çoğunu sebepsiz yere öldürmektedir. Yaralı kuşların boyunlarını 

parmakları ile koparır, ok yapıp bunlarla hayvanları öldürür. Ama bu kişi yalnız iken 

hayvanlara karşı son derece merhametlidir. Acımasızlığı diğer insanlar karşısındadır, 

o bu acımasızlık ile erkekliğini ispatladığı düşüncesindedir. Onu bu ispata iten şey ise 

aslında kendisine Kız Suat lakabı takılmış olmasıdır. Acımasız davranışlarıyla bu 

                                                        
43 Mehmet Şükrü Nar, “Kültürel Hukuk: Geleneksel Kontrol Mekanizmaları”, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, S. 108, 2013, s. 274 
44 Erol Eroğlu, “Geçmişten Günümüze Sosyal Normlar”, Akademik Bakış Dergisi, S. 50, Temmuz-

Ağustos 2015, s. 306 
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lakabı haketmediğini göstermek yahut bu lakabın düşündürdüğü alt mesajları silmek 

gayretindedir (GZ: BÇV, 31-32).  

 

 Erkeklerin her türlü zorluğa ailesi, sevdiği insanlar için katlanması gerektiği 

algısını şu sözlerde görebiliriz: “Ama erkeğiz. Dayanıyoruz işte” (GZ: BÇV, 34). 

 

 Erkeklere biçilen her zorluğa katlanma rolü, başka bir hikâyede de karşımıza 

çıkmaktadır. On yaşındaki bir çocuk hamal soğuktan titreyince yanındaki adam ona 

“Ulan ne titriyorsun, erkek olacaksın be” der (GZ: BÇV, 51). 

 

Erkeklerin silah kullanması gerektiğine dair de şöyle bir ifade yer almaktadır: 

“Sonra erkeğiz nihayet, aşkımızın isbatı gerekiyorsa, ya da birkaç kadeh içersek bir 

şarjör boşaltmazsa kepaze olur insan”  (GZ: PDK, 187).  

 

Osmanlı’da Celalî isyanlarının konu edildiği yarım kalan romanda ideal erkeğe 

dair algı, erkek ismine layık olmak şu şekilde dile getirilmektedir:  

 

“Er kısmı mücahede de olsa gerektir. Cevahir taşı azdır da ondan kıymetlidir. 

Kaldırımlar elmastan, altından olsaydı değeri mi olurdu? Anadolu sancı çekerken 

boynunu içine çekip oturmak ne verir adama. Er odur ki tehlike kapıya gelip 

dayandığında ileri gider. Böylece seçilir ve erlik ismine layık olur. İnsanlar içinde altın 

gibi, elmas gibi olur. Yok başaramazsa çalap katına yüzü ak çıkar” (ABÖA, 110). 

 

Yine bu bağlamda bir erkek vatanı için bir göreve gitmek durumundaysa, 

ailesini ne kadar çok severse sevsin geride bırakıp gitmek zorundadır. Aksi, hanımının 

kucağını Allah’ın ve Hz. Muhammed’in rızasına tercih etmek olarak düşünülür. 

Allah’ın ve Hz. Muhammed’in rızası, din ve vatan için cihat etmektedir. Gizli bir 

göreve başlayacak olan Molla Hüseyin, bir an, gazanın başlamasıyla hanımından ayrı 

kalmanın zorluğunu düşünür. Sonra da kıpkırmızı kesilir ve tövbe edip kendine kızar. 

“Halik’ın  rızasından ve Peygamber-i zişan’in şefaatinden avrat kucağı daha bir tatlı 

geldi hemi? Estağfurullah! Estağfurullah!” der  (ABÖA, 102). 
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 Eserlerde, kadınlara dair de toplum içindeki bazı algıları yansıtan ifadeler 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları bir çeşit ön kabul niteliği de taşımakla beraber; bu 

ön kabullerin nihayetinde davranışlara etki etmesi söz konusudur. “Eskilere göre 

kadının değeri kadın olduğu kadardır” (S, 43). 

 

Kadının yaşamak için erkeğe göre çok daha az fikre ihtiyacı olduğu, bunun 

sebebininse dişiliğinin ona sağladığı avantajlar olduğu tarzında bir düşünce 

dillendirilmektedir. Kadın, gayretini, kendisini avantajlı kılan alana teksif etmektedir. 

İroni yoluyla hayvanlar üzerinden aslında insanlar aleminin anlatıldığı bir hikâyede, 

bir kuzu bu meyanda şunları söyler:  

“Kız kardeşim tüylerini düzeltiyordu. Kadın nihayet. Gerek insanlara sağladığı 

menfaatler, gerek mezbahadan bize göre daha uzak oluşu, gerekse yaşamak için 

dişiliğinin fikirden önce oluşu, benim zihnimi dolduran kaygılardan uzak olmasını 

sağlıyordu” (GZ: PDK, 170). 

 

 Esasında kadınların erkekler kadar akıllı olmadıkları algısı da bir hikâyede şu 

ifade ile belirtilir: “Ey bir kuş ve bir kadından daha ağır beyne sahip mutlu yaratık” 

(GZ: PDK, 168).  

 

Dul kadınların ağızlarında laf tutamadıkları, yanlış yerde yanlış kişiye 

söylenmeyecek söz ettikleri anlayışının bir tezahürü olarak, yetim bir gencin yanında 

onun babasıyla ilgili konuşan bir karakter, sonradan yaptığı hatayı fark edip kendine 

“a dul karı çeneli” diyerek kızar (ABÖA, 143). 

 

Kadınların yürüyüşü ile ilgili de adeta kural sayılan bir tarzdan bahsedilir. 

Buna göre kadınlar keklik gibi seke seke yürür, ayaklarını yere muhkem basmazlar: 

“Bre seke seke yürü keklikler gibi. Hiç karı kısmından ayağını senin gibi yere muhkem 

basanı gördün mü?” (ABÖA, 105). 

 

Kadınlar ve erkekler arasında görev paylaşımıyla ilgili çeşitli normları 

hatırlatan ifadeler vardır. Bunlardan birisi erkeklerin dışarı işlerini yapıp, ihtiyaçları 
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eve getirmesi; kadınınsa evdeki işlerden sorumlu olması ve kendisine temin 

edilenlerden ihtiyaca uygun ürünler ortaya çıkarmasıdır. Bunun bir örneği Uçtaki 

Adam’da evlenecek yetim bir kızın çeyiz hazırlıkları sırasında görülür. Erkekler satın 

alıp evlere taşır, kadınlar keser, biçer, işler ve çeyizi oluştururlar (UA, 102).  

 

Yine kadının çalışma yerinin evi olması gerektiği, kadın dışarda çalışıp evin 

ihtiyaçlarını görebilir hale gelirse bunun kocasını sorumsuzlaştıracağı ile ilgili kabulü 

ifade eden şu örnek dikkat çekicidir: “Kadın tarlada çalışırsa, kocası kahvede pişpirik 

oynayacaktır” (GZ: PDK, 210). 

 

Namusa dair toplum algısı ise şu şekilde ifade edilmektedir: “Belki Gülün 

şeyini öldürmek bir namus meselesi sizin için. Bak namus söz konusu olunca, hele 

hele erkekçe davranmak gerekince durmamalı insan” (GZ: PDK, 187). 

 

 Bazı şeyler edebe aykırı bulunmaktadır. Örneğin bir yerde misafir olan bir 

askerin, o yerin ileri gelenleri toplanıp bir karar alacağı zaman karara karışıp fikir 

beyan etmesi edebe aykırı görülür. Bu Osmanlı dönemini konu alan Uçtaki Adam 

romanında şu şekilde dile getirilmektedir:  

 

“Her ne kadar huzurunuzda fikir dermeyan etmemiz edebe sığmazsa da yer serhad, 

kale mülk-ü Osmani ve biz bile biiznillah Müslümanız. Böylece mesele bizim de 

meselemizdir. Beylerim, ağalarım. Tecrübeleriniz fazla, yiğitliğiniz namlıdır. İnanırız 

ki, azim gayretinizle değil küffarı durdurmanız hatta izni ilahiyle bozmanız bile 

mümkündür. Ancak birkaç husus vardır ki bunları bile göz önünde tutmak, 

boyunlarınızda asılı şehitlik muskası hürmetine elzemdir” (UA, 20).   

 

Yazarın eserelerinde karşımıza çıkan bir başka sosyal uygulama ölen kişinin 

varisi yoksa mallarının tereke ile satılmasıdır (UA, 88). 

 

Sözün kıymeti, eşkıyalar nazarında bile namusla eş değer görülür (UA, 39). 

Haydutların reisi, adamlarından birinin sözünden döndüğünü, gizlice başkalarıyla 
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anlaşma yaptığını görünce ceza olarak onu okla gözünden vurur ve öldürür. Zira 

sözünden dönmek, eşkıya arasında bile büyük bir suç olarak görülür (UA, 44). 

 

İnsanlar vefatlarının yaklaştığını hissettikleri zaman vasiyetlerini bildirir. 

Vasiyete uyulması zorunludur (ABÖA, 91).  

2.2.2. Misafirperverlik 
 

 Misafirperverlik gerek Macarların gerekse Türklerin önemli bir özelliği olarak 

zikredilmektedir. İki milletin de misafirleri saygıyla karşılayıp oldukça cömert 

davrandıkları, yolcuların asla aç kalmadıkları, onları yedirip içirdikleri, hatta 

uğurlarken torbalarına hediyeler koydukları belirtilmektedir (KK, 7). 

 

Hem Türkler hem Macarlar arasında misafirlerini handa yatırmak ayıp, 

görgüsüzlük olarak kabul edilir:  

 

“Hıristiyan olsun, Müslüman olsun İstolni-Belgrat’lılar oldum olasıya han 

müessesesine karşıydılar. Onlara göre bir şehir pek görgüsüz, pek kaba olmalıydı ki 

kim olursa olsun bir yabancıyı handa misafir etsindi. Onların kalelerinde her ev handı. 

Konuklar buyursun, gelsinlerdi” (UA, 37).  

 

 Türk tabiyeti altında birlikte yaşayan Türkler ve Macarlar misafirperverlikte 

adeta yarışmakta, birbirleriyle çekişmektedirler:  

 

“O günlerde meydana gelen bir olay, kalede uzun yıllar söylendi. Birgün fakir, 

yakışıklı ve saf bir Macar genci, Şeyh Efendiyi ziyarete geldi. Necmeddin Efendi’yi 

misafir etmek için çekişen bir Türk ve bir Macar beyinin arasından geçip yaşlı adamın 

önüne dikildi: 

 

- İstanbul’dan buraya, kalemize hoşgeldin efendi, dedi. Bak o yanda beyler, bu yanda 

ben varım. Onların aşı çok, ikramı boldur. Benimse kara ekmeğim ve tuzum var. Gayri 

karar senin, ister onunla git, ister bana gel.  
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O gece Şeyh Necmeddin Efendi, kızıyla beraber genç Macar Simon’a misafir 

gitti.”(KK, 82-83).     

 

Bahaeddin Özkişi, misafirperverlikleri vesilesiyle kanaat bildirirken, Macarları 

asil ve saf bir millet olarak adlandırır ve iyi meziyetleri yüzünden yüzyıllarca 

aldatıldıklarını belirtir: 

 

“Macarlar ve Türkler beraberce elçilik heyetini karşılamaya çıkmışlar, gelenleri 

beraberce incelemişler ve beraberce yolcu etmişlerdi. Kızı ve hizmetçisi ile beraber 

Şeyh Efendi’yi o gün Ali Bey misafir etti. Macarlarda da Türklerde de âdet olduğu 

için, bütün ileri gelenler ta İstanbul’dan kalelerine gelen bu misafiri ağırlayabilmek 

için yarışa başladılar. Bu iki mert ve saf millet, bütün tarihleri boyunca 

misafirperverlikleri ile tanınmış, öğünmüş ve aldatılmışlardı” (KK, 82).  

 

Eve gelen misafire hoş geldin denir ve sonra da âdet olduğu üzere şerbet ikram 

edilir (KK, 107). 

  

Yemek sırasında misafirlerin dizlerine hizmetkârlar tarafından ham ipekten 

peşkirler serilir.  Ev sahibi, çok kıymet verdiği misafirlerin ikram sırasında dizlerine 

örtülecek peşkiri hizmetkârdan alıp kendisi örtebilir (UA, 38). 

 

Hıristiyanlar değerli misafirlerine, kalmak için çok vakitleri yoksa sadece şarap 

ikram etmektedirler (KK, 79).  

 

Eve misafir olarak gelen birine yemekten önce eğer elleri pis ise “Kalk ellerini 

yıka” demenin ayıp olduğu belirtilmektedir (GZ: BÇV, 36). Aslında eve gelen misafir 

uygun olmayan bir şey yapsa da yaptığının uygun olmadığını söylemek doğru 

bulunmaz, misafire bu şekilde davranmak ayıptır. Gelenekte olan budur. Köye gelen 

yabancı misafir köy odasında ağırlanmaktadır (GZ: GZ, 146).  
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2.2.3. Kalıp Davranışlar 
 

Selamlaşma, Tanışma ve Vedalaşmayla İlgili Davranışlar 

 

 Bir mekana gidildiğinde kişinin Tanrı selamı vermesi, akşam ise iyi akşamlar 

dilemesi beklenmektedir. Kişinin böyle bir şey yapmaması ve sesini gereğinden fazla 

yükseltmesi, onun çevredekileri aşağıladığı anlamına gelmektedir:  

 

“Genç asilzadenin sesi çevrede bulunanları aşağılarcasına yüksekti. Ne kapıdan 

girerken Tanrı selamı vermiş, ne de iyi akşamlar dileğinde bulunmuştu” (KK, 9).   

 

Köse Kadı’da biriyle tanışıldığında elin önce alna sonra göğse koyulup 

“memnun olduk” dendiği bildirilmiştir. Bu tanışma Türk bir esir ve Hıristiyan bir kont 

arasındadır ve bu davranışı Türk yapmıştır. Bu selam işareti ayrılırken tanıdık olan 

Histiyan kişiye de yapılmıştır. Bu bir Müslüman ile Hıristiyan arasındaki selamlama 

davranışı olabilir (KK, 20-21). 

 

Birisi uzaktan bir yakınının yanına geldiğinde kucaklanmayı beklemektedir. 

Gelen kişiye “hoşgeldin” denir. (KK, 18). 

  

Vedalaşırken üstlerinin ya da büyüklerinin elini öpmek saygı davranışı olarak 

karşımıza çıkmaktadır: “Martali Matyas ilerledi, Ali Bey’in elini saygı ile öptü. 

Beyim, dedi, hakkını helal et. Ola ki, birbirimizi bir daha görmeyiz. Rabbim siz 

büyüklerimizi eksik etmesin başımızdan” (KK, 70-71). Vedalaşma sırasında el öpme 

bir saygı ifadesi, “hakkını helal et” ise kalıp bir sözdür. Küçükleri ise gözlerinden 

öpmek âdettir. Murat Bey, Ali Bey’in oğlu Ahmet’e yeni vazifesini bildirip veda 

ederken gözlerinden öper. Evin büyüklerininse eli öpülür (UA, 166). 

  

Bir kişiye duyulan saygıyı göstermek için bir başka yol eli göğse koyup hafifçe 

eğilmektir. Uçdaki Adam’da Telli Hasan Paşa’nın, Murat Bey’e hürmet bildiren 

sözlerin ardından elini saygıyla göğsüne koyup hafifçe eğilerek kendisine dua ettiğini 

görürüz (UA, 139). 
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Bir kişinin evinde misafir olarak bulunanlara başka bir misafir takdim 

edildiğinde o ortamda bulunanlar belli bir kalıp davranış sergilerler. Bu davranış 

romanlarda şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: “Efendi yakınımız ve misafirimizdir 

dedi. Huzurdakiler sağ ellerini göğüslerine bastırıp ‘hoş geldiniz, safalar getirdiniz’ 

dediler. Murat Bey de aynı tarzda eli göğsünde ‘eyvallah’ diye karşılık verdi” (UA, 

20).  

Hıristiyan Macarlar saygı duydukları birinin yanından ayrılırken saygı ile eğilir 

ve bulundukları yeri öyle terkederler (KK, 77, 81). Dinlerinin emirlerine çok hürmet 

eden bir Hıristiyanın tavırlarından bahsedilince duydukları saygıyı belirtmek için haç 

çıkarırlar (KK, 11). 

 

Baş kesmek şeklinde bir kalıp davranış bir kişinin kendisinden daha üst rütbede 

biriyle konuşup onun emirlerini, söylediklerini anlayıp kabul ettiğini belirtmek için, 

muhatabın yanından ayrılmadan önce yapılır. “Genç tercüman baş keserek 

söylenenleri anladığını belirtti” (KK, 70). 

  

Vezir görüşme bitip sözlerine son vereceğinde Fatiha çeker. Hazirun Fatiha 

okur ve el öperek ayrılır (ABÖA, 146). 

 

Şeyhin huzurundan saygıyla çekilmeye, “eteklemek” denir (ABÖA, 92). 

 

Günlük Hayatla İlgili Davranışlar 

 

 

 Müslüman Türklerin güneş doğmadan kalktıkları, onların kendilerine has bir 

özelliği olarak anlatılmaktadır (KK, 23). 

   

Müslüman Türkleri Hıristiyanlardan ayıran bir özellikleri olarak yıkanmaları 

da zikredilmektedir: “Çekindiğimden küffar yanında bir yıl var ki yıkanmadım” (KK, 

71). Bunu Hıristiyan biri izlenimi yaratıp casusluk yapan Müslüman bir Türk 

söylemektedir. Türkler hamamda yıkanmaktadır. Yani onların toplu olarak yıkandığı 

umumî hamamlar mevcuttur (KK, 87-88). Türklerin arasında kaldığı için zamanla 
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onlar gibi davranmaya başlayan bir Macarın onlar gibi el yıkadığı ve banyo 

yaptığından şu şekilde bahsedilmektedir:  

 

“Önceleri yemekten önce ve sonra ellerini yıkar oldu. Şimdi hemen her gün vücudunu 

yıkıyordu. Böyle hareket ettiği için kendini suçluyorsa da bu güzel âdetlerden 

vazgeçemiyordu” (KK, 106).  

 

Ekmek yere düştüğünde saygı gereği öpülür. “Yere düşen ekmeği sen 

öptürmez miydin anne?” (GZ: GZ, 142). 

 

Dergâhta içtima için toplanılacağı vakit çerağ yakılır. Cümle fityan toplanınca 

beraber yemek yenir. Ucu ıslatılmış bir beze şeyhten başlayarak hepsi ellerini silerler. 

Ardından kahve gelir (ABÖA,128). 

 

Uşaklar eve gelen misafirin statüsüne göre muamelede bulunur. “Dudaklarında 

üçüncü sınıf bir misafir için kullandığı tebessüm…” Uşağın tebessümü bile kişiye 

göredir (GZ: PDK, 167). 

 

Beğenilen bir kadından bahsedilirken şu şekilde davranılmaktadır: “Kurnazca 

göz kırptı, kolumu çimdikledi. Hele kadını görsen dedi, hele başı örtülü kadını görsen” 

(GZ: BÇV, 63). 

 

Bir kişi sorunun cevabını bilmediğini göstermek için omuz silker: “Omuzlarını 

silkti iriyarı adam” (GZ: PD, 203). Elleri yana açmak da bilmiyorum anlamına 

gelmektedir (S, 30). Çok üzücü bir kaybın ardından yumruklar hırsla sıkılır (KK, 59). 

  

Birisine başka biri ya da bir şey gösterilmek istendiğinde çene yukarı doğru 

kaldırılarak, çeneyle işaret edilir. Parmakla gösterilmez: “Dirseğiyle dürttü erkeği, 

çenesiyle beni gösterdi” (GZ: GZ, 106). “Babam, boynunu yüksekçe bir çalıya 

uzatırmışçasına çoban köpeğini işaret etti” (GZ: PD, 170).  
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Bir meselenin anlaşıldığı, kafa sallanarak gösterilir: “Anladım dercesine 

başımı salladım” (GZ: GZ, 125). Ayrıca kafa sallamak evet manasına da gelir: “Başı 

hantal bir hareketle iki kere evet anlamında sallandı” (GZ: GZ, 153).  

Bir şeyin yeterli olduğunu anlatmak için iki el birden yukarı kaldırılır: “İki 

elinizi birden kafi derecesine kaldırdığınızı görür gibi oluyorum” (GZ: GZ, 155).   

 

Ayaklarını uzatmayıp, altına alarak oturmak hürmet ifadesidir: “Yeğeni, 

Daşdan, ayaklarını altına almış, hürmetkâr oturuyordu karşısında” (GZ: BÇV, 58). 

 

Askerlik Hayatıyla İlgili Davranışlar 

 

Sefere çıkmazdan evvel bey “kavl-i Muhammed ve töreler gereği” istişare 

yapar (KK, 60). “Bey emreder, kul kısmı yapar” (KK, 61). Sefer için gidilecek yönü 

askere söylememek âdettir (KK, 61). Budin muhafızı Ali Paşa’nın çadırı al renktedir, 

önünde de üç tuğ vardır (KK, 134). Esirler bir yerden başka yere nakledilirken yürüyüş 

nizamına sokulurlar (KK, 137). 

 

Birini tahkir etmek için yüzüne tükürülür. Hikâyelerden birinde elçi olarak 

vazifelendirilen Kurt Çavuş, elçilik hukukunu çiğneyip kendisine hakaret eden ve 

tokat atan Kale Kumandanı’nın yüzüne tükürür  (UA, 175). Aynı şekilde Titrek Hoca 

isimli karakter, kendisini yakalatıp esir eden Akyazılı Şeyh’in yüzüne tükürür (ABÖA, 

93). 

 Bazı Macar askerleri arasında bir komutanın altında çalışanlara yardımcı 

olması, kibar ve cana yakın davranması “karı gibi davranmak” şeklinde 

isimlendirilmiştir. Bu bütün Macar askerlerinin fikri olarak yansıtılmasa da hepsinde 

ortak bir hayret duygusu olduğu hissettirilmiştir. Çünkü daha önce bu şekilde davranan 

kimseye rastlanmamıştır: 

 

“Yüzbaşı hırsla, davranışları da karı gibi diye düşünmesine devam etti. Ağır bir taşın 

ucundan tutarak çalışanlara yardım etmesi, askerle beraber siyah ekmek yemesi, bir 

köylüyle aynı kaptan şarap içmesi, kıyafetinin bir kale kumandanına yakışmayacak 
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sadeliği, esirlere yumuşak davranışı, kale halkına gösterdiği güleryüz, bütün bunlar 

karı yumuşaklığı idi hep” (KK, 38-39).  

2.2.4. Stereotipler 
 

 Stereotipler kalıp yargılardır ve milletlerin değer yargılarını, zihniyetlerini,  

dünyayı değerlendirme biçimlerini ifade ederler.  “Stereotipler, toplumun gelenek ve 

göreneklerinden meydana gelirler. Bu yüzden toplumsal inanışlar yaratırlar. Genel 

olarak yanlış olsalar da bu özelliklerini kaybetmezler.” 45 Bahaeddin Özkişi’nin 

eserlerinde bu tür kalıp yargılarla ilgili örnekler yer almaktadır. 

 

  Almanlar hakkında bir şeyi geç anladıklarına dair ön kabul, şu şekilde dile 

getirilmektedir: “O Cermen ırkına has intikal süratiyle, üç tekrarda anlayıverdi ne 

demek istediğimi” (GZ: PDK, 182). 

 

Türklerin ise özellikle yiyecek maddelerde yaptığı sahtekarlıklar bir hikâyeye 

konu edilmiştir. Sucuk, kaşar peyniri ve zeytinyağından hiç olmayacak şeyler 

çıkmıştır. Bu durum karşısında Alman yetkililer bunu bir Alman yese kesin ölür, 

bunları sadece Türkler yiyebilir, herhalde “Türk gibi kuvvetli” sözü de buradan 

geliyor, şeklinde yorum yapar. Sucuğun içinden çıkanlar şunlardır; eşek kuyruğu, at 

gözü, işkembesi, sığır iç yağı, insan eli kiri, cinsi belirsiz kan, insan tırnağı. Zeytinyağı 

ambalajı içindeki yağda ise şunlar vardır; ay çiçeği, long life motor yağı (yanık yağdan 

filter edilmiş), yer fıstığı yağı, alüminyum, St. 42 karbonlu çelik tozları. Kaşar 

peynirde ise yağsız inek sütü, verem basili, insan ayağı kiri, iç yağı, patates püresi (GZ: 

PDK, 182-186). Bu hikâye Türklerin sahtekarlığına dair algıyı yansıtmaktadır. Ama 

yazar hikâyenin sonunu aslında Almanların da aynı şeyleri, pis yiyecekleri hapiste 

kaldığı sürece oradaki mahkumlara yedirdiği ile bitirmektedir.   

  

                                                        
45 Fikret Türkmen, “Er Töştük Destanındaki Stereotip Motiflerin Analizi”, Türk Dünyası İncelemeleri 

Dergisi, C.6 , S. 1, 2005, s. 237-238 
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Yahudi tacirler hakkında kaypak ve hilekar olduklarına dair bir kanaat şöyle 

dile getirilir: “İkisi de o ırklarına has hasta görünüşleriyle, bembeyaz olmuş kaypak ve 

hilekar yüzleriyle Bey’in huzurunda…” (KK, 96). 

  

 Bir Macar’ın dilinden Türklerle ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Kont, 

Türkleri âdet, örf, din, inanç ve felsefeleriyle yakından inceledikçe ona çok esrarlı ve 

karanlık niyetli gelen bu milletin, çocukça saflığı, bütün merasimlerden kurtulmuş 

dürüst inancı, tevazuu, yiğitliği, teshir ediyordu onu” (KK, 106). 

  

 Macarlar ve Türklerin aynı kavimden olduklarına dair inanışı yansıtan şu 

ifadeler yer almaktadır:  

 

“Malumunuzdur ki Macarlar ve Türkler değişik zamanlarda birbirlerinden kopmuş 

aynı kavmin parçalarıdır. Kafa ve vücut yapılarına bakınız. Göz, saç, ten renklerini, 

lisanlarını inceleyiniz, göreceksiniz ki, geçen şu kadar zamana rağmen, hâlâ aynı 

kavmin izlerini taşımaktalar. Onları çok yakından tanıyorum. Kilise ahlakının 

çürütemediği pek çok özellikleri hâlâ ayakta. Geriliklerine rağmen iyi, güzel ve 

doğruya belirli bir meyilleri var. Cesarete önem veriyor ve saygı gösteriyorlar” (KK, 

114-115). 

   

Türkler ve Macarların misafirperver ve kahraman milletler olduğu 

belirtilmektedir. İki milletle ilgili stereotip olarak değerlendirebiliriz bu ifadeleri. “Bu 

iki misafirperver, kahramanlığı hayatın yegane manası bilen iki millet hazırladıkları 

ziyafetlerde, birbilerinin ünlü kahramanlarını, ünlü savaş aygırlarını hayranlıkla 

seyrediyor…” (KK, 92). 

  

Avrupa’nın Eski Yunan’dan beri madde üzerinde gelişen bir iktidar sahibi 

olduğuna, Şark’ın ise Tanpınar’ın ifadesiyle oturup beklemenin yeri olduğuna dair bir 

kanaat şöyle ifade buluyor: “…eski Yunandan bu yana gelişen, durmadan devleşen 

Avrupa, maddenin tek hükümdarı Avrupa ve miskin şark” (S, 58). 
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Köse Kadı isimli eserde bir kılavuzun bahsi geçerken ona dair bir kanaat 

mensup olduğu millete atfedilir ve onun Çingene- Sırp karışımı bir kaypaklığı olduğu 

söylenir (KK, 8). 

 

2.3. Sosyal Tipler 
 

 “Bazen, sokakta bir yabancıyı yahut ekranda bir aktörü gördüğümüzde 

kendimizi, yüzümüzde muzip bir gülümseme ile ‘bu, kesinlikle bir tip!’ derken 

buluruz. Böyle bir bağlamda ‘tip’ konsepti, çoğunlukla alternatif iki anlam taşır. İlk 

anlam; özgün bir kişi, türünün bir örneği, renkli şahsi hususiyetleri merak uyandıran 

bir birey manasına gelir. İkinci anlam ise bu şahsın, belirli bir grubun veya sosyal 

kategorinin tipik bir misali olarak fark edilebileceğine gönderme yapar ve bize benzer 

değerlere, davranışlara, tarz ve alışkanlıklara sahip bireyleri hatırlatır. Bu kişiyi, 

türünün bir kalıbı olarak görür ve onu kategorize etme eğiliminde oluruz”46 

 

Bahaeddin Özkişi iyi bir gözlemcidir. Eşinin de belirttiğine göre o insanları 

dikkatle dinler, tanıştığı kimselere memleketlerindeki yaşayışa, hatıralarına dair 

sorular sorar ve insanları izler. Pek çok arkadaşı ya da talebesi için dertlerini dinleyen 

bir psikolog gibidir. Bu özellik onun insan fertlerini tanıma ve gruplama, tipleştirme 

konusundaki yeteneğini geliştirmiştir.47 Bu durum eserlerine de yansımıştır.  

2.3.1. Akıncılar 
 

Akıncılar sürekli ordu birliklerine mensup olmayan, Rumeli’de serhad 

boylarına yakın yerlerde otururan ve zaman zaman düşman topraklarına akınlar yapan 

savaşçılardır. Akıncılar silâhlarını kendileri temin ederlerdi ve düşmandan aldıkları 

ganimetle geçinirlerdi. Buna karşılık devlete vergi vermekten muaf tutulurlardı. 

Akıncı olabilmenin şartları arasında güçlü ve genç olmak; imam veya köy 

kethüdâsının veya dürüst birinin kendilerine kefil olması yer alırdı. Osmanlı‘da 

düzenli bir şekilde tutulan akıncı defterlerinden bir nüshası ilgili serhad kadılığında, 

                                                        
46 Almog Oz, “Sosyal Tip Problemi: Bir Gözden Geçirme”, Çev. Alper Günaydın, Dil ve Edebiyat 

Araştırmaları, S. 18, Güz 2018, s. 357 
47 Fatma Özden Özkişi, a.g.e., s. 48 
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diğeri merkezde saklanırdı. Bu defterlerde akıncıların isim ve eşkâlinden başka, baba 

adları, mahalle ve köyleri de bulunurdu. Akıncılar Turhanlı, Mihallı, Malkoçoğlu gibi, 

mensup oldukları kumandanın adıyla anılırdı.48 

 

 Bahaeddin Özkişi’nin tarihi romanlarında akıncılar için “karakuş kanatlı, turna 

telli akıncılar” (UA, 19) ifadesi kullanılır. Bunlar zorda kalan, kuşatılan kalelerin 

imdadına yetişir. Ne tür zorluk ve olumsuzluk olursa olsun, devlet ricali hırsa ne kadar 

kapılırsa kapılsın imanlı akıncılarda “fisebilillah gaza” havası bulunduğu 

belirtilmektedir (UA, 134).   

 

2.3.2. Bilimadamı 
 

Özkişi’nin hikâyelerinde yer alan ilim adamı/ profesör tipi, genel olarak yerilen 

bir tiptir. Aslında bu payeye layık olmayan kimselerin profesör oldukları, sürekli 

tercüme üstelik kötü tercümeli eserler yayınladıkları, eserlerinin niteliğinden çok 

sayfası başına kaç para alacaklarıyla ilgilendikleri, günceli asla takip etmedikleri, 

aslında alay konusu ve gülünç insanlar oldukları ifade edilir. Ruhları şempanze ruhu 

olmaya denk gösterilir. 

“…Her ilim adamı biraz mizah yazarı olmağa mecburdur.” (GZ: PD, 171) ‘İsmini 

burada yazamayacağım üç bilim adamımız cumartesi günü için söz almışlardı. 

Bunlara şempanze ruhu düşünüyorum.’ dedi. (GZ: PD, 176) ‘…Özellikle profesörler, 

öğrenci psikolojisini bilirler. Gerçeğin aksinin doğru olduğunu öğretirler ki, öğrenci 

zihnî yapısı icabı, tepetaklak fikri doğru olarak görebilsin.’…Bir profesörün hayatını 

düşün bir. Telif kitabın sahifesi 30, tercümenin ise 20 liradır. Tercümeye çalıştıkları 

eserin aslına uygunluk derecesi, eserin geleceğini tayin eder. Şöyle ki: Eğer çeviri çok 

kötüyse (ki aksi nadiren görülür) buna teklif de denir. Resim ve formüllerin bolluğu 

söylenegeldiği gibi sahife adedini artırmak kaygısından olmayıp, kitabı biraz anlaşılır 

hale getirmek içindir. Faydalı olmak isteği içlerine öylesine işlemiştir ki, ilmin 

menbaını bulabilmek için yararlandıkları eserlerin basım tarihi asrın başlarına, hatta 

geçen asra kadar iner. İsterler ki öğrenci hem öğrensin hem de gülme ihtiyacını temin 

etsin. Bu yüzden her ilim adamı biraz mizah yazarı olmaya mecburdur. Örneğin ben 

                                                        
48 Abdülkadir Özcan, “Akıncı”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, TDV yay., 1989, s. 249 
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Ziraat Alet ve Makinaları Bilgisi isimli kitaptan çimenler arasında bir kaç sayfa 

bulmuştum. Bu gayretli alimin istifade ettiği eserlerden biri 1845 tarihli Geschihte 

des Pfluges idi. Profesör Pfluges’i atmış, Geschihte’yle iktifa etmişti.” (GZ: PD, 171)  

 

“Sesli Ansiklopedi” isimli hikâyede yine profesörleri yeren ifadeler 

geçmektedir. Burada bir defa profesör payesi elde ettikten sonra hiçbir şey üretmeyen 

hocalara göndermeler yer almaktadır: 

 

”Bir an bir hayvanın, insan özelliklerinden birini benimsediğini düşünsek, meselâ bir 

saksağan ömür boyunca hukuk konusunda konuşsa ve bir hukuk profesörü aynı süre 

sussa, saksağan bilgisine rağmen profesör olamaz, ama profesör susar ve profesör 

olmakta devam eder. Bilgin Pigor’a göre; saksağana taklitçi, profesöreyse ‘İnsan 

konuşan hayvandır.’ yargısınca ‘Konuşması gereken susan hayvan’ demek gerekir” 

(GZ: PD, 181).  

 

2.3.3. Çingeneler 
 

 Çingenelerin demircilik gibi işlerle uğraştıkları ama özellikle kendilerine fal 

baktırıldığı anlatılmaktadır: “Sonra bir güneşli gün kaleye demirci çingeneleri gelir, 

nal, demir işleri, kap kacak tamir ettirmek veya fal baktırmak için çevrelerine adamlar 

toplanırdı” (UA, 122). 

  

 Macarlar Çingeneler için “Firavun’un evlatları” demektedir (UA, 123).  

 

2.3.4. Dadı 
 

Konak hayatında karşımıza çıkan bir tiptir. Yazarın ifadesiyle konağın taşlığına 

adım atar atmaz insanı nereden çıktığı bilinmeyen dadı karşılar ve bunlar genelde siyah 

renkli hanımlardır (S, 13).   
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Köse Kadı romanında, Yanık Kalesi’ndeki yeme içme, temizlik, düzen gibi 

işlerinden sorumlu kahyaya bir yüzbaşının “dadı” dediği görülmektedir (KK, 39). 

2.3.5. Çalışan kızlar 
 

 Çalışan kızlar toplum içinde çok makbul olmayan tiplerdir. Geleneksel halk 

nazarında onlar tabi hallerinden çıkmış, giyim kuşama, süse önem vermiş ve değişik 

maksatlar edinmişlerdir: “Recide çalışan kızlar, maşalarla kıvırdıkları saçlarını 

başörtülerinin bir ucundan çıkarırlardı” (S, 23). Makine insanlara para kazandırırdı. 

Ama parayla beraber kızların yüzünde sokaktakilerin pek hoşlanmadıkları bir 

tebessüm belirirdi. Göze hoş gelmeyen hemen her şey için çamaşırcının kızının gülüşü 

örnek gösterilirdi (S, 24). 

 Çalışan kızlar bir müddet sonra tabi hallerinden çıkar, süslenip püslenmeye 

başlar. Yüzlerindeki nur, yerini krempertev’e terk eder (GZ: BÇV, 30). 

 

2.3.6. Deliler 
 

Özkişinin eserlerinde pek çok deli karakterine yer verilmiştir. Bunlardan 

bazıları deli taklidi yapmakta olan ajanlardır. Ama halk nazarında deli olmanın 

getirdiği avantajlardan faydalanmak üzere kılık değiştirmişlerdir.  

 

Deliler akılları başında olmadığı için birini öldürmüş olsalar bile 

cezalandırılmazlar (KK, 81). 

  

Delilerin zor yaşlanacağına dair bir inanış vardır: “Yaşlı esnaftan dinlerim, 

deliler zor kocar derler” (GZ: BÇV, 45).  

 

 Delilerin sözüne ehemmiyet verilmez, söyledikleri ciddiye alınmaz. İnsanlar 

bu anlayışı “Deliyle deli olacak değillerdi ya” şeklinde ifade ederler (GZ: BÇV, 57). 
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 Dilencilerin özellikle de deli dilencilerin ceplerinde altın bulunmadığı 

belirtilmektedir (KK, 81). 

  

Deliler toplumda hem kendisiyle eğlenilen hem de merhamet duyulan tipler 

olarak karşımıza çıkar. Uçlarda yaşayan bir Deli Gak’tan bahsedilmektedir. Anası 

babası olmayan zavallı, sıska vücudu üstünde kocaman başı olan biridir. Deli Gak, 

mutlu olduğunda, istediği yerine getirildiğinde üç kere karga gibi öter ve bey de 

kendisine birkaç mangır verir. Deliye para vermek bir çeşit âdet gibidir (KK, 84-85). 

Büyük ihtimalle kendisine, karga gibi öttüğü için Deli Gak denir. Bu deli tek gözünü 

kırparak halk arasında da türlü maskaralıklar yapar, daha sonra da bu deliye mangır, 

para verilir (KK, 15-16).  

 

Türklerde bazı delilerin aslında veli olduklarına, halk nazarından saklanmak 

için deli gibi gözüktüklerine dair bir inanış vardır. “Mezarın hemen yanında oturduğu 

için Deli Gak’a yarı korku, yarı hürmetle bakılıyordu. Halk onun deliliğinde bir esrarlı 

güç ve deliliğin de ötesine geçmiş bir ermişlik evham ediyordu. Böylece saçma da 

gözükse her istediğinin yerine getirilmesine çalışılıyordu” (KK, 85).  

 

Delilerin insanüstü güçleri olduğuna inanılmaktadır: “Pek çok insan 

meczupların insanüstü güçlere sahip olduklarına inanırlar, eşyalarına da özel bir 

kıymet verirlerdi. Bu eşyalar kimi tarafından büyü, kimi uğur, kimi bereket için satın 

alınırdı” (UA, 88). 

  

Meho Serayliya dinine aşırı düşkün, hastalık derecesinde titiz fakat 

Saraybosna’da herkes tarafından tanınıp sevilen, ermiş kabul edilen bir meczuptur. 

Bilhassa büyücü Mileva Kadın’ın nazarında o, her şeyi bilen ama sesini çıkarmayan, 

onların zarar görmesine izin vermeyen, yüzü suyu hürmetine varlıklarını 

sürdürebildikleri büyük bir ermiştir. Evinde beslediği kömür siyahı güvercinler ve 

bembeyaz lekesiz horozlar da bunun ıspatıdır. Mileva Kadın’a göre o kesinlikle tekin 

biri değildir. Bu yüzden onunla uğraşmaya gelmez. (UA, 142-143).  
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Bahaeddin Özkişi’nin Uçtaki Adam eserinde delilerle ilgili bir kısım da 

Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesi hadisesiyle ilintilidir. Kaynaklara göre bir gün 

konağında ikindi divanına gelen bir derviş Sokullu Mehmet Paşa’ya arzuhal 

verecekmiş gibi yapıp koynundan bir hançer çıkararak kalbine saplar. Ağır yaralanan 

yaşlı sadrazam bu olaydan çok kısa bir süre sonra, 12 Ekim 1579’da vefat eder.49 Bu 

durum Özkişi’nin eserinde de kurgunun bir parçası olarak şöyle işlenir: Ahırkapı 

civarında bir izbede yaşayan Boşnak Muto, saray erkânınca da tanınan ve kendisine 

zaman zaman bizzat Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa tarafından giyim kuşam ve 

yiyecek yardımı yapılmış, cam boncuklara meftun bir meczuptur. Hayattaki en 

kıymetli şeyler olarak gördüğü boncuklar için her şeyi yapabilir. İstanbul Gümrük 

Mültezimi Yahudi bir kadın olan Ester Kerâ, delinin bu iptilasını bilir ve kullanmak 

ister. Bir gece kılık değiştirerek yaşadığı izbeye gelir ve yanında bir torba cam boncuk 

getirir. Bunun çok daha fazlasını elde edebileceğini fakat buna Sadrazam Sokollu 

Mehmet Paşa’nın engel olduğunu, onu öldürürse daha fazla boncuğu olacağını söyler. 

Deli uyuduktan sonra da bu telkinleri birkaç saat kulağına fısıldar. Ertesi gün deli bu 

düşünceye kendini kaptırmıştır bile ve hiç tereddüt etmeden paşayı katletmeyi başarır. 

Neticesinde kendisi de muhafızlar tarafından parçalanır (UA, 85-88). 

 

2.3.7. Dervişler 
 

 Yazar, derviş tipinden bahsederken dönemin önemli şeyhlerinin ve 

tekkelerinin adını zikretmektedir:   

 

“Aynı tarihlerde Üsküdar Bektaşi tekkesi şeyhi Ali Haydar Baba’ya, Yenikapı 

Mevlevihanesi şeyhi Yunus Dede’ye ve Sultan Selim Uşşaki dergâhı şeyhi Abdi 

Efendi hazretlerine ikişer, üçer genç müridlik için müracaat ettiler. Görünüşleri bir 

derviş adayı alçakgönüllülüğünden çok, bir yürekli ve bilekli silahşör edasındaydı. 

Belki de şeyh efendiler, derviş gönlü pek gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş 

gerek, sen derviş olamazsın diye bitireceklerdi konuşmalarını. Ne var ki gençlerin 

ellerindeki mektuplar, müridi tekkeye gönderen aşk gücündeydi. Hiç de yavaş 

                                                        
49 Erhan Afyoncu, “Sokullu Mehmet Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul, TDV yay., 

2009, s. 357 
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görünüşünde olmayan, aksine kurdu andıran bu namzetler, şeyh efendiler tarafından 

zorlu bir çalışmaya, itinalı bir tahsile koşuldular. Elde edilmeğe çalışılan mektup 

sahibinin onlardan isteği idi. Bir elde Kur’an bir elde kılınç, işte adalet ve ihsan, 

savaşta şecaat, gönülde İslam. Bu gençler, ne alim, ne renksiz kansız zahid adayı 

idiler. Bunlar yakın istikbalin serhad şeyhleriydi. Murat Bey, Türk-İslam devletlerinin 

kurulmasında hiçbir mefaat beklemeksizin, sadece Allah rızası için kahramanlıklar 

göstermiş Ahilik gibi bir teşkilatın küçük çapta da olsa tekrarını sağlamağa 

çalışıyordu” (UA, 70).  

 

 Dervişlerin askerden önce fethedilecek topraklara gidip oralarda bulunduğuna 

dair şöyle bir paragraf yer almaktadır:  

 

“Askerin mevzilendiği yerde çoktan terk edilmiş ve artık birer harabe olmuş tekke 

kalıntıları bulunuyordu. Bunlar, ta Kanuni Sultan Süleyman Handan çok evvel gelerek 

yerleşmiş Ahilere aitti. Gönüllüler, Eralpler, Gaziyanların eseriydi bu kalıntılar. Kara 

Ali Bey’in ertesi gün buradan geçeceği ve büyük Macaristanın bağrında ilk yarayı 

açmış, kendilerinden sonra gelen akıncılara rehber olmuş kadim kafirlerin bu 

harabesinde sabah namazı kılmak için duracağı düşünülebilirdi” (UA, 126). 

 

Bu dervişlerin düşmanda ürperti yarattığı ise şu şekilde dile getirilmektedir:  

 

“İnsana sanki o esatiri dervişler yattıkları yerlerden doğrulacaklar ve bütün 

heybetleriyle karşılarına dikilecekler gibi geliyordu. Nasıl ürperilmezdi? Onlar, 

burada, bu uğultulu derbentte son uykularını uyuyan o esrarlı ölüler, ürperilmeden 

nasıl düşünülebilirlerdi” (UA, 126).  

 

 O dervişlerin misyonları, bulundukları yerlerde insanları nasıl korudukları ve 

onlara yardım ettikleri de anlatılmaktadır:  

 

“O Ahi dervişlerindeki sonsuz sabrın, gücün ve Allah rızası için kendini verme 

imanının uçsuz bucaksız enginliğini pek iyi takdir ediyordu. Türk ordusunun fethini 

düşünebileceği hangi bölge, geçme ihtimali olabileceği hangi yol vardı ki, o 

dervişlerden birkaçı o noktada bir tekke veya bir zaviye kurmamış olsun. Bu pervasız 

adamların bir eli kılınç tutarken, öbür eli bulunduğu bölgeyi türlü renkli çiçeklerle 
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mamur ederdi. İmparatorluk ordularının bir anda geçip gittikleri bu noktaların kaç 

insan ömrünün nice çetin yıllarına mal olduğunu düşünmek bile insanı hayret ve 

hayranlıkla durduruyordu. Ordular geçip gidiyor, ama onların çetin görevleri 

bitmiyordu. Bu defa bulundukları noktada karşılıksız kötülükleri yok ediyorlar, 

fakirlere hami, evsizlere ev, muhtaçlara azık oluyorlardı” (UA, 126-127).  

 

2.3.8. Esirler-Yanaşmalar 
 

 Köse Kadı isimli eserde XVI. yüzyıl uçlarında esir alınan Müslümanlara çeşitli 

işkenceler uygulandığı bildirilmiştir. Esirler kendilerine biçilen fidyeyi toplamak için 

ayaklarında bukağılar, ellerinde dilenme kâğıtlarıyla muvakkat bir süre için dolaşma 

ruhsatına sahiplerdi. Onların yerine bir yakınları ya da tanıdıkları kefil olur, onlar 

dönene kadar esir olurlardı. Dönmezlerse ya da döndüklerinde fidyelerini toplamamış 

olurlarsa, kendilerine de yakınlarına da tekrar işkence yapılabilir ya da 

öldürülebilirlerdi. Bu kişilerin kulakları ve burnu kesilebilir, dişleri ve tırnakları 

sökülebilir ve yanak etleri lime lime yarılabilirdi. Bunlar onların esir olduğunun 

alâmetiydi. Nitekim Morlak köyündeki handa boğaz tokluğuna çalışan yanaşma, bu 

nevi eski esirlerdendir. Esaretten kurtuluşu, fidyesini toplayamadığı için öldürülesiye 

işkence edilmesinin ardından, öldü sanılıp bataklığa atılmasıyla ancak onun ölmeyip 

hancı tarafından oradan kurtarılmasıyla mümkün olmuştur.  Bu yardıma mukabil eski 

esir, hancının yanında yanaşma olur, boğaz tokluğuna büyük bir sadakatle çalışır (KK, 

10).  

Uçlarda yaşayan Müslümanlar Türk esirleri kurtarmak için kimi zaman para 

vermektedir (KK, 12).  

 

 Esir Türkler, çektikleri onca işkenceye rağmen mağrur duruşlarını korurlar. 

Hancının yanaşması olan İbrahim isimli Türk esir, hana gelen konta bakarken 

gözlerinde alay, küstahlık, beye küçük ve güçsüz olduğunu söyleyen bir ifade vardır. 

Kaba güce karşı geri adım atmaz bir dik başlılık içerisindedir (KK, 11). 
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 Yanık Kalesinde ya da diğer Macar kalelerinde esirlerin ayaklarına koladolar 

bağlanmaktadır. Bazı esirler ise diğerlerinden nispeten daha rahattır. Bunların çok 

önemli mevkilerdeki kişiler oldukları, kendileri için yüklü miktarda fidye 

verilebileceği anlaşılmaktadır (KK, 19). Köse Kadı diye bilinen kişi de bu esirler 

arasındadır. Başkapitan onun fikirlerine çok değer vermekte, onu çok tehlikeli bir 

düşman olarak görmekle birlikte özel muamele göstermektedir (KK, 20). 

 

 Bir Macar soylusunu esir edince, hürriyeti karşılığında on beş bin forint almak 

mümkündür. Bu parayla da on Müslüman esir kurtarılabilir (KK, 12). 

  

 Yanık Kalesi’nin baş kapitanı esirlere karşı çok zalimdir. Ama kale kumandanı 

yaptığı oğlu Kont Gall Adam onun yokluğunda kaledeki esirlerle ilgili bir takım yeni 

düzenlemeler yapar. Onun bu yaptıklarından rahatsız olan askerler aralarında şöyle 

konuşurlar: “Esirlerden koladoları çözdürttü, sade tekli bukağı taktırdı ayaklarına. 

Hepsine avluda güneşlenme hakkı tanıdı. Ottan, bey yatakları gibi yataklar yaptırdı 

altlarına. Ekmeklerini, yemeklerini düzeltti ve çoğalttı. … Çamaşırlarını yıkamalarına 

bile izin verdi. Hatta olmayanlara don-gömlek dağıttı” (KK, 36-37).  

  

 Aynı konuşmanın devamında Baş Kapitan’ın esirlere tavrı da övgüyle, şu 

şekilde anılır: “O, hafta geçmezdi ki, bir esirin dişlerini, tırnaklarını söktürmemiş veya 

demir kıza kapatıp kanını oluk oluk akıtmamış olsun” (KK, 37). 

  

 İstolni-Belgrat’taki Hıristiyan esirlere bukağı vurulmamaktadır. Bunun 

sonucunda zaten uçlarda mevcut olan Türk adaleti hayranlığının gelişmesinden 

yabancı casuslar endişe duymaktadırlar. Arşidük Karoli’nin casusu Deli Gak bunun 

önünü almak için iki Türk nöbetçisini öldürüp bunu Hıristiyan esirler yapmış süsü 

verir ama bu bile davranışlarında değişikliğe yol açmaz (KK, 80). 

 

 XVI. yüzyılda Osmanlı’nın uçlarında geçerli olan yasalara göre bir taraf karşı 

taraftan aldığı esirlere eğer işkence yaparsa karşı tarafın da buna mukabil bir şey 

yapması beklenir. Karşı tarafın misilleme için işkence yapması yasaldır (UA, 28).   
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 Eserlerde Osmanlı uçlarında Türklerin ve diğer milletlerin esirlere davranışları 

hakkında bilgiler verilmektedir. Türk askerlerinin esirlere eziyet etmediği söylenir: 

“Türk dinli, esirine işkence etmez. Ama para da vermez” (KK, 127). Türklerin 

esirlerine iyi muamele etmesinin sebebi bunu Allah’ın bir emri olarak görmeleri ve 

Hz. Muhammed’in bu yönde hem fiilî hem de kavlî sünnetleri olmasıdır. Aksi halde 

hareket etmenin Allah katında sorumlu olmaya sebep olacağına, ayrıca yapılan gazayı 

lekeleyeceğine inanılır. Mesela Türkler savaşta esir düşen önemli kişileri İstanbul’a 

cebrî bir yürüyüşle sevk eder. Fakat bu sevk esnasında esirlere eziyet etmek, güçleri 

yetmeyenleri yürümeye zorlamak ya da yiyecek içecek vermemek yasaktır. Köse Kadı 

romanında bu bahis şu şekilde geçer:  

 

 “Esirleri götürmekle vazifeli bin kadar muhafıza Paşa, emrini şu ihtarla bitirdi:  

- Yolculuk sırasında esirleri üzmeyesiniz. Yürümeye tâkat yetiremeyenler arabalarla 

götürülecektir. Gıdalarını eksik etmeyesiniz. Rabbimin emri, Hazreti Peygamberin 

kavli bu yolda hareket etmemizi gerektirir. İnd-i ilâhide mes’ul duruma düşmeyin ve 

bu gazanın ismini lekelemeyin. Haydi Rabbim yardımcınız olsun” (KK, 137). 

 

Bir Türk âdeti olarak gösterilen bu iyi muamelenin esirlerin kalplerini 

kendilerine karşı yumuşatması, onların da isteyerek Müslüman olmalarına sebep 

olabilmekte; en azından adaletine hayran kaldıkları Türk’e karşı düşmanlıklarını 

azaltabilmektedir. Bu da, bir Hıristiyan askerinin ağzından şu ifadelerle belirtilmiştir: 

 

“Maalesef esirlerimize âdetleri üzre çok iyi muamele ediyorlar. Birine bile bukağı 

vurulmadı. Bunun sonucu uçlarda zaten mevcut olan Türk adaleti hayranlığı çabucak 

gelişebilir. Esirlerimizin rahatlarını ve neşelerini bozmak, böylece Türk’ün kötü 

davranmasını sağlamak için iki Türk nöbetçisini boğazlattım ve bu işi Macar 

esirlerinin yaptığı zannını verebilmek için cesetlerin yanlarına esirlerden çaldığım 

bazı eşyaları bıraktım. Ama yazık ki, hiçbir tesiri olmadı” (KK, 80).  

 

“Macarlarda esir Türk bey ve paşaları Krala, Osmanlılarda ise ileri gelen Macar 

esirleri Padişaha aitti” (KK, 176).  
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Osmanlı hükumeti esirleri üçe ayırır: Çok değerli olup daima göz önünde 

bulundurulacaklar, değerli olup şehir içinde gezmesinde sakınca olmayanlar ve sıradan 

esirler. Çok değerli olan esirler zindan ismi verilen kulelerde tutulur. Ancak bu 

zindanların sadece ismi zindandır. İçindeki esirlerin her birinin ayrı odası vardır. 

İaşelerini güçleri yetiyorsa kendileri, yetmiyorsa devlet karşılar. Odalarında çiçeklerle, 

kitaplarla ya da kuşlarla ilgilenebilir, birbirleriyle ahbaplık edebilir; izin almak 

suretiyle şehri gezebilir ya da şehirden istedikleri şeyi getirtebilirler (KK, 198). 

 

Esirlerin esaretten kurtulması için gerekli şartlarla ilgili tek bir kanun olmayıp, 

serbestlik şartları esirin mevkiine göre değişmektedir. Mesela eserde önemli bir Macar 

Beyi olan Györgi Bebek’in esaretten kurtulması için Türklerin biçtiği bedel sünnet 

olması, kalelerinin tümünü Türklere bırakması ve otuz bin duka altın fidye vermesidir 

(KK, 201). 

 

İstanbul’daki zindanlardan azat edilen önemli Macar beyleri vezirin elini öpüp 

kendilerine ihsan edilen hediyelerle memleketlerine dönerler. Bununla birlikte 

fevkalade bir teveccüh olursa padişahın eteğini de öpebilirler (KK, 209). 

 

Macar kralı Türk esirleri fidye karşılığı serbest bırakır. Zindanda bulundukları 

süre içinde esirler boynundan ve ayak bileklerinden zincirlerle bağlı bulundurulurlar. 

Zincir uçları yere çakılır. Çoğu esir boynundan yere bağlı secde etmiş şekilde diz 

çökerek aylarca kalır. Bu esirlerin zindanı kuyu şeklindedir ve esir zindana bir çıkrık 

ve uzun bir iple indirilir (KK, 176). 

Türk esirlere Kraliçe’nin doğum günü şerefine doyacakları kadar yiyecek 

verilir (KK, 178). 

2.3.9. Eşkıyalar 
 

 Eşkıyalar yönetimin kuralları dışında hareket eden, onları zor durumda bırakan 

kişilerdir. İdareci kişilerin bazen evlerini basar, mal mülklerini, kadınlarını cariyelerini 
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çalıp giderler. Bununla ilgili Paşaoğlu adında bir eşkıyadan şu şekilde 

bahsedilmektedir:  

 

“Paşaoğlu… ismi buralara kadar yayılmış bir şakîdir. Rivayet ederler ki bir ara Devlet-

i Osmanî’yi bile zor durumda bırakmıştır. Eğer söylenenler doğruysa, Server Paşa’yı 

konağında basmış; katırlar yükü servetini, cariyelerini, hatta karılarını uğrulamış ve 

elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitmiştir de kimseler kılına dokunamamıştır. Aslı 

varsa Servet-i Samanının sınırı yok bir baba yiğittir. Sanırım bundan bir sene 

mukaddem yakalanmış ve cellâda verilmiştir…” (UA, 13).  

 

Eşkıyalık hayatı haydutluk hayatı olarak tarif edilmektedir (UA, 14). Bir eşkıya 

grubunun namı yayılınca onlar hakında halk arasında çok kolay bir şekilde efsaneler 

türemektedir. Suç işleyen köylüler, macera heveslileri, para veya mal kazanmak 

isteyenler ve ipten kazıktan kurtulmuş canavarlar bu namı duyulmuş eşkıya grubuna 

hızlıca ve kolayca katılmaktadır, onlar etrafında toplanmaktadır (UA, 44). 

  

 Eşkiyalık yapanların maksadı çoğu zaman çapulculuk ve kabadayılıktır (UA, 

45). Bir eşkiya çetesi şu şekilde anlatılmaktadır: “Aylar sonra uçlarda bir çetenin namı 

duyulur oldu. Ona arabacı çetesi diyorlardı. Uçların bugüne kadar duymadığı cürette 

korkunç bir teşkilattı bu. İpten, kazıktan kurtulmuş ama fevkalade bir disiplinle hareket 

eden bu adamlar, güpegündüz palanga basıyor, şehir basıyor. Bugün buradaysa yarın 

akıl almaz bir hızla başka şehrin ufuklarında beliriyordu” (UA, 115-116).  

 

 Haydut çetesi olarak uçlarda bulunan Uskok adlı bir çeteden bahsedilmektedir. 

Bunlar Hırvat, Arnavut, Boşnak, Çingene, Rum ve ne idiğü belirsiz ipten kazıktan 

kurtulmuş haydutlar çetesiydi, insan neslinin düşünemeyeceği kadar ağır işkenceleri 

esirlere uygulamakla biliniyorlardı (UA, 134).   

 

Eşkıyalarla ilgili bunca korkunç bir tablo çizilmekle beraber Köroğlu, 

Çakırcalı Ali vs. örneklerinde de gördüğümüz Anadolu eşkıyasının aslında fakirlere 

dokunmadığı, hatta onlara yardım ettiği anlayışı da zikredilmekte, Anadolu’daki 
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eşkıyalarla ilgili şöyle bir ifade yer almaktadır: “… Anadolu eşkıyası ne kadar soysuz 

olursa olsun, avı zenginse soyar. Fakirse yardım eder.” (UA, 16).  

2.3.10. İmam 
 

İki tür imam tipi gözlemleriz. Biri halk tarafından pek de sevilmeyen, sadece 

namaz vakitlerinde kendisiyle ünsiyet kurulan bir tiptir. Ayınları çatlatır ve sürekli 

Arapça kelimeler kullanır (GZ: BÇV, 56). 

 

Başka bir imam tipi ise halk arasında aslında sevilir ancak kendisinden 

rahatsızlık duyulur. Çünkü onun teklif ettikleri kendilerine ağır gelmektedir. Bu 

sebeple ona Deli, Hak âşığı gibi isimler verirler.  

 

Deli İmam isimli hikâyedeki imam karakteri, fakirliğinden memnun, küçük 

barakası yarı yarıya kitaplarla dolu, üç dil bilen, senelerce küçük barakasında nefsiyle 

mücahede etmiş ve bir gün bu savaşı kazanmış; o günden sonra da adı Deli İmam’a 

çıkmış birisidir.  Bazıları ona Hak aşığı da derler. O günden sonra Arapça 

söylemekten, ayınları çıtlatmaktan vazgeçip tasavvufî bir neşve ile sohbetler etmeye 

başlar. Cemaatine hadis-i şerifteki gibi ölmeden önce ölmeyi vaz eder. Vücutları 

erirse, ilahi aşkın damarlarında kan yerine deveran edeceğini söyler. Onlara hudutsuz 

ve beklentisiz vermelerini, temiz olmalarını, her harf içlerinden koparak Allah 

demelerini, hak yememeyi, başkalarına hürmet etmeyi, âşık olmayı, her şeydeki 

hikmeti görmeye çalışmayı, her şeyde güzellik olduğunu fark etmelerini tavsiye eder. 

Gerçekten Allah dediklerinde ufukların önlerinde açılacağını anlatır. Fakat insanlar 

onun sözlerine kulak asmaz (GZ:BÇV, 55-57). 

2.3.11. Mahalle Mektebi Hocası 
 

Mahalle mektebi hocasına karşı bir dönem oluşturulmaya çalışılan kötü imaj, 

bir hikâyede şöyle yer alır:  

 

“Yıllar önce 23 Nisandı. Ben İmam Ömer Efendi’nin oğlu, ben öğretmenin etkisinde 

kalmış, kırk çocuk gözünde afaroz edilmiş yapayalnız öğrenci, sevilmek ihtiyacıyla 

onların safına geçmiştim. Babamın sandıktan aşırdığım sarığı başımdaydı, naftalin 
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kokuyordu. Tel çerçeveli beyzi gözlüğü, burnumun üstüne düşürmüştüm. Bir mahalle 

mektebi hocasını, gözlüğümün üstünden bakışlarımla taklide çalışıyordum. Yüzüme 

vermeye çalıştığım ifade, tıpkı bize öğrettikleri gibiydi: bön ve kötü niyetli. Elimde 

bir uzun sopa vardı ve suçlu suçsuz bütün öğrencileri onunla kıyasıya döğüyordum. 

Sol elimde bir tesbih tutuyordum. Allah’ın binbir güzel isminin anıldığı kehribar 

tesbihi de karıştırmıştım bu çirkin oyuna.” (GZ: GZ, 99).   

2.3.12. Serseri 
 

Yazarın anlattığı serseri tipi sakallı biridir. Tükürmek gibi âdâba aykırı 

davaranışlarda bulunabilirler. “… sakalını uzun uzun kaşıdı, göğsünü olanca hızıyla 

şişirerek karşıki çalı kümesine okkalı bir tükürük yolladı.” Dişleri kirli ve siyahtır, yani 

bakımsızlardır, kişisel bakımlarına dikkat etmezler. Birine yanaşırken sırıtırlar. 

Yüzünde derin ifadesizlik bulunur. Tanımadığı insanlara da kolayca yaklaşabilmekte, 

konuşabilmektedir. Pejmürde kıyafetlidir, yazarın bahsettiği serserinin pejmürde bir 

ceketi vardır (GZ: BÇV, 26).  

2.3.13. Uç Beyi 
 

Bey kısmının işi, yani neyi neden yaptığı bilinmez. Bu hem halk hem de bey 

tarafından görevlendirilen kişiler tarafından böyle bilinir ve kabul edilir. Bey otur 

denirse oturulur, kalk denirse kalkılır, sebebi sorgulanmaz (KK, 13). 

Beyin önemli bir konuda başkalarıyla istişare ettiği meclislere ‘meşveret’ denir 

ve bey besmele ile mevzuya girer (UA, 19). 

2.3.14. Yahudi  
 

Özkişi’nin eserlerinde Yahudiler hep tüccar, hileci, çıkarlarını her şeyin 

üstünde tutan kurnaz kişiler olarak resmedilir. Köse Kadı’da Yahudi tipini sadece bir 

yerde, ajanlık yapan tacirler olarak görürüz. Fakat Uçtaki Adam isimli romanında 

Yahudi tipi yoğun olarak karşımıza çıkar. 

  

Bunlardan ilki Osmanlı Gümrük Mültezimi olarak geçen Kerâ kadındır. Onun 

Safiye Sultan’ın yakın dostu olduğu, Safiye Sultan’a hazineler değerindeki 
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mücevheratı el altından ulaştırdığı, ırkının bütün alçak hususiyetlerine sahip gerçek bir 

Yahudi olduğu söylenir (UA, 68). Aynı Kerâ, bir meczubu kullanmak suretiyle 

Sokollu Mehmed Paşa’nın katlini gerçekleştirir (UA, 85-86). Kendi kirli işlerini 

örtmekte kullandığı başka bir Yahudi tüccar olan Efraim’in anlatımıyla o, akıl almaz 

başarılarını tarif için lisanın yetmeyeceği bir kadındır. Venedik’in, Avusturya’nın, 

Rusya’nın, İran’ın ve son zamanlarda İngiltere’ye temin ettiği ticari anlaşmalarla 

Kraliçe Elizabeth’in Osmanlı bünyesinde gözü, eli ve beynidir. İstanbul’da Hür 

Duvarcılar Cemiyeti adı altında uluslararası bir kuruluşun, masonluğun temellerini o 

atmıştır (UA, 90). 

2.4. Ulaşım  
 

2.4.1. Kara Ulaşımı 
  

 Kara ulaşım aracı olarak otobüs geçmektedir. Avustin [Austin] ve Ford 

metinde ismi geçen otobüs markalarıdır. Metinden anlaşıldığı kadarıyla Ford değer 

verilen bir otobüs markasıdır. 

 

Şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs ve şöföründen bahsetmektedir yazar. Bu 

şöför özellikle saygın insanların kendisi ve şöförlüğü ile ilgilenmesini beklemektedir. 

Sırat köprüsü gibi yollardan sorunsuz geçip yolculara maharetini göstermenin, 

yolcularda kendisine karşı bir hürmet oluşturduğunun farkındandır (GZ: BÇV, 27-28). 

 

Araba (GZ: BÇV, 22, 28), otomobil (GZ: BÇV, 32, 45, 68), kızak (GZ: BÇV, 

64), kamyon (GZ: BÇV, 72), kağnı (GZ: BÇV, 72) metinlerde geçen diğer kara ulaşım 

araçlarıdır.  

 

Atlı Ulaşım 

 

 XVI. yüzyıl yaşamını konu alan bir romanda ulaşım için atların kullanıldığı 

zikredilmiştir (KK, 7).  
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 Atlı ulaşımın olduğu devirlerde yolcuların konaklaması için hanlar 

bulunmaktadır. Köyün meydanında bulunan, pencerelerine keçi derisi gerilmiş, yağ 

kandilleri yakılan bir handan bahsedilmektedir. Bu handa ocak bulunmakta ve ocakta 

çam kütükleri yanmakta, oda reçine, şarap, kızarmış et ve rutubet kokmaktadır. Handa 

insanlar kaba-saba yontulmuş masalarda oturmaktadır. Uyumak için ise ranzalar 

bulunmaktadır (KK, 8, 9).  

 

 Atlarla sağlanan ulaşımda şöyle bir ifade geçmektedir: “İkisi de dört nalı kesip 

hayvanları tırısa bıraktılar” (KK, 13). Yine atlarla ilgili terimler arasında şaha kalkmak 

ve kıç atmak ifadeleri geçmektedir (UA, 60). Atlar kendisine binmesini istemedikleri 

binicileri görünce şaha kalkarak ya da kıç atarak onları uzaklaştırmaya çalışır. Atla bir 

yerlere giden kişilerin yanında yiyeceklerini taşıdıkları heybeler bulunmaktadır (KK, 

13).  

Atlar arasında özellikle Türk atlarının değerli olduğu belirtilmektedir. “İkisi de 

al, ikisi de genç, ikisi de bakımlı, değerli Türk aygırlarıydı” (KK, 14).  

2.4.2. Deniz Ulaşımı 
  

 Deniz ulaşım aracı olarak vapurun adı geçmektedir. “Limana yaklaşmıştır 

vapur şu anda” (GZ: BÇV, 17).  

 

“[İzmir] Karşıyaka’dan Suat vapuru ağır ağır yaklaşmaktadır belki” (GZ: 

BÇV, 118). Bu ifadeden anladığımız kadarıyla İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan 

“Suat” isimli bir vapur bulunmaktadır. 

  

Taka (GZ: BÇV, 25), kayık (GZ: BÇV, 42), denizaltı (GZ: PD, 163) ve gemi 

(GZ: BÇV, 42) eserlerde zikredilen diğer deniz ulaşım araçlarıdır. 

2.4.3. Demiryolu Ulaşımı  

 
Tren, gurbete gitmenin remzi sayılan bir ulaşım aracıdır. Köyünden gurbete 

giden bir aile, istasyonda tren bekler ve trenin manevralarını izler: “Sigarasını, 

tellendire tellendire, önünde manevra yapan treni, uzun uzun seyretti” (GZ: BÇV, 65). 
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Demiryolu ulaşım aracı olarak bir de tramvay geçmektedir. “Ağır sessizlik, 

caddedeki tramvayın gürültülü freniyle bozuldu” (GZ: BÇV, 39). 

2.5. İletişim  
 

İletişim “Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya 

gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir 

merkezden başka bir merkeze ulaştırılması”dır.50 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde değişik iletişim kurma yöntemleri, işaretle 

anlaşmalar, çeşitli parolalar ile anlaşma yöntemleri dikkat çekecek ölçüde 

bulunmaktadır.  

 

Bazen iletişim kurmak için aynı dili konuşmak gerekmez. Birbirini seven 

insanların gönülleri arasında değişik, sessiz bir dil vardır: “Birbirlerinin lisanından 

anlamayan bu iki insan, zengin gönül diliyle, pek çok şey konuştular ve anlaştılar da” 

(KK, 72). 

 

XVI. yüzyılda iletişimin posta güvercinleri ile sağlandığını görmekteyiz. 

Bunun için özel güvercinler yetiştirilir, özellikle devlette önemli bir mevkide olan 

kişilerin evlerinin çatısında güvercinlikleri olur ve o güvercinlerin ayağına küçük şerit 

haline getirilen şifreli mektuplar bağlanıp güvercin gönderilir. Buna kuş uçurtmak 

derler (KK, 58). Bu güvercinler için kaplan cinsi güvercin denilmektedir. (KK,16-47). 

Bu güvercinlikler evlerin çeşitli yerlerinde bulunabilmektedir: “Duvarın dış tarafına 

asılı güvercinliğe uzandı. İri kaplan cinsi bir güvercini yakaladı. Ufacık bir muska 

haline getirdiği pusulayı hayvanın ayağına bağladı ve salıverdi” (KK, 35). Güvercinler 

kişiye değil mekana aşinalık göstermektedir. Metinden anlaşılan güvercin gitmeye 

alışkın olduğu güzergahta yol alır, her zaman konduğu pencereye konar ve orada daha 

                                                        
50 “İletişim”, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, (Çevrimiçi) 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget

=ileti%C5%9Fim&hngget=md, 11 Aralık 2018. 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=ileti%C5%9Fim&hngget=md
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=ileti%C5%9Fim&hngget=md
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önce görmediği biri olsa da kendisini elleri arasına alıp ayağındaki notu çıkarana kadar 

kaçmaz (KK, 47). 

 

Haber iletmenin diğer yolu habercileri ve ulakları vasıtasıyla kılmaktır. Haber 

acilse haberciden “iki durağı bir etmesi” istenir (KK, 41). 

 

Mektupla haberleşmek XVI. yüzyılın önemli iletişim vasıtalarındandır ve 

Özkişi’nin tarihi romanlarında karşımıza sıkça çıkar. Bu mektuplar genellikle ulaklar 

aracılığıyla ulaştırılır. Fakat Köse Kadı’da Ali Bey’in esir düşmüş kızkardeşi 

Zehra’nın henüz doğmuş oğluna, yani bir anlamda geleceğe mektuplar yazdığını 

görürüz. Bunlar daha çok günlük niyetiyle belki oğlunun eline geçer ümidiyle yazılmış 

mektuplardır (KK, 108-109). 

 

Bey, bir ajana yazdığı mektubu, kullanılmaktan yağ bağlayıp pislik içinde 

kalmış gibi görünen eski bir muskaya saklar (KK, 129). Burada maksat mektubu 

gizlemektir. Başka bir eserinde muhtemelen mektubun ıslanmasını önlemek için bir 

tedbir olarak mektubun mumlu beze sarılı olduğunu görürüz (ABÖA, 147). 

Mektuplar değişik yöntemler kullanılarak da istenen kişiye ulaştırılabilir. 

Özellikle birbirini seven gençler, durumu kimsenin anlamaması için gizli yollarla 

mektuplaşırlar. Eserde Hayriye ile Ali gizlice mektuplaşmak için şöyle bir yol bulur. 

Hayriye Efendisinin sürüye gidecek ineğinin çanına mektubu koyar. Ali de her sabah 

ezandan evvel sürüye yetişip, Sarı inekten mektubu alır ve yerine kendi mektubunu 

koyar (ABÖA, 109). 

Genç bir kız sevdiği adama hislerini anlatmak için mektup yazma yoluna 

başvurur. Ancak bu mektubu vermeye cesaret etmesi, başkalarının da teşvikiyle 

mümkündür. Bu mektuplara sevgisini anlatan bir mani ile kendisini hatırlatacak bir 

yazma konur. Eserde Hayriye, ilk mektubunu Mihran’ın eline bir paket halinde, 

hizmetçi bir kadının kendisini dürtmesiyle cesaretlenerek sıkıştırır. Paketin içinde çok 

güzel kokulu bir yazma ve mektup vardır. Mektupta “Efendim şakayık/ Mendilim sana 

layık” yazmaktadır. (ABÖA, 109). 
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Mektup uzakta, gurbette olan için önemsenen bir iletişim aracıdır. Gurbette 

olan biri kendisine mektup gönderildiğinde çok mutlu olur ve mektubu şöyle 

anlamlandırır: “Mektubun, vatan sinmiş, gerçek sevgi, gerçek hasret ve en önemlisi 

tertemiz bizim kadınımız sinmiş her satırını, içerek okuyacağım” (GZ: GZ, 121-122). 

İletişimin temel vasıtası olan dil, çeşitli milletlere ait dillere, her milletin dili 

ise çeşitli lehçe ve ağızlara ayrılmaktadır. Eserde bu durumu gösterir bir örnek, 

husarın, kuzey köylüsü lehçesiyle konuşmasıdır (KK, 8). 

  Türk makamları Avusturya elçileriyle Macarca iletişim kurar. Vezirlerin ya da 

vezir-i azamın huzuruna ancak Macar kıyafeti giydikten sonra kabul edilirler. 

Vezirlerin hemen hemen hepsi Macarca ve Almanca bildikleri halde dilmaç yani 

tercüman vasıtasıyla ve Macarca iletişim kurarlar (KK, 152). 

Hikâyesi XVI. yüzyılda geçen Köse Kadı’da telgrafa benzer bir iletişim 

aletinin kullanıldığını görürüz. Eserde Osmanlı casuslarından Martali Matyas’a Köse 

Kadı bir kutu verir. Matyas acil haber göndermesi gerektiği zaman bu kutuyla haber 

ulaştırır. Kutu tahtadandır, başı yuvarlanmış kehribar bir çubuğu altın teller sarılmış 

yuvasına üç defa sokup çıkarır. Bir süre bekler ve aletten aynı uzunlukta üç cızırtı 

duyulur (KK, 136). Matyas’ın daha evvel Ali Beyle arasında geçen bir konuşmada da 

kutudan bahsedilir. Ali Bey Başpiskopostan haber alırsa kendisine hızlıca iletmesini, 

hatta bunun için Kadı’nın kendisine verdiği kutuyu kullanabileceğini Matyas’a söyler. 

Matyas da bunun üzerine “Ben kutuyu üç yıldır taşırım. Ama ne olduğunu bilmem” 

der. O muhavere esnasında da kutunun altın teller ve kehribar çubuklardan 

oluştuğundan bahsedilir ve aynı kutudan Ali Bey’in kalesinde de olduğu ve Matyas 

küffar ellerindeyken kutunun başında daima bir nöbetçi bulundurulduğu söylenir. 

Böylece Matyas ne zaman işaret verse nöbetçi bu işareti alır ve beye iletir (KK, 70). 

Şu durumda kutunun telgrafvari bir iletişim cihazı olduğu anlaşılmakta ama ne olduğu 

tam bildirilmemektedir.  

 

Bazı diller ise sonradan, bir kişi marifetiyle yapay olarak oluşturulmuştur. 

Günümüzde buna örnek olarak çeşitli yazılım dilleri ilk aklımıza gelenlerdir. Fakat bu 

tarz yapay dillerin bilinen ilk örneği  XVI. yüzyılda Muhyî-i Gülşenî tarafından icat 
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edilen Balîbîlen’dir. “Muhyî, sekiz bölümden oluşan eserin mukaddime niteliğindeki 

ilk bölümünde 973 (1565-66) yılında Allah’tan, kullanılan diller dışında ilimlerin 

yazılmasını ve anlatılmasını sağlayacak yeni bir dil talep ettiğini ve bu arzusuna 

kavuştuğunu, daha önce hiç kimsenin böyle bir dil meydana getirmediğini söyler.”51 

Muhyî-i Gülşenî’nin bu eseri, Mustafa Koç tarafından “Bâleybelen: İlk Yapma Dil” 

adıyla yayınlanmıştır.52  

 

Eserde bu dilden bahsedilirken, onun XIV. yüzyılda Ekmekçizade Ahmet 

Paşa’nın kardeşi Mehmet Muhittin Efendi tarafından dünya dili olması için icat 

edildiğinden bahsedilmektedir. Gizli haberler bu dilde yazılıp gizli bir şekilde 

ulaştırılır; özellikle devlet işlerinde casuslukta, haber alma teşkilatında bu dil 

kullanılır. Bu dil Muhittin Efendi tarafından dünya devleti hayali ile meydana 

getirilmiştir (UA, 128).  

 

Bu nevi yapay dillerden biri kuş dilidir. Bu aslında bir dil değildir; bir 

kelimenin her hecesine eklenen seslerle oluşturulan bir değişik söyleyiş biçimidir. 

Mesela Mülazım kelimesi, eserde de geçtiği üzere Mü-gü-la-ga-zı-gım diye söylenir. 

Yani her heceye, o hecedeki sesli harfi “g” harfine ekleyerek yeni bir hece katılır. Genç 

kızlar sırlarını evlerden evlere yani diğer evdeki kişiye fısıltı ile söylerler (S, 18). 

Onların konuşması, “ikinci bir genç kız konuşması olan kuş dili”dir (S, 18). Yazar kuş 

dilinin aslında sırları saklamadığını olaylara esrar tat ve havası verdiğini belirtmektedir 

(S, 18). Genç kızlar genellikle sevdiklerinin ismini söylerken bu yönteme başvururlar. 

Kahramanlardan biri çocukken çok sevdiği bir kızın ölümü ile ilgili detayları dinlerken 

onun ismini kuş diliyle söyler ve onun kendisini duyduğunu hisseder (S, 45). 

 

Uçlarda vücut dili, bakışmalar ve herkese normal gelebilecek kimi sözler 

karşıdakine pek çok şey söylemektedir. Bilhassa birbirini tanıyan ajanlar bazen bir 

anlık bakışmalarla ve sıradan sözlerle birbirlerine mesaj verebilirler (KK, 11). Nitekim 

Kıyım Mehmet lakaplı kılavuz, handaki yanaşmayla bir an şimşek hızıyla bakışır ve 

                                                        
51 Tahsin Yazıcı, “Muhyî-i Gülşenî”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 31, İstanbul, TDV yay., 2006, s. 

80 
52 Mustafa Koç, Bâleybelen Muhyî-i Gülşenî İlk Yapma Dil, İstanbul, Klasik yay., 2005. 
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pek çok şey konuşmuş gibi olurlar. Ona sadece “Tamam İbrahim, git artık” der. Ama 

“git” sözü, “Bey’e acele haber iletin”; “tamam İbrahim” sözü ise, “Her şey beyin 

gönlüne göre oldu” manasına gelmektedir (KK, 13). 

 

Şifreli haberleşmenin bir diğer örneği de şöyledir: Mart başlarında bir sabah 

General Mişel Sereni’yi ziyarete yaşlı bir kadın gelir. Bir gün önce kapısının 

saygıdeğer görünüşü bir bey tarafından çalındığını, bu beyin kendisinden birkaç 

kelimelik bir haberi generale iletmesini istediğini söyler. Haber “beyaz iskemle 

boş”tur. Mesaj İstolni-Belgrad’ın şu an boş olduğunu, Ali Beyin vergi toplamak üzere 

kaleden ayrıldığını söylemektedir. Bu beyaz iskemle sözü, İstolni-Belgrat’ın 

Avusturyalılarca “Stuhl-weisenberg” diye isimlendirilmesinden mülhem bir şifredir 

(UA, 125). 

 

Yine aynı durumun önemli örneklerinden biri şudur ve başpiskoposun eline 

geçen şifreli mektubun tertibi Köse Kadı tarafından şöyle açıklanır: 

 

“Bu bir şifreli mektup, dedi. Tertibi şöyle, kullanılan rakamlar Türkçe ve dil Macarca. 

… Yazan el alışkanlığından kendini kurtaramamış ve bazı harfler arasındaki uzaklık 

ister istemez fazla olmuş. Dikkat edilirse üç harfli kelimelerin çokluğu böylece 

meydana çıkıyor. Bundan anlıyoruz ki mektup aynı zamanda yukardan aşağıya doğru 

tertip edilmiş ve Macarca. Yine dikkat ederseniz bazı rakamlar çok fazla tekrar 

ediliyor. Türkçede bir mektup içinde aynı harfin bu kadar tekrarı düşünülemez. 

Çevremizde en çok kullanılan lisan Macarca. O halde akla en yakın gelen ihtimal 

mektubun Macarca yazılmış olmasıdır. … Mektup şöyle düzenlenmiş, dedi. Her harf 

bir rakama karşılık kullanılmış. Eğer harf sırasını Macar alfabesi sırasıyla 

karşılaştırırsak, şöyle bir şey çıkıyor meydana: ‘ Tasavvurlarınız uygundur. Kız 

babasını öpecek. Ayın gölgesi duvara vurunca’” (KK, 49-50).  

 

Kont mektubun şifreli sözlerinin manasını anlar. Ona göre tasavvurlarınız 

uygundur sözü aynı fikirde olduklarını göstermektedir. Ayın gölgesi duvara vurunca 

sözü ay doğuya yönelip, kale duvarını gölgede bıraktığı zamanı, yani gece yarısını 

işaret etmektedir. Kız, Baş Kapitanın içi çivilerle dolu işkence aletinin ismidir. Bu 

itibarla kız babasını öpecek sözü Baş Kapitan’ın tehlikede olacağını söylemektedir. 
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Yaşlı Macar’ın kapısı üç kere uzun bir kere kısa vurulduğunda gelenin herkesin 

Deli Gak olarak tanıdığı casus yüzbaşı olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapı çalma usulü, 

onlar arasındaki bir paroladır (KK, 98). 

 

Şifreli iletişimin bir başka örneğini de akrostiş yoluyla mesajı iletmek şeklinde 

görmekteyiz. Arşidük Karoli’nin, kurduğu toplum casusluğu sistemiyle eline pek çok 

rapor gelmektedir. Fakat bir gün bu raporların tasnifiyle vazifeli memurlardan biri 

huzuruna çıkarak, bu haberlerin düşmanları tarafından tertip edildiğini söyler. Çünkü 

bir kapitanın bir Türk çavuşundan duyduklarını aynen yazdığını söylediği bir raporun 

baş harfleri şöyle demektedir: “Karoli, bir aptal gibi kuyusunu kazmaktadır” (KK, 

174). 

 

Hristo adında bir kiralık katilin, kimi öldüreceğine dair şifreli haber alışı 

metinde şu şekilde geçmektedir: 

 

“-Haberi kimden ve nasıl alıyorsun?  

… 

-Her seferinde bir başkasından, diye homurdandı. 

-Peki seni nasıl tanıyor haberi getiren? 

-Gece saat üç-beş arası onu bu odada bekliyorum. Kapının dışında hafifçe öksürüyor, 

ben de aynı şekilde karşılık veriyorum. Meçhul adam kapıyı açıyor ve saatin kaç 

olduğunu soruyor. Ben üçten ne eksik ne fazla diye cevap veriyorum. O tekrar 

yolculuk ne tarafa diye soruyor. Ben de güneşin doğduğu yere doğru, gidiyorum. 

Elindeki zarfı bana veriyor ve geldiği gibi sessizce gözden kayboluyor” (KK, 234). 

 

Casuslar birbirlerini tanımak ve aralarında iletişimi sağlamak için şifreli 

konuşurlar. Bunlar dışardan duyan biri için sıradan ya da anlamsız gelen sözlerdir. 

Bunların örneklerinden biri Köse Kadı’da şu şekilde geçer:  

 

“Konak'tan daha on adım ayrılmıştı ki yaşlı bir Keşiş Arşidük Karoli’nin uşağı 

Tokaylı’nın yanına yaklaştı.  
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- Güneşin doğduğu yerden gelen bu âcize yardım et, diye yalvardı. Kudüs'ten 

getirdiğim değerli hediyelerden almak istemez misin aziz efendim? Size çocuk İsa’nın 

kundağının bir parçasını verebilirim. Veya işte kutsal çarmıhtan bir parça. 

 Adam bir yandan sayıp döküyor, bir yandan geniş torbasından acaib şeyler 

çıkarıyordu. Uşak geçip gitmek üzereydi ki, keşiş: 

- Buyurun aziz efendim, dedi. Bari şu muskayı alın. Bu kesenize bereket ve size 

dayanılmaz bir cazibe verecektir. Çünkü güzel çirkinden, sıcak soğuktan iyidir. 

Bu saçma sapan sözleri duyan uşak irkilerek geri döndü: 

- Ya iyi kötüden? diye sordu. 

Hırpanî keşişle birbirlerini dikkatle süzdüler. Dilenci:  

- Bir bardak şarap hepsinden iyidir, diye cevap verdi. Genç adam muskayı aldı. 

Keşişin eline birkaç mangır sıkıştırdı ve tekrar konağa döndü. Bu, Köse Kadı’dan 

aldığı ilk yazılı talimattı” (KK, 217). 

 

Ahi vekili, ihvanın toplanıp toplanmadığını sorduğunda yiğit başı “beli 

sultanım” der ama bu önceden kararlaştırılmış bir sözdür. Böyle diyorsa ihvan arasında 

söylediklerini duymasını istemeyeceği bir kişi var demektir (ABÖA, 94). 

 

İletişim kurma yollarından biri de işaretle anlaşmaktır. Molla Hüseyin 

mağaraya yaklaşan adamları görünce Demir’i karanlık bir köşeye gizler ve oklar verir. 

Elini çenesine koyarsa nara atıp adamları oklamaya başlamasını ister. Elini çenesine 

koyması aralarında bir işarettir (ABÖA, 111). Yine aynı eserde nakip ellerini ağzının 

iki yanına siperleyip kurbağa gibi öterek gelenlere işaret verir. Onlar da aynı sesle 

karşılık verirler. Böylece gelenlerin yabancı olmadığı anlaşılır (ABÖA, 92). 

 

Şifreli haberleşme için şarkılar da kullanılır. Mesela eserde Rumca bir şarkıdan 

bahsedilir. Şarkının sözlerinde göre balığın makbulü gece yarısı kayıkta olandır, 

denmektedir. Bu şarkıdan bahseden kişi de bir casustur ve meyhaneci kadına, arka 

odada kalan Yahudi tacirin bu gece kayığa bindirilerek kaçırılacağını anlatmak için bu 

şarkıyı bir şifre niyetiyle hatırlatmıştır (KK, 228). Nitekim kaçırılan adamın öldürülüp 

suya atıldığının haberi de yine şifreli bir mesajla iletilir. Bir sarhoş gece yarısı casusun 
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penceresi altında güftesinde şifreli bilgilerin yer aldığı bir şarkı söyleyerek ona durumu 

haber verir (KK, 237). 

 

Yine şiir de şifreli iletişim için kullanılır. Demir Molla Hüseyin’e şifreli bir 

mesaj vermek için aşağıdaki beyti yazar:  

 

“Eğer meyil verirse işine Demir 

Babanın bildiğin oğlu da bilir”  (ABÖA, 143).  

 

Macarlar muhafızları çağırmak için çıngırak kullanmaktadır (KK, 20). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İKTİSADİ FAALİYETLER VE HALK EĞLENCELERİ 
 

3.1. Meslekler ve Özellikleri  
 

 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde pek çok meslek grubunun ismi geçmektedir. 

Yazarın eserlerindeki karakterleri, isimlerinden ziyade lakapları ya da meslekleri ile 

anmayı seçmesi bundaki en büyük sebeptir. Hikâye başlıklarında da meslek isimlerini 

sıkça kullanmıştır. Meslek ismini, karakterden bahsederken bir isim gibi 

kullandığından, o meslek sahibinin yaptığı işe değil, ekseriyetle kişiliğine dair bilgiler 

ya da izler verir.  

 

 Eserlerde isimleri geçtiği halde ne yaptıklarına dair ayrıntılı bilgi bulunmayan 

meslekler şu şekilde tespit edilmiştir: 

  

 Ajan ( KK, 28), amele  (GZ: BÇV, 58, 59), arabacı (S, 70), arkeolog (GZ: GZ, 

154), aşureci (S, 19), avcı (GZ: GZ,96), baharat tüccarı (KK, 150), bahçıvan (S, 23), 

bakkal (GZ: BÇV, 57), balıkçı (GZ: BÇV, 42), baltacı (KK, 200), başefendi (GZ: 

BÇV, 43), başkapitan (S, 17), başkatip (KK, 204), başöşürcü KK. 189,  başpiskopos 

(KK, 11), bekçi (S, 16), belediye memuru (GZ, 40), beylerbeyi (KK, 26), bezirgan 

(KK, 95), bilgin (GZ: PD, 196), bilirkişi (GZ: PD, 185), binici (KK, 7), borazancı (KK, 

177), ciğerci (GZ: GZ, 155), çamaşırcı (S, 23), çavuş (GZ: BÇV, 58), çırak (KK, 248), 

çiçekçi (GZ: PD, 187), çoban (KK, 197), demirci (KK, 155), deponer çavuşu (GZ: 

BÇV, 31), devlet adamı (GZ: PD, 192) dondurmacı (GZ: BÇV, 59), duvarcı (KK, 45), 

dükkan sahibi (GZ: BÇV, 46), emekli (GZ: GZ, 111), emniyet müdürü (S, 124), eskici 

(GZ: GZ, 126), esnaf (GZ: BÇV, 44), fahişe (GZ: PD, 208), filozof (GZ: PD, 209), 

fırıncı (GZ: PD, 209), gardiyan (GZ: GZ, 114), garson (GZ: BÇV, 75), gazete yazarı 

(GZ: PD, 208), gemi süvarisi (GZ: BÇV, 42), gümrük memuru (GZ: PD, 182), haberci 

(KK, 40), hâkim (GZ: PD, 184), hancı (KK, 9), hanende (KK, 177), hapishane müdürü 

(GZ: GZ, 114), helvacı (S, 26), heykeltıraş (GZ: PD, 198), hikâyeci (GZ: BÇV, 29,30), 

hoca  (GZ: BÇV, 57), husar (KK, 7), imam (GZ: BÇV, 99), istidacı (GZ: GZ, 155), iş 

adamı (GZ: PD, 198), işçi (GZ: BÇV, 33),  jandarma görevlisi (S, 8), kaçakçı (KK, 
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66), kahveci (GZ: BÇV, 44), kahvehaneci (GZ: BÇV,74), kahya (KK, 17), kale 

kumandanı (KK, 20), kalfa (GZ: GZ, 119), kasap (GZ: GZ, 155), katip (KK, 26), kavaf 

(UA, 54), kemancı (KK, 177), kılavuz (KK, 7, 66), kimya öğretmeni (GZ: PD,189), 

koltukçu (GZ: BÇV, 68), kos helvacı (S, 19), komser muavini (S, 8), köfteci 

(GZ:BÇV, 46), kumandan (KK, 24, S, 44), kurşuncu (GZ: GZ, 82), lağımcı (GZ: GZ, 

155), leblebici (S, 19), liman hamalı (UA, 50), macuncu (S, 26), maydonozcu (S, 52), 

memur (S, 8), meyhaneci (KK, 238), mizah yazarı (GZ: PD, 171), muavin (S, 8), 

muhafız (KK, 20), mübaşir (GZ: PD, 184), müdür (GZ: PD, 167), mülazım (S, 18), 

odacı (GZ: GZ,151, 152), onbaşı (KK, 166), otuzda birci [bir çeşit vergi memuru] (KK, 

224), öğretmen (GZ: GZ, 99), patron (GZ: BÇV, 68), pehlivan (KK, 20), polis (GZ: 

PD, 183), psikolog (GZ: PD, 183), sarraf (KK, 150), sekreter (GZ: PD, 176), seyis 

(KK, 179), sığır sürücüsü (KK, 196), sığır taciri (KK, 200), sokak satıcısı (GZ: GZ, 

126), soytarı (GZ: GZ, 96), spiker  (GZ: GZ, 121), sütçü (GZ: BÇV, 34), subay (S, 

115), şair (GZ: PD, 191), şarapçı çırağı (KK, 165), şef (GZ: BÇV, 68), şoför (GZ: 

BÇV, 27, 28), tacir (KK, 9), tahsildar (KK, 224), teğmen (GZ: BÇV, 73), telsiz 

memuru (GZ: BÇV, 29), tercüman (KK, 66), terlikçi (GZ: BÇV, 57), tulumbacı (GZ: 

İthaf), ulak (KK. 10), usta (GZ: GZ, 119), ustabaşı (GZ: BÇV, 34), uşak (GZ: GZ, 

167),  vaiz (KK, 92), yazar (GZ: PD, 175, 192), yoğurtçu (S, 19), yönetici (GZ: PD, 

209), yüzbaşı (GZ: BÇV, 43), zangoç (UA, 50), zindan bekçisi (KK, 34), zindan 

nöbetçisi (KK, 18), zindancı (KK, 56, UA, 49). 

Müslüman Türklerde işe duayla başlama bir gelenektir. Bu, yazar tarafından 

da şu şekilde dile getirilmiştir: “Babam işe çıkmadan önce, dualar mırıldanırdı” (GZ: 

GZ, 87).  

3.1.1. Askerlik 
 

Bahaedin Özkişi’nin eserlerinde askerlik mesleğine dair bilgileri iki ayrı 

zaman dilimi üzerinden takip edebiliriz. Birincisi yazarın kendi askerlik hayatından 

izlerin de bulunabileceği, onun yaşadığı ve tanıklık ettiği döneme ait bilgiler; ikincisi 

XVI. yüzyıl serhatlerindeki askerlik hayatıdır. 
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Askerlikle ilgili daha günümüze yakın bir zamanı anlatan hikâyesinde yazar 

deponer çavuşluğu diye bir mevkiden bahsetmektedir. Askerde deponer çavuşu olan 

birinden bahsedilmektedir. “Suat deponer çavuşuydu…” (GZ: BÇV, 31). 

  

Askerleri hizaya sokmak için “Hazırolll, tooka” ifadesi yüksek sesle 

söylenmektedir (GZ: BÇV, 42). 

 

 Askerlikte acemilik denen bir dönem bulunmaktadır. “Acemiliği çetin olmuştu 

garibin…” (GZ: BÇV, 42). 

  

Askerler terhis olurken omuzlarındaki paletler sökülür. Teskeresini terk edip 

askerde kalana ise “baş efendi” denilmektedir: “Paleti söktüğünden beri omuzu 

hafiflemiş, ama içi boşalıvermiş gibiydi. Teskere terk etse, Baş efendi derlerdi ona. 

Ama sivillik başkadır diye düşündü” (GZ: BÇV, 43).   

 

 Bir erin yanına üst rütbeden biri geldiğinde asker hemen ayağa kalkar, hazırola 

geçer ve künyesini söyler. Bu her askerin üst rütbeli karşısında sergilediği bir kalıp 

davranıştır: “Evet gelen üsteğmeniydi. Bütün hülyaları, şişem gibi birbirine çarpan bir 

topuk sesi kesit attı ve bunu yüksek sesle haykırdığı künyesi tamamladı. Keşif 

bölüğünden Mehmed Korkusuz. İki-üç cephanelik nöbetçisiyim. Hiçbir vukuatım 

yoktur” (GZ: PDK, 207). 

 

 Bir hikâyesinde, bugün artık belki sadece hatıra kalması için yazılan asker 

mektuplarının eskiden askerler için ne kadar önemli olduğu, bir askerin ağzından şu 

şekilde aktarılmaktadır: “Ne sihirli şeydi şu mektup, ne büyük ihtiyaçtı” (GZ: PDK, 

207).  

 Yazar askerliğin Türk toplumu için ne kadar önemli olduğunu, askerliğini 

yapmamış olan kişiye iyi gözle bakılmadığını gösteren bir hikâye kaleme almıştır: 

 

“… Sonu gelmez asker dizisini seyrediyor ve sigara içiyorduk; onlar, buruşuk, bol ya 

da dar elbiseleri içinde acele etmeden geçiyorlardı. Karşımda oturan sevkiyat dedi, 

Anadolulu bunlar.  
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Şişmandı adam. Yarım ve sık nefeslerle göğsü inip kalkıyordu. Bir ay sonra 

tanıyamazsın hiçbirini dedi. Sonra karşılıklı sustuk. Ter, şakaklarından boynuna, 

oradan da gömleğinin içine akıyordu. Zorla doğruldu yerinden, iki elini birden alnına 

götürerek selamladı beni ve gitti.  

 

Garson çayı getirdiğinde, kalktı mı şişman diye sordu. Evet anlamında başımı 

salladım, güldü. Asker gördü mü oturamaz yerinde dedi. Neden der gibilerden baktım 

yüzüne. Eğildi, iki elini masaya dayadı, fena bir ışıkla yandı yüzü, gizli bir şey 

söylermişçesine, gençken askerden kaçmış da dedi. Söylediği sözün önemini 

kavramamı istermiş gibi, bir süre sustu. Sonra bizim zamanımızda muayene 

hastahanede olmazdı dedi. Şubede sadece bir doktor bakardı. O gün belki kırk bardak 

çay içmiş seninki, şubenin üç kat merdivenini birçok kere inmiş çıkmış ve sonra 

efendim doktor şöyle bir dinlemiş, kalp hastası demiş, vermiş raporu. İhraç ettiler 

tabii. Bir defasında sarhoştu. İbram dedi, yaptıklarını bir bir anlattı bana. Karı gibi 

ağlıyordu bir yandan, bir yandan göğsünü yumrukluyordu. O gün eve döndüm dedi. 

Rahmetli anam sağdı daha, neye ayırdılar diye sordu, almıyorlar dedim. Ana kalbi bu, 

önce sevindi, bana bir şey demedi; ama o günden sonra yüzüme bir tuhaf bakar oldu. 

Evde duramaz, sıkılır, sokağa fırlardım. Sevkiyat günü geldi çattı. Herkes şubenin 

önünde toplanmıştı. Başları tıraşlıydı arkadaşların. Yeni asker elbiseleri içinde, 

gözüme daha erişilmez göründüler. Onlar talime başladıklarında ben evlendim. 

Düğün günü anam; Rabbim bir mürüvvetini gösterdi amma asıl mürüvvetini dedi… 

Lafın sonunu getiremedi ağladı. Daha bir haftalık gelindi yengen, Ali diye sordu, 

kuzum neren sakat senin? Nah dedi, kalbinin bulunduğu yeri gösterdi bana. O gün 

burama bir şey saplandı, nefes alamaz oldum. Garson doğruldu, biz dedi, döndük 

geldik, her şey bitiyor ağabey. Sesi, mağrur ve merhametsizdi. Caddeden askerler 

geçiyordu ve hâlâ yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyordu” (GZ: GZ, 91-92).  

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde XVI. yüzyılda yaşamış Türk askerlerinin 

hayatına, geleneklerine, talimlerine, savaş taktiklerine, cezalandırma usullerine dair de 

pek çok bilgi yer almaktadır. Özkişi, Osmanlı serhatlerini anlattığı romanlarında, 

orada Türklerle birlikte yaşayan Macarların, Avusturyalıların askerlik geleneklerine 

dair de birtakım bilgiler vermiş; Hıristiyan askerlerle Müslüman askerlerin hem 

askerliğe, hem savaşa, hem esirlere ve esirliğe bakış açılarına  dair çeşitli tespitlerde 
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bulunmuştur. Bunları çoğu zaman kıyaslama yoluyla yapmış, Müslüman Türk 

askerlerinin faziletlerini göz önüne sermek istemiştir. 

 

Türklerde İslamiyet öncesinin Türk cihan hakimiyeti mefkuresi, İslamla 

birlikte yeni bir şekil almış ve ila’y-ı kelimetullah düşüncesini oluşturmuştur. Buna 

göre Müslüman Türk’ün vazifesi Allah’ın adını, adaletini, hükümlerini yaymaktır. 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde de Türk askerlerinin savaş gayesi bu şekilde 

belirtilmekte; Türklerin, İslam adaletinin tecellisi için Hıristiyanlarla savaştığı dile 

getirilmektedir. Müslümanlara eziyet eden Hıristiyan Macarlarla savaşılacağı zaman 

“İslam adaletinin tecellisi için verilecek bir ölüm kalım savaşıdır ki, gayrı beklemek 

olmaz. Bu tokat izn-i ilahi ile küffarın suratına vurulacaktır, hem vurulmalıdır da.” 

denilmektedir (KK, 60). Bu Müslüman Türklerin savaş sebeplerini yansıtan bir 

ifadedir.  

Eserlerdeki “izn-i ilahî” tabiri de önemlidir, zira İslamiyet’te her şeyin Allah’ın 

izni ile olduğu inancı bulunmaktadır. Bu inanç şu ifade ile de vurgulanmaktadır: “… 

bize vezir Mustafa Paşa dahil, Hüda’dan başka yardımcı yoktur” (KK, 60).  

 

Askerlik Türkler için o kadar önemli ve hayatın esas parçalarından olan bir 

durumdur ki uçlarda yaşayan Türk çocuklarının daha ergenlik çağlarında gönüllerinde 

askerlik vardır. Vatan ve din adına savaşmak isterler. Hatta küçük yaşlarından itibaren 

böyle bir isteği olmayan çocuklar yumuşak, kof ve aptal olarak görülür. Anneler, bir 

gün evlatlarını kurban gibi süsleyip vatana, din-i mübine sunacaklarının farkındadırlar 

(UA, 56).  

 

Türk kalelerinde, askere savaş emri verilmeden daha doğrusu savaş kararı 

alınmadan önce ileri gelenlerle bey evinde toplanılıp istişare yapılmaktadır. Bey 

toplantının sebebini şu sözlerle izah eder: “Kavli Muhammed ve törelerimiz gereğince 

istişare için kıymetli fikirlerinizi öğrenmek üzre sizleri burada topladım” (KK, 60).  

 

Bununla birlikte istişareden sonra verilen karar, sefer için nereye gidileceği 

askere söylenmez. Bunu sadece baştaki beyler bilir (KK, 61).  
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Türk askeri savaşa gitmeden önce belli bir ritüel gerçekleştirilir adeta: 

“Divan dağıldıktan sonra, asker ictima edildi. Yine Hasan Paşa’nın imamlığında 

namaz kılınıp dualar edildi. Güzel sesli bir hafızın okuduğu Fetih suresi dinlendikten 

sonra hepsi birbiriyle helallaştılar. İçinde bulunduklaır ruh hali sözün anlatma 

gücünün çok dışındaydı. Dünyada hiçbir milletin ölüme böylesine sevinçle gittiği 

görülmemişti” (UA, 235). 

 

 Askerin düşmanla savaşma sorumluluğu olduğuna dair inanışla ilgili şu 

ifadeler yer almaktadır: “Ya bu pusatları neden kuşandık dersiniz? Hazreti peygamber 

katında her kılıç, hakkını bizden sormaz mı sanırsınız?” (KK, 61). 

  

Yine askerin esir düşen Müslüman askerleri kurtarma sorumluluğu olduğu da 

şu ifadelerle aktarılmaktadır: “Kardeşlerimiz murdar papazın pençesinde inlerken 

bizim oturup durmamız reva mıdır? Hak Taala hazretlerinin, Padişahımız Efendimizin 

ve cümle Ümmet-i Muhammed’in gözleri üzerimizdedir. Gecikmemizden Allah 

nazarında suçlu düşeriz diye korkarım” (KK, 60-61).  

 

 Türk askerinin mağlup olan Hıristiyanlara da iyi davrandığı, hatta onların 

kadınlarına asla farklı bir gözle bakmayıp kardeşleri gibi gördüğü ve ihtiyaçlarını 

gidermek için onlara yardım ettiği belirtilmektedir (KK, 64). Şu ifadeler, “öteki”nin 

ağzından övücü sözlerle Türk askerlerinin âdetlerini bize yansıtmaktadır:  

 

“Akıl almaz şeydi bu. Vurulan bir kalenin halkının kılına bile dokunulmamış olması, 

kadınların ve çocukların esir edilmemiş olması, erkeklerin kılıçtan geçirilmemesi, 

evlerin talan edilmemesi görülüp işitilmiş şey değildi… Evlere girilmemiş, 

kadınlarına, kızlarına, zahirelerine, paralarına, değerli eşyalarına ve domuzlarına 

dokunulmamıştı” (KK, 63).  

   

Türkler askerlik taliminde dörtnal giden hayvandan eğilip yerdeki silahlarını 

almaktadırlar. Bu tarz bir talim Türklerde vardır ve bunu asker Türkler 

yapabilmektedir (KK, 91).  
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Önemli bir asker olan kale kumandanları kuşaklarında kama, bıçak, savatlı 

saldırma adı verilen bir silah taşımaktadırlar (UA, 14). Askerlikte kullanılan silahlar 

arasında Alman zırhları ve toplar yer almaktadır (UA, 17). Oklar da kullanılan 

silahlardandır ancak bazen av için de kullanılmaktadır (KK, 12).  

 

 Gece vakti saldıran düşmanın silahları ve sayıları hakkında bilgi sahibi 

olunmak istendiğinde mancınıklarla yağlı paçavralar fırlatılıp etraf aydınlatılmaya 

çalışılmaktadır (UA, 17).  

 

Aynı yüzyıldaki Macar askerlerinin talimlerinden de bahsedilmekte ve onların 

tahta veya samanla doldurulmuş hedeflere ok ve mızrak atma talimi yaptığı 

belirtilmektedir (KK, 23). Macarlarda zindan nöbetçilerinin uyumasının, nöbet 

sırasında şarap içilmesinin veya nöbet yerinden ayrılmanın cezası asılmaktır (KK, 19).  

 

Yeniçeri Ocağı 

 

 Yeniçeri ocağına önceden birisi seçilirken belli kriterler takip edildiğinden 

ancak daha sonra ocağın bozulup rüşvet ve merhamet duyguları ile ocağa alım 

yapıldığından bahsedilmektedir:  

 

“Evvelce yeniçeri namzedi, turnabaşının riyasetinde o yerin kadısı, sipahisi ve kilise 

heyetiyle beraber seçilirken, son zamanlarda rüşvet ve iltimasla ocağa ne idiğü belirsiz 

soytarısından dolandırıcısına kadar herkes alınır olmuştu. Her paşanın yeniçeri 

ortalarında böylece kendi adamları grubu meydana geliyordu… ah İslam ülkelerine 

sinmiş şuursuz merhamet. İşte o merhamet Sultan Süleyman Han devrinde on iki bin 

olan yeniçeri sayısını birkaç senede yüz kırk beş bine çıkarıvermişti. Bu rüşvet ve 

iltimas kadar böylesine yapılan hayırların, toplam rakamıydı” (UA, 67-68). 

 

Yeniçerinin kıyafeti ise şu şekilde anlatılmaktadır:  

“O Aliciği daha şimdiden, başında yünlüğü, zarif taşlarla süslü yarıdan kıvrılan 

börk’ü, omuzlarında kırmızı astarlı bir kaput, altında eteği, bir ucundan bele asılmış 

gömleği, baldırına sımsıkı sarılmış dolaması, çakşırlarıyla görüyordu. … Oğlanın 
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içinde cevher varsa, sebat eder çalışırsa, göze girerse belki kırmızı, belki sarı çizme 

bile giyerdi” (UA, 68).    

 

Savaş Taktikleri 

 

Türk askerlerinin  savaşta kullandığı bazı taktikler eserlerde yer almaktadır. 

Bunlardan biri şöyledir: 

“Şu kadar yıldır görmediği bir taktik uygulanmaktaydı. Her kanat birden ikiye ayrılıp 

bir kısım askeri içine aldıktan sonra uçtan kapanıyor. Bu şekliyle uzaktan bakınca 

tavşan yutmuş iri bir yılan gövdesini andırıyordu. İç yüzdekiler sardıkları askeri imha 

ederken dışı teşkil eden çember onları koruyordu. Bu doğrusu gerçekten tesirli, 

yepyeni bir imha harbiydi” (UA, 34).  

  

İstolni-Belgrat muhasara altına alınınca kalenin savunması şu şekilde 

belirlenir: Önce kaledeki Müslüman Hıristiyan tüm ahali birlikte çalışmaya koşulacak, 

böylece toplanıp düşünecek zaman bırakılmayacak ve Hıristiyan ahaliye kendilerini 

dışlanmış hissettirilmeyecek. Kaledeki cephane, su ve yiyecek adedi hali hazırdan 

daha az gösterilecek ve kaledeki casuslar vasıtasıyla düşmana bu haber duyurulacak. 

Düşman çaresizlikle toplu bir huruç hareketinin yapılacağına, daha sonra da vire 

vermenin kabul edileceğine inandırılacak. Son huruç hareketinde askerler sanki 

bozulmuş gibi kaleye sığınacak ve bu esnada düşman askerinin içeri girmesine izin 

verilecek. Daha önceden güney kapısı örülüp, içeri giren 4-5 bin düşman askerinin 

ardından ikinci bir gizli kapı düşürülecek ve bu askerler iki duvar arasına hapsedilecek 

(UA, 22).  

 

Muhasara altındaki kalelerde, kaleden düşmanı yararak çıkma taktiğine huruç 

denmektedir. Huruç hareketi bütün kale mevcuduyla yapılabildiği gibi, belli sayıda 

askerle de yapılabilir (UA, 24). 

3.1.2. Attar  

 
 Elhac Gazi Efendi küçük müşterilerine sakız leblebisi, leblebi şekeri, topaç, 

kuş lokumu, büyük misafirlerine üzerlik tohumu, sinameki, binbir bahar satar (UA, 

98). 
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 Attar özellikle çocukların beklediği biridir. Çocuklar ceplerinde metelikleri ile 

onun dükkanı açmasını dört gözle beklerler. Attar çocukları eğlendirir, onlara akide 

şekeri, leblebi unu, kuş lokumu vermekle birlikte tekerlemeler de söyler (UA, 99, 100).  

 

3.1.3. Ayı Oynatıcısı  
 

 Yazar çingenelerin ayı oynatıcılığı yaptıklarından bahsetmektedir. Ayılar 

zincirleri çekildiğinde önce homurdanıp direnseler bile sahiplerinin emrine uyup 

oynar, taklit yapar ve hamamda kaynana gibi bayılır ( UA, 65). 

 

3.1.4. Casus 
 

 Casusluk, yazarın Osmanlı dönemini konu alan romanlarında çok önemli bir 

meslek olarak anlatılmakta, Osmanlı’nın devamı için bu mesleğin çok iyi bir şekilde 

yapılması gerektiğine olan inanç dile getirilmektedir. Bu iş için özellikle yetiştirilen 

kişiler bulunmaktadır. Casusluk yoluyla edinilecek bilginin savaştan bile daha önemli 

olduğu şu şekilde ifade edilmektedir: “Çünkü vatana şu günlerde haber almanın 

lüzumu, en az sizin namlı kılıcınız kadar, hatta daha fazla lâzım…” (UA, 11-12).  Buna 

rağmen “Türklerin ekserisine velev ki devletine hizmet için olsun, casusluk yapmak 

küçüklük geliyordu. Bu yüzden istihbarî teşkilatlarda görev almaya pek gönüllü 

çıkmıyordu” (UA, 92). 

  

 Çünkü casusların vazifeleri Allah nazarında makbul, kul nazarında menfurdur. 

İşleri şehrin lağımlarını açık tutmak için çalışan, bu sebeple çok pis kokan 

insanlarınkine benzer. Osmanlı istihbaratındakiler göreve başladıkları andan itibaren 

kendi menfaatlerini bir yana itmeli, vatanın ve dinin selametini, dinin ölçüleri içinde 

istemelidirler. Kendileri düşünmeye, kendileri karar almaya ve uygulamaya 

mecburdurlar. Casuslar servetler içinde fakir, sofralar önünde aç, ikballer karşısında 

nefer olarak kalmalı, her zaman vermeli, verecek bir şeyleri kalmadığında ise 

canlarını, hatta minnetle vermelidir (UA, 93). 
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 Casusların yalnız haber ulaştırmadığı, yeri geldiğinde içinde bulundukları 

teşkilatın maddi yükünü de omuzladıkları ise şu ifadelerden anlaşılmaktadır: “Yeminli 

ajanlar cansiperane geyretleriyle kişisel menfaatlerini bir kenara itip haber alma 

görevinden başka, bu koca teşkilatın mali yükünü türlü kurnazlıklarla temin 

ediyorlardı” (UA, 123). 

 

 Bütün milletlerin birbirine karşı kullandığı casuslar bulunmaktadır (KK, 13). 

Türkler müzisyen Çingeneleri ve Sakız Çingenesi dansçıları casus olarak kullanır. 

Bilhassa Sakız Çingeneleri daha çok kadınların oturduğu ortamlarda bulunmayı tercih 

ederek kadın dedikoduları arasından bir çok önemli haberi devşirirler (UA, 122). 

Hıristiyanlarınsa Müslüman Türklere karşı casusları genellikle “dönmelerden” 

seçtikleri belirtilmektedir (KK, 68). 

  

 Casuslar bazen iki taraflı çalışmakta, iki taraflı haber getirip götürmektedir 

(KK, 13).  Genç Macar kontuna kılavuzluk yapan Kıyım Mehmet böyle bir casustur. 

Hem Osmanlılar hem Avusturyalılar için çalışır. Avusturyalılar ona güvenmezler ama 

kendileri lehine kullanırlar. İstolni-Belgrat Beyi ise onu zaten ikili oynaması için 

görevlendirmiştir. Bu durum başka bir casus olan Rüstem’in dilinden “onlar bizim 

bildirmek istediğimizi, biz ise bizim bilmek istediğimizi öğreniriz” şeklinde 

açıklanmıştır. Yani Kıyım Mehmet Avusturyalılara, Bey’in vermesini istediği 

haberleri sanki gizli bilgiymiş gibi verirken Osmanlı tarafına da Bey’in gerçekten 

düşmanlarına dair öğrenmek istediği haberleri bildirir (KK, 13). 

 

Casusların Bey’e göndermek istedikleri haberler ulaklar vasıtasıyla iletilir 

(KK, 13). Bir casus Bey’e haber getirdiği zaman uzun yoldan gelmiş ve yorgunsa, 

önce hamamda yıkanır, karnı doyurulur, kıyafetleri temizlenir; sonra haberi iletir (KK, 

58). 

  

 Yöneticiler kendi kalelerinde bile casuslar sebebiyle çok tedbirli hareket 

etmektedirler. Mesela misafirleriyle, hizmetçiler servis yaparken önemli meseleleri 

konuşmazlar ve bu davranışlarının muhataplarınca aşırı görülmemesini isterler. Zira 

en yakınlarına kadar sokulmuş Türk kulakları olduğunu fark etmişlerdir (KK, 27).  
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 Köse Kadı’nın casus yetiştirme usullerinden biri onu casusluk için göndereceği 

yerin dilini ve âdetlerini çok iyi öğrenmesi için o milletten güvenilir birinin yanında 

yetiştirmektir (KK, 89). Ahmet Bey, böyle casuslardandır. İstolni-Belgrat’a geldiğinde 

aslen Rus olduğunu, Türkler tarafından devşirildiğini vazifesi gereği iftiharla söyler. 

Şaraba, kadına, kumara çok düşkün gibi davranır. Ali Bey’den nefret ediyor görünür 

ve bu nefreti işret sofralarında dile getirir. Güya farkında olmadan Ali Bey’in sırlarını 

metresi Turi’ye, dolayısıyla Macar casuslarına söyler ve böylece onların güvenini 

kazanır ve onlarla birlikte kaleye baskın yapma planına ortak olur. Böylece o, 

Macarların kendi casusları sandıkları fakat aslında kendi içlerine sızmış Türk 

casuslarından biri olmayı başarır (KK, 98-99). 

  

 Casuslar sık sık kılık değiştirirler. Bu bazen kimliğini ve elbiselerini 

değiştirmek şeklinde olabileceği gibi, bazen de estetik ameliyat olmak şeklinde 

görülür. Nitekim Osmanlı ajanı Ahmet, önce Rus, sonra Macar Tamas, sonra da 

Baharat tüccarı Ahmet Bey kılığına girer ve bu kılıkta iken yüzüne, on yıllık gibi 

görünen bir yara izi nakşedilir (KK, 150). 

 

Casuslukta kullanılan şifreli bir dil vardır. Örneğin bir Türk casus “Git” derse 

bu, “Beye acele haber iletin” demektir. “Tamam” demek ise “Her şey beyin gönlüne 

göre oldu” demektir (KK, 13).  

 

 Macarlar, kendi selametleri için bir haber alma teşkilatı kurmaları gerektiğini 

düşünür ama casus yetiştirme ve yerleştirme işi çok para istemektedir. Sadece Budin 

Paşası kâtibi Dönme Yusuf ve Peçuy muhtarının göreve alınması bile onbin taler 

tutmuştur (KK, 26). Köse Kadı’da Arşidük Karoli karakterinin kurduğu yeni bir 

casusluk sisteminden bahsedilir. Buna göre kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk fark 

etmeksizin herkes kulağına çarpan manalı veya manasız sözleri derleyecek ve 

idareciler bunlara bir şey katmaksızın muntazam raporlar halinde Arşidük’e 

ulaştıracaklardır. Bu materyaller bir ön elemeden sonra Arşidük tarafından nihayi 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu uygulama için eserde “bu, kişi casusluğundan 

toplum casusluğuna geçişti” diye bahsedilir (KK, 173). 

 



 

85 
 

Türkler kendilerine karşı casusluk yapan birini yakaladıklarında şöyle bir ceza 

verirler: “… Türkler aleyhine casusluk yaptığın için kulakların kesilecek. Ve üçbin 

forint, bir donatılmış at, iki top kumaş fidye ile serbest bırakılacaksın. Cezan kale 

meydanında herkesin gözü önünde verilecek” (KK, 70).  

3.1.5. Cellat Yamaklığı  
 

 XVI. yüzyıl İstanbul’unda itibar gören, önü açık, eğlenceli ve kazançlı bir 

meslek olarak anlatılır. “Öyle ya, hem eğlen, hem de itibarın olsun. Hem iyi bir 

istikbale namzet ol. Hem de paralar kazan. Bugünkü günde, cellat yamaklığından iyi 

bir mevki, ondan üstün sanat mı olurdu?” (UA, 66). 

3.1.6. Çalgıcı  

 

 Hikâyedeki çalgıcı kahvehanelerde gezerek cümbüş çalmaktadır ve bir gün 

mesleği bir gence devredeceği inancındadır. Usta-çırak ya da el verme geleneğini 

andırır bu durum. “Cümbüşü bana veren demişti ki, bir gün bunu senden de bir genç 

alacak. O vakte kadar bunu taşıyacak ve çalacaksın” (GZ: GZ, 137). 

3.1.7. Demirci  
 

XVI. yüzyılı anlatan romanda meslek olarak demircilik geçmektedir. Esirlerin 

ayağındaki demiri de onlar çözmektedir (KK, 76). Demircilikle ilgili verilen şu bilgiler 

önemlidir:  

 

“Siz Ali Bey oğlum, tabii ki, pek çok kere demirci dükkanına gitmişsinizdir, bilirsiniz. 

Eline çeliği alan usta onu önce tavlar, sonra bir süre döverek kaba bir şekil meydana 

getirir. Bu, kılıcın taslağıdır. İmalat bitene kadar tavlama işlemine aralıklarla devam 

edilir. Demirci dükkanında iş, kılıcın yapımına başlamakla bitmesi arasındaki 

zamandır. Usta, demir döverken ne kendinden ne de kafasından akan terin miktarını 

düşünür. Durumumuz, oğlum Ali Bey tıpkı demircininki gibidir. Biz bir kılıç 

döğmeye başladık. Vazifemiz onu en mükemmel şekle getirmeden ocağı 

söndürmemektir” (KK, 141).    
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Ocağın sönmemesi önemli bir şey olarak görülür. Ocağın sönmesi o dükkanın 

kapanmasıdır. Bir usta, ölmeden evvel evlatlarının yetiştirilip peştamal kuşanarak 

ocağı devralmalarını vasiyet eder (ABÖA, 97). Yine Molla Hüseyin gizli bir göreve 

giderken aslında yanına kalfası Mihran’ı da almak ister ama Mihran anasını yalnız 

bırakmamak için gitmek istemez. Onun bu isteğini hem annelere duyulan saygıdan 

hem de ocağın sönmemesi gerektiği düşüncesinden dolayı ustası kabul eder (ABÖA, 

100). 

3.1.8. Halı Dokumacılığı  

 

 Halı dokuyacak kadınların halıya oturmadan önce abdest alması âdetinden 

bahsedilir: “Halıya oturmadan evvel âdetti, abdest alınırdı” (G.Z.117). 

   

 Yeni dokunmuş yerlerde motifler uzun tüylü ve intizamsızdır ama iri makasla 

kesildikçe renkler ve desenler bütün canlılıklarıyla belirirler. Halı dokurken kirkit 

kullanılır ve ekseriya kirkitin ritmine uyan bir türkü söylenir (GZ: GZ, 118). 

 

 Halı dokumaya ait çözgü, ilmik gibi tabirler hikâyede yer almaktadır:  “Hatçe; 

halıya oturalı, belki yarım saat olmuştu. İyice gerilmiş çözgüden, her ilmik kesildikçe, 

belli aralıklarla bir tınlama geliyor, bir süre sonra, tok bir kirkit sesi, ahenkle 

yükseliyordu” (GZ: GZ, 117).  

3.1.9. Kadı  
 

 Kadıların resmî görevlerine başlamadan önce atandıkları bölgenin idari 

amirine bir resmî ziyaret yapmaları gerektiğinden söz edilir. Eserde Köse Kadı 

görevine başlamadan önce resmi ziyaretini yapmak üzere Şehzade Selim’in (1566-

1574) huzuruna çıkar (UA, 76). 

3.1.10. Kale Kumandanı  

 
Kale kumandanlığı sıradan bir meslek değildir ve sıradan askerliğe de 

benzememektedir. Omuzlarına mükellefiyet yüklenmiş biridir kale kumandanı ve ne 

olursa olsun vazifesine gereken ehemmiyeti göstermek zorundadır:  
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“Sen sıradan bir asker, omuzlarına mükellefiyetler yüklenmemiş bir insan olsaydın 

hiç bir şey demez, duyduğun acıyı anlayışla karşılardık. Ama sen bu kalenin 

kumandanısın. Yani, duyduğun ızdırabın derinliği ne olursa olsun vazifene gereken 

ehemmiyeti vermek zorundasın” (UA, 8).  

  

 Ayrıca kale kumandanın vazifesini gereği gibi yerine getirmemesi neticesinde 

ortaya çıkacak kötü durumlardan dolayı Allah katında da sorumlu hale düşeceğine, 

suçlu kabul edilip sorguya çekileceğine inanılmaktadır (UA, 9).   

3.1.11. Kılavuz 
 

XVI. yüzyılda uçlardaki hayatı konu edinen romanda bir meslek olarak 

kılavuzluk karşımıza çıkmaktadır. Kılavuzlar yolu bilmeyenlere yol göstermenin 

yanısıra, konaklanacak yerler hakkında da bilgi vermekte; bu yerlerin özelliklerini 

anlatarak yolcuları yönlendirmektedir: 

 

“Kuvvetli bir şimşek ışığıyla atlar bir an irkilerek duraladılar. Kılavuz bunu fırsat 

bilip, genç beye yanaştı: 

- Asilzadem, dedi; bugün tam onyedinci gündür yoldayız. Konuşmasına kısa bir süre 

ara verdi. Genç beyin ilgisini bekliyor gibiydi. Sonra: İlerde, dedi, bir Morlak köyü 

var, hele bir dinlensek beyim. Şarabı ala Türk bağı şarabı, domuzu semiz, avradı 

oynaktır.” (KK, 7). 

 

3.1.12. Lala 
 

 Lalalar çocukların bakım ve eğitimleriyle ilgilenen görevlilerdir. Bununla 

birlikte şehzade ya da bey ve paşa çocuklarının özel öğretmenlerine de lala ismi 

verilmektedir. Bu kimseler çocukları sadece yetiştirmekle ve eğitimleriyle 

ilgilenmekle kalmaz, onları her türlü felaketten de kurtarır, korur. Uçtaki Adam’da 

zengin bir paşanın on dört yaşındaki oğlunun lalası himayesinde olduğunu görürüz 

(UA, 14-15).  
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3.1.13. Sarraf  
 

Köse Kadı’da sarraflık mesleğine şu cümlelerle yer verilmiştir. “Ertesi gün 

Budin’de bir Yahudi sarrafın dükkanının arka odasında kız uzun saatlar Tamas’ı 

bekledi” (KK, 150).   

3.1.14. Sebilci  
 

Yazarın belirttiğine gore sebilciler bir şey verirken “(sebilullâh) alın, Allah 

aşkına alın, biraz daha alın” diye mert bir şekilde yalvarmaktadır (GZ: BÇV, 15). Bu 

sebeple sebilci, almadan vermenin ve vererek ölümsüzleşmenin bir remzidir ve 

herkese hayatın asıl manasını öğretmektedir: “Kaytan bıyıklı asîl sebilci; senden 

öğreniyorum, hayatı, maksadı ve ulviyeti” (GZ: BÇV, 15). 

3.1.15. Sokak Satıcıları   
  

 Sokak satıcıları arasında yer alan dondurmacı dondurmasını satarken 

“Gaymaak” diye bağırır (GZ: BÇV, 59). Sokak satıcıları arasında eskici de yer 

almaktadır. Bu eskicilere insanlar kullanmadıkları eski kıyafetlerini satmaktadır (GZ: 

GZ, 126). 

3.1.16. Şamaroğlanlığı 
 

 Birinin hamamda bu işi yaptığından bahsedilmekte ancak işin niteliğinden 

bahsedilmemektedir. Bir Hıristiyan, Türk hamamında şamaroğlanlığı yaparak Türk 

âdetlerini ve Türkçeyi öğrenmiştir. (UA, 67).  

3.1.17. Ulak 
 

Ulaklar beylerin emrindedir ve onlar ne derse sorgulamadan yaparlar. Bunu da 

bize otur derler otururuz, kalk derler kalkarız, şeklinde ifade etmektedirler. Ulaklar her 

köyden, her şehirden, her durak yerinden beye haber getirirler (KK, 13).   
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3.1.18. Yanaşma  
 

 Yanaşma sözlükte “Genellikle bir çiftçi yanında çalışan işçi, tutma53” olarak 

izah edilir. Bahaeddin Özkişi, konusu köyde geçen bir hikâyesinde yanaşma 

kelimesini bu anlamıyla zikreder: “Sigaranı kalın parmaklarınla sararken beni 

gösterirdin yanaşmalara” (GZ: GZ, 104). 

 

Bununla beraber XVI. yüzyıl uçlarındaki hayatı konu edindiği Köse Kadı 

eserinde geçen yanaşma, esirlikten işkence sırasında öldü zannedilip bir kenara 

atılarak kurtulan, sonra da sığındığı handa boğaz tokluğuna çalışan birisidir. Görevi 

hana gelen yolculara hizmet etmektir (KK, 9).  

3.2. Ticaret Mekanları  
 

Malta Çarşısı 

 

Bir hikâyede Malta çarşısından, buradaki esnaflardan ve bazı âdetlerden 

bahsedilmektedir. Buna göre günün en sıcak zamanlarında esnaf dükkan saçaklarının 

altında oturur, zira o saatlerde müşteri çok azdır. Bu esnada esnaf birbiriyle sohbet 

eder, şakalaşır. Yazarın Fatihli olduğu göz önüne alınırsa söz konusu olan Fatih Malta 

çarşısıdır.    

 

“Malta çarşısına olanca sıcaklığı ile yüklenince güneş, dükkan saçaklarının altına 

sığınır esnaf. Dükkan kapısı hak kapısıdır, hak kapısından içeri bakan olmaz, pek o 

saatlerde. Tevekkül ve rehavet güneşin yakıcı ışıklarıyla caddeyi doldurur ağız ağıza. 

Kır düşmüş top sakallı bir hamalı vardır çarşının, yediden yetmişe Romanyalı diye 

çağırır millet. Heybetli görünüşü ve temizce kıyafetiyle ona ısınıverir insan. 

Gözlerindeki pırıl pırıl imanda beni kıskandıran bir şey vardır. Sükunet verir. Bekardır 

Romanyalı. Caddeden geçen, kadın cinsinden küçük veya büyük hepsini teklif 

ederler” (GZ: BÇV, 44). 

                                                        
53 “Yanaşma”, TDK Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c099e66d65d84.226

78044, 07 Aralık 2018. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c099e66d65d84.22678044
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c099e66d65d84.22678044
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Kapalıçarşı 

 

Yazarın bildirdiğine göre genç kızlar ipek bez, iplik gibi alışverişlerini buradan 

yapmaktaydılar (S, 27). 

Reci 

 

Reci bir fabrikadır. Burada makinalara tütün yapraklarını çalışan kızlar koyar. 

Yazarın belirttiğine göre Reci’de çalışan kızlar maşalarla kıvırdıkları saçlarını 

başörtülerinin bir ucundan çıkarmaktadır (S, 23). Bu davranış kızların bir maksadını 

göstermektedir aslında.  

 

Reci’de çalışan kızların zamanla davranışları da değişir. O kızların yüzlerinde 

sokaktaki geleneksel insanların yani onları tanıyan insanların hoşuna gitmeyen bir 

tebessüm belirir. Hatta bu insanlar göze hoş gelmeyen hemen her şey için burada 

çalışan bir kızın gülüşünü örnek gösterirler (S, 24).   

 

3.3. Para 
 

Özkişi’nin eserlerinde para birimi ifadeleri olarak forint (KK, 12, 28), taler 

(KK, 26, 74), kırmızı onluk (GZ: BÇV, 42), papel (GZ: BÇV, 42), gümüş lira (GZ: 

BÇV, 46), mangır (KK, 85), metelik (s, 26) ve evlek (GZ: BÇV, 67) kelimeleri 

geçmektedir.  

Forint macar para birimi, taler Yeni Çağda Orta Avrupa’da kullanılmış gümüş 

bir para birimi, mangır Osmanlı Devleti’nde kullanılmış bakır bir para birimidir. Papel 

ve evlek kağıt on liraların argo isimleridir. Metelik de eskiden on para değerinde olan 

çeyrek kuruşlara verilen isimdir.  

 

3.4. Halk Eğlenceleri   
 

 

 XVI. yüzyılda Osmanlı’nın Macaristan uçlarını anlatan romanda Türk ve 

Macarların birlikte eğlendikleri ziyafetler olduğu, bu eğlencelerde saz çaldıkları, cirit 
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oynadıkları belirtilmektedir (KK, 92). Macar ve Türklerin birlikte eğlenmesinden 

rahatsız olan Katolik kilisesinin etrafa gönderdiği vaizlerle Hristos gözünde kafir 

Türklerle beraber eğlenmenin Hıristiyanlığa büyük bir ihanet olduğu fkrinin 

yayılmaya çalışıldığından bahsedilir (KK, 92). 

     

3.4.1. Bağbozumu Bayramı 
 

Türklerin ve Macarların beraberce severek kutladıkları bir bayram olarak 

zikredilmektedir (KK, 144). Bayram; alışverişin yapıldığı, insanların birlikte yiyip içip 

eğlendikleri ve aynı zamanda çeşitli inançlardan keşişlerin taraftar toplamak için 

hutbeler irad ettiği bir panayır yeri halinde, şu şekilde resmedilir:  

“Geniş açılmış çukurların içinde, semiz toklular çevriliyor, mallarını erikle, armutla, 

mısırla, domuzla değiştirmek için çerçiler dil döküyor, bir gürültü, bir kıyamettir 

kopuyordu. Yakın kalelerden gelmiş Türk ve Macar komşular çoğunlukla Macarca 

konuşup anlaşıyorlardı. … yeni mahsul şaraptan bol bol içiyorlar ve kafaları şimdiden 

dumanlanmaya başlıyordu. Yer yer gruplaşmış topluluklarda hayvan alışverişi, arazi 

alışverişi hararetleniyor, bağıra bağıra pazarlık ediyorlardı. Kızlar ve erkekler delice 

bir tempoda kol kola dans ediyorlar, şakaklarından ve kollarından akan teri arada bir 

kollarının yeniyle siliyorlardı. Bir grupta yüzü riyazattan mum gibi sararmış bir keşiş 

Aryanus mezhebini, bir başka keşiş diğer grupta, yasaklanmış olmasına rağmen 

Unitarius inancını dillerinin bütün belagatiyle yaymaya çalışıyorlardı” (KK, 152-153).  

 

3.4.2. Elçilik Heyetlerinin Ziyaretleri 
 

Elçilik heyetlerinin ziyaretleri İstolni-Belgrat halkı için bir nevi eğlencedir. 

Türkler ve Macarlar gelenleri birlikte karşılar, birlikte inceler ve birlikte yolcu ederler. 

Bu tip olaylar günlük hayata renk katar. (KK, 82). 

3.4.3. Kahvehane 
 

Kahvehane, “kahve” (Arapça) ve “hane” (Farsça) kelimelerinin birleşiminden 

meydana gelmiştir.54 

                                                        
54 Cengiz Yıldız, Kahvehane Kültürü, İstanbul, Beyan yay., 2007, s. 34 
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“Kahve satılan/tüketilen bir yer olarak kurulan kahvehane, kısa zaman 

içerisinde bir tüketim mekânından ziyade gündelik hayatın muhasebesinin yapıldığı 

ve insanların ibadet ve iş gibi herhangi bir amaç taşımadan bir araya gelebildiği 

mekânlar haline geldi.”55 İnsanlar bu mekanda sohbet etme, çeşitli seyirlik oyunlar 

izleme, okuma, sosyalleşme ve dolayısıyla eğlenme gibi ihtiyaçlarını  karşılamışlardır. 

Kahvehaneler, erkeklere özgü mekanlardır. Bugün dahi kafe adını verdiğimiz 

mekanlarda kadınlar ve erkekler beraber sosyalleşebilseler de kahvehaneler erkeklerin 

özel alanı olma işlevini sürdürmektedir. 

 

Özkişi’nin bir hikâyesinde kahvehaneden bahsedilir ve özellikleri şöyle 

anlatılır: 

 

“İbramın kahvesi diyorlar buraya, gençler arasında isim yapmış bir kahvehane… 

Camlarda buğu, içerde ağır bir koku var, tavla pullarının şakırtısı radyodaki ağlayan 

müzikle yarış halinde, hatta galip.” (GZ: BÇV, 74).  

 

Kahvehanede ayrıca kağıt da oynanmaktadır (GZ: BÇV, 76). 

 

3.4.4. Kutlamalar – Şölenler  
 

 Müslüman Osmanlı’nın uçlardaki Hıristiyan düşmanları, Müslümanların 

kalesini zaptedip onları zor durumda bıraktıktan sonra şölen yapmaktadır. Şölen gece 

yapılmakta, ateş yakılmakta, sığırlar kesilmekte, çevrilmekte, gösteriş içinde 

yenmekte, içilmekte, dans edilip eğlenilmektedir (UA, 27). Müslümanlar da bir 

galibiyet elde ettiklerinde bunu kutlamaktadır:  

 

“Cuma günü gecesi Kara Ali Bey galibiyeti kutlamak için şehrin meydanlarında, 

muhtelif evlerde büyük ziyafetler tertip etti. Bu arada bey evinde de şehrin ileri 

gelenleri, tacirler, misafirler ve garipler ağırlandılar. O gün dizdar emrindeki 

                                                        
55 Şafak Tunç, “Osmanlı Payitahtında Kahvehane ve Kahvehane Kültürünün Yeri”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Araştırmaları Anabilim 

Dalı, İstanbul, 2014, s. 47 
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muhafızlar ‘yatın ey ahali gündüzün şerri gecenin hayrından yeğdir’ avazlarıyla 

mutaddan geç dolaştılar. Bu sesi duyan misafirler müsade isteyerek ayrıldılar. Hepsi 

selametlendikten sonra Bey sevgili misafirine yürüdü.” (UA, 37-38).  

 

3.4.5. Müzik 
  

 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde müzik ile ilgili çeşitli değerlendirmelerin 

yanırısa, bazı büyük sanatçılar ve müzik aletleri zikredilmektedir.  

 

Sokakta romanında gün geçtikçe değişen bir ısrarla müzik üzerinde denemeler 

yapıldığı; bu yeni müziğin insandaki şehveti açığa çıkardığı ve buram buram şehvet 

kokmakta olduğu söylenir. Ona göre bu müziğin hedefi insanın içindeki şeytanı 

beslemektir (S, 49). 

 

Bir hikâyesinde klasik Türk musikinin usta bestekar ve yorumcularından Hafız 

Sami Efendi ve Hafız Burhan’ı [Sesyılmaz] zikreder: “Saz konuşurdu, anlardım. İnsan 

konuşurdu, anlardım. Hafız Samiler söylerdi, büyük Burhanlar söylerdi, anlardım...” 

(GZ: BÇV, 63). 

 

 Müzik aleti olarak bir hikâyede cümbüş geçmektedir. Cümbüşü çalan kişinin 

bu aletin adeta parçası haline geldiği belirtilmektedir. (GZ: GZ, 137-138) Müzik 

aletlerinden ney zikredilmektedir. “Bir ney ahenginde erimiş bir çağrı…” (GZ: GZ, 

84). Türklerin saz, keman, flüt ve darbukayı enstrüman olarak kullandıkları, hatta 

Macarların da bu enstrümanları Türklerden öğrendikleri belirtilmektedir (KK, 92).   

 

XVI. yüzyılda Macaristan’ın sadece Türk kemanını tanıyıp sevdiğinden; 

santur, gayda, zil, saz, zurna ve kemandan meydana gelen fasıl heyetlerinin ve 

sazendelerin çokluğu ile övünüldüğünden; uç boylarında çalgıcıların beyler namına 

kaçırıldıklarından söz edilir (UA, 121). Aynı yüzyılın sanatçıları olarak Ozan Lantos 

Sabestyen’den ve  Türk ve hâfız bir müzisyen olan Zurnacı Selâm’dan söz edilir (UA, 

120). 
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3.4.6. Piknik  
 

Uzun yıllar ölü gömülmeyen mezarlıklar bazen halk tarafından mesire olarak 

kullanılırdı. Buraya piknik için aileler gelir, borulu gramofonlarını kurar, tencerelerle 

getirdikleri dolmaları, börekleri, kuru köfteleri yerler, zamanın ünlü şarkıcılarının pırıl 

pırıl parlatılmış pirinç borudan çıkan seslerini zevkle dinlerlerdi. Bu mesire yerinde 

insanlar konuşur, gülüşür, kırın verdiği neşeyle çocuklaşırdı. Bazen üç dört kişilik 

erkek grubu içki içerlerdi (S, 72-73).    

 

3.4.7. Raks 
 

Dans müzikli eğlence meclislerinin bir parçasıdır. Kimi zaman profesyonel 

dansçılar tarafından icra edilir, ancak bilhassa köylerde halkın kendisinin katılımıyla 

gerçekleşir. Metin And, Oyun ve Bügü isimli eserinde “Kadınsı tavırlı ve kılıklı 

profesyonel köçeklerin ve hatta oyuncu kadınların oynadığı seyirlik oyunlar halkın 

gözünde saygın danslar değildir. …Seyirlik oyunları köylüler nasıl aşağılıyor, onları 

oynayanları düşük kimseler olarak görüp toplum dışı sayıyorsa, kendi oynadığı 

danslara da tersine saygın bir yer tanıyor, oyuncularına da erkeksi, yiğit, mert gözüyle 

bakıyor.” 56  diyerek, halkın gözünde kendi raksının muteber olduğunu, dansçılar 

tarafından icra edilen raksın icracılarına ise saygı gösterilmediğini belirtir. 

 

Özkişi’nin eserlerinde iki türlü raksa ilişkin de çeşitli ifadeler yer alır. Bilhassa 

Uçtaki Adam’da, dansçı Sakız Çingenelerinden, bunların Macar ve Türkler arasında 

bir itibar konusu olduklarından bahsedilir. Bu dansçılara sahip olmak gurur vericidir, 

dansçıların icrası çok beğenilir ama onlar nihayetinde köledir ve kendilerine itibar 

edilmez; sadece eğlenmek için onlardan faydalanılır:  

 

“Çalgıcılarla beraber oyuncular da Macarlar tarafından ele geçiriliyordu. Çoğu Sakızlı 

olan bu Çingeneler, fildişi tenli, iri mavi gözlü, mevzun vücutluydular. Raksları da 

askerlerin kılık değiştirerek oynadığı haydut oyunlarına hiç benzemiyordu. Onlar, 

                                                        
56 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, 1. bs., İstanbul, İş Bankası Kültür 

yay., 1974, s. 149 
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yani askerler ne kadar kılık değiştirmiş olurlarsa olsunlar savaşçı oldukları her 

hallerinden belliydi. Ama Sakızlı oyuncular… Ah onlar sözle anlatılamazdı. Onlar bir 

tek kelime ile müziktiler; hareket haline dönüşmüş müzik. İşte o kadar. Sakızlı 

çingeneler oyunlarını bitirdikten sonra, şeklen erkek olmalarına rağmen pek erkeklerle 

oturmazlar, ekseriya kadın meclislerine katılırlardı.” (UA, 122).  

 

3.4.8. Sığır Panayırları 
 

Bahar aylarında yapıldığı anlaşılan sığır panayırlarının, İstolni-Belgrat kalesi 

halkının önemli eğlencelerinden olduğu söylenir ancak bu eğlencelerin mahiyetine 

dair ayrıntı verilmez. (KK, 82). 

 

3.4.9. Taş Mescit Gezmesi 
 

Bahaeddin Özkişi’nin yarım kalmış romanında, Çankırı civarında “Taş Mescit 

gezmesi” adı verilen bir eğlenceden bahsedilir. Bu gezme üç cumartesi sürer. Bütün 

yıl arabacılar bu zamanı bekler. Ailedeki herkes bu eğlenceye katılır. Buna örnek 

ailelerden biri Sarrafoğlu’nun ailesidir. Bu ailede gezmeye katılanlar seksenlik 

kocakarı, dört gelini, onların kundaktakinden gelinliğe kızları ve oğlanları ile 

hizmetçileridir (ABÖA, 107).  

 

Aileleri gezmeye götürecek arabalar gelin arabası gibi süslenir. Fakirler, orta 

halliler Taş Mescit gezmesinde buluşur. Kimisinde ibrik, kimisinde bakraç, 

bohçalarında ise çeşitli yiyecekler vardır. Yılda bir kez olan bu gezmede, kadınlar 

huriler gibi giyinir, olanca ziynetlerini takar. Lokmacılar, çerezciler, şerbetçiler, 

çerçiler ve muhallebiciler gezme alanında bağrışırlar. Salıncaklar, çıkrıncaklar, 

beşikler kurulur. Taş Mescit gezmesinde âdet kadınların saat başı yahut yarım saate 

bir kıyafetlerini değiştirip, en güzel elbiseleriyle ortada bir müddet gezinmeleridir. 

Erkek gözünden uzak yerlerden tef sesleri gelmektedir. Buradan kadınların kendi 

aralarında oynadıklarını, şarkılar söylediklerini anlayabiliriz (ABÖA, 107-109). 
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3.4.10. Yaran Sohbetleri 
 

 

Türk kültüründe bilhassa uzun kış gecelerinde hoşça vakit geçirmek, 

eğlenirken öğrenmek, topluluk içinde nasıl davranılacağını yeni nesillere uygulamalı 

öğretmek için insanların birbirlerinin evinde toplanıp sohbet etmesi geleneği 

mevcuttur. Bu tarz sohbetlerin Çankırı’daki ismi “Yaran sohbetleri”dir.  

 

“Yâran geleneği, ahilik çerçevesinde esnaflar ve müşteriler arasında sosyal adaleti, 

yardım severliği, dostluğu ve kardeşliği kısaca toplum düzenini korumayı amaçlar. Yâran 

meclisleri adeta birer yaygın eğitim kurumu işlevini yerine getirir, bir yandan mesleki tecrübe 

kazandırırken diğer yandan da insanların beceri ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine, 

içinde bulunduğu toplumun kültürünün öğrenilmesine imkân hazırlar. Bu durumda yâran 

geleneği somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması yeni kuşaklara 

aktarılmasında önemli görevleri yerine getiren sosyal bir kurumdur.”57 

 

Bahaeddin Özkişi’nin yarım kalan romanı Çankırı havalisinde geçer ve 

buradaki halkın eğlencelerinden bahsederken Yaran sohbetlerinin nasıl 

gerçekleştiğini, romanın kurgusu içinde uzun uzun anlatır. Aşağıya aldığımız pasaj, 

bu eğlence geleneğinin özelliklerini ve kurallarını anlatmak bakımından önemlidir: 

 

“Her yıl sonbaharda aynı yaşta bulunan arkadaşlar birbirlerini bulup bir topluluk 

kurmak için teşebbüse geçerlerdi. Bu topluluğun hısım akraba, eş dosttan oluşmasına 

özellikle dikkat edilirdi. Çünkü huyu, inancı belirsiz bir adam bu birleşmenin tadını 

kaçırabilirdi. Bu topluluk sekiz on kişiden meydana gelir. İçlerinden en akıllı uslu ve 

en yaşlısı ikisinden biri Başağası, veya Yaran başı, diğeri küçükbaş ağa yani yaran 

kahyası olarak seçilirdi. Bu seçim yapıldıktan sonra çevreden daha çok üye toplanır. 

Böylece yirmi beş, otuz kişi bir araya gelirdi. Bu üyelere yaren denirdi. Cemiyet Ahi 

Evran teşkilatının küçük bir numunesiydi. Bir kış sürerdi bu birleşme. Bilgi, kültür ve 

görgünün yayılıp hemen hepsinin aynı düzeye gelmesi ve fevkalade bir disiplin içinde 

eğlenilip böylece vakit geçirilmesi mümkün olurdu.  

                                                        
57 Münir Cerrahoğlu, "Halkbiliminin İşlevsel Çözümleme Modellerine Göre Yâran Geleneği", Çankırı 

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 7, S. 1, Aralık 2016, s. 547 
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Topluluk asıl faaliyetine başlamadan önce bir toplantı yapılır. Bu toplantıda 

yaranın devama mecbur olduğu yer tayin edilirdi. Bu yere devam saati böylece yaran, 

dışla fazla temasta bulunamaz ve sohbet adap ve erkanına muhalif harekete cüret 

edemezdi. Bir araya gelinmeğe karar verildikten sonra artık bütün yürütme ve idare 

yetkisi başağaya verilirdi. Yarandan mutlak itaat beklenilir; aksi hareket 

cezalandırılırdı. Yaran suçluyu elden geldiğince gizlerdi. Çünkü ceza görmek ağırdı. 

Hele sohbetten uzaklaştırılmak şehirden sürülmekle bir sayılırdı.  

 

Çankırı evlerinde bu tip toplantılar sık sık olduğu için muhakkak büyük bir 

salonu da bulunurdu. Bu uzunca bir dikdörtgen odanın kapının  karşısına düşen kısa 

kenarında bir ocak uzun kenarlarından biri boydan boya divan kaplı onun 

karşısındaysa bir veya iki ayak merdivenle çıkılan bir küçük, boşluk bulunurdu ki 

buna şahnişin denirdi. Ocağın sağ ve sol tarafında iki köşe bulunur, bunlara başağa ve 

küçük ağa otururdu. Bu iki üç minder konarak hazırlanırdı. Ocak gecesi ev elden 

geldiğince süslenir. Yirmi, otuz lâmba yakılır; ocağın üzerindeki şerbetliğe el ile 

sarılmış sigaralar ve sigaraların yakılması için sigara mangalı konulurdu. Yaranın 

birbirinden sigara yakması memnu idi. Sigara içenleri ocak sahipleri gözler; yakmak 

istedikleri zaman küçük el mangalını yetiştirirlerdi.  

 

Sohbetin idaresinden, çalgıcıların yaranı neşelendirmesi için bütün 

maharetlerini ortaya dökmesinden küçükbaş ağa mesuldü. Ocak sahipleri çalgıcılara 

akşam yemeği vermek zorundaydı. Ocak olduğu gece bütün yaran akşam ezanından 

en fazla bir saat sonraya kadar sohbet yapılacak eve gelmeğe mecburdu. Aksi halde 

küçükbaş ağaya durumu bildirmek zorundaydı. Yapmazsa erkan edilirdi.” (ABÖA, 

149-150). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

HAYATIN GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE  

GİYİM-KUŞAM, SÜSLENME 
 

4.1. Hayatın Geçiş Dönemleri 
 

Doğum, sünnet, askerlik, evlenme, ölüm gibi hayatın dönüm noktalarını 

meydana getiren durumlar, insanların hayatında geçiş dönemlerini oluştururlar. İnsan 

yaşamında başlıca üç mühim geçiş dönemi vardır: Doğum, evlenme, ölüm. Her birinin 

de kendi içerisinde alt aşamalara ayrıldığı bu dönemler etrafında birçok âdet, inanç, 

gelenek ve uygulamalar teşekkül etmiştir. Bunların hepsinin amacı; kişinin bu yeni 

dönemindeki durumunu belirlemek, kutsamak, kutlamak ve onu bu dönemlerde 

yoğunlaştığına inanılan birtakım tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumaktır.58 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde hayatın geçiş dönemlerine dair telakkiler, 

ritüeller bazen etraflıca, bazen de sadece satır aralarında yer almaktadır. 

4.1.1. Doğum 

 Dünyaya yeni bir insanın gelmesine vesile olan doğum hadisesi her toplumda 

insanlar tarafından çok önemsenmiş, doğum sevinç veren bir olay olarak 

karşılanmıştır.  

 Bilhassa erkek evladın doğumu sevinçle karşılanır, bu sevincin nişanesi olarak 

çeşitli hediyeler dağıtılır ve köle azat edilir. Nitekim Köse Kadı adlı eserde yaşlı bir 

bey, oğlu olunca sevinçten uçacak gibi olur. Bunu fırsat bilen esiri, bu mutlu günde 

kendisini sevindirmesini ister. Bey önce ona bir hayli altın verir; fakat esir hürriyetini 

isteyince onu azat eder. Aynı gün eline azatlık belgesini, bir kese akçeyi ve bir torba 

kıyafeti vererek esiri salıverirler. Bu olay romanda şu şekilde anlatılmaktadır:  

“Beni bir Türk Beyinin yanına yanaşma olarak verdiler. Karnım tok ve aldığım 

bahşişlerle cebim dolu idi. Amma ille memleket hasreti. Bütün esirliğim yedi yıl 

sürdü. Sonra bizim yaşlı beyin birgün bir oğlu dünyaya geldi. Herif sevinçten uçacak 

                                                        
58 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür yay., 1977, s. 131 
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sandım. Fırsat bu fırsat deyip, yanına yanaştım: ‘Beyim’, dedim, ‘Allah zatınıza da, 

evladınıza da uzun ömürler versin. Bu mutlu gününüzde ben fakir kölenizi de 

sevindiriniz.’ Adam hemen kesesine davrandı. Bir hayli altın döktü avucuma. Ben, 

‘yok beyim’ dedim, ‘para değil istediğim.’ Bey durdu. Yüzüme baktı. ‘Nen noksan, 

ne istersin?’ dedi. Gözlerimden iki sıra yaş indi. ‘Hürriyetimi isterim, vatanımı 

isterim,’ dedim. Gevrek gevrek güldü bey. ‘Âzadettim seni koca gâvur,’ dedi. O gün 

elime azad belgelerimi, bir kese akçe, bir torba giyim kuşam verdiler” (KK, 161). 

Doğuş isimli hikâyede erkek çocuğun kız çocuğuna göre daha değerli olduğu 

ve erkek çocuk müjdesinin çok daha sevindirici olduğu şu ifadelerden anlaşılmaktadır: 

“Bunda, bir müjde tadı, bir erkek evlat veya bir tayın doğum müjdesine benzer bir tad 

vardı” (GZ: GZ, 79). 

 Aynı durumu yarım kalan romanında, Zöhre karakteri üzerinden de görürüz. 

Zöhre, kocası gazada olduğu için erkek evlat doğurduğu halde mutlu değildir. 

Komşular, tanıdıklar doğumun ertesi günü bebeği görmek için gelmeye başlar. Bebek 

görmeye gelenler için “görücü” ifadesi kullanılır. Görücüler lohusayı durgun görürler 

ve sanki evde erkek bebek doğmuş havası yok gibi gelir onlara: “Ertesi gün görücüler 

gelemeğe başladılar. Ama gördüler ki evde hiç de oğlan doğmuş ev havası yoktur. Bir 

ağır hüzünle lohusa durgundur” (ABÖA, 136). 

Zöhre’nin doğumuna yarım kalmış romanda uzunca yer verilmiş ve bu esnada 

doğumla ilgili pek çok âdet ve inanışa değinilmiştir.   

Doğan tombul erkek bebek için “dört okkalık bir tosuncuk” ifadesi kullanılır. 

Bebeğin tombulluğu ve sıhhati, Allah ömür verirse bir yiğit olacağını düşündürür 

(ABÖA, 136). 

 Kadınların genel olarak kocalarının evinde doğum yapmak istedikleri görülür. 

Zöhre, kocası gazada olduğu halde, akrabalarının ısrarına rağmen doğumu kocasının 

evinde yapmak ister (ABÖA, 135). 

Doğumda bir ebe kadın ve yardımcı kadınlar anne adayının yanında bulunur. 

Ebe, doğum yapacak kadının sırtını sıvazlayarak Allah diyerek bağırmasını telkin 

eder. Bağırma, doğumu kolaylaştırır; aksi zorlaştırır. Eserde ebe, Zöhre’ye bağırması 
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için adeta yalvarır. Çünkü yılların tecrübesi ona, doğum sırasında kocası uzakta olan 

kadınların bağırmak istemediklerini öğretmiştir. Ona göre bebeği kucağına vereceği 

kocası duymadıktan sonra bağırmak hatta doğurmak isteği olmaz kadınlarda (ABÖA, 

135)  

Kadınların doğum ağrıları sıklaştığında Allah diye bağırmak yerine kocalarının 

ismini söyleyerek bağırdıklarına dair bir tespit vardır. Genç ve sıhhatli vücutların 

doğuma daha çabuk ayak uydurduğu söylenir. Bebeğin kafasının görünmesi “baş 

vermek” şeklinde ifade edilir (ABÖA, 135) . 

Tuzlama ve Kırklama Âdeti 

Ebe kadın bebek doğduktan sonra göbeğini bağlayıp keser ve onu önce tuzlar, 

sonra leğen içinde bol suyla yıkar. Yıkanma bitip de durulayacağı zaman sağ elinin iç 

ve dışını suya vurarak kırka kadar sayar. Bu suyu bebeğin başından aşağıya döker. 

Buna “kırklama” denir (ABÖA, 136). 

Kara Yakma Âdeti 

Ebe, çocuğu kırkladıktan sonra temiz bir çuhayı yakar. Bu çulun yanmasından 

oluşan külü, kesilmiş göbeğin üzerine koyar. Buna kara yakmak denir (ABÖA, 136). 

Kundaklama Âdeti 

Ebe, kara yaktıktan sonra bebeğin göbeğini temiz bir tülbentle bağlar. İnce 

salaşpurdan bir gömlek üstüne içlik giydirip beline kuşak sarar, başına başlık takar. 

Başlığı çenesinin altından tülbentle bağlar. En son kundaklar (ABÖA, 136).  

Ayrıca Özkişi’nin başka bir hikâyesinde köylerde bebeklerin sımsıkı kundaklar 

içinde uyutulduğu belirtilmektdir (GZ: GZ, 117). 

Al Basmasına Karşı Kırmızı Giydirme Âdeti 

Doğumdan sonra komşulardan biri lohusanın üzerini al greple [krep kumaşla] 

örter. Aynı kumaştan çocuğun başına da sarılır. Bu perilere karşı bir tedbirdir. Perilerin 

bu rengi kimde görürlerse, ona zarar veremeyeceklerine inanılır (ABÖA, 136).  
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Helva Yedirme Âdeti 

Doğum sırasında yardımcı kadınlar helva pişirirler. Helvanın ilk lokması 

lohusaya verilir. Ağzına helva verirken: “Kıvan ay Zöhre, bir oğlan ki eşi menendi 

görülmemiş. Hamileyken Demir oğlana mı baktın a gahpecik. Hıh demiş burnundan 

düşmüş oğlanın” derler. Bu sözden halk arasındaki hamile kadın kime dikkatle, çok 

ve beğenerek bakarsa bebeğin ona benzeyeceği inancının dile getirildiği görülmektedir 

(ABÖA, 136). 

Lohusa Kadının Yalnız Bırakılmaması Âdeti 

Lohusa Kadının yalnız bırakılmaması âdeti vardır. Zöhre’yi evde yalnız 

görünce komşu kadın, onu bırakıp giden misafir için “izansız, görgüsüz, lohusanın 

yalnız bırakıldığı töre midir?” ifadelerini kullanır (ABÖA, 137). 

Evlatlık Alma 

 Çocuk sahibi olmak Türk geleneklerinde önemlidir. Bazen insanlar kendi 

çocukları olmadığında; bazense çocukları olduğu halde gerekli gördüklerinde ve özel 

bazı durumlarda evlatlık alabilmektedirler. Özkişi’nin bir romanında da evlatlık alma 

durumu karşımıza çıkmaktadır. Köse Kadı romanında Hayreddin isimli karakter bir 

Türk aile tarafından evlat edinilmiştir. Onu, henüz bir çocukken yanan bir köyde bulan 

Hıfzı Çavuş evine almış, özenle bakıp büyütmüştür. Burada çocuğun evlatlık 

alınmasının sebebi yetim kalması, kendisine bakıp büyütecek kimsesinin olmamasıdır 

(KK, 192).  

Ad Verme 

“Türklerde (ve Türklerin yakın komşusu, dil akrabası Moğollarda) yeni doğan 

çocuğa ad verme geleneği çok eskiye dayanan bir TÖRE’dir. Çocuk doğduğu zaman 

olan bir hâdise, eve ya da obaya gelen bir ziyaretçi, ilk görülen nesneye, hayvan veya 

bitki adı, kız ya da erkek kişiye ad olabilir”59  

                                                        
59 Tuncer Gülensoy, “Türklerde Ad Verme Geleneği ve Hektor”, Milli Folklor, S. 22, Yaz 1994, s. 5 
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Bahaeddin Özkişi’nin yarım kalan romanında da henüz doğmamış bir bebeğe 

isim verildiğini görürüz. Bunun sebebi babanın bir gizli göreve gidecek olması, belki 

dönmesinin mümkün olmamasıdır. Molla Hüseyin gazaya giderken karısının hamile 

olduğunu öğrenince çocukları oğlan olursa kendi adını, kız olursa hanımının adınının 

vermesini tembihler. Bu isimleri seçme sebebi olarak karısının Zühre yıldızı gibi güzel 

olmasını, kendisinin de işine leke sürmemiş olmasını gösterir (ABÖA, 104). 

4.1.2. Çocukluk  

Çocukluk insan hayatının en önemli devrelerinden biridir. Bugün ülkemizde 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca on sekiz yaşından küçük her 

birey, reşit olmadığı için çocuk olarak adlandırılmaktadır.60 Bununla birlikte toplum 

içinde genellikle ergenlik diye adlandırılan 13-14 yaş civarı öncesi bireyler çocuk 

olarak kabul edilir.  

Bilhassa ilk altı yaş karakter ve zeka gelişimi için çok önemli addedilir. Çocuk 

daha bebekliğinden itibaren içinde bulunduğu ailenin ve toplumun yazılı ve yazısız 

kuralları çerçevesinde büyür ve değer yargıları oluşur. Dolayısıyla mecburi olarak 

göreceği örgün eğitimin dışında da çocuk sürekli bir öğrenme içindedir. Bilinçli olarak 

ya da olmayarak, iyi ya da kötü bir eğitime çocuk sürekli maruz kalmaktadır ve bu 

onun karakterinin, hayata bakışının temel taşlarını oluşturmaktadır.  

Bahaeddin Özkişi, bunun farkında olan ve eserlerinde bu farkındalığı dile 

getiren bir yazardır. Tarafımızca yazarın eserlerinde çocukluk dönemiyle ilgili iki 

temel katagoriye ait materyal tespit edilmiştir. Bunlardan biri çocuğun aile içindeki 

eğitimi,  diğeri ise çocukların en önemli işi olan oyunlardır. 

Aile İçinde Eğitim  

 Özkişi’nin eserlerindeki geleneksel toplum yapısında dinî inanış, dinî terbiye 

çocukluktan itibaren aile içinde verilir. Çocuk daha küçüklükten dua etmeyi, Allah’a 

sığınmayı aile içinde öğrenmektedir. Çocuklara bir hata ettiklerinde tövbe edip 

                                                        
60 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1. Madde, (çevrimiçi) 

https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html, 30 Aralık 2018 

https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html


 

103 
 

Allah’tan yardım istemelerinin sosyal öğrenme yoluyla öğretildiği Nedamet 

hikâyesinden anlaşılmaktadır. Bu hikâyede çocuk yanlış bir şey yaptığını 

düşündüğünde ve çaresiz kaldığında Allah’a dua eder, yalvarır. Bir hata işleyip çaresiz 

kalan ve ne yapacağını bilemeyen çocuk “Bismillah” der ve “Bir daha yapmam 

Allahım” diye dua ederek ağlar. Kediyi sopayla dövmesi, arkadaşının saçını çekmesi, 

kardeşinin çikolatasını zorla alması gibi kötülüklerden dolayı pişmanlık duyar ve dua 

ettikçe içi huzurla dolar. Aynı zamanda çocuk aile içinde gördükleriyle dini terbiye 

alır. Annesinin namazda okuduğu duaları ezberler. “Annesinin; namazda okurken 

aklında tutabildiklerini huşu ile, inanarak tekrar etti. Küçük, duaların sihirli tesirini bir 

müddet ümitle bekledi” (GZ: BÇV, 37-38). 

 Dinî eğitimin aile içinde çocukken verildiğine dair şu ifadeler de yer 

almaktadır: “Çocukken annesinin ezberlettiği ayetlerden kala kala bismillah kelimesi 

kalmıştı” (GZ: BÇV, 41). İnsanlar büyüdüklerinde, bu öğrendikleri ayetleri unutunca 

bunları uzun süre okumayınca içlerine derin bir utanma ve huzursuzluk çöker (GZ: 

BÇV, 41). 

 Yazarın eserlerinde kız çocuklarının nasıl yetiştirildiğine, annelerinin onları 

nasıl eğittiğine dair bilgiler de bulunmaktadır. Eskiler kız çocuğunu bir gün anne 

olacak, hayırlı evlat yetiştirecek düşüncesiyle eğitir, yetiştirir. Eskilere göre kadının 

değeri kadın olduğu kadardır. Bu düşünceyi yetiştirdikleri kızlarına aşılarlar ve onlar 

da anne olduklarında aynı düşünce ile kızlarını yetiştirirler (S, 43).  

 Çocukların yetiştirilmesinde önem verilen değerler devre ve mekâna göre 

değişiklik göstermektedir. Serhat boylarındaki yaşamı konu alan tarihi romanında 

Özkişi’nin belirttiğine göre, serhat boylarında babalar çocuklarını, bilhassa erkek 

evlatlarını vazife hissinin bütün şahsî duygulardan üstün olması gerektiği düşüncesi 

ile yetiştirmektedir (UA, 8-9).  

 Özkişi’ye göre eskiden çocuklar bir evliya namzedi olarak yetiştirilirdi. 

Çocuklara değerler eğitimi evliya menkıbeleri yoluyla kazandırılırdı. Mesela Sokakta 

romanında yer alan Kefensiz Baba isimli evliyanın menkıbesi çocuklara bir Hac 

yolculuğunun, kaç yenmemiş lokma, kaç frenlenmiş zevke mukabil olduğunu fark 
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ettirir; bir insan onlara elini uzatsa, hayal ettiklerinin tümünden vazgeçmeleri 

gerektiğini öğretirdi. Çünkü o zamanlar feragat en önemli erdemler arasında sayılırdı 

(S, 91- 92). 

Fakat zamanla insanların evlat yetiştirirken öncelediği değerler ve klasik 

mahalle hayatı değişir. Eserdeki ifadeyle eski değerlerin değişmesiyle sözünde durma, 

vefa, merhamet, vicdan ve Allah korkusu gibi değerleri önemsemeyen; imansız, hak, 

hukuk, hatır gönül bilmez, saygısız bir nesil yetişir (S, 46). 

Eserlerde yalnızca sosyal öğrenme yer almaz. Bizzat uzman hocalardan dersler 

aldırarak da aileler çocuklarının eğitimine katkı sağlayabilir. Uçtaki Adam eserinde 

Ahmet Bey’in, Murat Beyin yanında gördüğü eğitim özel hocalardan Latince, 

Almanca, İtalyanca ve Macarca dersler almak; en iyi silahşörlerden silah eğitimi 

almak, ata binme ve atı ehlileştirme tatbikatları yapmak şeklindedir (UA, 63). 

Çocuk Oyunları ve Eğlenceleri   

 Çocuk oyuncaklarından bazılarına Özkişi’nin eserlerinde yer verilmiştir. Tahta 

tabanca, at, topaç bunlardan bazılarıdır. Çocuklar bu oyuncaklar hariç erik çalarak da 

eğlenirler. Uçurtma uçurur, toprak havuz yapıp yağmur suyu biriktirirler. Ninelerin 

anlattığı masallar da çocukların önemli eğlencelerindendir. Bütün bu oyun ve 

eğlenceler Özkişi’nin bir hikâyesinde şu şekilde yer almaktadır: 

“Tahta tabancamsın diyemem, onun elleri yoktur ki. Atımsın, topacımsın desem 

gülerler. Bugün bile hatırımda olan yaz sabahının serinliğisin desem, çaldığım eriksin, 

ninemin masalısın desem” (GZ: BÇV, 60). 

Çocuğun gözünü arkadan el ile kapatıp “kimim” diye sormak ve gözlerini 

kapatanın kim olduğunu bilmesini istemek de çocuk eğlencelerindendir (GZ: 

BÇV, 60). 

Çocuk oyuncakları arasında bilyalar da bulunmaktadır. Çocukların diğer bir 

oyunu gazoz kapağı biriktirmektir (GZ: BÇV, 69). Tahta kılıç (S, 8) erkek; taş 

bebeklerse (GZ: BÇV, 69) kız çocuk oyuncaklarıdır. Ayrıca bir hikâyede küçük, tüylü 

ayı ve siyah boyalı mantar tabancası zikredilmektedir (GZ: BÇV, 53). 
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 Çamur da çocukların oyuncaklarındandır. Çatal hikâyesindeki kahraman 

pencereden bakınca daha o sabah hayalindeki beyaz köpek için yaptığı çamurdan 

kulübeyi görür (GZ: BÇV, 35). 

 Eskiden çocukların oyuncaklarını genellikle kendilerinin yaptıklarından 

bahsedilir (S, 72). Bazen de çocuklar kendi kendilerine oyun icat ederler. Sokakta 

romanında bu tür oyunlara bir örnek şöyledir:  

 “O saatlerde uyku göz kapaklarımı olanca gücüyle kapamağa zorlardı. Bu 

anlarda pek hoşuma giden bir oyun vardı. Kirpiklerimi birbirine iyice yaklaştırır, 

odadakileri, özellikle babamı seyrederdim. O sevgili varlık küçülür ve müphemleşirdi. 

Böylece sanki ondan uzaklaşır gibi olurdum. Ondan uzaklaştıkça düşüncem dışarı 

yaklaşır, hayalim boyumun ancak yetiştiği ağır sürgüyü çeker, beni serin sokağa 

çıkarır ve türbeye doğru götürürdü. Dinleyegeldiğim hikâyelerde olduğu gibi 

evliyanın yatsı abdesti için kollarını sıvamakta olduğunu görürdüm. Karanlığın iyice 

koyulaştığı noktalarda Haziran böcekleri yanar söner, bir gece kuşunun ötüşü 

duyulurdu. … Sonra ikinci bir oyun denerdim. Gözlerimi acıyana kadar sıkıca 

kapardım. O zaman binlerce renkli kürecik uçuşmaya başlardı” (S, 21). 

 Çocuklar sokaklarda oynarlar ve akşam hava kararmaya yakın saatlerde 

sokaklarda çocukların son oyun çığlıkları duyulur. Babaları hava kararmaya yakın eve 

dönen çocuklar, işten eve dönen babaları sokağa girince evlerine giderler (S, 19). 

Akşamları çocuklar “evli evine” avazeleriyle sokakları çınlatırlar (GZ: BÇV, 35). 

 Oyun çocukların hayatında önemli bir yere sahiptir, hatta bazen bir gruba dahil 

olmak için oyun oynar çocuklar. Nitekim Sokakta romanında oyun; bir gruba dahil 

olma, grupla iletişim kurma, kendini ispatlama yöntemi olarak karşımıza çıkar. Sokağa 

yeni gelen Bulgar göçmeni, saman sarısı saçlı yeşil gözlü çocuk arkadaşlarına kendini 

kabul ettirme ve gruba dahil olma kaygısı içindedir. Elinde dolu bir mantar tabancası 

vardır. Oyun oynayan çocuk grubuna yaklaşır ama önce sessizlik bozulmaz. Nihayet 

gruba dahil çocuklardan biri sapanıyla, yirmi adım kadar ileriye diktiği cam şişe 

parçasını vurur ve genç bir horoz edasıyla bu sokağın çocuklarının attıklarını 

vurduklarını söyler. Bu gruba kabul edilme ölçütünü belirlemektetir aslında. Nitekim 

göçmen çocuk bu durum karşısında daha önemli bir mukabelede bulunması gerektiği 
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hissiyle, karşıdaki köpeği vurmayı iddia eder. Bu, mahallenin çocuklarının, 

mahallenin köpeğini korumasını gerektiren bir durum olduğundan, çocuklar da köpeği 

vuramayacağını söyler ve onu tehdit ederler. Neticesi kavgaya dönüşecek bu durum 

karşısında grubun lideri konumundaki çocuk yeni gelene sözünü tutmasını söyler ve 

kendisine ateş edilen köpeğe siper olarak kendisi yaralanır. Neticeyi de “Sen de biz de 

erkeğiz. Sen söz verdiğin için ateş ettin. Biz de söz verdiğimiz için onu koruduk.” 

diyerek bağlar ve yeni çocuğu böylece gruba dâhil ederler (S, 88 - 89). 

 Serhat boylarında ise çocuklar sopadan atlara biner, onlara uçların namlı 

aygırlarının isimlerini verir, evlerden çaldıkları eleklerle kalkan, taze dallarla ok ve 

yay yapar, tahta kılıçları ile mahalle kavgasına tutuşurlar (UA, 58). 

4.1.3. Evlenme 

 Evlenmek için “mürüvvetini görmek” ifadesi kullanılır ve “Allah mürüvvetini 

gösterdi” denir (GZ: BÇV, 92). 

 Evlenmenin temel amacının soyu devam ettirmek, adını yaşatmak, ardından 

Fatiha okuyacak bir sadaka-i cariye bırakmak olduğu Ali Bey’in Şeyh Necmeddin 

Efendi’nin kızı Şeyma ile evlenmesi münasebetiyle dile getirilir. Yine aynı kısımdan 

evlenilecek olan kadında sağlık, iman ve iyi bir aileye mensup olmanın önemsendiği 

anlaşılmaktadır. Bu, şu ifadelerle dile getirilmektedir:  “Sizin için, Ali Bey oğlum, 

dedi, Şeyma kızımızı uygun görürüz. Ondört yaşında, sıhhatli, imanlı, iyi bir aileye 

mensup.” (KK, 89).  

Evliliğin çocuk sahibi olmak açısından teşkil ettiği önemi anlatan bir diğer 

örnek de şöyledir: “Rabb’ül Alemin şahadet şerbetini sunduğunda insanın adını devam 

ettirecek, ardından ruhuna fatiha gönderecek bir evladı olması gerek” (KK, 89).  

Bir kişi, evlenmesi için büyüklerin kendisine uygun gördüğü kişiyi beğeniyor, 

istiyorsa, bu kişi kendisine söylendiğinde ayağa kalkar ve büyüğünün elini öper (KK, 

89).  
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Ayrıca kızlar birini sevseler, içten içe onunla evlenmeyi isteseler bile bunu 

âşikar etmez; sadece gizli gizli dua ederler. Eğer sevdikleri kişi de onlarla evlenmek 

isterse sevinçlerini kimseye sezdirmemeye çalışırlar (KK, 90). 

 Bir eve kız istemeye gelindiğinde istenecek kız kapıyı açmaz. “Hiç kız kısmı 

kendisini istemeye gelen insana böyle koşarak kapı açar mı?” (KK, 89), cümlesiyle bu 

âdet dile getirilmektedir. 

 Bir eve kız istemeye gidileceğinde genelde önceden haber verilir, ev sahibi 

önceden kızın isteneceğini bilir. Eğer kız verilecekse gelen kişiye “Hoşgeldin” denir. 

Onlar da “Hoş bulduk, misafir kabul ediyor musunuz?” diye sorarlar. Ev sahibi de 

kabul ettiğini belirtir (KK, 89-90).  

Evlenmeden önce evlenecek çiftlerin nişanlılık dönemleri olur: “… ve 

muhtemelen nişanlın iskelededir” (GZ: BÇV: BS, 17).   

 Bir mahallede yetim bir kız evleneceği vakit, bütün semt bir hane gibi hareket 

ederek çeyiz hazırlığını elbirliği ile yapar. Erkekler satın alıp evlere taşır, kadınlar 

keser, biçer, işler. Çeyiz olarak kırlent, yorgan, sandık örtüsü, Kur’an kesesi, yatak 

takımları hazırlanır. Düğünden önce çeyiz serme âdeti vardır. Serilen çeyize bakmaya 

bazen şehrin başka köşelerinden insanlar da gelir. Bu durum Uçtaki Adam romanında 

şöyle anlatılmaktadır:  

 “… Hamit efendinin yetimesi Ruhsar’a talip olmuştu. Bu söylenti üzerine bütün semt 

bir tek hane gibi harekete geçti. Erkekler satın aldı ve taşıdı. Kadınlar kesti, biçti, işledi. Koca 

mahallenin emeği kırlent, yorgan, sandık örtüsü, Kur’an kesesi, yatak takımları oldu. Bu eşsiz 

zenginlikteki çeyizi seyire şehrin ta öbür köşelerinden akın akın insanlar geldiler” (UA, 101-

102). 

 Genç kızlar çeyizlerinde al ipek seccade getirir ve zifaf gecesi eşleri bu seccade 

ile zifaf namazı kılarlar (ABÖA, 101). 

Bir evin hizmetine verilmiş bir kızın ne zaman evleneceğine babası ve evin 

efendisi karar verir. Hayriye’nin efendisi babasına, onu on beş yaşında evlendireceği 

sözünü vermiştir (ABÖA, 109). 
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Din farkı evlilik isteklerinde engel olabilmektedir. Simon isimli bir Hıristiyan 

Macar genci âşık olduğu kızı istemeye dinleri farklı olduğu için cesaret 

edememektedir. “A Hıristiyan piçi, sen kim, Türk kızı kim?” diyerek bunu dile 

getirmektedir. Müslüman olduğu takdirde bu problemin ortadan kalkacağını bilir 

ancak ne kadar severse sevsin, inandığı için değil de evlenebilmek için din değiştirmek 

istemez:  

“Ama bir nokta vardı ki, işte genç adam onu aşamıyordu. Bu bir kale kumandanı 

olmaktan, hatta bir piskopos olmaktan daha güçtü. Bu aşılması güç nokta, 

Hıristiyanlık-Müslümanlık sınırıydı. Gerçi her fikri olabilir hale sokan şarabı fazla 

kaçırdığı günlerde, mantığı bunun da mümkün olabileceğini söylüyorsa da içinde isim 

veremediği bir korku, harekete geçmesine mani oluyordu. Hemşehrilerinden nicesi 

İslamiyeti kabul etmişti. Ama onların durumu başkaydı. Onlar, bu dini araştırmışlar 

ve beğenmişlerdi. Halbuki Simon Müslümanlığı tanımıyordu bile. Ona çok karışık, 

içinden çıkılmaz ve esrarlı bir şeymiş gibi geliyordu bu din. Ölmekten, cehennemden 

veya Hristos’tan değildi ürkmesi. Belki daha derin, daha esrarlı bir histi ona mani 

olan” (KK; 83-84).  

Daha sonra bu genç kavuşma ümidi kalmayınca aşk acısına dayanamayıp 

intihar eder (KK; 83-84).  

Yazarın yarım kalmış romanında da benzer bir durum vardır. Bu defa Ermeni 

bir genç olan Mihran, bir Türk kızına âşık olur. Kız onu Ali ismiyle tanımış ve 

sevmiştir. Mihran, kızdan sevgisini dile getirir bir mektup aldığı anda hemen din 

değiştirir, gerçekten Ali ismini alır ve Müslüman olur. Bu durumu da kıza bir mektupla 

bildirir (ABÖA, 109-110). 

Katoliklerde din görevlilerinin evlenmesinin yasaklanması Köse Kadı 

romanında konu edilir. Başpiskopos geçmişi hatırlarken, âşık olduğu esir kadını elde 

etmek için türlü yollar denemesine rağmen başarılı olamayınca onunla evlenmeyi 

teklif eder. Bu, onun için her şeyini ve gelecek kariyerini feda etmesi demektir, büyük 

bir fedakârlıktır. Kadın buna rağmen onu kabul etmez (KK, 43). 
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  Özellikle muhafazakar erkeklerin evlenecekleri kadına bakışları farklıdır. Bu 

muhafazakar erkeklerden birine sokakta gördükleri bekar kadınları teklif edip 

evlenmesini salık verenlere “Bize yaramaz bunlar” şeklinde cevap verir. Yazar bu 

muhafazakar erkek tipinin evlenilecek kadına dair algısını şu ifadelerle 

yansıtmaktadır:  

“Tuhaftır Romanyalı, bize yaramaz sözünün içine sığdırıverir neler istediği. Zayıf 

aklının olanca muhafazakarlığıyla her gözden uzak tutmayı, sadece kendi sahip 

olmayı kurar ileride evleneceği kadına. Bir çok filiz misali upuzun, japone 

entarisinden cömertçe taşmış kollu, Marilyn kalçalı kızı, teşhir zevkinden mahrum 

idraksiz ve intibak imkanından uzak kafasıyla reddetmesi bundandı” (GZ: BÇV, 44-

45).  

Aşkın evliliğe dönüşünce aldığı şekli yazar şu ifadelerle anlatmaktadır:  

“İdeal aşkı üç katlı olarak tarif ederler. Üst kat çalışma, orta kat mutfak, alt kat yatak 

odası. Bizim mütevazı evliliğimiz daha ilk kurulduğunda yemek ve yatak odası olarak 

iç içe iki odaya sahipti zaten. Üç çocuk olunca yatak odasını da yemek odasına 

çevirmek gerekti. Şimdi tek odalı fakirhaneyi de böyle münasebetsiz bir çekişmeyle 

zehirlememek için kalktım Müdür Beye bayram tebriğine gittim” (GZ: PDK, 166).  

Türklerin evlilik düğününde belli dansları yaparak eğlendikleri belirtilmektedir 

ki bunların Türk dansları olduğu ifade edilir: “Borazan havası, değişik dans, külahlı 

dans, çiçek dansı, çingene dansı ismini alan Türk oyunları oynandı.” (KK, 95). 

Evlilik düğünündeki ikramlara dair de şu bilgiler yer almaktadır:  

“Nefer, köle, köylü demeden günlerce pilav, zerde, türlü yiyecekler ve helva  dağıtıldı. 

İki tarafın askeri sahip oldukları şeyleri birbirleriyle takas ettiler. Ünlü İstanbul 

kemankeşleri elinden çıkmış bir yay, bir ok kuburu veya bir koşum takımına mukaabil 

pek çok genç ve güzel Macar kızı Türk erlerine bırakıldı” (KK, 95).  

Düğünde geçerli olan bazı Türk âdetlerinden bahsedilmektedir: “Türk âdetleri 

gereğince, kadına, misafire ve tüccara elden gelen bütün ihtimam gösteriliyor, tam bir 

ev sahibi gibi herkesin arzusu yerine getirilmeye çalışılıyordu.” (KK, 96).  
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Bir yerin yönetimi, idaresi ile sorumlu olan kişilerin örneğin bir kale 

kumandanının halkın her türlü şeyi ile ilgilendiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Bir 

paşanın, kızların çeyizini hazırlattığı şu ifadelerle nakledilmektedir: “Arslan Bey bu 

parayla o yıl beş yüzden fazla kızın çeyizini tamamladı ve evlendirdi” (KK, 157).     

Evlilik Dışı İlişkiler  

 

Eski mahalle hayatında evlilik dışı ilişkiler büyük çoğunluk tarafından 

onaylanmaz. Hatta bu durum tespit edildiğinde polise şikâyette bulunulur. Sokakta 

romanında soruşturma için gittiği bir evde komisere kapıyı otuz beş yaşlarında bir dul 

kadın açar. Kadının hali tavrı, evindeki eşyaların kırmızı rengi, üzerindeki geceliğin 

gizlemediği dekoltesi onun kadın erkek ilişkilerine serbest bakışını yansıtır. Gelenin 

komiser olduğunu öğrenince “Yine şikayet ettiler beni değil mi?” diye sorar ve devam 

eder: “Anlayamıyorum. Bir kadının erkek arkadaşları olamaz mı? Hangi asırda 

yaşıyoruz kuzum” (S, 106).  

Evlilik dışında rızası haricinde bir kıza ister Müslüman olsun ister başka bir 

dinden tecavüz eden kişi 100 sopa ile cezalandırılmaktadır. Bu ceza yazar tarafından 

şu şekilde anlatılmaktadır:  

“Kalenin ele geçmesinin üçüncü günü bir çavuşun bir eve zorla girdiği ve on dört 

yaşında bir kıza tecavüz ettiği duyuldu. … Bir kaç neferin muhafazasında çavuş 

meydana getirildi. Sorgu Arslan Bey tarafından ve bütün kale halkının huzurunda 

yapıldı. Çavuş çipil mavi gözlerinde derin bir korku, marazlı kaba ve sarı derisinde 

gözle görülür bir uçuklukla sorulanlara cevap verdi. O bu kıza tutulmuştu. Ve kızla 

anlaşmışlar, evlenmeye karar vermişlerdi. Arslan Bey gürleyen bir ses ve güzel bir 

Macarcayla çavuşun ifadesini kıza tekrar etti. Bunun doğru olup olmadığını sordu. 

Kız korkusuz bir hareketle, hatta bağırarak bunu aslı olmadığını, kendisinin bir Macar 

ve Hıristiyan olduğunu ve hep böyle kalmak istediğini söyledi. … Yalvarmaya 

başlayan Burhaneddin çavuşu kumandan dinlemedi bile. Hazırlık süratle bitirildi. 

Ellerinden direğe bağlanan çavuşa tayin edilen 100 sopa vurulmaya başlandı… Daha 

yirminci sopaya varmadan çavuşun sırt derisi yol yol ayrıldı ve çavuş bayıldı. Su 

dökerek ayılttılar, vurmaya devam ettiler. Ellinci sopada çavuş ölmüştü. Direkten 

sarkan et kitlesi ertesi güne kadar kaldırılmadı” (KK, 156-157). 
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 Özkişi tarihi romanlarından birinde Sultan İkinci Selim (1566-1574) 

zamanında şikayet üzerine fuhuşun Eyüp semtine çekildiğini yazmaktadır. Sultan 

İkinci Selim’e fuhuşla ilgili giden pek çok şikâyetten sonra, “İstanbul’da mukim 

fevahişin her mahallatın imam, hatip ve müezzinlerinin teftişiyle tespiti, şüpheli 

görünenlerin Enderun çavuşlarından Hızır ağaya bildirilmeleri şeklinde bir emr-i 

hümayun” çıkar. Emri müteakip yapılan sıkı takiplerle bu mesleği yapanlar o zaman 

şehrin dışında sayılan Eyüp semtine kadar sürülmüş olur. Ki bu semtte de bu tarz 

evlerin her an basılması mümkündür (UA, 66-67). 

 Evlilik dışı ilişkilerin bir başka çeşidi ise yarım kalmış romanda livata şeklinde 

görülmektedir. Sapkın ve deli olan Akyazılı Şeyh, müridlerinden kendisine bağlılık 

gösterenlerin hizmetine çok genç gulamlar sunmakta; kendisi de zaman zaman bu 

gulamlardan bazılarıyla hareme çekilmekte, önce onları kırbaçlayıp sonra da livata 

etmektedir (ABÖA, 138-139). 

4.1.4. Ölüm 
 

 Özkişi’nin eserlerinde ölümle ilgili çeşitli tabirler kullanılmaktadır. Bunlardan 

birisi “uzaklara gitmek” ifadesidir: “Giderken uzaklara babamın geçtiği yoldan dört 

tanıdık omuzda kimsesiz Elenim, Elenim söyletme beni” (GZ: BÇV, 24). Bir başkası 

göçmek ifadesidir (KK, 109). Ayrıca ölmek için “emr-i hak vaki olmak” ve “gitmek” 

(UA, 9) ifadeleri ile “pak ruhu göçtü” (ABÖA, 129), ifadesi de kullanılır. İnsanın 

ölümünün asıl sebebinin eceli olduğunu belirtmek için “Sayılı nefesleri bitince insanın 

kalbi durur” denir (ABÖA, 129).  

Gelinlik çağında ölen bir kızdan “Rabbim onu katına kabul etti” diye 

bahsedilmektedir. Buradan ölmenin Allah’ın katına, huzuruna çıkmak olarak 

algılandığını görmekteyiz (UA, 150). 

Ölmüş olan birisi için rahmetlik ifadesi kullanılır. “Rahmetlikte, kendisi gibi, 

ne at vardı, ne avrat” (GZ: BÇV, 39). 
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Ölen insanlardan iyi bir şekilde bahsedilirken “kabri nur olası” denilmektedir 

(S, 44). Biri kendi ölümünden bahsettiğinde ise, onun ölümünün istenmediğini 

belirtmek için “Rabbim gecinden versin” denilmektedir (UA,9).  

Ölen bir Hıristiyan, tabuta konduktan sonra başında sabaha kadar bir rahip 

bekler (UA, 98). Ölülerin tabutta taşındığına dair şu ifadeler yer almaktadır: “Şu 

duvarların ötesinde Eleni ötesinde, dört tanıdık omuzda bir tabut” (GZ: BÇV, 24). 

 Naaşı defnetmek için toprağa vermek ifadesi kullanılır (ABÖA, 129). 

 Mezarlıklara servi ağaçları dikilmektedir. Mezar taşlarına da hüvel baki 

yazılmaktadır (GZ: BÇV, 40). Ölünün mezarı üzerinde biten yabani otların onun 

günahları ile ilgili olduğuna dair bir inanıştan bahsedilmektedir:  

“Turgut’un mezarı yeni olmasına rağmen, yabani otlardan gözükmüyordu. Sarmâşık 

ve iri deve dikenleri koyu yeşil renkteydiler. Bir müddet bu otları yolup yolmamayı 

düşündü. Mademki Allah bunları büyütmüştü, ona halt etmek düşerdi. Kimbilir, belki 

de bu dikenler, Turgudun işlediği günahlardı. Allah’ın işine karışmamak lazımdı” 

(GZ: BÇV, 40-41).  

 Samimi bir İslam inancına sahip kişiler ölümü aşağı görür ve onu gerçek ve 

devamlı nimetlere varmak için geçilmesi gereken bir kapı olarak düşünürler. Fakat 

inancında samimi olmayan kişiler ise mal mülk peşinde koşup cennetlerini bu dünyada 

yaratmaya çalışmaktadırlar (UA, 94). Bu minvalde bir örnek Köse Kadı’da Türk 

sultanının dilinden söylenen şu sözlerdir: “Senin askerinin yaşamak arzusundan çok, 

benim askerimin ölmek arzusu vardır” (KK, 171). Bey, usta gibi nispeten lider 

konumundaki kişiler, astları mertebesindekilere daima şerefli bir ölümü tercih 

etmelerini telkin ederler. İnsanın ölümlü olduğunu, vatan ve dini mübin yolunda da 

döşekte de ölebileceğini ama şerefli bir ölümü tercih ederek Çalap katına yüzü ak 

çıkmak gerektiğini belirtirler (ABÖA, 110). 

Ölmeden önce şehadet getirilmeye çalışılmaktadır (KK, 182). Ayrıca ölen kişi 

bir şehitse yıkanmadan elbiseleriyle gömülür (ABÖA,146). 
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 Ölmek üzere olan ve manevi anlamda belli bir makamda olduğuna inanılan 

kişilere bazı varlıkların ya da kutsal kişilerin görüldüğü inanışı bulunmaktadır. Ölecek 

olan kişiye görünen o “birisi” bazen o kişiye mezarlar ötesinden “müjdeler” getirir. 

Ölecek olana görünen bu kişiler ya da ona getirilen haberler yaşayanlar tarafından 

armağanlar olarak nitelenir (S, 53). 

 Geleneksel toplum insanlarının pek çoğunun ölümü yok oluş olarak 

anlamadıkları eserlerde görülmektedir. Onlara göre mezar koza, yaşanılan hayat bir 

kurt hayatı, mezar sonrası ise kelebekliktir (S, 48). İnanan insanın ölmüş olsa bile 

kuvvetli olduğu, bazı güçlere sahip olduğu inanışı vardır (S, 68).  

 Müslümanlar arasında helallik anlayışı bulunmaktadır. Yazar da bu inanışı 

hatırlatır şekilde ölen birini konu alan kısa bir yazı yazmıştır (GZ: BÇV, 24). 

  Ölümün ardından, komşuları, ölen kişinin yakınlarına taziye ziyareti yapmanın 

yanında cenaze hizmetlerine de yardım eder (UA, 105). 

Mezarlığa ölen tanıdığını ziyarete giden kişi bir ayet okuma ihtiyacı hisseder, 

yani bu yönde bir gelenek vardır (GZ: BÇV, 41).  Genel olarak ölülerin, hususiyle 

şehitlerin ardından Fatiha okunur (KK, 60). Okunan bu Fatihaların, öbür 

dünyadakilere birer hediye olduğuna inanılır (KK, 216).  

Normalde bir kişi vefat ettiyse, artık onun yanıbaşında Kur’an-ı Kerim 

okunmaya devam edilmez. Fakat yarım kalmış romanda Molla Hüseyin’in, Titrek 

Hoca’nın naaşı yanında Yasin-i Şerif okuduğu, bunu ona karşı son görevi olarak 

addettiği görülür (ABÖA, 142). 

Ölmek üzere olan ya da yakında ölebileceğini düşünen kişi vasiyette bulunur 

(ABÖA, 90, 97).  
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4.2. Giyim-Kuşam ve Süslenme  
 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde, yazıldıkları dönem olan XX. yüzyıla ait 

kıyafetleri yansıtan bilgilerin yanısıra tarihî romanları XVI. ve XVII. yüzyılda 

kurgulandıklarından, o döneme ait kıyafetlere dair bilgiler de karşımıza çıkmaktadır.  

 

4.2.1. Erkek Kıyafeti 
 

XVI.-XVII. Yüzyıla Ait Kıyafetler: 

 

           Ahmet, Telli Hasan Paşa’nın birliğine katılmak üzere yola çıktığında sırtında 

ungarusi zırhı, altında kula aygırı vardır (UA, 132). 

           Serhatlerde, bey meclisine katılan, kalenin ileri gelen erkekleri samur kalpak, 

kopça, çakşır giyerler (UA, 19).  

Bir erkek kıyafeti olarak partal (UA, 66) ve keten don (KK, 160) karşımıza 

çıkmaktadır. Erkeklerin geceleri iç donu ile yatmakta olduğunu söylenir (UA, 65). 

Erkeklerin ellerinde genellikle tesbih bulunur. Özellikle kehribar tesbih 

çekmektedirler (KK, 89). Çevre denilen bir eşyadan bahsedilir. Bir erkek cebinden 

çıkardığı çevre ile alnındaki terleri siler (KK, 15). 

 

İpeğin ancak kadın tenine yakıştığından fakat artık erkeklerin de ipek giymeye 

başladığından esefle bahsedilir (UA, 94).  

 

Köse Kadı romanında Macar âdetlerine de yer veren yazar Macar kale 

kumandanının kıyafetini şu şekilde kaydetmektedir: “Sırtında yakası kürklü bir çelebi 

gömleği, bir Türk kaftanı, başında kürkten bir külah, ayağında sırma işlemeli bir 

pantolon ile ….. bir kale kumandanı kılığına bürünüvermişti” (KK, 31). Eserdeki 

Başpiskopos siyah bir elbise giymektedir (KK, 17).  

 

Çoban kalın bir gocuk giyer (KK, 197). Saçaklı topuz elçilik alametidir (KK, 

212). 
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XX. Yüzyıla Ait Kıyafetler:  

 

Saygın bir adam görünüşü şu şekilde anlatılır: kıravatlı, ütülü pantalonlu, sinek 

kaydı tıraşlı, kol saatli (GZ: BÇV, 28).  

 

Ancak bir başka yerde resmî elbiseler giyen ve kravat takan insanlarla ilgili 

farklı bir algıdan bahsedilir. Buna göre geleneksel sokak hayatına mensup insanlar 

böyle giyimli kişileri kendilerinden saymaz ve onların sokakta görünmesini pek hayra 

yormazlar. Bu giyim tarzı onlarda kuşku uyandırır (S, 16).  

 

Köyünden göçmek üzere olan bir adama ait kıyafetler olarak karşımıza kep, 

kaput ve urba çıkar.  Kaput, asker paltosudur. Urba ise giysi, kıyafet anlamında bugün 

hâlâ kullanılmakta olan bir tabirdir. Adam, urbalarının bir defa ütü vurulduğu için 

şimdi kırış kırış olduğundan şikayetlenir: “Önce nasırlı elleriyle, kepini öne doğru 

yıkıp bir müddet başını kaşıdı. Kaputu, urbaları eskiden öyle buruşuk deldi emme o 

ütüv mü ne kefere malı, ona sokup çıkarmışlardı da, ondan öyleydi…” (GZ: BÇV, 65). 

 

 Eserlerde askerlerin giysilerine dair bazı bilgiler bulunmaktadır. Mesela bir 

mülazımın resmî kıyafetleri şu şekildedir: Pırıl pırıl parlatılmış körüklü çizmeler, külot 

pantolon, göğsü çapraz kesip palaskasıyla birleşen kayış, sağ tarafta asılı tabanca (S, 

19). 

Yine asker kıyafeti olarak kabaralı postal ifadesi geçer (S, 5). Bu, altında yassı 

ve iri başlı demir çivi çakılı bir bot çeşitidir.  

Daha evvel kimse tarafından giyilmemiş bir gömleğin ne kadar değerli 

olduğundan bahsedilir. Bu, kıyafetlerin bir kardeşten diğerine aktarıldığı, komşular 

arası alınıp verildiği, bir arkadaşın diğerine kıyafet ödünç verdiği zamanlar için büyük 

anlamlar ifade eden bir durumdur (GZ: BÇV, 75). Buna bir örnek de Asıl Sebep 

hikâyesidir. Hikâye, nişanlısıyla buluşacak arkadaşına pardesüsünü ödünç veren 

gencin asıl niyeti hakkındadır ve hikâyenin en önemli parçası pardesüdür (GZ: BÇV, 

17-18). 
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Bir mahalle mektebi hocasının kıyafetleri olarak sarık, tel çerçeveli beyzi 

gözlük ve kehribar tesbih zikredilmiştir (GZ: GZ, 99). 

Gece yatarken başa takke takıldığına dair şöyle bir ifade yer almaktadır: 

“başında gecelik takkesi” (GZ: PDK, 209). Paraların kadife kesede taşındığı 

belirtilmiştir (S, 24).  Aksesuar ya da ibadet eşyası olarak kullanılabilen kuka, gül, 

kehribar tesbih çeşitlerinden bahsedilir (S, 32). Kasket de erkeklerin başına taktığı 

aksesuarlardandır (GZ: BÇV, 58). 

 

4.2.2. Kadın Kıyafeti   
 

Kadın kıyafeti olarak siyah manto, başörtüsü ve ayakkabı geçer (S, 6). Bunlar 

geleneksel hayatı yansıtan kıyafetlerdir. Ayrıca kadınların çarşaf yerine kullandıkları 

hafif bir üst kıyafeti olan yeldirmeden bahsedilir (S, 43).  Kadınlar pazen entari ve yün 

fanila da giymektedir (GZ: BÇV, 24). XVI. yüzyılda Müslüman bir kadın örneği olan 

beyin kızkardeşi, kar beyazı namaz başörtüsü takmaktadır (KK, 71). 

Metinlerde modern kadın giysi ve kozmetik eşyalarından bahsedilirken 

bunların tasvip edilmediği, çirkin görüldüğü hissi okura yansıtılmaktadır. Mesela 

terekeyi inceleyen kadınlardan bahsedilirken uzun ve ojeyle kızartılmış tırnaklı 

ellerden, rimelli kirpiklerden, vücutlarının geniş bir şişmanlık içinde zayıf, yüzlerinin 

menşei bir Fransız veya Amerikan ismiyle gösterilmiş boyalarla kat kat olduğundan 

bahsedilir (GZ: BÇV, 68). “Yağlı bir kremle parlıyordu yüzü. Dudak boyası ağzının 

çevresine taşırılarak sürülmüştü” (GZ: GZ, 106) ifadesi okurda benzer bir his 

uyandırmaktadır. Zengin kadınların yüzünün nur yerine krempertev ile aydınlandığı 

söylenir (GZ: BÇV, 30).  

 

Modern kadın kıyafeti olarak japone entari yer almaktadır. Bu hafifçe düşük 

omuzlu kısa kollu bir elbise türüdür. “Japone entarisinin vücuduna sımsıkı sarılışında 

insanı çıldırtan bir şey vardı” (GZ: BÇV, 30). Bali markalı çoraplar (GZ: BÇV, 68) ve 

etek (GZ: BÇV, 82) de yazarın eserlerinde kadın kıyafeti olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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Kadın kıyafetlerinden bahsederken kumaş isimlerine yer verilmiştir. 

Bunlardan biri “şarabi krep döşin”dir (S, 18). Şarabi ifadesi bir çeşit bordo rengi ifade 

ederken krep döşin Fransızca “crêpe de Chine” terkibinin Türkçe söylenişidir ve Çin 

Krepi denen bir kumaş türünü ifade etmektedir. “Krep çok bükümlü iplikle dokunmuş 

bir tür ince kumaş”tır.61 

 

Yarım kalan romanda Taş Mescit gezmesi adı verilen bir eğlencede kadınların 

saat başı yahut yarım saatte bir kıyafetlerini değiştirmesinin ve yeni kıyafetine uygun 

olarak ortada bir süre salınmasının âdet olduğu söylenmekte ve son giydikleri kıyafet 

şöyle tarif edilmektedir: “Bürümcük ya da Trabzon hilalisinden gömlek, al canfesten 

bir şalvar ve kaftan. Kaftanın önü açık, bol yenli, üç etekli ipek kumaş sırma tel ile 

işlenmiş yaka ve kollarında sırma kaytanlar dikili” (ABÖA, 108). 

 

Kadın ziynetleri arasında elmas bir küpe (GZ: GZ, 107), yalancı bilezik (GZ: 

GZ, 117), takmadan kopan gümüş bilezikler (GZ: PD, 182) ve kına (GZ: GZ, 105) 

zikredilir. Ayrıca kadınlara anadan yadigar mücevherler kalabilmektedir. Yani 

kadınlar bazı mücevherlerini çocuklarına vermekte, bunlar da çocukları tarafından ana 

yadigarı olduğu için ayrıca önemsenmektedir (KK, 111).  

                                                        
61 “Krep”, TDK Güncel Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) 

“http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c064e20cf4f34.72

631606”, 04 Aralık 2018. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DİNSEL-BÜYÜSEL İÇERİKLİ İNANIŞLAR  

5.1. Halk İnanışları  
 

5.1.1. Yahudiliğe Dair İnanışlar 
   

 Hıristiyanlar arasında Yahudilerin uğursuz olduğuna ve pek çok âfetin, 

sıkıntının Yahudiler yüzünden çıktığına inanılmaktadır. Bu inanış bir romanında şu 

şekilde aktarılmaktadır:  

 

“Bütün Avrupada hastalıktan kuraklığa kadar, salgından çekirgeye kadar her felaketin 

Yahudilerin varlığından doğduğu fikri Avusturyada da kabul edilmekteydi… 

Nadasdy’nin yenilgisinin Yahudilerin uğursuzluğundan meydana geldiği 

belirtilmekteydi.” (UA, 192).  

 

Yahudiliğin anneden tevarüs ettiği kabul edilmektedir. Bu yüzden Yahudilere 

toplu olarak işkence yapılıp erkekleri öldürülse bile esir olarak başka yerlere 

gönderilecek kadınları, ırklarının devamını temin etmektedir. Yahudilerin bu inanışı 

romanda şu şekilde dile getirilmektedir:  

 

“Yine biliyorlardı ki hepsi tek tek öldürülseler bile bu Yehova’nın seçtiği 

milletin sonu olmazdı. Yaşlıların, özellikle genç kadınların kölelik veya başka 

maksatlarla seçilmeleri Viyana Yahudilerinin elde edebileceklerinin şu an için en 

fazlasıydı. Eğer bu mümkün olursa, seçilecek birkaç genç kadın, budanmak üzere olan 

gövdenin fışkınlarıydı. O filizler daha gür, daha güçlü, daha maksatlı bir gövde 

meydana getireceklerdi. Şu anda ölecek olanların hayalleri, istekleri ve ümitleri bu 

vücutlarda yaşayacak, bu kafalarda yeşereceklerdi. Böyle bir ümit ölümü kolaylaştıran 

bir histi. Yahudilerde diğer ırkların aksine anne ana unsur kabul edilirdi. Bu yüzden 

seçilen her kadın, büyüyen ümit demekti.” (UA, 194).  

 

Yahudilerin seçilmiş ırk olduklarına dair inanışları ise romanda bir Yahudi’nin 

dilinden şu şekilde aktarılmaktadır:  
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“Sade siz değil bütün insanlar benim milletime karşı hizmet etmeyi bir şeref 

saymalılar. Biz emrederiz, sizler hizmet edersiniz, biz büyüğüz, siz küçüksünüz. Biz 

Allah tarafından seçilmiş, siz bizim emrimizde görevlendirilmişsiniz. İlk insanın 

olumundan bu yana bu böyle olageldi ve sonuna kadar da böyle olmakta devam 

edecektir.” (UA, 221).  

 

Ayrıca başka bir romanda aktarıldığına göre Yahudiler karşılarındaki kişiyi 

sözlerine inandırmak için kutsal kitapları Tevrat üzerine yemin etmektedirler (KK, 

96).  

5.1.2. Hıristiyanlığa Dair İnanışlar 

 
 

Bahaeddin Özkişi’nin Köse Kadı ve Uçtaki Adam romanlarında 

Hıristiyanlığa dair çeşitli inanç ve uygulamalar fazlaca yer almaktadır. Bunda 

romanların geçtiği zaman ve mekanın büyük ölçüde etkisi vardır. Bir seri niteliği 

taşıyan bu romanlar, XVI. yüzyılda, Türkler ve Macarların birlikte yaşadığı 

Osmanlı’nın serhat boylarında geçmektedir. İki halkın etkileşim içinde oldukları, 

dostça birliktelikler sırasında bile birbirlerine hem siyasal hem kültürel üstünlük 

sağlamaya çalıştıkları bir ortam eserlerin genel havasını oluşturmaktadır. Bu sebeple 

İslamiyet ve Hıristiyanlık, Müslümanlar ve Hıristiyanlar eserlerde sürekli 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar için de bu dinlere ait inanç ve uygulamalara baş 

vurulmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki Bahaeddin Özkişi, bir Müslüman olarak 

mevcut Hıristiyanlığın tahrif edilmiş bir din olduğuna inanmaktadır. Bu inancının 

etkilerini eserlerde görmek mümkündür. Ayrıca eserlerin geçtiği zaman Avrupa’daki 

dinî reform öncesidir ve kilisenin mutlak otoriteyi temsil ettiği zamanlardır. Bu durum 

da eserlerde kendisine yer bulmuş, kilisenin ve kilise mensuplarının sorgulanamazlığı 

meselesi çeşitli vesilelerle eleştirilmiştir.  

 

Eserlerde yer alan Hıristiyanlık inancına dair tespitleri çeşitli başlıklar altında 

gruplandırmak mümkündür. 
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Hıristiyanlığa Dair Genel İnanışlar  

 

Hıristiyanlarda teslis inancı mevcuttur. Köse Kadı’da bu inancı yansıtan şöyle 

bir dua ifadesi bulunmaktadır: “Kardeşlerim, selametimiz için baba-oğul ve Ruh-ül 

Kudüse yalvarınız.” (KK, 102).   

 

Hıristiyanlara göre İsa, inananların günahlarına kefaret olmak üzere çarmıha 

gerilmiştir. İsa’nın çarmıha gerilişine gönderme yapılarak şöyle denilmektedir: 

“İsaydım, çarmıha gerili cesede bakıyor, gülüyordum.” (GZ: PDK, 165). 

 

Hıristiyanlar arasında kader inanışı da bulunmaktadır. Bu inanışa dair bir 

Hıristiyanın ağzından şu kelimeler dökülmektedir: “Kaderin bundan sonraki 

cilvelerine de yine beraberce katlanırız.” (KK, 123). 

 

Bir şeyin olması için Türkler nasıl ki Allah’ın izni ile diyorsa Hıristiyanlar da 

İsa’nın izni ile bir şeyin gerçekleşmesini dilemektedir: “Sık sık Arşidük’e Kont Gall 

Adam’ın izi üzerinde olduğunu, İsa müsaade ederse, yakında bu zor görevi başarı ile 

tamamlayacağını zannettiğini yazıyordu.” (KK, 130).  

 

 Aynı Müslümanlarda olduğu gibi Hıristiyanlarda da başa gelen kötülük 

Tanrı’dan bilinmektedir:  

 

“Bir bardak şaraba gönlünün bütün samimiyetiyle şükreden Macar köylüsü bu 

korkunç cinayetleri görüyor ve tuhaftır, bütün bu olanları İsa’dan biliyordu. O büyük 

peygamber, o merhametin müdafii büyük insan çoktan Macaristan’da adına kan 

akıtılan bir put olmuştu.” (KK, 132).  

 

Hıristiyanlar birinin din değiştirip Hıristiyan olmasını gönlünün Hristos ve 

Kutlu Meryem tarafından aydınlatılması ve kafirlikten kurtulması olarak 

değerlendirmektedirler (KK, 86). 
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Hıristiyan din adamları, Yohanna İncili’ndeki “Biri size gelir ve bu dini 

getirmezse onu evinize kabul etmeyiniz. Ve selamlamayınız. Kim böylelerini 

selamlarsa onun fena işlerine ortak olur” hükmünün bazı Hıristiyanlar tarafından sanki 

“kim size gelir de altın getirmezse…” diye söylenmiş gibi algılandığından, insanların 

inançlarında zayıflama olduğundan ve herkesin kendi menfaatine göre, mal mülk hırsı 

ile hareket ettiğinden şikayet etmektedirler (UA, 104). 

 

Hıristiyanlarda Ahiret İnancı 

 

Hıristiyanlarda da ahiret inanışı olduğu ve onların da dünyada iyilik yapanların 

ahirette karşılığını alacağına dair inanışları bulunduğu bir romanda şu şekilde 

işlenmektedir: “… öbür tarafta İsa sana ne verir bilmiyorum ama  ben Martali Matyas 

seni unutmayacağım. Ve memnun edeceğim.” Bu sözler iyilik yapan bir kadına 

söylenmektedir (KK, 76).  

 

Hıristiyanlardaki ahiret inanışıyla ilgili bir başka örnek dindar Hıristiyanların 

“cennet-i âlânın renkli bahçelerinde salınacağına” dair inanıştır. Cennet binbir renkli 

bir iklime ve akıl almaz güzelliklere sahiptir. Rahipler, öldükleri zaman diğer 

Hıristiyanlarla cennet-i âlânın billûr köşklerinde buluşacağına inanmaktadır (UA, 6).  

 

Papazlar belli bir konuda insanlara telkinde bulunup onları etkilemek 

istediklerinde gerek Hristos gerek Kutlu Papa adına, korkutucu cehennem ve mutluluk 

veren cennetten bahsetmektedirler. Yani onlar Hristos ve Papa adına insanları 

cehennemle korkutur ya da mutluluk veren cennetle etkilemeye çalışır (KK, 92).   

 

 Hıristiyanlara göre cennet, şarap akan derelerin, beni ye diye yalvaran olgun 

cennet meyvelerinin, mezâmir çağıran altın sesli melâike-i kiramın zevkinin 

çıkarıldığı bir yerdir (UA, 6).  

 

 Köse Kadı’da Deli Gak isimli casusa, Ali Bey ve Köse Kadı’ya suikast 

düzenlemesi görevi tebliğ edilen mektupta “Hristos adına bunu sağlayınız, Hıristiyan 
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kardeşlerim. Sizi temin ederim ki, bu görevi başaracak olana, kutlu Papa, İsa adına 

azizlik verecek ve cennete sokacaktır. … İsa, Meryem ve Rûh-ül Kudüs sizinle 

beraberdir.” (KK, 190)  ifadelerine yer verilmiş, cennetin nasıl kazanıldığına dair 

inanış yansıtılmıştır.  

  

Hıristiyanların Dinî Ritüelleri 

 

 Hıristiyanların belli zamanlarda çan çaldıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. 

İnançları gereği Hıristiyanlar sabah vaktinde de çan çalmaktadırlar. Bu uygulama bir 

romanda şu şekilde geçmektedir: “… köye girdiğinde sabah çanları çoktan çalmıştı.” 

(KK, 75). Hıristiyanlar Müslümanlara karşı zafer kazandığında da kiliselerde günlerce 

çan çalınır ve bayram yapılırdı (UA, 236).  

 

 Hıristiyanlar kilisede sabah ayini yapmaktadırlar. İbadethanelerinde kutsal 

kabul ettikleri kişilerin heykelleri bulunmakta ve bu heykeller dindar Hıristiyanlarda 

çeşitli duyguların uyanmasını sağlamaktadır:  

 

“İsa affetsin; doğrusu, kilisenin bugün cemaatsız oluşu rahibi memnun etmişti. 

Yapayalnız ibadethanede, daha bir vecd ile diz çökmüş ve istiğraka dalmıştı. Koca 

kilisede bir Meryem ve bir de kendi vardı. Bütün her şeyden sıyrılmış, bu Cenova 

Meryemi’nin yumuşacık, merhamet akan yüzünden, huzurlar, vecdler ve mağfiretler 

gönlüne ılık ılık dolmuştu. Belki de gözünün zayıflamasından olacak, gün geçtikçe 

heykeli bir sis ardından görüyor gibiydi. Bu hal gönlünü pek hoşnut ediyor; içi daha 

uhrevî hislerle doluydu. Çünkü, heykel böylece heykel olmaktan çıkıyor, şeklin çok 

üstünde daha erişilmez bir varlığa dönüşüyordu.” (UA, 5).    

 

Hıristiyanlar büyük bir aziz kabul edip saygı duydukları kişinin heykelini 

kutsal bir kiliseye koyup hakkında da türlü hayali anlatılar üretmektedirler (UA, 54).  

 

Hıristiyanların kiliselerine yaslı aile tabloları asma uygulamasına bir hikâyede 

şu şekilde yer verilmektedir: “Asrımızda yaşamış olsalardı, tabii ki onlar da kiliselerin 

duvarlarını yaslı aile tablolarıyla süslerler…” (GZ: GZ, 156). 
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 Bir romanda karşımıza çıktığına göre Hıristiyanlar akşamları odalarında 

bulunan haç ve ikona önünde dua ederler:   

 

“Önünde daima mum yanan haçın ve İkona’nın önünde saygıyla diz çöktü. Dini bütün 

bir Hıristiyan gibi akşam duasını yaptı. Ve yatağına uzandı.” (UA, 199).  

   

Hıristiyan din adamları olan rahiplerin görevi şu cümle ile ortaya koyulmuş ve 

onun insanın hem vaftizinde hem de ölümündeki vazifesi yansıtılmıştır: “Vaftiz 

geçidinden ağlayarak hayata başlayan bebecikler, dostlarının gözyaşları ile ebedi 

hayata yine onun eliyle selâmetlenmişlerdi.” (UA,6).  

Hıristiyanlar için pazar günü kutsaldır, o gün işler öğleye kadar yapılır ve 

işçilere şarap dağıtılır (KK, 37-38). 

 

Hıristiyanların Kendi Din Büyüklerine Bakışı 

  

Hıristiyanlıkta İsa çoban, ona inananlar ise onun kuzuları olarak 

görülmektedir. Bu inanış şu şekilde dile getirilmektedir:  

 

“Bulutların üzerindeki tahtından dünyadaki kuzularını seyreden çobana; gördün kutsal 

İsa, dedi. Onları bu kararından vazgeçirebilmek için gücüm yettiğince peşlerinden 

koştum.” (UA, 30).   

  

Aynı inanışın “Hristos’un kuzuları” şeklinde ifade edildiği de görülmektedir 

(UA, 52). Hristos’a saygıyı belirtmek için adı geçtiğinde haç çıkarılmaktadır (KK, 11).  

Dilenirken, yardım istenirken de yine Hristos hakkı için istenmektedir: “Hristos hakkı 

için biraz yiyecek, diye yalvardı.” (KK, 75).  

 

Hıristiyanlar arasında Meryem çok önemlidir. O yalnız İsa’nın annesi değil, 

mucizeler sahibi bir kimsedir. Meryem’in bazı mucizeleri olabileceğine dair şu 

ifadeler kullanılmaktadır: “Gözlerini kutlu Meryem kör etmişti de, kafir Türk 

görmemiş miydi?” (KK, 63).  
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Hıristiyanlara göre kutsal papa Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir. Onun 

bedduları tutmakta ve bedduasına uğrayan kişiler en kötü hastalıklarla yok olmaktadır 

(UA, 213).     

 

Hıristiyan halk arasında bazı Hıristiyan din adamlarının yaptıkları kimi şeyler 

çok kötü de olsa onların bunları ilahi ilhamla yaptığına dair bir inanış bulunmaktadır 

(KK, 94). Hıristiyan halk bir papazın mahkeme tarafından cezalandırılmasının, papaz 

suçlu olduğu halde büyük bir belaya yol açacağına inanmakta, salgınlar, tufanlar 

beklemektedir (KK, 159). 

  

 Hıristiyan bir din adamı olan Rahip Milko’nun kademi uğurlu sayılır. Rahibin 

çıraklara verdiği erik kuruları, elma kakları şifalı addedilir; ustalar çıraklarının elinden 

onları alıp ilerde gelebilecek bir hastalık için saklarlar (KK, 248). 

 

Hıristiyanların Müslümanlara Bakışı 

 

 

Hıristiyanlara göre  Müslümanlar kafirdir. Hıristiyanlar Müslümanlar için 

“Müslüman zındıklar” ifadesini kullanmaktadır (KK, 9). Hıristiyanlara göre 

Müslümanlar, İsa’nın şefaatine nail olamayacak olan kafirlerdir ve onlar cehennemin 

esfel-i sâfilîninde binbir acı içinde kıvranacaktır (UA, 6). 

 

Uçtaki Adam’da  belirtildiğine göre papalık makamı Müslümanları sevmeyi 

men etmektedir ve bu kilise gözünde ağır bir suçtur (UA, 6). Hıristiyanlar kafir 

Türklerle savaşın kiliseye hizmet olduğuna ve İsa’yı memnun ettiğine inanmaktadır 

ve onun için savaşta coşkun ve heveslidirler (UA, 168). 

 

Hıristiyanlarda Hristos’un gökte bulunduğu ve oradan dünyada olup bitenleri 

izlediği inanışı bulunmaktadır. Ayrıca romanda aktarıldığına göre yüksek rütbeli 

Hıristiyan din adamları suçu olsun ya da olmasın kafir Türk’e zarar vermenin ve 

işkence etmenin İsa’nın kendilerini takdis etmesine sebep olacak bir nevi ibadet 
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olduğuna inanmaktadırlar (KK, 57). Müslüman bir esire eziyet edilip derisi yüzülürken 

Hıristiyan bir din adamı şöyle demektedir: “Yaptıklarımızı şu anda Hristos 

gökyüzünden seyretmekte ve biz gerçek Hıristiyan kullarını yaptıklarımız için takdis 

etmektedir.” (KK, 57). 

 

Hıristiyan ve Müslümanların inanışları arasındaki fark şu şekilde dile 

getirilmektedir:  

 

“Türkü savaşa zorlayan ne kin, ne de zenginlik hırsıdır. Onlar ancak fetih ve istila 

yoluyla inancını yaymak ve dinlerine hizmet etmek için yaşarlar. Böyle olunca ne 

siyasi, ne milli, ne dini kanaatları, emirleri altındaki Hıristiyan topluluklara ve esirlere 

kötü muamele etmelerine müsade eder. Onların dini kanaatları Hıristiyanlardan nefret 

etmelerine engeldir. Belki Hıristiyanlara batıl inançlarından ötürü acırlar ve onları 

küçümserler. Oysa biz Müslümanları, özellikle Müslüman Tükleri İsa dininin 

düşmanları kabul eder; Hıristiyan ülkelerine gelip yerleşmiş bu adamlardan haklı 

olarak nefret ederiz. Bir yerde genel ve hakim fikir nefretse orada tabii ki insan sevgisi, 

insaf, merhamet ve vicdan akla gelemez.” (UA, 159).  

  

 Hıristiyanların, Türklerin galibiyeti ve onlardan korku neticesinde yaptıkları 

bir ayin şu şekilde yazılmıştır:  

 

“Artık iyice biliyordu ki, Türk kafirinin karşısında durabilecek bir tek kuvvet Tanrıdır. 

Kiliseler kraldan aldıkları emirle, günde üç kez çan çalarak, Hıristiyanları Allah’a 

yakarmaya çağırdılar ve buna Türk çanı ismi verildi. Bu davranış çaresizliğin ve 

yılgınlığın en belirli ifadesiydi. Kilise, türlü desiseleriyle elde edemediğini Türk 

çanlarında yapılan ayin ve İsa adı verilen puta en vahşi biçimde sunduğu kurbanlarla, 

ayakta durmaya çalışıyordu.” (UA, 169).  

  

Müslümanların abdest alma âdetlerini yadırgayan bir Hıristiyan, babası 

başpiskoposun vücuduna yalnız vaftiz suyu değdiğini söylemekte ve bunu Hristos’un 

emirlerine bağlılık olarak değerlendirmektedir. Hıristiyanlarda böyle bir inanışın 

varlığı bu metinde işlenmektedir (KK, 11). 
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Hıristiyan papaz ve Müslüman bir din adamının inandıkları dinleri birbirlerine 

kabul ettirebilmek için sohbetler ettikleri belirtilir, yani irşad her iki dinde de  

bulunmaktadır. Bu tartışmalar esnasında Mevlana ve Aziz Nikola’dan da 

bahsedilmektedir (KK, 86). Mevlana ve Aziz Nikola gibi dinde önemli olan kişiler 

yazar tarafından anlatımı zenginleştirmek maksadıyla kullanılmıştır. 

  

Hıristiyanlık İçindeki Mezhep ve Görüşlere Dair Bilgiler 

 

Köse Kadı romanında Hıristiyan mezheplerinden Katoliklik, Protestanlık, 

Lütercilik ve Kalvencilik’ten bahsedilmektedir (KK, 144). Ayrıca Bağbozumu 

bayramında Aryanus ve yasaklı Unitarius mezhebine mensup keşişlerin inançlarını 

halka tebliğ ettikleri görülür. Bu yeni mezheplerin Katolik ve Protestanların kanlı 

mücadelesine rağmen hızla yayıldıklarından bahsedilir.  Bu hızlı yayılmada Türklerin 

etkisi olduğu, hatta İstolni-Belgrat Beyi’nin bu inançları serbest bırakmakla 

yetinmeyip, bizzat vaazlarına gidip dinlediği ve böylece Hıristiyan halkı teşvik ettiği 

dile getirilir (KK, 153).   

 

Hazreti İsa’ya inen mukaddes kitap İncil, bizzat onun dünyada olduğu 

dönemde ve onun denetimi altında kaleme alınamamış, bu sebeple bazı farklı nüshaları 

oluşmuştur. Bu nüshaların 325 yılında İznik’te yapılan bir konsülde dörde 

düşürüldüğü tarih kitaplarında yer almaktadır. Köse Kadı’da, Arşidük Karoli’nin 

babası ağzından bu bilgilere işaret edilen eleştiri ifadeleri, şu şekilde yer almaktadır:  

 

“Bir gün bir bölgede çok iyi bir insan çıkıyor. Ve bu mükemmel insan 

masallaşmış ve yozlaştırılmış rivayetlerle asrımızı buluyor. Her geçen yılın ve her 

gelen şahsın şekilden şekile soktuğu İsa’dır bu. Ona Allah’ın oğlu olmak izafe 

ediliyor.  .... Aynı zamanda Meryem’in oğlu… Belki bu çok eski ve güdük idrakli bir 

kavmin hayaliydi sadece. Hayaller istikbal tarlalarına ekilmiş tohumlardır yavrum. Ve 

Hristos yüzyıllar evveli hayalinin bize hediyesidir. Bize o ‘tanrı şehzadesi’nin 

düşünce, fiil ve varlığını söyleyen birbirinden ayrı on iki kitap var. Bu, on iki ayrı 

insan fikri demektir.  … Tanrı adedinin İznik’te insanlar tarafından tayin edildiği bir 
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inancın, esaslarını insan fikirlerinden alan bir dinin biz savunucuları, senin o kuvvet 

dediğin nesnenin sahibi olabilir miydik?” (KK, 171).  

 

 Uçtaki Adam’da XVI. yüzyıl Hıristiyan Avrupa’sında yayılmakta olan bir 

“yeni ahlak” anlayışından söz edilir ve bu anlayışın yaygınlaşmasıyla günah çıkarma 

hücrelerinin önünün boşalmaya başladığından, bizzat günah kavramının değişikliğe 

uğradığından söz edilir. Buna sebep Martin Teşkilatı isimli gizli bir örgüt tarafından 

içinde papazların da bulunduğu çeşitli meslek gruplarına ait kimselerin, boyunlarına 

suçlarına dair yaftalar asılarak öldürülmesidir. Kilise bu yeni anlayışın önüne geçmek 

için sert tedbirler alır. Bu tedbirlere bu gizli cemiyeti fiilen ya da fikren 

destekleyenlerin aforoz edilmesi de dâhildir. Papa onlara bizzat beddua ederek devasız 

hastalıklara uğramalarına sebep olacaktır. Eğer pişman olanlar varsa onları da din 

adamları yeniden vaftiz edecek ve cehennem azabından kurtulacaklarına dair papa 

kendilerine söz verecektir (UA, 212-214). 

 

Hıristiyan din adamlarının, sapık dini fikirler yaydığı düşünülen insanları ya 

yaktığı, ya kaynar suda haşladığı ya da ağızlarına eritilmiş yağ veya kurşun akıttığı 

söylenmektedir. Bu da Hıristiyan halkın kiliseden korkması ve çekinmesine sebep 

olmaktadır ki kilise mensupları da onları itaat altına almak için bu korkunun gerekli 

olduğuna inanmaktadırlar (UA, 103).  

Hıristiyanların İnançlarıyla Bağlantılı Kalıp İfadeler 

 

 Hıristiyanların çeşitli durumlarda kullandıkları, inançlarını yansıtan kalıp 

ifadeler bulunmaktadır. Mesela bir şeyin gerçekten iyi yapıldığını belirtmek için, “Az 

sayıda olmalarına rağmen Hristos hakkı için iyi çalışıyorlar.” denilmektedir (KK, 

28).  

 

Hıristiyanlar sevmedikleri birinden bahsederken biraz da beddua yollu olarak 

canını şeytan götürsün demektedirler: “Ayrıca canını şeytanlar götüresi Kara Ali Bey 

de sağdı.” (UA, 35). 
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  Piskopos birini iyiliğinden dolayı takdis ederken şu ifadeleri kullanır: 

“Rabbimiz Mesih İsa’nın şanı, Aziz Dominikus ve Roma katolik kilisesinin şerefi ve 

mukaddes papanın şevketi için…” (UA, 103). 

  

Hıristiyanların birisinden bir şeyi yapmasını çok güçlü bir şekilde ve 

yalvarırcasına istediklerinde “Hristos aşkına!”  (KK, 30); ölüm gibi kötü bir durumla 

karşılaştıklarında ise kendisinden medet umarak “Kutsal Meryem!” dedikleri 

nakledilmiştir (KK, 38).  

 

Hıristiyan birisinin, karşısındaki insanı inandırmak istediğinde, “Meryem, İsa, 

Ruhül Kudüs aşkına anlamaya çalışın” ifadesini kullandığı görülmektedir (KK, 54).  

 

Birisine yalvarırken, ondan bir şeyi yapmamasını isterken de şöyle 

söylenmektedir: “Yapmayın, Kutsal İsa adına yapmayın.” (KK, 75). 

  

  Hıristiyanlar dinen yanlış olduğuna inandıkları bir düşünce karşısında İsa 

affetsin kalıp ifadesini kullanmaktadır: “İsa affetsin; doğrusu, kilisenin bugün 

cemaatsız oluşu rahibi memnun etmişti.” (UA, 5). 

 

Kendilerini çaresiz hissedip üzüldüklerinde “Yüce Meryem” kalıp ifadesini 

kullanmaktadır (UA, 6). 

 

5.1.3. İslamiyete Dair İnanışlar 
 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde İslam’a dair inanışlar büyük yekün 

tutmaktadır. Bundaki temel sebep, yazarın eserleri vasıtasıyla inandığı değerleri 

tanıtma ve anlatma kaygısı içinde olmasıdır. Eserlerindeki ana karakterler dinine ve 

vatanına bağlı, bu uğurda canını verecek pervasızlıkta kimselerdir. Bu karakterlerin 

inanç dünyasını yansıtmak üzere inandıkları dinin temel hükümlerinden ve 

ritüellerinden sıklıkla bahsedilmiştir.  
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İslamiyete Dair Genel İnanışlar 

 

 

İslam’da Allah’ın her şeyi, kalplerde gizli olanları bile bildiğine dair inanış 

vardır. “Gerçi biliyordu ki Allah’a her şey ayandır. Kadir Mevlam, ondan gizli olan 

şey var mı idi ki.” (GZ: BÇV, 53). 

 

Her konuda, neticesi ne olursa olsun, İslam şaşmaz bir ölçü olarak düşünülür. 

Bu sebeple devletin varoluşu, hükümdarın hükmünün, dinin hükümleriyle aynı 

olmasına bağlanır (UA, 93). 

 

İmanın şartları arasında hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak bahsi yer 

alır. Dolayısıyla samimi Müslümanlar, başına gelen kötülüğün, kimin eliyle olursa 

olsun, Allah’tan geldiğini düşünür ve buna sabretmeye çalışır. Bu inancın bir 

tezahürünü, kendisine tecavüz edilmesi sonucu hamile kalan bir karakterin, doğan 

çocuğuna merhametle yaklaşması sırasında söylediği şu sözlerde görürüz: 

 

“Ben Müslümanım. İnancım, bize gelen hayır ve şerrin Allah’tan olduğunadır. Bu 

inançladır ki bu yavruya bakıyor, ona şefkat gösteriyorum” (KK, 109).  

 

İmanın bir diğer şartı kadere inanmaktır. Kader inancının farklı bir yönüne 

“Misafir Geldi” hikâyesinde temas edilmektedir. Bu hikâyede bir aralık kahraman 

geçmişte yaşanan bir olayı hatırlar. Çalıştıkları iş yerinde bir an krikonun kayması ile 

arkadaşlarından biri arabanın altında kalır. Bunun üzerine bazıları: “E, alınyazısı!” 

(GZ: BÇV, 22) derler. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılmadan, yeterli tedbir 

alınmamaktan kaynaklanmış olabilecek bir feci kazanın suçu kadere yüklenir.  

 

 Müslümanların Allah’ın emirlerini yaymakla mükellef olduğuna dair şöyle bir 

inanış nakledilmektedir: “… Müslüman ayakta kaldığı, nefes aldığı her an inancını 

yaymak ve bu yolda cihatla emrolunmuştur. İslam’da, Allah’a Rabb-ül Müslimin 

değil, Rabb-ül Alemin denir. Madem ki, Allah bütün insanların Rabbidir, o halde bize 

düşen vazife O’nun gerçek nurunu şu veya bu millet demeden yaymaktır.” (KK, 69). 
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Hatta bu yolda her türlü fedakarlığı göze aldıklarını da belirtmektedirler: “… madem 

Din-i Mübin uğruna başımızı koymuşuz, gayrı geride çekinilecek ne var.” (KK, 69).  

 

 Müslüman Türk için İslamiyet çok önemli olduğundan birinin İslamiyeti kabul 

etmesini “…gönlü İslam nuru ile nurlanır, ola ki Din-i Mübin ve vatan için hayırlı işler 

görür. Böylece bahtsız anacığının ruhunu şad eder.” (KK, 71), diyerek dilerler. Bu 

önemli bir ifadedir zira İslam’a hizmet için bir şeyler yapan evladın ölen anasının 

ruhunu şad edeceği inancı vardır. 

  

 İslamiyet’i kabul etmeyen ve Müslümanlara dost olmayan kişi çok yakın 

akraba bile olsa dışlanmaktadır. Metinde Ali Bey, Hıristiyan olarak yetişen yeğeni için 

şöyle diyor: 

  

“Dinimizin ya dostu ya düşmanı vardır. Dostu dostluk için çalışır. Düşmanı ise ya yola 

gelir, ya da ölür. Huzur-u Rabb-ül Aleminde gereksiz muhabbet yüzünden sual 

olunmak istemem. Dua edelim de rabbim bir yılandan bir insan halk etmiş olsun. 

Yoksa onu billah yaşatmam. Kadının yüzündeki sevinç, yerini kararlı bir ifadeye 

bıraktı, Eğer dedi, O insan olmazsa ve sen hemşirem oğludur diye merhamet 

edersen…. – küçücük zarif ellerini uzattı, sıkıca yumulmuş parmakları arasında hayali 

bir bıçak tutuyor gibiydi. – Nah bu ellerimle onun canını alırım.” (KK, 71-72).  

 

Yukarıdaki ifadelerde Bey ve kız kardeşi, İslam’a düşmanlık ederse 

yeğenlerini öldüreceklerinden söz ederler. Burada öldürmeye kadar giden durum, söz 

konusu kişinin kale beyi olmasından, güvenlikle ilgili oluşabilecek bir zaafa izin 

veremeyeceğinden kaynaklanmaktadır.  

 

Allah’ın her an her yerde hazır ve nazır olduğu inancı vardır. Bu inanç 

Müslümanları yalnızken bile yalnız olmadıkları idrakiyle her an edepli olmaya sevk 

eder. Böylece yalnızlık Müslümanı korkutan bir his olmaktan çıkar, bilakis özlenilen 

bir zamana dönüşür. Sokollu Mehmet Paşa bu inançları yansıtan karakterdir. 

Kendisinden “…samimi bir Müslümandı. O, Allahütealânın her yerde hazır ve nazır 

oluşunu öylesine içinden hissetmişti ki,  en yorgun gecelerinde bile yaradana karşı 
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utancından ayaklarını şöyle bir uzatarak yatmamıştı. …Uzun tecrübesiyle biliyordu ki, 

gerçek beraber oluş, aşk-ı Muhammedîyle biledir. Ve yalnızlık Rabbülâlemînin en 

sarih idrak edildiği ortamdır.” diye bahsedilen Vezir-i Azam’ın teheccüd namazı 

kıldığı beyan edilmiştir (UA, 83, 84). 

 

İslam’da asıl olanın kulun duası ve gayretinden sonra Allah’ın takdirine razı 

olmasıdır. Telli Hasan Paşa’nın birbiri ardına seferleri sonrası zafer müyesser olunca, 

eserde bu durumdan “Nihayet Rabbülâlemîn Telli Hasan Paşa’nın duasını kabul etmiş, 

istediğini vermişti. Bu durumda küffar artık yıllarca başını kaldıramazdı.” diye 

bahsedilir. Elde edilen tüm zaferlerin kabul edilmiş duaların neticesi olduğuna dair 

inanç burada görülmektedir (UA, 178).  

 

Başarının, Allah’ın izni ile olduğuna inanılmaktadır: “Rabbimin izniyle burada 

akıl almaz muvaffakiyteler göstermişti.” (UA, 11).   

 

Dua ile ilgili başka bir örnek bir hikayede karşımıza çıkar. Köyde yoksul, eşini 

kaybetmiş bir anne, hikâye kahramanları arasındadır. Bu kadın dara düştükçe seccade 

üzerinde, Allah’a dua etmektedir: “Anamı seccadede, kınalı ellerini duada bulurdum.” 

(GZ: GZ, 105). 

 

Gözleriniz ve kalpleriniz size hoş gelen, gerçekte şeytana ait bir örtüyle 

örtülmüştür” (S, 123) cümlesinde Araf Suresi 179. ayete telmih vardır.62 

 

Dini kişi veya figürler olarak şu ifadeler yer alıyor: “Milat, Hz. Muhammed, 

şu veya bu tarih… Aynı anda Süleyman ve Neron devirlerindeyim.” (GZ: BÇV, 23). 

 

                                                        
62 “Andolsun ki, cinden ve insten çoklarını cehennem için yarattık, onların kalbleri vardır ki, onlar ile 

anlayamazlar ve onların gözleri vardır ki, onlar ile göremezler ve onların kulakları vardır ki, onlar ile 

işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler, belki onlar daha sapıktırlar. İşte gâfil olanlar onlardır.” Araf Suresi 179. 

Ayet, çev. Ömer Nasuhi Bilmen, (Çevrimiçi) 

http://www.kuranmeali.org/7/araf_suresi/179.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx, 12 Aralık 2018. 

 

http://www.kuranmeali.org/7/araf_suresi/179.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
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Müslümanlar birinin Müslüman olmasını, Hak Tealanın ilahi hidayetinin 

erişmesi, kararmış kalbinin din-i mübin ile aydınlanması olarak 

değerlendirmektedirler (KK, 86). Ayrıca Müslüman halk bir Hıristiyan’ın din 

değiştirip Müslüman olunca sünnet de olması gerektiğine inanmaktadır (KK, 86).  

 

Günahlara Dair İnanışlar 

 

İslamiyet’e göre şarap içmek haramdır. Bununla birlikte Müslüman casuslar 

içinde Hıristiyan gibi görünenler mecbur kaldıkları durumda şarap içerler. Burada 

mecbur kalmanın önemli bir kıstas olduğunu görürüz. Zira bir defasında Martali 

Matyas, zihni türlü düşünceyle meşgulken rastgele bir meyhaneye girer ve hiç farkına 

varmaksızın üçüncü kadeh şarabı içmekte olduğunu bir an kavrar. Bu farkına varış 

sonrası dehşet içinde kalır. Küffar ülkesinde bulunmanın iman ettiği değerler arasına 

böylece sızıvermesi, adeta haram bir şeyi normal kabul eder duruma gelmesi, 

gösterdiği bu gaflet onu derinden etkiler (UA, 218). 

 

Kibrin, Allah’ın en sevmediği ve affetmediği zaaflardan biri olduğu söylenir 

(UA, 93). 

 

Allah’ın yarattığı canlıları sebepsiz yere öldürmenin günah olduğuna 

inanılmaktadır. Deredeki kurbağaları öldüren kişiye “Bunlar da bizim gibi, Allah 

bunlara da can vermiş, günah be çavuşum” der arkadaşları (GZ: BÇV, 31).  

 

Müslümanlar intiharın büyük günah olduğu inancına sahiptir. Çünkü intihar 

eden kişi hem en büyük günahlardan olan Allah’tan ümidini kesmek günahına, hem 

bir cinayet işlemek günahına girerler ve intihar girişimi başarıya ulaştığı takdirde tövbe 

etme şansına sahip olmazlar: 

 

“Zihnim mütemadiyen kendimi öldürmek için fırsat kolluyor. İmansız gitmek 

korkum olmasa ve Allah’dan ümit kesmenin ağır bir suç olduğunu bilmesem sanırım 

bunu çoktan yapardım” (KK, 111).   
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Gaza için kılıç kuşananlar cenkten kaçarlarsa, cenge gitmek istemezlerse, 

kılıçlarının Hazreti Peygamber katında kendilerinden hesap soracağına inanılmaktadır. 

Bu inancı ifade etmek üzere Tosun Ağa karakteri şöyle der: “Ya bu pusatları neden 

kuşandık dersiniz? Hazreti Peygamber katında her kılıç, hakkını bizden sormaz mı 

sanırsınız?”  (KK, 61). 

 

Yazar hikâyeyi zenginleştiren, renklendiren bir unsur olarak dünyadaki ilk 

cinayet günahı hikâyesi olarak bilinen Habil ile Kabil anlatısını biraz farklı bir şekilde 

kulanmıştır. “Ve genç bir adam, Kabil, akan suya bakarak ilk insan hayalini 

kuruyordu. Habil, olanlar yetmezmiş gibi, odamda bu gece Kabil’i öldürdü.” (GZ: GZ, 

141). 

 

Müslümanların Dinî Ritüelleri 

 

Müslümanların en temel dinî ritüelleri namaz kılmak ve bunun için gerekli olan 

temizlik şartını yerine getirmek yani abdest almaktır. Eserlerde namaz ve abdeste pek 

çok yerde değinilmiştir.  

 

Namazdan önce Müslümanlar abdest alır. Musluktan su akmadığı zamanlarda 

abdest almak için birinin yardımına ihtiyaç duyulurdu. Birisi testi ile suyu döker, o kişi 

de abdestini alırdı.” (KK, 35).  

 

Türklerin abdest almalarına dair inanışları bir Hıristiyan gözüyle şöyle 

aktarılmaktadır:  

 

“Müslüman kafirinin hepsi böyle davranır. Bunlar her gün birkaç kere ellerini, 

yüzlerini yıkarlar… bunların sapık inançlarında yıkanmak vardır. Her Müslüman 

günde beş vakit elini, ayağını, yüzünü yıkar. Onların günah çıkartan papazları yoktur. 

Herhalde Tanrı katında böylece temizlendiklerine inanıyorlar. Hafta geçmez ki, 

vücutlarını da yıkamamış olsunlar.” (KK, 10-11).  

 

Müslümanlar günde beş vakit farz namaz kılmaktadır. Bu namazları erkekler 

genellikle camide, cemaat ile kılarlar. İnsanlar namaza ezan sesi ile davet edilir.  Ezanı 



 

134 
 

ilk okuyan kişi Hz. Bilal-i Habeşî’dir. Bir hikayede Bilal’in ezan okuyuşuna gönderme 

ile şu ifadelere yer vermiştir: “Bir Bilal daveti dudaklarımda besteleniyordu. Namaz 

uykudan hayırlıdır diye sesleniyordum Kabe üstünden” (GZ: PDK, 165). 

 

Uçtaki Adam’da Ali Bey ve Murat Bey, sabah namaz vakti Meydan 

Camiinden saba makamında okunan selanın ardından, namaza yetişebilmek için 

abdest alırlar (UA, 50). 

 

Bir ikindi namazını müteakip dua edilir ve amin denir. Ardından huruç hareketi 

başlar. Bu vakit namazı da olsa, harekat öncesi toplu dua yapılması dikkat çekicidir 

(AU, 24). 

 

İnanca dair abdest alma namaz kılma unsurlarını yazar başka yerlerde de 

kullanmıştır. Kale kumandanı evine gelen misafirler ile beraber abdest alır ve birlikte 

namaz kılarlar: “Birkaç nezaket konuşmasından sonra beraberce abdest alıp akşam 

namazına durdular.” (UA, 10). “Sabah ezanı çevre tepelerde yankı yaparken abdest 

tazeledi ve meydan camiine yürüdü.” (KK, 59). 

  

Müslüman Türklerin cuma gecesini önemseyip ibadetle geçirdiklerine dair 

bilgiler bulunmaktadır: “Türkler perşembeyi cumaya bağlayan gece dinlerinin gereği 

ibadetle meşgul olacaklardır” (KK, 134). 

 

Müslümanların cuma günleri öğle vaktine münhasıran kıldıkları cuma namazı 

çok önemli bir ritüeldir. Bey ve sıradan halk bu namazda hep birliktedir ve protokol 

yoktur, kimsenin yeri belli değildir, bey de olsa yer yoksa halkın arkalarında arka 

saflarda namaza durur. Cami kalabalık olduğunda avluya serilen hasırlar üzerinde 

namaz kılınmaktadır (KK, 87).  Sebepsiz yere cuma namazını terk eden Müslümanın 

İslam dinine göre cenaze namazının da kılınmayacağına inanılır (UA, 54). 

 

Müslüman Türklerin ele geçirdikleri yerlerde önce camii inşaa ettirdiklerine 

dair bilgi bulunmaktadır: “Armudunun, elmasının ve kadınının güzelliği ile tanınmış 

Yanıkkale’nin yeni efendileri meydanda bir camii inşaatı ile işe başladılar” (KK, 156). 
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 İslam Tasavvufu İle İlgili Bilgiler 

 

Müslümanlarda insanların yalnız başlarında değil, kalplerinde de gözleri 

olduğuna; bu göz ile bir şeyin asıl hikmetinin kavrandığına inanılmaktadır. En büyük 

cihad olarak ise insanın kendi nefsiyle olan cihadı kabul edilmektedir. Bu inancın bir 

örneğini Uçtaki Adam romanında görürüz. Ali Bey’in oğlu Murat’ın, aldığı darbeyle 

gözleri görmez olunca, Şeyh Necmettin Efendi onun gazasını tebrik ettikten sonra, 

İslam yolunda verilen bir çift gözün Rab katında sonsuz mükafatı olduğunu söyler. 

Bununla birlikte önemli olanın kalp gözünü açmak olduğundan ve kendisinin artık ona 

bu konuda yardım edeceğinden bahseder. İslam yolunda iki türlü savaş olduğunu, 

birinde kafirle, diğerinde kafir olan nefisle mücadele edildiğini, nefisle mücadelenin 

ise insanı gerçek insan yapacağını anlatır (UA, 201). 

 

Daha sonra Ahmet’in nefsiyle mücadelesinde şeyh dedesinin rehberlik ettiğini, 

ona bir zikir telkin ettiğini, gelgitlerini, riyazatı ve az uykuyu tercih etmeye 

başladığını, nefis isimli kafirin bir an bile kendisini boş bırakmadığından her daim 

tetikte durduğunu; bu esnada karşı konulması imkansız mutlak iradeyi daha iyi 

kavradığını, nefisle mücadelede kazanabilmenin ancak olanda hayır vardır 

düşüncesiyle tam bir teslimiyet kazanmakla mümkün olacağını anladığını, her şeydeki 

iyi tarafı ve iyiliği görmeyi öğrenişini eserde takip ederiz. Tüm bunlar İslam 

tasavvufunun mürşid-mürid ilişkisi, riyazat, göz açıp kapayıncaya kadar bir an için 

bile olsa nefsi boş bırakmamak, teslimiyet gibi inanç düsturlarını sezdiren detaylar 

olarak karşımıza çıkar ve tasavvuf yolunda, seyrü süluka çıkmış bir kişinin geçeceği 

yolları, yaşayacağı hisleri işaret eder (UA, 203-205). 

 

  Bir hikâyede imam, cemaate vaaz ederken Hazreti Muhammed’in “Ölmeden 

önce ölünüz.” hadis-i şerifine telmihle şöyle söyler: “Cemaat-ı müslimin, muhterem 

cemaat, ölüversin içinizdeki ben. Ben yok olsa açılsa Bab-ı sır. Ölümden korkar mı tez 

ölen kimse. Ölseniz, ölmeden ölseniz. Vücut erise, fena erise. Aşk-ı ilahi kan yerine 

deveran etse damarlarınızda. Verseniz, cemaat-ı müslimin, hudutsuz verseniz, 

verseniz ve verdiğinizi beklemeseniz.” (GZ: BÇV, 55). 
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Yukardaki örnekte de yer alan vermek, hudutsuz vermek ve verdiğini başa 

kakmamak, İslamdaki cömertlik ve isar kavramlarıyla alakalıdır. Cömert, kendisinde 

olanı paylaşır. İsar sahibi ise, kendisinin ihtiyacı olsa bile başka bir ihtiyaç sahibine 

verir elindekini. Yani cömertlikten daha üst bir mertebededir. Bahaeddin Özki’nin 

“Vermekten Ölümsüzlük” hikâyesinde, bu hale işaret vardır. İnsanın kendinde bir şey 

kalmamasıya vermekle ölümsüzleşeceğinden bahsedilir (GZ: BÇV, 25-26). 

   

5.1.3.1. Ahirete Dair İnanışlar 
 

İslamın iman esaslarından birisi ahirete inanmaktır. “Âhiret dünya hayatını 

takip eden, ona benzer fakat daha değişik ve ölümsüz bir hayattan, ebediyet âlemine 

ait çeşitli merhaleler ve hallerden ibarettir. Âhiret Hayatının Varlığı. Âhiret inancı, 

iptidai kavimler dahil, tanrının varlığını kabul eden hemen hemen bütün din ve 

düşünce sistemlerinde mevcut olmakla beraber, ölümden sonraki bu hayatın mahiyeti 

ve tasviri hakkında birbirinden farklı görüşler benimsenmiştir.”63 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde ahirete dair kimi inançlardan söz edilmiştir. 

Eserlerde genellikle insanlar ölüm sonrasında bir hayat olduğuna inanmakta (S, 50), 

ve ölüm sonrasındaki hayatın ebedi olacağını düşünmektedir (UA, 6). 

 

 Allah katında bir hesap günü olacağına ve bu günün çetin bir gün olacağına 

inanılmaktadır. Bu günün korkusu inançlı insanları dünyada iken bir vicdan 

muhasebesine ve günahlarına kefaret olabilecek hayırlar yapmaya sevk etmektedir. Bu 

minvalde Uçtaki Adam eserinde Lala Hüseyin Paşa, Köse Kadı’yla konuşurken adeta 

geçmiş günlerinin muhasebesini yapar. Son zamanlarda elinde olmadan sürekli Tanrı 

katındaki büyük hesap gününü düşündüğünü; sahip olduklarıyla, onlara sahip olmak 

için verdiklerini karşılaştırdığında kendisini zararda gördüğünü söyler. Şimdiki aklı 

olsa, elindeki büyük güce, torunlarına bile rahatça yetecek geniş servetine rağmen 

sıradan bir kadı olmayı tercih edeceğini belirterek; zamanında Kadı’nın annesine 

                                                        
63 Bekir Toplaoğlu, “Âhiret”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul, TDV yay., 2009, 1988,  s. 543 
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yaptığı ve şimdi Köse Kadı’ya yapmakta olduğu iyiliği geçmiş hatalarına bir karşılık 

olarak gördüğünü ifade eder (UA, 79-80). 

 

Sırat köprüsü, hesabının görülmesiyle birlikte herkesin üstünden geçmek 

durumunda kalacağı; kiminin hemen geçip kurtulacağı kimininse düşüp cehenneme 

yuvarlanacağı; kıldan ince kılıçtan keskin bir yol arak tarif edilir. Hikâyede araçla çok 

zor geçilen bir yoldan bahsedilirken de sırat köprüsü ifadesi kullanılmıştır (GZ: BÇV, 

28). 

Müslümanlar buluğa ermemiş çocukların günahsız olduğuna ve öldükleri 

takdirde cennete gideceklerine inanmaktadır. Ayrıca, samimi Müslümanlar ölmeyi 

Allah’a kavuşmak olarak gördüklerinden ölümden korkmaz ve ahirette Allah’la 

beraber sevdikleri diğer kişilere de kavuşacaklarına inanırlar. “Mektup” 

hikâyesindeki, küçük torununun vefatı sebebiyle dedesinin Allah’a yazdığı mektupta 

yer alan ifadeler bu inançları dile getirmektedir: 

 

“Tanrım, senin melek saflarına mademki layık gördün benim küçük Alişimi al, çünkü 

veren sendin, çünkü Mevlam, hikmetlerini takdirden aciziz. Benim Aliş’im iyidir, 

şipşirin bir bebektir Allahım, hazinen ne geniştir, ne büyüktür senin Rabbim. 

Muhakkak ki nurdan, billurdan oyuncaklar onu, bize bir hatıra olarak bıraktığı, küçük 

tüylü ayıdan, siyah boyalı mantar tabancasından daha fazla memnun edecektir. Onun 

senin huzurunda sevinçle el çırparak o güzel hediyeleri kabul ettiğini ihtiyar gözlerim 

gözlüksüz bile görebiliyor. Mavi elbisesini ne kadar da severdi. Senin vereceğin paha 

biçilmez nice mavi elbiseleri görüyorum daha şimdiden Aliş’imin üstünde. Ben 74 

senedir sana gelmek için yoruldum Alahım, ama O, benim tatlı Aliş’im, benim bu 

kadar senede alamadığım yolu nasıl da dört senede katediverdi. Rabbim benim küçük 

emanetimi daha güzelleşmiş olarak sana, senin emrinle iade ediyorum. Anacığı 

gençtir daha, ne kadar olsa zor olur Aliş’imizden ayrılması, senin sabır hazinenden 

ona da bir parça ihsan etmen için yalvarıyorum. Leblebi şekerini pek severdi benim 

küçüğüm, ona bol bol ihsan edersin değil mi Tanrım. Ben, güzel Aliş’in ihtiyar dedesi, 

sana ve küçük torunuma kavuşmak için çırpınıyorum, lütfet de yakın zamanda ben de 

huzurunda yüz süreyim.” (GZ: BÇV, 53-54). 
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5.1.3.2. Büyü ve Muska İnanışı 
 

 “Büyü; insan ve hadiselere etki ederek, tabiat olaylarını ve güçlerini kontrol 

altına alıp, kişi ya da kişilere iyilik veya kötülük etmek suretiyle bir menfaat sağlama 

işidir.”64 Bahaeddin Özkişi de büyü ile ilgili inanışları eserlerinde çeşitli şekillerde 

kullanarak kurguyu zenginleştirmiştir. 

 

 Çingeneler arasında  hiç erkek çocuk doğurmamış bir annenin yedinci kızı 

olmak bazı üstün yeteneklere sahip olmak manasına gelir. Böyle kişiler “Urmelerin 

Mavtiası”, yani kraliçesi olarak görülür. Urmelerse inançlarına göre görülemeyen 

esrarlı varlıklardır. Bunlar çingene inancına göre iyi, fena ve soğuk diye bölümlere 

ayrılan perilerdir:  

 

“O hiç erkek çocuk doğurmamış bir ananın yedinci kızıydı. Yani birçok tabiat üstü 

kuvvetlere ve türlü hurafelere inanan bu toplulukta o kuvvetlere ancak bu şartlara 

sahip birinin hükmedeceği inancı olduğu için, bütün Çingeneler üzerinde Gülizar’ın 

korkunç bir otoritesi vardı. Bütün topluluk, isimleri gibi bilirlerdi ki o, Urmelerin 

Mavtiası, yani kraliçesi mevkiindeydi. Urmelerse görülemeyen esrarlı varlıklardı. 

Bunlar Çingene inancına göre iyi, fena ve soğuk diye bölümlere ayrılan perilerdi.” 

(UA, 65).     

 

 Gülizar adlı seksen yaşını aşmış bir büyücü kadının büyü yaparken okuduğu 

bir dua metni şöyledir:  

 

  “The pandel olmişes kamens 

  Talsa biyel mautia 

  Yay may kamel kurauna 

  Mişenza lolenza 

  Mautiyake me kuvav 

  Mişenza yekkurauna 

                                                        
64 Abdulkadir Sipahi, “Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar”, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim 

Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı Ankara, 2006, s. 2 
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  Sikoven…” (UA, 64). 

 

 Duanın tam bu noktasında köpekler havlamaya başlar. Bu durum hem büyü ile 

iyileştirmeye çalıştığı hastayı, hem de kendisini şaşırtır. Söylediği son kelime yani 

“sikoven” Çingenece “acele ediniz” demektir ve bu esnada uluma olması aslında hayır 

sayılır. Ama yine de bir tedirginlik yaşarlar (UA, 64). 

 

 Çingeneler, Gülizar’ın istediği kişiyi büyü yoluyla kırmızı fare şekline 

sokabileceğine inanmaktadır. Çingeneler nezdinde bu, tahayyül edilebilecek en 

korkunç şeydir (UA, 65). 

 

 Uçtaki Adam’da geçen Mileva Kadın gündüzleri dilenir, geceleri ise 

müşterisini bulursa büyü yapar. Kimse onun geçmişi hakkında bir şey bilmez. 

Oturduğu ev, yıllar önce perili olduğu gerekçesiyle sahipleri tarafından terk edilmiştir 

ama onun iyi sıhhatte olsunlarla iyi anlaştığı, bu sebeple uzun zamandır burada 

yaşayabildiği düşünülür. Halk arasında Mileva Kadın’ın emrindeki ecinni taifesinin, 

onun bütün emirlerine baş kestiği inancı yaygındır. Bu özelliği onun müşterisini artıran 

sebeplerdendir. Hasmını öldürmek, komşusunun ineğini çatlatmak, gelinle güveyin 

arasını bulmak, pek çok türlü kötülük yapmak isteyenler ona başvururlar. Onun 

gözünde tüm bu istekler birer iştir ve fiyatına göre ehemmiyetlidir. Ona başvuranların 

hepsinin istediği muhakkak gerçekleşir. Fakat aslında bu başarı Mileva Kadın’ın 

ecinnilerine değil, Uskok adlı çetenin liderlerinden olan oğluna aittir (UA, 140 - 141).  

 

 Köse Kadı, çingene kızı Cizinna’nın gözünde bir büyücüdür. Bunun sebebi ise 

ondaki insana haşyet ve muhabbet veren hal ve istediği şeyleri temin etmeye muktedir 

oluşudur (KK, 35). 

  

Köse Kadı romanında Yanıkkale’deki kahya kadın bir Çingenedir. Kadının 

fizikî tasviri ve sesi, tıpkı masallardaki korkunç büyücülere benzemektedir. Yüz derisi 

alabildiğine buruşuk, dişleri olmayan, ellerinin kemikleri eklem yerlerinden fırlamış, 

iğrenç boğumlar yapmış, koyu esmer renkteki bu kadına onu yakınen tanıdığını 

anladığımız bir yüzbaşı “sihirbaz cadı” diye seslenir. Kadın bu adama, Kont’tan 
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intikam almasına yardım etmeyi teklif ederken de “Sana zehir veya büyü mü teklif 

ediyorum sanıyorsun?” diye sorar. Sesi yılan ıslığını andırır bir sestir. Gülüşü insanın 

kanını dondurur niteliktedir (KK, 39). 

 

 Âşık olunan birinden “güzel sihirbaz” ifadesiyle bahsedilir. Aşkın bir büyü gibi 

insanı etkilemesinden mülhem bu teşbihte maşuk da bu büyüyü yapan kişi gibi 

resmedilir (UA, 106). 

 

 Yaşlı kadın çocuğun oynadığı tahta kılıca kimsenin bilmediği bazı efsunlar 

okur; çocuklar bu okunan efsunlar sayesinde kılıcın düşman karşısında on arşın kadar 

uzadığına inanmaktadırlar. Hatta o kılıcın üstü de yine efsunlu olan bazı işaretlerle 

süslenmiştir (S, 8). Yani bazı işaretler, şekillerle de efsun yapıldığı anlaşılmaktadır.  

 

 Kabilenin reisi ve büyücüsü olan baba, romandaki dadı karakteri olan kızının 

boynuna bir muska asar ve bu muskada tanrılarının kılı olduğunu söyleyerek, bir gün 

başı sıkışırsa bu muskayı eline alıp “Bütün inançlarımı attım, ben kendimi sana sattım” 

demesini öğütler. Böyle yaptığı takdirde dilediği şey ne kadar zor olursa olsun 

gerçekleşecektir. Fakat kıl her başardığı iş için bir kurban istemektedir (S, 103). Dadı 

yıllarca büyüye başvurmaz çünkü bedelinden korkmaktadır. Ancak kaybedeceği bir 

şey kalmadığını düşündüğü zaman büyüyü yapmaya ikna olur (S, 103). Siyahî dadı 

tılsımlı sözleri söyler ve beyaz, son derece çekici bir kadın olmayı diler.65 Bunun 

üzerine rengi günden güne açılmaya, tatlı bir çikolata rengine dönüşmeye başlar. 

Öldürüldüğü gün ancak esmer denebilecek kadar beyazdır. Fakat kılın istediği kurban 

da kendisi olmuştur (S, 104). 

 

 Bahaeddin Özkişi yarım kalmış romanında “göz bağcılık” tabirini kullanarak 

sihrin bir şubesinden daha söz eder. Molla Hüseyin isimli bir karakter, esir olduğu 

yıllarda istemediği halde, kırbaç altında gözbağcılık öğrenmek zorunda kalmış, bu 

yolla sahibine para kazandırmıştır. Bir gizli görev sebebiyle, casus olarak bulunduğu 

                                                        
65 Dileğini net olarak metinde ifade edilmez, onda meydana gelen değişiklerden anlaşılır. 
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tekkede kendisini gözetleyenleri etkilemek için bir gözbağcılık numarasına başvurur. 

Bu durum metinde şöyle anlatılır: 

 

“Heybesi hemen önünde duruyordu. Buradan önce bir kara örtü çıkarıp başına 

omuzlarını kapatacak biçimde örttü. Sonra elleri örtü altına girdi. Elleri tekrar 

göründüğünde başı kopmuş avuçlarındaydı. Onu konsolu mermerine koyup sakalını 

taramaya, dişlerini misvaklamaya başladı…  Bir süre sonra Molla Hüseyin'in elleri 

başı itinayla kavrayıp örtü altında kayboldu. Örtüyü çeken Molla sarığını başına 

yerleştirdi.” (ABÖA, 128). 

 

 Bazı insanların boyunlarına muska taktıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. 

Bazen bu muskalar içinde bazı gizli bilgiler bazı insanlara gönderilmektedir. Yani 

Türkler arsında boyna muska asmak yaygın bir âdettir ve bu âdet çeşitli amaçlar için 

kullanılabilmektedir: 

 

 “Sonra Ali Bey, İbrahim’i tekrar çağırttı. Boynuna kullanılmaktan yağ ve pislik 

içinde kalmış bir muska astı ve han uşağının arkasını, selametle git diye sıvazladı. 

Ulak kısa sürede hana döndü. Ve iğrenç görünüşlü yüzünde bir iş görmenin derin 

hazzıyla gülümseyerek muskayı uzattı. Matyas emirnameyi bir nefeste okudu ve 

hemen yaktı” (KK, 129).    

 

Aynı zamanda idareci de olan önemli askerlerin boyunlarında şehitlik muskası 

taşıdıkları söylenir (UA, 20). Burada mecazen bir ifade mi kullanılmıştır, gerçekten 

bir şehitlik muskası var mıdır, varsa fonksiyonu nedir bilmemekteyiz. 

 

5.1.3.3. Cinlere Dair İnanışlar 
 

 “Kur’an’da pek çok ayette cinlerden söz edilmiş ve onlara kendilerinden söz 

eden ‘Cin Sûresi’ adını taşıyan müstakil bir sure tahsis etmiştir. … Kur’an’da cinler, 

bir yönüyle insanlara paralel varlıklar olarak görülmektedir. Her ikisinin de ibadet için 

yaratıldıklarını ifade eden anlatımlar bir yana, insanlara hitap eden vahiy, cinlere de 

eşit şekilde hitap etmektedir. İbadet, muhatap oluş ve yükümlülük, belli bir bilinçlilik 
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durumunu gerektirir. Bu durum, insanlar gibi cinlerin de bilinç ve akıl sahibi varlıklar 

oluşunu vurgular.”66 Bununla birlikte, inanışa göre cinlerden bir kısmı kendilerine 

teklif edilen ilahî emirleri kabul etmiş, bir kısmı ise inkar yoluna sapmıştır.  

 

 “Cinlerin görülebileceği veya onlarla iletişim kurulabileceğine ilişkin 

Kur’an’da açık bir anlatım yer almazken, ‘…sizin onları görmediğiniz yerlerden o 

(şeytan) ve yandaşları sizi görürler67’ ayeti, cinlerin insanları görebileceğini ifade 

ediyor görünmektedir. Bununla birlikte onlar, ruhani varlıklar olması nedeniyle, 

insanların gerçekleştiremeyecekleri işleri gerçekleştirecek güçlere sahiptir.”68 

 

 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde cinlerle ilgili bilgi ve inanışlara yer 

verilmiştir. Bilhasa Sokakta isimli eserinde, cinler romanın kişi kadrosuna dahildir. 

Cinler hakkında halk arasında var olan isimlerini zikretmeme tabusu bu eserde de 

karşımıza çıkar. Sokakta eserinde cin veya cinler terimi kullanılmaz tüm kitap 

boyunca “onlar” denir. Cinler karşılığı olarak kullanılan kelime onlar’dır.  

   

 Cinler hakkında onun eserinde karşımıza çıkan diğer bir nokta da kimi zaman 

onlardan bahsederken fısıltı ile konuşmaktır. Hem adları söylenmez hem de onlardan 

bahsederken sessizce konuşulur (S, 5). 

 

 Cinler için ins ve şeytan kelimelerinin de kullanıldığını görüyoruz. Onların 

uzayın bilinmeyen derinliklerinde ve dünya üzerinde ülkeleri olduğuna inanılmaktadır 

(S, 30). 

  

 Cinlerin dünyanın ve bilinmeyen gezegenlerin varlıkları olduğuna, dünyanın 

da ilk sahibi olduklarına inanılmaktadır. Hatta onların insanların yanında veya içinde 

bulunabileceğine dair inanış vardır (S, 55). Bununla birlikte cinlerin insanlara ama 

gerçek insanlara hürmet etmekle görevlendirildiği (S, 29) ve Allah’ın cinlerden 

                                                        
66 Temel Yeşilyurt, "Kur’an’da Cin, Melek, Şeytan", Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, C. 2, S. 1, s. 14 
67 Kur’an, V, 27. 
68 Yeşilyurt, a.g.m., s. 15 
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insanlara secde etmelerini istediği belirtilmektedir (S, 30). Şeytanın da cin türünden 

bir yaratık olduğu düşünülürse bu İslam inancıyla bağlantılıdır. Bu bağlamda şu pasaj 

dikkat çekicidir: 

 

 “Onlar çok önceleri, daha insanlar yaratılmadan önce vardı ve dünyadaydı. Onlar 

dünyanın eski sahibiydiler. Ayrı bir hikmetle ve fevkalade yeteneklerle 

yaratılmışlardı. Büyük uygarlıklar kurdular. Ancak onlar kuvvetlendikçe aralarında 

anlaşmazlıklara düştüler. Sonra yeryüzünde ikinci bir varlık yaratıldı. Hem de önünde 

secde edilecek bir değer ve biçimde. İnsandı bu. Onlar bu ilahi hükme isyan ettiler. 

Kısır idrakleri, gerçek değeri anlayabilmekten çok uzaktı. Özleriyle kibirlendiler. 

Onlar, ateş asıllı olmakla öğünüyorlardı. İnsansa bu dünyanın elemanlarından teşekkül 

ediyordu. Beden bakımından dünyaya en uygun, ruh bakımından yaradanın 

istediğiydi. Savaş böylece başladı. O gün bu gün sürüp gidiyor bu çarpışma. İnsan 

sağlam kanaatlere sahip olduğu sürece güçlüydü. Onları emri altına aldı ve kullandı. 

İnsanın gücü yaratıldığı amaca yakınlığıyla mümkündü. Tarih bize bir zamanlar nice 

milletlerin var olduklarını söylüyor. Şimdi artık yaşamıyor onlar.” (S, 36). 

  

 Burada söz edilen, secde emrinin reddinden sonra başlayan savaş aslında 

insanlığın ortak hafızasına işlemiştir. İnsanların hafızalarının bir bölümünde, farkında 

olmaksızın ruhlarının varoluş serüvenlerini hatırladıkları ve bu serüvenin en başında 

da cinlerin secde etmeyişiyle başlayan büyük kavganın geldiği; bu münasebetle 

insanların kendilerini her zaman bir parça tehlikede hissedip, tetikte kaldıkları 

söylenmektedir (S, 116). 

 

 Bazense bizzat insanların da düşmanlarının safında yer aldığı, insanlardan bir 

grubun cinlerin yanında ve emrinde olduğu söylenir (S, 31). Sokakta’da Allah’ın 

sayısı belirsiz elçiler göndererek insanları uyarmaya çalıştığı, insanların bu 

peygamberlerin öğrettiklerine uydukları takdirde mutlu olabilecekleri, fakat cinlerin 

yoğun çalışmalarının da bu peygamberler ve onların izinden giden evliyalarla daima 

çatıştığı belirtilmiştir (S, 150-151). 

 

 Eskiden cinlere dair kuvvetli bir inanışın olduğu ancak daha sonra pek çok 

insanın onlara inanmadığı ve onları masal varlığı olarak düşündükleri ifade 
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edilmektedir (S, 30). Cinlere inanan ve inanmayanların tepkileri ve onlar hakkındaki 

düşünceleri biraz farklıdır. İnananlar cinlerin insanların hayatına müdahale 

edebileceği, insanlara zarar verebileceği gibi kanılara sahiptir. Hatta böyle olduğu 

konusunda fazla kafa yormaz, şüphesiz inanırlar (S, 5). 

 

 Cinlere inanan kimi insanlar onların yaşayan insanlara zarar verdiğini bilir, 

buna inanırlar ama onların varlığını ve onlarla yaşamayı o kadar kabullenmişler ki 

onların bulunduğuna inandıkları evde gayet rahat ve korkusuz yaşayabilirler. Yani 

inanan insanlar, cinlerle aynı ortamda yaşadıklarını düşünüp bu durumu benimser, 

kabullenir, doğal bir şey olarak görürler (S, 16). Bu insanlar cinlerin kendi hayatlarında 

bazı şeylere müdahil olabileceklerini düşündüklerinden cinlerin işine karışmak 

istemezler (S, 46).  Anlaşılan, insanlar kendi hayatları ile ilgilenip cinlerin işine 

karışmazlarsa onların da kendilerine dokunmayacağı düşüncesi vardır. 

 

 Özellikle çocuklar, akşam olduğunda sokakta sert, yumuşak, kayar gibi esrarlı 

adım sesleri, garip ve isimsiz mırıltılar duyarlar ve onların yani cinlerin dolaştıklarını 

düşünerek ürperirler (S, 20). Gece olunca bahçe tanınmayacak kadar değişir ve bin bir 

cin, bin bir oyunla dal aralarında görünür (GZ: GZ, 84). 

 

 İnsanların çocukluk dönemlerinde öğrendikleri cinlere dair bu inanışların daha 

sonra yetişkinlik döneminde de bir şekilde hayatlarında etkili olduğunu; hatta aldıkları 

eğitim ve kazandıkları tecrübelerden sonra mantıken varlıklarını sorgulasalar da hissi 

olarak onlara inandıklarını, onların varlığı ve insanlar üzerinde etkili olabilecekleri 

hislerinden kurtulamadıklarını görürüz.  İnsanlar çocukken öğrendikleri bu inanışların 

etkisini ömür boyu taşımaktadır (S, 6).  

 

 Cinlerle şaka olmayacağı, onların istemediği bir şeyi yapan insana zarar 

verebilecekleri inanışı bulunmaktadır (S, 9). 

  

 Cinlerin insanları çarptığına ve bu şekilde onlara fiziksel olarak zarar verdiğine 

inanılmaktadır. Bu duruma da “iyi saatte olsunlar zaptetmiş” derler. Kişinin cinlerin 

bu zararından kurtulması için ona duaların okunması gerekir, dua ile bu durumdan 
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kurtulabilirler. O kişiye dua ederek şifa vermeye “nefes etmek” denir. (S, 70).  Yine 

cinlerin çarptığı insanlar mesleklerinden atılıp görevlerinden uzaklaştırılabilirler. 

Mahalleliye göre komiserin işten atılmasının sebebi cinlerin onu çarpmasıdır (S, 139). 

 

 Cinlerin varlıklarından huzursuz oldukları bazı insanları rahatsız 

edebildiklerine, sıkıştırdıklarına inanılmaktadır. (S, 47). Bununla birlikte onlarla 

mücadele edebilen bazı insanların da olduğu belirtilmektedir. Buna göre onlarla 

mücadele eden biri önce yere bir daire çizer ve daire içine iskemleyi koyar üzerine 

oturur, dua eder. O daire onun sığınağı, dualar da bir anlamda kalkanıdır. Onlarla 

mücadele etmekten alnında terler birikir, bitkin düşer, yorulur (S, 47).  

 

 Cinlerin çok güçlü olduğuna, istemedikleri şeyleri yapanları 

öldürebileceklerine inanılmaktadır. Hatta cinler, bir insanın içinde bulunan kötü 

eğilimleri de tek tek yakalayıp yok edebilirler inanışa göre. Fakat bunun için bir insan 

elini kullanmaları gerekir, bunu da vesveselerle insanları zapt etmek yoluyla yaparlar 

(S, 9-10). 

  

  Cinlerin insanlarla iletişime geçmek için onlarla konuşmak ya da telkinde 

bulunmak yöntemlerini kullandıklarını görürüz. Romanda cinlerin sesi incecik ve 

metalsi diye tarif edilmektedir (S, 29). İnsanların bilgileri ve idrakleri dışında cinlerin 

söylediklerine itaat edebildikleri belirtilmektedir (S, 30).  

 

 Cinlerin çeşitli şekillerde telkinleri vardır. Eserde kimi zaman kişiye 

kendilerine ait düşüncelermiş gibi telkinlerde bulunabildiklerini (S, 30), kimi zaman 

insanlarla konuşmak suretiyle düşüncelerini yönlendirmeye çalıştıklarını (S, 30), kimi 

zamansa bir çeşit yakaza halinde seslerini duyurarak insanları etkilediklerini  görürüz 

(S, 128). Bu durumun örneği şöyle gerçekleşir. Komisere yardım eden doktor, 

komiserin tembihiyle evde silahlı bir halde onu bekleyecektir. Fakat bir ara uyku ile 

uyanıklık arası bir halde iki kişinin başucunda konuştuğunu duyar. Bu kişiler onunla 

dalga geçmekte, onun komiserin sözünden çıkacak cesarete sahip olmadığını 

söylemekte ve komiserin konağa gidip her şeyi ele geçirerek onu bir köşeye atacağını 

iddia etmektedir. Doktor, o halden uyandığında onların konuştuğu her şeyi kendi fikri 
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olarak benimser ve konağa gider. Aslında onu orada, cinlerin hazırlamış olduğu bir 

tuzak beklemektedir (S, 128). 

 

 Yine cinlerin; insanların zihninden geçirdiklerini bilip bunları kullanarak 

onları etkisi altına almak, gücüne inandırmak ve aşağılamak suretiyle telkinler 

vasıtasıyla insanlara işkence edebildiğini görürüz (S, 128). 

 

 İfrit ismindeki çok güçlü cinler telkinlerle kendilerinin ilah olduğuna insanları 

inandırabilir ve onlardan kulluklarını ispat adına çeşitli şeyler yapmalarını isteyebilir. 

Sokakta’da katilin ilahı kabul ettiği İfrit isimli cin kendisinden “…kitleler halinde 

insanların saptıklarını, bütün ilahi değerlere sırt çevirdiklerini, onları reddettiklerini, 

oğulların babalarına kızların annelerine isyan ettiklerini, onları horladıklarını, 

aşağıladıklarını” kendisine bildirmesini; bunların temini için insanları yoldan 

çıkarmasını ve kendisi için işkence ile insan kurban etmesini ister. Katilin de böyle bir 

kurban ayini düzenlediği görülür (S, 129-134). 

 

 Cinler insanları inançlarından saptırmak için kurnazca sorular sorabilir. 

Sokakta romanında komisere önce insanların yaptıkları kötülükleri ve adaletsizlikleri, 

düştükleri zaafları söz arasında ikrar ettirip, sonra da “Allah’ın bizden secde etmemizi 

istediği varlık bu olabilir mi?” diyerek, isyanlarını onaylatmaya ve bu suretle onu 

inancından saptırmaya çalışırlar (S, 30). 

 

 İnsanlarda ya da insanlarla yaşayan cinler, o insanda bir fikir oluştuğu zaman 

haberdar olabilir, o fikri etkileyebilir, başkalarına aktarabilirler. Farklı insanlarda 

yaşayan cinlerin arasında meydana gelen bağlantıya modern bilimin trans hali dediği; 

ruh çağırma seansları sırasında medyumların ağzından duyulanların da ruhlardan 

değil, aslında bu cinlerden öğrenildiği belirtilmektedir. Bu cinlerin ilettiklerini 

duymak için medyum olmak şart değildir. Veli kimseler de bunları kendilerindeki 

cinler vasıtasıyla öğrenebilir. Nitekim Sokakta’daki komiserin dolaylı olarak veli 

olduğu belirtilen arkadaşı, komiserin vurulduğunu kimse kendisine söylemediği halde 

kendisindeki cinler vasıtasıyla öğrenmiştir (S, 86-87). 
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 Cinlerin iyilikten hoşlanmadığına inanılmaktadır. Ayrıca onların da idarecileri 

bulunduğu; kendilerini idare eden bu kimseler tarafından belli şeyler için 

görevlendirildikleri belirtilmektedir (S, 29).   

 

 Cinlerin çeşitli formlara girebildiklerinden, insan ya da hayvanların içine girip, 

içlerinde yaşayabildiklerinden söz edilir. Cinlerin insanların bulunduğu sokağa 

gelişleri anlatılırken kullanılan ifadeler buna örnek gösterilebilir. Buna göre cinler 

dolunayın çevreyi aydınlattığı bir gecede ve herkesin en derin ve en gaflet içinde 

uyuduğu bir zamanda gelirler ve insanlar onların geldiğini hissetmez, sadece köpekler 

hissedip havlar. Cinlerin geldiği dolunaylı gecede ana rahmine bir çocuk düşer. Bu 

ilerde sokağın müdafii olacaktır. Yine aynı gece ana rahmine bir kedi düşer (S, 7). 

Romandaki kahraman, beslediği ve çok düşkün olduğu bu iri kedinin cin olduğunu 

iddia eder (S, 6). 

 

  Cinler köpek şekline de girebilirler. Konağın önünde nöbet tutan polis, etrafta 

peşlerinden ayrılmayan bir siyah köpek dışında kimsenin olmadığını söyler. Komiser 

onun bir cin olduğunu anlar ve polisin köpeği bizzat yakalayıp öldürmesini ister (S, 

114). Fakat polis bu emri alır almaz köpek bunu hissetmiş gibi ondan hızla kaçar. 

Peşine düşerler ama köpek konağın bahçesine kadar kaçmayı başarır ve konakta 

gizlenen katile haber vermeyi başarır (S, 117). 

 

 Cinlerle irtibatı olan kişilerin, onların yardımıyla bir takım büyüsel güçlere 

sahip oldukları görülür. İnsanları gevşetip uyku halinde kıpırdayamaz duruma 

getirebilirler. Bu halden kurtulmak için Allah’a iltica etmek gerekmektedir. Mesela 

Sokakta romanında Komiser ve yardımcısı katili yakalamaya gittiklerinde, niyetlerini 

sezen katil, onlarda ihtiyarlarının dışında bir gevşeme hissi oluşturup, kollarını 

kıpırdatamaz hale getirir. Kıpırdamak isterler ama sanki oturdukları yere sıkı bağlarla 

bağlı gibi olurlar. Çok yoğun bir uyku bastırır. Yardımcısı kendinden geçen komiser 

çaresizlikle “Allah’ım” diye mırıldandığında vücudunda belli belirsiz bir gevşeme 

hisseder. Bu katilin gözünden kaçmaz, bu kez onları etkisiz hale getirmek için silah 

kullanır (S, 84-85). 
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 Cinlerden “ecinni” ifadesiyle de bahsedilir. Halk arasında Mileva Kadın isimli 

büyücünün emrinde ecinniler olduğuna ve bunların büyücünün her isteğine baş kesip, 

onun yaptığı büyüleri gerçekleştirdiğine inanılır (UA, 140).  

  

 Aynı adlandırmaya bir örnek de yarım kalmış romanda görülür. Bir kimsenin 

korku ve hayrette kalmasının sebebi olarak cinleri görmüş olma ihtimali düşünülür. 

Kahraman kendisine korku ve hayretle bakan kalfasına “Ecinni mi gördün a kaltaban” 

diye çıkışır (ABÖA, 144).  

 

5.1.3.4. Hortlak İnanışı  
 

 Müslüman Türkler Hıristiyan da olsa bir ölünün hortlayıp gezebileceğine 

inanmaktadır. Çok saygı duydukları bir Macar Hıristiyan olan ve çektiği aşk acısı 

dolayısıyla intihar eden Simon’nun hortladığına dair halk arasında inanç 

bulunmaktadır. Yazar böyle bir inanışı, romanlarında zenginleştirici unsur olarak 

kullanmıştır.  

 

“Bir süre sonra Simon’un hortladığı ve geceleri haykırarak mezarının çevresinde 

dolaştığı duyuldu. Halkın hayal gücünde, bu söylenti derhal yankılandı ve kulaktan 

kulağa korkunç hikâyeler biçimine girip söylenir oldu. Artık kimseler hava 

karardıktan sonra mezarın yanından geçmeye cesaret gösteremedi. Aklı başında yaşlı 

başlı adamlar bile, o çığlıkları kulaklarıyla duyduklarını, orada mezar civarında bazı 

şekilleri dolaşırken gördüklerini yeminlerle doğruluyorlardı. Tabii böylece Simon’un 

mezarı sadece gündüzleri ziyaret edilir oldu. Mezarın hemen yanında oturduğu için 

Deli Gak’a yarı korku, yarı hürmetle bakılıyordu. Halk onun deliliğinde bir esrarlı güç 

ve deliliğin de ötesine geçmiş bir ermişlik evham ediyordu. Böylece saçma da gözükse 

her istediğinin yerine getirilmesine çalışılıyordu” (KK, 85).  

 

 Aslında bu sesleri ve görüntüleri meydana getiren halkı kandırmak isteyen Deli 

Gak’tır ve o halk arasındaki bu hortlak inanışından faydalanarak bunu yapar.  
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5.1.3.5. Ruhlara Dair İnanışlar 
 

 Murat Bey ve Ali Bey’in oğlu Ahmet aynı gece sabaha karşı birbirlerinden 

habersiz olarak mana aleminde Köse Kadı’yı görüp ondan bazı emirler alırlar. Murat 

Bey, ertesi sabah Ahmet’in söylediklerini duyunca bunun Hak Teala’nın büyük bir 

iltifatı olduğunu düşünür ve âşıkların ölmeyeceğine bir kez daha inanır. Ona göre Köse 

Kadı’nın bedeni çöl topraklarında zerrelerine ayrılırken ölümsüz ve Allah aşkıyla dolu 

ruhu hâlâ uçlarda, gaza meydanlarındadır ve şehadeti aramaktadır (UA, 133).  

  

 General Mişel Sereni, on sekiz bin kişilik kuvvetiyle Ali Bey’e baskın yapmak 

üzere mevzilendiği Baykuşlu Derbent’teki tekke kalıntılarına bakınca, bu esâtirî 

dervişlerin yattıkları yerden doğrulacakları ve bütün heybetleriyle karşılarına 

dikilecekleri hissiyle ürperir. Onları esrarlı ölüler olarak tanımlar (UA, 126). 

 

 Kont Gall Adam, Arşidük Karoli’nin babasının ruhunu sanki kendisiyle 

berabermiş ve ona fikirlerini dikte ettiriyormuş gibi hisseder (UA, 59). 

 

 Büyüklerin ruhlarının yaşadığına ve hayatta olan insanların yapıp ettiklerine 

seyirci olduklarına inanılır (S, 46). Yüzyıllar önce cinlerle insanların kavgası 

başladığında sokağı savunan uzak dedelerin olduğuna inanılır (S, 154). Bugün 

savaşmakta olanlar, onlardan devraldıkları nöbeti tutmaya devam ederler (S, 146, 

155). 

 

 Kahramanlardan biri, yıllar önce ölmüş bir komşu kızının ruhunu yanıbaşında 

hisseder: 

 

“Onun sevgili ruhunu bir an odada, yanıbaşımda hissettim. Derin bir özlem ve hafif 

bir mırıltıyla ‘gügülügüm’ dedim. Sanırım duydu beni.” (S, 45)  

 

 Gülüm karakteri, aşk acısıyla veremden ölmeden önce bazı olağan üstü haller 

yaşamaya başlar. Onun kimsenin görmediği “birisi” ile konuştuğuna inanılır: 
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“Son günlerinde bizim göremediğimizi görür, bizim duyamadığımızı duyar oldu. Bu 

hal başladıktan sonra, ne gencecik ayrıldığı hayat ne de Mülazım için artık 

hayıflanmadı. Mutluydu, gerçekten mutluydu. …Bazen sevgi dolu bir ses ve bir sır 

fısıltısıyla ‘geldi’ derdi. … Bazen de derin kaygusunun iki kaşının arasını 

buruşturduğu bir gün o, sıkıntının belki de en son tahammül anında ‘birisini’ görürdü. 

Kimdi o birisi, biz görmezdik. Yalnız yüzünün ışık ışık oluşundan birisinin ona 

mezarlar ötesinden müjde getirdiğini anlardık.” (S, 53).   

 

 Ardında bıraktığı evladın Müslüman olması, din ve vatan adına hayırlı işler 

yapması irtihal etmiş kişilerin ruhlarını şad eder. Bu minvalde Kont’un Müslüman 

olmasının anasının ruhunu şad edeceği söylenir (KK, 71). 

5.1.3.6. Rüyaya Dair İnanışlar   
 

 “Uyku sırasında zihinde beliren görüntülerin bütünü, görülen hayaller dizisi, 

düş”69 manasına gelmekte olan rüyaya, tasavvufta büyük önem verilmiş; rüyalar sadık 

ve kâzib rüyalar olarak ikiye ayrılmıştır. Sadık rüyalar rahmanî, kazib rüyalar şeytanî 

addedilmiş; sadık rüyalarla amel edilmiş, kazib rüyalara ise itibar edilmemiştir. 

“Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiy, takvâ sahibi müminlerle velîlerin gördüğü 

rüyalar ilham mahiyetindedir.”70 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde rüya, genellikle tasavvuftaki anlayışa uygun 

şekilde işlenmiştir. Rüyaların geleceğe dair haberler taşıdığı inancı vardır. Bilhassa 

manevi büyükleri rüyada görmek, onları sağlıklarında görmek gibi addedilir ve rüyada 

söyledikleri gerçek kabul edilir. Eserde bu minvalde bir örnek şöyle geçmektedir. Bir 

gece Murat Bey, vatan ve din adına çok üzülür. Bu üzüntü ile sabah namazı sonrası 

uyuyakalır ve rüyasında Köse Kadı’yı görür. Köse Kadı ona bazı nasihatlarda bulunur, 

üzülmemesini söyler ve Hasan Paşa’ya iletilecek bir müjde verir. Bu müjdede onun 

şehit olacağı haberi de gizlidir: 

                                                        
69 “Rüyâ-Rü’yâ”, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) 

http://www.lugatim.com/s/r%C3%BCya, 14 Aralık 2018. 
70 Süleyman Uludağ, “Rüya”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 35,  İstanbul, TDV Yayınları, 2008,  s. 

309 

http://www.lugatim.com/s/r%C3%BCya
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“Murat Bey… isimsiz bir ateşin içini kavurduğunu hissediyordu. Bu ateşle kalktı. 

Abdest aldı. Gözyaşlarıyla sabah namazını kıldı. Derin ve içini acıtan nefeslerle 

duasını yaptıktan sonra üzerine gelen bir anlık rahatlamayla seccadede daldı. O 

kısacık zaman bölümünde Köse Kadı’yı gerçekmişçesine gördü. Kadı Efendi onun 

sırtını kemikli elleriyle sıkıca sıvazladı. ‘Üzülmek, Murat Bey oğlum, ne güzeldir, 

üzülmek. Ne güzeldir, Din-i Mübin ve Selamet-i Vatan için üzülmek. Bilir misin bu 

üzüntünün Allah katındaki sonsuz kazancını. … Hasan Paşa oğlumuza müjde et. 

Şühedanın ruhaniyeti onunla biledir. Onu muştula, burada cümle şüheda onu bekler. 

Murat Bey garip bir titremeyle silkinerek kendine geldi.” (UA, 131-132).  

 

Rüyada bir manevi büyüğü görenler, bunu rüya olarak isimlendirmez; o zatı 

mânâ aleminde gördüklerini söylerler. Eserde Ali Bey’in oğlu Ahmet de aynı gece 

rüyasında Köse Kadı’yı görmüş ve onun tarafından Hasan Paşa’nın yannda gazaya 

katılmakla görevlendirilmiştir. Bu durumu, Köse Kadı’yı mânâ aleminde görmek 

olarak dile getirir. Bu durum romanda şöyle anlatılır:  

 

“İçimiz elbet İstolni-Belgrad’a gitmek ister, dedi. Yalnız bundan evvel çok 

sevdiğimiz amcamız Kadı hazretleri tarafından vazifelendirildiğimizi ve Telli Hasan 

Paşa kuvvetlerine katılacağımızı bilmenizi isteriz. Kadı amcamızı bu gece sabaha 

karşı manada gördük. Bizim yerimizin ana kucağı olmayıp belki Hasan Paşa 

hazretlerinin yanı olduğunu işaret ettiler.” (UA, 132).  

 

Burada yine rüyada görülen önemli bir kişinin rüyada söyledikleri işaret olarak 

alınmış ve onun söyledikleri gerçek hayatta uygulanmaya başlanmıştır.  

 

Bir Macar Hıristiyan ki annesi Müslümandır, bir rüya görür ve rüyasında ona 

Müslüman olması söylenir, bu rüyadan çok etkilenir. Kont Gall Adam, veba 

salgınından kendini soyutlamaya çalıştığı evinde evraklarını incelerken Martali 

Matyas kendisiyle görüşmek üzere gelir. Ama geldiğinde hali perişandır ve zaten 

söyleyeceklerini bile söyleyemeden veba sebebiyle can çekişerek kusmuk içinde ölür. 

Onun bu halini gören Kont adeta kendini kaybederek Allah’a, vebaya her şeye 

küfretmeye başlar. Epey bir zaman sonra sakinleşip, ortalığı düzenleyip Matyas’ın 
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cesedini ve dokunduğu eşyaları yaktıktan sonra sabaha karşı yatar ve bir nevi yakaza 

halindeyken şunları görür:  

 

“Kont Gall Adam'ın korkudan gözleri iri iri açıldı. Yatağının baş ucunda üç kişi 

belirivermişti. Şeyh Necmettin Efendi, Köse Kadı ve mahzun yüzlü çok güzel bir 

kadın. Necmettin Efendi, Kont'u yakasından tutarak şiddetle ayağa kaldırdı. Sonra 

daha garip bir şey oldu. Genç adamı göğüs hizasından kollarıyla sardı. Ve sıkmağa 

başladı. Tahammül edilmez bir ızdıraptı bu. Nefes almak bir yana, Kont, 

inleyemiyordu bile. Necmettin Efendi hem sıkıyor, hem de, 'çıksın artık içindeki bütün 

kötülükler, insan ol. Gerçekten insan ol. Ey kafası olduğu halde düşünemeyen, ey 

gönlü olduğu halde sevemeyen, ey biri birkaçta arayan kötü yaratık. Çıkmalı artık 

içindekiler. O, Matyas'ın kustuklarından daha iğrenç şeyler. Sen bizimsin, bize 

döneceksin.' Bu arada kadın ilerledi. Onu Necmettin Efendi'nin işkenceden farksız 

kollarından kurtardı. Şefkatle okşadı. ‘Oğul, dedi. Bu efendinin seni çağırdığı yerde 

ben varım. Yani annen var. Dön yavrum. İslam senin yuvan. İslam senin sığınağın. 

İslam senin her hücrene yerleşmesi gereken ruhun. Anan vebadan da beter şeylerle 

savaştı, oğul. Hâlâ savaşmakta. Ananın ruhu hâlâ bekleme ızdırabı ile dolu. Sen 

gelmelisin oğul. Aslına dönmelisin.' Köse Kadı ilerledi. Akıl almaz bir kolaylıkla elini 

göğsüne daldırdı. Kalbini çekti çıkardı. Sıktı sıktı. Siyah bir sıvı parmak aralarından 

yere akıyordu. Diğerlerine döndü, Necmettin Efendiye: ‘Temizlendi mi Efendi 

hazretleri?' dedi. Şeyh, kalbi Köseden alıp bir sıvıyla iyice yıkadı. Bir kaz tüyünden 

kalemi mürekkebe batırarak düzgün bir yazıyla 'Bir' yazdı. Sonra tekrar elleri arasına 

aldı. Bu kez şefkatle sıktı. Kadına: ‘Oğlun gayri senindir, dedi. Üçü bir ağızdan, o 

gayri bizimdir' diye tekrar ettiler. Kont uyandığında vücudu, özellikle göğüs kafesi 

sızlıyordu. Ve hayretle gördü ki, uyumasıyla uyanması arasında birkaç dakikalık bir 

fark ancak vardı.” (UA, 245-246). 

 

5.1.3.7. Şehitliğe Dair İnanışlar   
 

“Kur’an-ı Kerim’de şehîd kelimesi, daha ziyade şâhit veya hazır bulunma 

anlamlarına geldiğinden terim olarak şehit kavramı ‘ka-te-le’ fiilinin meçhul haliyle 
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Allah yolunda öldürülme anlamında ifade edilmektedir.”71 İslam inancına göre, bir 

mümin Allah yolunda öldürülürse, o kimse şehittir ve şehitlerin Allah indinde çok 

büyük mükafat göreceğine inanılır. Bu sebeple şehit olmak çok şerefli bir rütbe olarak 

görülür. Bahaeddin Özkişi’nin bilhassa tarihî romanlarında şehadet bahsine dair çok 

fazla veri bulunmaktadır. 

 

Allah’ın huzuruna şehitlik rütbesi ile gitmek önemlidir: “Ola ki, Rabbel 

Alemin bizi huzur-u alisine şehitlik rütbesiyle kabul eder.” (KK, 61). 

  

Özellikle düşmanla savaşırken şehit olmak önemlidir. “Hüda bilir, belki de 

cümlemize bu seferde şehadet şerbeti içmek müyesserdir” (KK, 60). Ayrıca şu ifadeler 

de şehitliğe verilen önemi yansıtmaktadır: “… dünya bir ölümlü dünyadır. Ve şehit 

olmaksa yaşamaktan evladır” (KK, 60). 

Birine dua edilirken şöyle denilmesi şehitliğin ne kadar çok önemsendiğini 

göstermesi bakımından son derece önemlidir: “Rabbim senden razı olsun ve seni 

şehadet rütbesiyle taltif etsin.” (KK, 68).  

 

Dindar Müslümanların şehitliğe duyduğu özlem şu şekilde dile getirilmektedir:  

 

“Apdest aldı, mutlak bir teslimiyetle namaza durdu. Sonra gönül dolusu dua etti. 

Murat Bey şu anında dünyadan tamamen uzaklaşmış gibiydi. Onun için Allah katında 

olmanın derin hazzından başka, başkaca hiçbir şey yoktu. Murat Beyin için derin bir 

hasretle gerçek mutluluğa, vücut engelinin ötesinde, Rabbiyle bir olmanın ümidine 

kayıyordu. Tehlikeler, huzursuzluklar, hastalıklar, dertler ve ihtiyarlıklarla yüklü 

hayatı yaşanmaya değer kılan sadece bu his değil miydi? Murat Bey hüzünlü sabah 

vaktinde bu hasreti şimdiye kadar olduğundan daha derin hissetti. Ve samimi 

gözyaşlarıyla şehitliği niyaz etti; insanı Rabbin huzuruna kısa yoldan çıkaracak bu 

şerefli yolu” (UA, 200).  

 

                                                        
71 Hasan Kurt, "İslam İnancına Göre Şehitlik", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

C. 16, S. 1, Haziran 2012, s. 195 
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Bir hadisi şerifte “Cennete giden hiç kimse, yeniden dünyaya dönmeyi ve 

dünyalık adına herhangi bir şeyin kendisi için olmasını istemez. Şehit olan kimse 

bunun dışındadır. O, gördüğü o büyük mükâfattan ötürü, on defa daha (Allah yolunda) 

ölmek için dünyaya dönmeyi temenni eder / arzu eder.” (Buhari, Cihad, 21; Müslim, 

İmaret, 109-1877) diye belirtiliyor. Bu inanışın Bahaeddin Özkişi’nin eserinde de dile 

getirildiğini görürüz. İnanışa göre şehit olup Allah’ın huzuruna varanlar “yarabbi bizi 

dirilt tekrar şehit et, dirilt tekrar şehit et, dirilt tekrar şehit et” derler (UA, 234).  

 

 Şehit olmuş kimselerin aslında ölmediğine, onların ruhaniyetleriyle Allah 

yolunda gaza edenlere yardım ettiğine inanılır. Hatta bu şehitleri görenler dahi vardır. 

İstolni-Belgrad kuşatmasının başladığı sabah, Çarşı Camii’nde sabah namazı 

kılanların da bu inanç içinde oldukları metinde şöyle anlatılır:  

 

“O sabah namazı öylesine ruhaniyetle doluydu ki Murat Bey aynı kale ve aynı maksat 

için can vermiş bunca şehidi hemen omuz başında hissetti. Diğerleri değil bunu 

hissetmek elle tutulur varlıklarmışçasına gördüler bile.” (UA, 19).  

   

 Şehadet çok arzulanan bir şey olmakla beraber, hayatta kalıp Allah yolunda 

mümkün olduğunca savaşmak gerektiği de düşünülmektedir: 

 

“Şehadet, gerçi ölümlerin en güzelidir. Ama yaşayıp savaşmak daha güzel, ind-i 

ilâhide daha makbuldür. Kişi şehit de olsa, muhtacı duadır. Ancak diri adamdır ki 

verebilir. Gönül ister ki; er, şehadet şerbetini, arkasında hiçbir şey kalmadıkta tatsın.” 

(UA, 21).  

  

  Türkler şehadete ereceklerini anladıkları vakit arkadaşlarıyla helalleşirler ve 

öncesinde yaşayacakları sıkıntının Allah katında onlara mükafat olarak döneceğini 

düşündüklerinden birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Nitekim elçi olarak gittikleri 

kalede kendilerine yapılan muameleden öldürüleceklerini anlayan Kurt Çavuş, 

arkadaşlarına şehadet şerbeti içecekleri anın yakın olduğunu, haklarını helal 

etmelerini, kendilerini yalvartmak üzere yapılacak işkencelere asla boyun 
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eğmemelerini çünkü bunlar için Allah’ın onlara çok mükafatlar vereceğini 

hatırlattığını görürüz. (UA, 174). 

 

  Sokollu Mehmed Paşa’nın, teheccüd namazını kıldıktan sonra Ak Hadım 

Hasan Ağa’nın kendisine mutad olduğu üzere kitap okuduğunu, Sultan Murad 

Hüdavendigar’ın (1359 – 1389) şehadeti bahsi okunurken kendisinin de yaş dolu 

gözlerle yeniden ayağa kalkıp Tebriz işi seccadesine diz çöktüğünü ve böyle bir 

şehadet için dua ettiğini görürüz (UA, 84-85). Nitekim duası kabul olunur ve kendisi 

bir deli tarafından şehit edilir. 

 

Birinin şehadeti duyulduğunda arkasından fatiha okunmaktadır (KK, 60). 

 

 

5.1.3.8. Şeytana Dair İnanışlar 
 

 “Şeytan, Kur’an’da anlatılırken, onun Rabb’inin emrine uymayan cinlerden 

biri olduğu, cinlerin ise ateşten yaratıldığı, görülemeyen latîf varlıklar olduğu, yine 

Şeytan’ın insanoğlu üzerinde hiçbir gücünün olmadığı sadece vesvese veren bir varlık, 

insanın ahlâki ve ruhî tekâmülünün önünde bir engel, doğru yolun üstünde pusu kuran 

bir varlık olduğu anlatılmakta ve yaratılış itibarîyle nev-i şahsına münhasır 

özelliklerinden bahsedilmektedir. Hadislerde ise şeytan mücerred veya müşahhas olay 

ve eylemler üzerinden tanıtılır ve o olayın veya eylemin şeytanîliğinden bahsedilir.”72 

 

 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde şeytan “değişim” ile anılan bir unsurdur. 

İnsanı Allah’tan ve bizzat kendi kendisinden uzaklaştıran her şeyin şeytan işi 

addedilmesi söz konusudur. Eserlerde yer alan şeytan figürü bu anlamda hem 

karakterlere yön verir hem de karakterlerin iç sorgulamalarla kendilerine dönmelerine, 

kendileri üzerine düşünmelerine imkan sağlar. İnsanın varoluşsal serüveninin en etkin 

                                                        
72 Nurettin Şentürk, "Hadislere Göre Şeytan", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, C. 3, S. 5, Haziran 2015, s. 140 
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aktörlerinden biri olarak görülen şeytanın varlığı ve bir düşman olarak insanın 

karşısında durması, insanın kendini tanımlaması ve varlığını konumlandırması 

açısından önem arz eder. Özkişi, bu sebeple şeytanın bir uydurmaca olarak 

görülmesine karşı çıkar. Şeytanla ilgili inançları eserlerinde işleyerek, onun eskiden 

nasıl algılandığını okuyucuya göstermek ve  bu çağdaki yüzüyle insanların karşısına 

yeniden çıkarmak ister. 

 

 İslam inancına göre, şeytan çok ilim sahibi olduğu halde, kibri yüzünden Hz. 

Adem’e secde etmemiştir. Kibri onu kör etmiştir. Bu sebeple şeytana kör şeytan da 

denilir. Metinde kör şeytanın çocuklara biriktirdikleri paraları harcatmak için helvacı 

ve macuncu kılığında gözüktüğünden söz edilir. Çocuklar zihinlerini çelenin, onları 

kararlarından caydıranın şeytan olduğunu düşünmektedirler (S, 26).  

 

 Bahar ayları adeta sihirli görülür ve şeytanın koku, yel, çiçek, renk gibi türlü 

güzel kisveye bürünüp gençlerin gönüllerinde önüne geçilmez arzular yarattığına 

inanılır (UA, 56). 

 

 Şeytanın insanın içinde kıpırdanan çirkin bir varlık olduğu ve insana atar 

damarı kadar yakın olduğu inanışı vardır (S, 49).   

 

 Şeytanın bütün kötülüklerin kaynağı bir yaratık olarak düşünüldüğü ve onun 

uzun yıllar sadece masallarda nefes alabildiği, sevgi ve dayanışma ile sokaktan uzak 

tutulduğu belirtilir. Ancak bu şeytan, yaşlıların söylediğine göre, yüksek topukların 

sesi ile ilk defa kadının içinde yer tutmuştur (S, 15). 

 

 Hatta yaşlıların şeytana dair söylemleri de değişmiştir. Şeytanın önceleri 

çocukların eli olup başkalarının can eriklerine, ayvalarına, narlarına uzandığı 

söylenirdi. Yani hırsızlık yapıldığında hırsızlığı yapanın elinin aslında şeytan 

olduğuna inanılırdı. Ya da eskici Yahudi şeytan olarak görülürdü. Bazen de çocukların 

gözünde okulu kötüler, okula gitmektense onları yeşil kırlara götürür, ders çalışmak 

yerine köpeklerin kuyruğuna teneke bağlatırdı, bunun daha eğlenceli olduğunu 

söylerdi şeytan çocuklara (S, 15). Önceden bunlar şeytan olarak ya da şeytan işleri 
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olarak görülürken sonrasında ise şeytanın ya da şeytan işlerinin ne olduğuna dair algı 

değişir yaşlıların gözünde. Bu, şeytana dair inanışların, şeytan işi şeylerin değişmesini 

anlatan önemli bir paragraftır. 

 

 Çok kötü insanların, şerlerinden Allah’a sığınılması gereken şeytanlar gibi 

olduğuna inanılır. Bu insanlar adeta şeytanla dost olmuşlardır. Eserde, Mileva 

Kadın’ın oğlundan bahsedilirken onun şeytana tasma takıp gezdirecek kadar akıllı 

olduğundan ama buna aslında hiç lüzum kalmadığından, zira doğduğundan bu yana 

şeytanın onun yanından ayrılmadığından bahsedilir ( UA, 141). 

 

 Çok yaşlı bir kadının evlenmek istemesi karşısında kahraman “O yaşta bir 

insanın evlenme isteği bir şeytan kandırmasından başka ne olabilir?” der. (S, 9) Yani 

çok yaşlı bir insanın evlenme isteği şeytanın insanı kandırması olarak değerlendirilir. 

 

 Şeytanın modern müzik ile de insanları etki altına almaya çalıştığından 

bahsedilir. Gün geçtikçe değişen bir ısrarla müzik üzerinde denemeler yapıldığı; bu 

yeni müziğin insandaki şehveti açığa çıkardığı ve buram buram şehvet kokmakta 

olduğu söylenir. Bu müziğin hedefi insanın içindeki şeytanı beslemektir (S, 49). 

 

 Şeytanın özellikle kendisine inanmayan insanların gönüllerinde verimli 

olduğunu, başarı kazandığını, bu insanların farkında olmadan aslında kendi fikirleri 

diye şeytan veya cinlerin fikirlerini savundukları belirtilir (S, 69).  

 

 Şu anda şeytanın varlığı ile alay edildiği ama bugünün hurafesi olan şeytanın 

gelecekte matematik, fizik veya bir başka bilim yardımı ile ispat edileceği ve bilimin 

onlarla savaşacağı; böylece insanların onların kandırmasından temizlenmiş, 

tesirlerden uzakta düşünme yeteneğine kavuşabileceği dile getirilir (S, 68-69). 

 

 İnsanın kötüsü şeytandan bile kötü görülmektedir. Nitekim bazı insanların 

yaptıkları kötülüklerden bahsedilirken, “şeytanın bile aklına gelmeyecek” sıfatı 

kullanılmaktadır (KK, 59).  
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 Güçlü düşmanlar şeytana benzetilmektedir. Yanık başkapitanı oğluna, Köse 

Kadı’dan bahsederken “Gücü bin şeytandan daha fazladır” der  (KK, 21). Çünkü onun 

nazarında Türkler kâfirdir, bu cihetle şeytanın yardımcılarıdır. Çok zeki ve kudretli 

olduğunu sezdiği bu adamın gücü onun nazarında bin şeytanınkinden bile fazladır.  

 

 Papazların çeşitli yerleri takdis ederek, putperestlerin bekçileri olan kötü 

şeytanları oradan kovabileceği inancı vardır (KK, 232). 

5.1.3.9. Türbe ve Yatırlara Dair İnanışlar   

 

 Ahmet Yaşar Ocak “Tasavvuf ıstılâhında velî, Kur’an-ı Kerîm’de bu kelimenin 

tekil ve çoğul şekliyle dost anlamında geçtiği âyetlere dayandırılmak suretiyle ‘Allah’ı 

seven, dost edinen ve onun tarafından dost edinilen’ manasında alınıp 

kullanılmıştır.” 73  der. Sokakta romanında Komiserin çocukluk arkadaşından 

bahsedildiği bir yerde “…Allah’la dosttu o. Allah’la beraberdi.” (S, 154), ifadesi 

kullanılarak, veli kelimesi zikredilmeksizin manasına yer verilir. Aynı karakter, böyle 

olduğu için, tek bir insanı yalnız ve küçük görmez. İnsanı “…büyük, güçlü, ölümsüz 

ve başlı başına bir kainat” (S, 154) olarak nitelerken kastettiği veli ya da veli namzedi 

insandır.  

 İslam inancında keramet ve istidrac isminde iki kavram bulunmaktadır. 

Keramet, Allah ile dostluk kesbetmiş kimi kişilerde, Allah’ın izniyle görülebilecek 

olağanüstü hale verilen isimdir ve dini inanca göre keramet, peygamberlerin  

mucizelerinden bir cüzdür. İstidrac ise, Allah inancı ya hiç olmayan ya da samimi 

olmayan; dolayısıyla küfür üzere bulunan kimselerde görülebilecek olağanüstü 

hallerdir. Bu hallerin de yine Allah’ın izniyle zuhur ettiğine ancak hikmetinin farklı 

olduğuna inanılır. Keramet, mümin gönülleri kuvvetlendirmek fonksiyonuna 

sahipken, istidrac ise aksine küfrün yandaşlarının imanını desteklemek yahut küfre 

yandaş bulmak konusunda destek sağlar.74  

 

                                                        
73  A. Yaşar Ocak, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliyâ Menkabeleri, Başbakanlık 

Basımevi, Ankara, 1983, s. 1 
74 a.g.e., s. 27 
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 Bahaeddin Özkişi’nin bir eserinde keramet ve istidrac sahibi kimselerin 

durumları bir kahramanın dilinden şöyle açıklanmaktadır: 

 
“İyiliğe, kötülüğe son noktasına kadar hizmet eden iki grup insan vardır. Her dinin 

aşırı iyilere verdiği isim evliya, aşırı kötülere verdiği isimse şeytandır. Biri ruhunu 

bütünüyle yaradanına, diğeri ise şeytana verir. Allah’a hizmet; ısrarla, bıkmadan, 

usanmadan, ümidini kesmeden ve aşırı ümit etmeden hakkın söylediklerini yerine 

getirmekle; aksi ise, şeytânî arzuların sonuna kadar tatbiki ile olur. Bu her iki ucun 

hizmetkârları da sonuçta bazı kabiliyetlere sahip olurlar. …. Böylece gelişen ve 

bilinegelen insan kabiliyetlerinin üstüne çıkan bu varlıklar, zaman zaman rahatlıkla 

gelecekten haber verebilirler. Gerçekte istikbali bilmek, insan muhakemesini 

kavramak ve insan hayaline nüfuz etmekle olur. İşte nadir insan dediğimiz o tabakanın 

idrak ve nüfuziyet kabiliyeti, çalışmasının mükâfatıdır.” (KK, 168-169).  

Hem Müslüman Türkler arasında hem de Hıristiyan Macarlar arasında ziyaret 

inancı bulunmaktadır. Belli kişilerin mezarları, dileklerin kabulü için ziyaret 

edilmektedir. Örneğin Müslüman bir Türk kızına âşık olan ama kavuşamayan Simon 

adlı bir Hıristiyan Macar genci bu aşk acısına dayanamayıp intihar eder. Her iki dinin 

mensupları tarafından saygı duyulan bu kişinin mezarı ziyaret edilmektedir:  

 

“Simon’un cenazesini Macarlar da, Türkler de gözyaşları ile kaldırdılar. Son zamana 

kadar, kabri genç sevgililerce ziyaret yeri olarak kabul edildi. Her yanık gönül onu 

ümitlerle ziyarete gitti.” (KK, 84).  

 

Türbede yatan velinin bazı güçlere sahip olduğuna ve yaşayanlar üzerinde 

etkili olabildiğine inanılmaktadır (S, 62-63). Çocuklar da evliyayı güleç yüzlü bir dede 

olarak hayal eder ve bu inanç ile başları sıkıştıkça, bilyeleri, şimşir topaçları olsun 

istedikçe, imtihan vakitlerinde “Allah seni kırmaz dede. Ne olur ondan isteyiver.” 

diyerek evliyadan yardım ister ve onun kendilerine yardım edeceğinden emin olurlar. 

Çünkü menkıbeleriyle büyüdükleri evliya ömrü boyunca isteklerden geçmiş, herkese 

yardımcı olmuş bir insandır. Bu yüzden onun yardımını istemekten yüksünmezler (S, 

92). 
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Sokakta bulunan türbe iki bölüme ayrılmıştır, yatır ve namazgâh. İnsanlar 

namazgâha gelip burada namaz kılabilirler (S, 62). Sokakta türbesi bulunan evliyanın 

geceleri yatsı namazı için abdest aldığı anlatılır (S, 21). 

  

Evliyanın türbesi yanından geçerken Fatiha okunur. Bu, evliyaya bir hediye 

sunmak gibi algılanır. Fakat ömrü boyunca hep vermeye, üstelik karşılıksız vermeye 

alışmış olan evliyanın bu hediyeyi geri çevirmediği gibi mutlaka mukabilini verdiğine 

inanılır. Nitekim komiser evliyanın türbesi önünde çocukluğundaki gibi Fatiha okuyup 

dua edince, içinin derin bir ferahlıkla kabardığını hisseder ve bunu evliyanın kendi 

hediyesini karşılıksız bırakmamasına tevil eder (S, 93). 

 

Evliyanın türbesi yanından geçerken Fatiha okuyup dua etmek âdeti o derece 

kökleşmiştir ki, son derece Avrupai ve modern değerlerle mücehhez görünüşlü 

kadınların bile türbe önünden geçerken dudaklarında dua kıpırdanmaları görülür (S, 

95). 

Eskiden herkesin evliyalığı ulaşılması gereken bir maksat olarak gördüğünden; 

sokakta tek bir büyük evliya olmakla beraber her yetişen çocuğun bir evliya namzedi 

olduğundan bahsedilir (S, 92). 

 

Sokaktaki evliya yani Kefensiz Baba, menkıbesi anlatılırken bir yerde kundura 

tamircisi bir yerde ise eskici meslekleriyle anılır (S, 91-92). 

5.1.3.10. Yıldızlara ve Bazı Doğaüstü Yaratıklara Dair İnanışlar 
 

 İnsanlar bilhassa eski zamanlarda yeryüzü kadar gökyüzü ile de meşgul 

olmuşlar; göklerdeki ışıklar aracılığıyla hem coğrafi hem de manevi olarak yollarını 

bulmaya çalışmışlardır. İlm-ı nücûm adı verilen bilim sahası aslında astronomi ile ile 

ilgilenir. Ancak bu bilim dalının üç alt şubeye ayrıldığı görülür. Birincisi göklerin 

yapısını, yıldızlar ve sayıları, burçlar, büyüklükleri, aralarındaki uzaklıklar ve 

hareketlerini; ikincisi astronomi cetvellerinin kullanımını, takvimlerin 

düzenlenmesini, tarihlerin tesbitini; üçüncüsü ise feleklerin dönüşünü, burçların 
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doğuşunu ve yıldızların hareketinden dünyada olabilecekler hakkında bilgi 

çıkarılmasını konu edinir.75  

  

 Yıldızlarla ilgili inançlar kapsamına girebilecek kısım bu üçüncüsüyle 

alakalıdır. Bu ilme sahip olduğu düşünülen kişilere hem saygı gösterilir, hem de o 

kişilerden korkulur. Bu durumun Bahaeddin Özkişi’nin yarım kalmış romanında şöyle 

bir örneği görülür. Molla Hüseyin, Akyazılı Şeyh’e ilm-i nücumu iyi bildiğini, 

kendisine malum olan şeylerin onun kanını donduracağını, isterse ona ne zaman 

doğduğunu, anasını, babasını, fikrini ve bugüne kadarki geçmişini anlatabileceğini 

söyler. Onunla ilgili bildiği çok önemli bir istihbaratı, ilm-i nücum yoluyla öğrenmiş 

gibi davranarak onun güvenini ve itibarını kazanır (ABÖA, 116). 

 

 İnsanların hayatlarında en etkin rol oynayan yıldızlardan biri de Ülker yıldızı 

olmuştur. Süreyya ismi ile de bilinen bu yıldız, aslında yedi yıldızdan oluşan 

gökyüzündeki en parlak yıldız takımıdır. Yıldızlardan biri daha sönüktür, bazen 

görünmez. Hem Türk hem de Arap ve Fars klasik edebiyatında çokça kullanılan bir 

remz olarak da Ülker yıldızı karşımıza çıkmaktadır.76  

 

 Bahaeddin Özkişi’nin bir eserinde de yaşlı kadın çocuklara birer dilim ekmek 

verir ve o dilimler üzerine kendisi için Ülker yıldızından özel olarak gönderilmiş 

marmelatlardan sürdüğünü belirtir (S, 7). 

  

 İsimleri ve nitelikleri belirtilmeden kimi zaman bazı doğaüstü varlıklardan 

bahsedilir. Hatta dünyada, diğer gezegenlere ve dünyaya ait olan ve insanların 

göremediği pek çok varlığın bulunduğu ve dünyanın bu yaratıkların oyun alanı olduğu 

belirtilmektedir (S, 71).  

 

 Başkalarına iyilik yapan insanlar melek olarak adlandırılmıştır: 

 

                                                        
75 Tevfik Fehd, “İlm-i Felek”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 22, İstanbul, TDV yay., 2000, s. 126 
76 Mustafa Uzun, “Süreyya”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul, TDV yay., 2010, s. 163 



 

162 
 

“Çünkü çocukluğumda beni seven, okşayan, bana yiyecek ve giyecek veren yegâne 

insandı anneniz. Nasıl olur da o meleği unuturum” (KK, 118). 

5.1.4. Diğer Dinlere Dair İnanışlar  

5.1.4.1. Gök Tanrı İnanışı  

 

 Köse Kadı’da Macarların eskiden Türkçe konuştukları, Türklerle aynı yer-gök 

tanrısına inandıkları, aynı örf ve âdetler ile aynı ideallere sahip oldukları ancak bunun 

Hıristiyanlığa geçişleri sonrası değiştiği; bununla birlikte Hristos’un şahsında o yer-

gök tanrısının fosilleşmiş halde hâlâ içlerinde bulunduğu söylenir: 

“İçinde bulunduğu sıkıntı, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar ızdırap veriyordu. Bu 

uzak dedelerinin yer-gök tanrısı inancının iptidâî korkusundan olabilirdi. O yer-gök 

tanrısı ki, Hristosun şahsında fosilleşmiş şekliyle, hâlâ içindeydi” (KK, 170). 

 

5.1.4.2. Putperestlik 
 

Putperestlik çok tanrılı dinlerde tanrısal varlıkları sembolize eden çeşitli 

figürlere tapınmayı ifade eder. İnancın özünde figure değil, onun sembolize ettiği ilahî 

güce tapmak yatar. Figür sadece o gücü hatırlatan bir remzdir. Ama daha sonra remz 

olarak kullanılan figür aslîleşir ve  ilahî güç ya da güçler de bir şekilde figürde vücut 

bulurlar.77 

 

Putperestlikle ilgili veriler barındırması açısından Bir Heykel Öldürüldü 

hikâyesi önemlidir. Bu hikâyede kendisinden her dönem farklı eşyalar yapılmış bir 

maden, kendisinin bir put heykeli yapıldığı bir zaman diliminden de bahseder. Buna 

göre ona kendisine heykel şekli verildikten sonra ayaklarının altına çelenkler serilir ve 

insanlar onun hakkında övücü konuşmalar yaparlar. Bunun üzerine şunları düşünür 

put heykeli: 

 

                                                        
77 Ahmet Güç, “Putperestlik”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul, TDV yay., 2007,  s, 365 
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“Belki bir adamı temsilen dikildim ben. Ama zaman geçtikçe ben o adam olmaktan 

sıyrıldım. İnsanlar benim madenî vücudumda, şeklimde bir ayrı varlık yarattılar. 

Böylece bir kuşak evvelin meydana getirdiği heykel ve bir kuşak sonranın ilahı 

oldum” (GZ: PD, 196). 

 

İnsanlar o heykeli kutsal bir kişi adına dikmişler; bu heykele önce o adamın 

fikirlerini hatırlayarak bağlanmışlar, sonra zamanla o şahsın fikirlerinin yerine kendi 

fikirlerini koymuşlardır. Adamın sadece sureti heykelle yaşamaktadır fakat fikirleri 

değiştirilmiştir. Daha sonra da bir ömür boyu bu heykele tapmış, ona güzel sözler 

söylemiş insanlar, bir gün inançlarını yitirince tepesine bir balyoz indirmişlerdir (GZ: 

PD, 197). 

 

Aynı hikâyede puta ibadet kastıyla adına kurbanlar kesildiği, adaklar adandığı 

ve onun yaratıcı olarak görüldüğü belirtilmiştir (GZ: PD, 197). Her devirde insanların 

putları olduğu söylenmiş ve üçüncü bin yılın insanları için de şu şekilde tahminde 

bulunulmuştur: 

 

“İnsanın her asırda küçük veya büyük putu olmuştur. Senin putlarını 

düşünemiyorum. Belki küçücük bir gezegen, belki katılaştırılmış havadan mamul bir 

oto-füze, belki, belki düpedüz kadın diyorum kendi kendime” (GZ: PD, 197). 

 

Sokakta eserinde de İfrit isimli cine tapan karakter, onu temsilen bir put yapar. 

Bu put ağaç bir iskeletten yapılmış, domuz postuyla kaplanmış, içi samanla 

doldurulmuştur. Baş kısmında irice bir boynuzu andırır şekilde İfrit’in kılı 

bulunmaktadır (S, 131) 

 

5.1.4.3. Reenkarnasyon  
 

 

Reenkarnasyon “Terim olarak ‘insan şahsiyetinin bir bölümünü oluşturduğu 

kabul edilen ve gözle görülmeyen mânevî unsurun (ruh, can, nefes, jiva, atman, 
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purusa, pudgala) ölümden sonra bu âlemde başka bir bedene geçmesi’ şeklinde 

tanımlanır.”78 

             Passionya Buluntuları hikâyesinde reenkarnasyon inancına dair şu ifadeler yer 

almaktadır: 

 

“Resme bakınca daha mağrur, daha zalim, daha tatlısınız. Bu da ruhunuzun prenses 

Sima’dan sonra, önce bir kaplana, sonra bir kuğuya, sonra bir ineğe, binbir sevimli, 

yırtıcı ve güzel hayvana geçmiş olmasıyla izah edilebilir (GZ: GZ, 156).” 

“Ben Sim; sizden sonra gergedan, öküz, eşek, timsah vücutlarında insan olmak için 

gerekli pek çok hayvan özeliği ile olgunlaştıktan sonra, biraz eşek, biraz karga, biraz 

insan, pek çok da aşkınızla nihaî şeklimi buldum” (GZ: GZ, 157).

                                                        
78 Ali İhsan Yitik, “Tenâsüh”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 40, İstanbul, TDV yay., 2011,  s. 441  
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ALTINCI BÖLÜM 

HALK BİLGİSİ 
 

6.1. Halk Hekimliği 
  

“Halkın, olanakları bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora 

gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sağaltma amacı ile 

başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümü”79 halk hekimliği kavramına dâhildir. 

 

 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde halk hekimliği kapsamına dahil edilebilecek 

bazı tedavi yöntemleri zikredilmiştir.  

 

Mesela hasta olan kişiler için tabiplerin melhem dövdüğü belirtilmektedir. 

Ama aşk derdine bu melhemler çare olmamaktadır (KK, 83).  

  

Kesici bir aletle açılan yara önce temizlenir, sonra üzerine örümcek ağı konur 

(UA, 40). Ateşli birinin başına ateşini düşürmek için sirkeli bez konur (GZ: BÇV, 24). 

 

Yemek esnasında fenalaşıp yere düşen ve kıvranmaya başlayan birine yüzüne 

soğuk su vurmak ve şarapla masaj yapmak suretiyle müdahale edildiğini görürüz. 

Müdahaleye rağmen iyileşmeyen hastanın ağzından köpükler gelmeye başlayınca, 

hastalığın zehirlenmeden kaynaklandığı düşünülür ve zehrin varlığından emin olmak 

için hasta kişinin tabağındaki yemekten bir parça bir köpeğe yedirilir. Köpeğin de ağzı 

köpürerek ölmesi, zehir düşüncesini kesinleştirir (UA, 98). 

 

 Zehirlenmeyle ilgili bir başka tedavi yöntemi de kusmaktır. Han, Mağara 

Şeyhi’ni zehirlemek üzere nar şerbetinin içine bir toz koydurur. Normal bir insanı 

yerinden kaldırmayacak bu zehri içtikten sonra şeyh yerinden kalkar, salondan 

çıktıktan sonra hemen kendisini kusturur. Tamamen iyileşmesi üç ay sürer (ABÖA, 

123). 

                                                        
79 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, 3. bs., Ankara, Bilgesu yay., 2016, s. 139 
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 Şiddetli başağrısı için çeşitli ilaçlar kullanılır ya da hasta “okunur”. Onun 

haricinde şöyle bir tedaviden de bahsedilmektedir: “… bir zaman evvel, dağlara 

taşlara, kötü bir baş ağrısı arız olmuş. Ne ilaç, ne okuma kar etmiş. Encamında bir 

Hintli tabib onu, kulaklarını keserek tedavi etmişti” (UA, 101). Kötü bir hastalıktan 

bahsederken ve bu hastalığa diğer insanların yakalanmamasını temenni ederken 

“dağlara taşlara” kalıp ifadesi kullanılmıştır (UA, 101).  

  

 Vebaya karşı Hıristiyanların, kilise görevlilerinin tütsü yaktıkları ve dua 

ettikleri belirtilmektedir (UA, 243).    

 

Müslümanların veba tedavisi için kullandıkları yöntem farklıdır. Murat Bey, 

halka veba tedavisi için şunları öğrettiklerini söyler:  

 

“Onlara yıkanmayı, pisliklerini sokağa dökmemeyi, içecekleri suyu, yiyeceklerini ve 

giyeceklerini kaynatmayı, ellerini yıkamayı, ölenleri hemen toplayarak giysileri ve 

kullandıkları eşyalarla beraber yakmayı öğretiyoruz” (UA, 243). 

  

 Hastalara ilaç hazırlamak için tekkelerde şifalı otlar dualar ile kaynatılmaktadır 

(UA, 224). Ayrıca bir büyücü kadının hastayı iyileştirmek için Çingene dilinde bir dua 

okuduğunu görürüz (UA, 64). 

 

 Uçtaki Adam’da bir benzetmeye konu olarak kan aldırmadan bahsedilir. Kan 

alma sırasında uzviyetin kesildiği noktada daha genç ve canlı hücreler oluşacağından, 

bunun sağlık üzerindeki müspet tesirinden bahsedilir (UA, 188). 

 

 Verem hastalığı için amele olarak çalışan bir köylü şöyle der: “Ben 

veremmişim, tohtur bilmez mi. Ciğerimde böcekler dolaşırmış, duyuyorum emmi, aha 

ciğerimi yiyorlar” (GZ: BÇV, 57-58). 

6.1.1. Kurşun Dökme  
 

Hasta olan çocuğa kurşun dökülürken, kurşuncu kadın, çocuğun kafasına bir 

yorgan örter. Eritilmiş kurşunu suya döker ve bin bir şekil alan bu madeni şekillere 
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göre yorumlar. Şekillere bakarak şu, çocuğa nazar değdiren göz, der kurşuncu kadın 

ve çocuğun annesi de kör olsun, der. Kadın ayrıca komşuların, kurşun dökülen kişi ve 

ailesi hakkındaki düşüncelerini de bu şekillerden okur. Kadının gördüğü yarı at yarı 

kuş benzeri şekil kurşun dökülen çocuğun büyük adam olacağının işaretidir. Zaten 

anası da çocuğun büyük adam olacağını rüyada görmüştür. Sonra kurşuncu kadın elini 

madenin olduğu kaba sokar ve bütün o şekilleri eline alır (GZ: GZ, 82-83). 

6.2. Halk Takvimi ve Özel Günler 
 

Halk arasında, bir olayın zamanından bahsetmek için gün ay ve yıl üzerinden 

tarih verme alışkanlığı yoktur. Bundan ziyade tarihler, deprem, sel gibi tabiat 

hadiselerine, yaşanan büyük etki bırakmış toplumsal ya da siyasal olaylara, yaz başı, 

kış sonu gibi mevsimsel ibarelere, çağla vakti gibi mahsul zamanlarına vs. göre 

belirlenir. Bazen bir önemli olaya nispeten belirlenen tarih ifadeleri, başka bir önemli 

olay sonrası bu yeni olaya göre konumlandırılır. Bunun en güncel örneklerinden biri 

şöyledir. İstanbul’da, 1999’daki Büyük Marmara Depremini yaşamış kimseler 

arasında tarih, depremden önce ve sonra şeklinde ikiye ayrılırdı. Fakat 15 Temmuz 

olaylarından sonra tarih belirleme depreme göre değil, 15 Temmuz 2016’ya  göre 

yapılmaya başlanmıştır. 

 

Özkişi’nin eserlerinde de zamana dair bu tarz kullanımlara yer verilmiştir. 

Mesela kalelerde halk için önemli olaylar tarih başlangıcı kabul edilir. Bunlardan biri 

Arslan Bey’in, Başpiskopos’un gizli mahzenindeki hazineyi bulup bu parayla beş yüz 

kızın çeyizini tamamlayıp evlendirmesi, Türk ve Macar kölelere yardım etmesi ve 

arazisi olmayan muhtaçlara arazi satın almasıdır (KK, 157). 

 

Bir başkası, bir çocuğa tecavüz eden papazın falakaya yatırılıp ceza almasıdır. 

Macar halkı bu cezaya çok şaşırmış, hatta İsa’nın gökten nasıl olup da inmediği ve 

kendini temsil eden bu papaza yardım etmediğine şaşmışlardır. O yıla halk arasında 

bu önemli görülen olaya göre isim verilmiştir:  

 

“O yıla halk arasında papazın dayak yılı dendi. Koyunlar çift yavruladılar. Her meyva 

dalı altına destek vuruldu. Sonraları geniş Macar ovasında mahsül duasına 
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çıkıldığında nereden geldiği belli olmayan bir âdet tatbik edilir oldu: Duadan sonra 

bölgenin gençleri bir korkuluğa geçirdikleri siyah bir bezi döğerek duayı 

tamamlarlardı” (KK, 158-159).   

 

            Önemli olayların tarih başlangıcı sayılmasına son örnek ise “Kırkıncı Adam” 

hikâyesindendir. Hikâyede bir köyden kırk adam yolculuğa çıkar ve onların yolculuğa 

çıkış günleri artık zamanı adlandırmak için kullanılır. Bu durum hikâyede şöyle geçer:  

“Biz zamanı, onların gidişleri üzerine yığdık. Fatma adamların yola çıktığının 

baharında doğurdu. Ali,  onların gidişinden bir yıl sonra, güzün evlendi. Sel köprüyü 

yıktığında onlar gideli beş yıl olmuştu.” (GZ: GZ, 132). 

 

Ağaçların, ağaçlardan su çekilme mevsiminde budandığı belirtilir (S, 66). Güz 

için yaprakların döküm mevsimi denir (S, 66). 

 

Gençlik zamanları bir hikâyede şöyle ifade edilir: “Hani kanaryanız bülbül gibi 

ötmesini, hani sen sevmesini öğrendiğin seneler. Hani dört mevsimden dört başka 

hazla. Hani dört mevsimde dörtyüz oyunla yaklaştığımız, doğru dürüst ne yaptığımızı 

bilmezken kucaklaştığımız seneler” (GZ: BÇV, 69).  

 

6.2.1. Bayramlar 
 

 Memurlar, emirlerinde çalıştıkları müdüre bayramlarda bayram tebriğine 

gider. Bunu terfi alabilmek için yapar (GZ: PDK, 166-169). 

 

 Eskiden XV. veya XVI. yüzyılda uçlarda yapılan bağbozumu bayramından 

bahsedilmektedir. Bu, Macarlar Türkler gibi pek çok milletten kişiler arasında 

kutlanan bir bayramdır: 

 

“Halk neşeliydi, cıvıl cıvıldı. Köprü atılmış, çayır rengarenk elbiseleri içinde kale 

halkı ve misafirleriyle dolmuştu. Bağbozumu bayramıydı bu. Macarsitan ananın 

göğsünden Türk’müş, Macar’mış, Hırvat’mış, Çingene’ymiş demeden en lezzetli 
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meyvaların, en değerli nimetlerin derildiği bayramdı. Geniş açılmış çukurların içinde, 

semiz toklular çevriliyor, mallarını erikle, armutla, mısırla, domuzla değiştirmek için 

çerçiler dil döküyor, bir gürültü, bir kıyamettir kopuyordu…. Yükselen güneşle 

beraber halk civardan daha çok akın ediyor, geniş ovada insan sesi daha çok 

yükseliyor, yeni mahsul şaraptan bol bol içiyorlar ve kafaları şimdiden dumanlanmaya 

başlıyordu. Yer yer gruplaşmış topluluklarda hayvan alışverişi, arazi alışverişi 

hararetleniyor, bağıra bağıra pazarlık ediyorlardı. Kızlar ve erkekler delice bir 

tempoda kol kola dansediyorlar, şakaklarından ve alınlarından akan teri arada bir 

kollarının yeniyle siliyorlardı. Bir grupta yüzü riyazattan mum gibi sararmış bir keşiş, 

Ariyanus mezhebini, bir başka keşiş diğer grupta, yasaklanmış olmasına rağmen 

Unitarius inancını dillerinin bütün belagatıyla yaymaya çalışıyorlardı. Bu yeni 

mezhepler Katolik ve Protestanların kanlı mücadelelerine rağmen hızla yayılıyordu.” 

(KK, 152-153).  

6.2.2. Muharrem  
 

 Ehl-i sünnet inancındaki Müslümanlar arasında Muharremin onuncu günü 

muharrem sohbeti ve aşure yapılır, yaşadıkları civarın ileri gelen insanları birbirini 

sohbeti dinlemeye ve aşure yemeye davet eder. Komşuluk hakkı gereği bu davetlere 

Hıristiyan tanıdıklar da davet edilir (UA, 71).  

  

 Yollardan beyitler okuyarak geçen, perişan kılıklı goygoyculardan bahsedilir. 

Bunlar ilkin İstanbul’da görülmüş, daha sonra serhat boylarında da görülür 

olmuşlardır. Bunların okudukları şiirlerden çok kısa bir parça metinde: 

 

“Gökte bulut-yerde toprak ağlıyor 

……………….Goygoy canım…………..” şeklinde geçer. 

 

           Güftenin tamamı İslam Ansiklopedisi “Goygoycular” maddesinde  Şeyhoğlu 

isimli bir şaire ait gösterilir ve: 

 

“Hasan ile Hüseyn’e olan işlere  

Gökte melek yerde her can ağladı  



 

170 
 

Görün görün yezîdlerin halini 

Bağladılar hep suların yolunu 

Soldurdular Fatma Ana gülünü 

Yâ hoy goy goy cânım!” şeklinde verilir.  

 

           Son kısımdadaki “Ya hoy goy goy cânım” ifadesinin “el hayyü’l-kayyûm” 

ifadesinden bozularak söylenmiş olabileceği ihtimalinden bahsedilir. Muharrem 

ayında ilahiler eşliğinde dilenen bu kimselere goygoycu denmesinin sebebi de 

kullandıkları bu ifadedir.80 

 

 Ali Bey bu sözün bir ilahinin parçası olduğunu bilir. Bu birkaç kelimeden o 

koskoca bir hikâye anlar: 

 

“Bu hikâyede iki evlat vardı. Pek sevilen son Peygamberin torunları ve onların 

öldürülmelerinin hikâyesi. Hasan ve Hüseyinin, susuzluktan inleyerek ağlayan 

destanıydı bu Ali Beyin gözünde. Şu birkaç kelimenin içine sığıveriyordu bir destan. 

Fakirin dilenen sesinde, hikâye en çıplak bir acı ile dile geliyordu” (UA, 72).  

 

Şii Müslümanların bulunduğu bölgelerde aşura merasimi biraz daha farklı 

gerçekleştirilir. Bu bütün halkın topluca katıldığı, Emirlerin de hazır bulunduğu bir 

büyük yas töreni şeklindedir. Yarım kalmış romanda bir aşura merasimi şöyle anlatılır:  

 

“Tellallar bağırtılıp halkın aşûra gününe hazırlanması bildirildi. Ertesi gün Hemedan 

şehri dışında otağlar ve çadırlar kuruldu. Hân'ın çadırının önünde toplanan ileri 

gelenler bir süre sonra sur ve nekkâre seslerinden Hân’ın gelmekte olduğunu anlayıp 

yol üzerinde sıra ile durup baş kestiler. … Sonra han otağı önünde cümle büyükler diz 

çöküp oturdular. Ve Hazreti Hüseyin'in acı ölümünün hikâyesini dinlemeye 

hazırlandılar. Bu arada meydana üstü sedef işlemeli büyük bir kürsü getirdiler. Yanına 

bir merdiven dayayıp hazır ettiler. Karşıki çadırlardan bir Molla kürsüye ilerlerken 

Mağara şeyhi yerinden kalktı. Hürmeten bütün erkan da beraber doğruldular. Çevrede 

ses bir anda kesilip koca meydanda sinek uçsa duyulur oldu. …Merdiveni çıkıp 

                                                        
80 Nuri Özcan, “Goygoycular”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 14, İstanbul, TDV yay., 1996, s. 121 
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oturduğu yerden halkı uzun uzun süzdü. Sonra evvelâ bir Fatiha okuyup sonra 

Bağdatlı Şair Fuzuli'nin Maktel-i Hüseyin’ini nefis bir ses ve kusursuz bir musiki 

anlayışı ile okumaya başladı. Ses hafif olmasına rağmen bir anda kalabalığı kavradı. 

… Kerbela Şehitleri bahsine gelince Acemler içinde öyle biri vaveylâ koptu ki gören 

sinir nöbetleri geçirdiklerini zannederdi. Herkes can ve gönülden ağlıyor ve ya Ali-ya 

Hüseyin diye feryat ediyordu. Mağara şeyhi Hazreti Hüseyin'in şehitlik bahsine 

gelince orada bir adam peydah oldu. İmam Hüseyin kıyafetinde ve yeşil sarıklıydı. 

Gerdanından kanlar akmaktaydı. Şiir böylece daha da tesirli hale geldi. O zaman 

cümlesi ayağa vah Hüseyin Şah Hüseyin diye feryada başladılar. Kimi kollarına 

göğsüne usturalar vuruyor, Hz Hüseyin aşkına kanlarını atıyorlardı. Kimi ağır 

zincirlerle dövünüyorlardı. İşte tam bu sırada mağara Şeyhi kürsüden inip kalabalığın 

ortasına atıldı. Onun katılmasıyla halk büsbütün kendinden geçip kanları etrafa 

yayıldı. Ve haykırışları ayyuka çıktı. Ancak akşam üzereyken sükûnet bulabildiler. Bu 

arada şehrin bütün aşçıları kollarını sıvamışlar büyük kazanlarda kokulu aşûralar, 

safranlı pilavlar zerdeler, büryanlar pişirip dağıttılar. Kimi yaralı, Peygamberin Uhud 

gazasında dişinin kırılmasına katılmak için dişlerini çektirmiş adamlar beraberce 

oturup yemek yediler ve Kerbela şehitlerinin mübarek ruhlarına dua ettiler” (ABÖA, 

121-122). 

 

6.2.3. Yortu 
 

 Hıristiyanlar arasında özel bir gündür ve Hıristiyan, Müslüman bir arada 

yaşanan yerlerde önemli Müslüman şahsiyetleri de rahipler yortuya davet etmektedir 

(UA, 71).  

 

6.3. Halk Hukuku 
 

 Uçları anlatan romanda uçlarda yaşayan değişik milletler arasında geçerli olan 

bir uç yasasından bahsedilmektedir. O yasalara göre savaş olmadığı müddetçe uçlarda 

esir alınmamaktadır. Ancak bu yasaya Hıristiyan milletlerin bazılarının uymadıkları 

belirtilmektedir. (KK, 12).  
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Türklerin şeriata çok önem verdikleri ve aklı başında olmayan bir delinin birini 

öldürmesi halinde bu şeriat kuralları gereği cezalandırılmadığı belirtilmektedir: “Onu 

öldürebilirdim. Ve karşılığında en çok dayak yerdim. Pek itaat ettikleri şeriat 

kanunlarına göre aklımın başımda olmadığı gerekçesiyle belki bana dokunmazlardı 

bile.” (KK, 81).   

 

Molla Hüseyin karısıyla vedalaşacağında ona şeriatın kocaya dokuz ay 

karısından ayrı kalma hakkı verdiğini, bu süre dolduktan sonra dönmezse karısının 

ondan boşanıp başkasıyla evlenebileceğini söyler (ABÖA, 103). 

 

Namus davaları şerî mahkemede ya da kişiler arasında kan çıkarak çözülür 

(ABÖA, 96) Nitekim Mihran ile yaraladığı kalfa arasındaki mesele bir kız meselesidir 

(ABÖA, 106). 

 

“Şeriat kılıcı iti değil, iti bağsız bırakan sahibini keser” (ABÖA, 101) anlayışı 

vardır. 

Cezalara ve Yasaklara Dair Uygulamalar 

 

Bahaeddin Özkişi’nin bilhassa tarihî romanlarında, dönemin yasalarına dair 

bilgiler geçmektedir. Bunların ne kadarı gerçek ne kadarı kurgudur, ayrı bir araştırma 

konusu olabilir ama kendisinin yoğun tarihî okumalar yaptığını biliyor olmamız, 

gerçeklerden büyük oranda esinlendiği fikrini uyandırmaktadır. Onun eserlerine göre 

Osmanlı’nın serhat boylarınada, uçlara has yasalar mevcuttur. Bunlardan biri savaş 

olmadıkça esir alınamayacağıdır. Buna rağmen Avusturyalılar çoğu zaman savaş barış 

dinlemezler (KK, 12). Yine “Uç yasaları gereğince fidye için salıverilen esirlere bir ya 

da birkaç kişinin kefil olması gerekirdi” (UA, 28). Padişah esirleri için çok eski bir 

yasaya göre fidye alınmaz; ya Türk esirleri ile değiştirilir ya münasip görülmesi 

üzerine serbest bırakılır ya da hediye edilirdi” (KK, 176). 
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Padişahların ya da şehzadelerin yüzüne doğrudan ve uzun süre bakmak 

yasaktır (UA, 76). Huzurdan ayrılan kişi şehzadenin ya da padişahın eteğini öper. Eğer 

el öpmeye izin verilirse bu fevkalade bir ihsan sayılır (UA, 78). 

 

Osmanlılar XVI. yüzyılda yalan söyleyenleri şöyle cezalandırmaktadır: “… 

yüzünü rengarenk boyayıp, eşeğe ters bindirirler; hayvanın kuyruğunu eline verip 

şehri gezdirirlerdi” (UA, 136).  

 

Türkler fethettikleri kalelerde halkın canına, ırzına, evlerinin içindeki 

mallarına ve domuzlarına dokunmazlar. Evlerini talan etmezler (KK, 63). Halkın 

serbestçe çalışmasına izin verirler; halk tarım için lüzumlu aletleri, tohumları, fidanları 

ve hayvanları bedava alır, üç yıl vergi ödemez. Yeni fethedilen kalenin meydanına bir 

cami yapılır (KK, 156). 

 

Bir Türk askerin fethedilen topraklarda bir eve zorla girip bir kıza tecavüz 

etmesinin cezası sırtına yüz sopa vurulmasıdır. Nitekim Yanıkkale’nin fethinden sonra 

Burhaneddin isimli bir çavuş bir eve zorla girer, 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eder. 

Macar halkın işgal sırasında normal saydığı bu durum Türkler tarafından asabiyetle 

karşılanır ve kalenin beyi hemen bir mahkeme kurar. Çavuş kızla birbirlerini 

sevdiklerini iddia etse de kız aksini söyler. Macar halk mahkemeyi bir komedi olarak 

düşünmekte, çavuşun bir azarla bu işten sıyrılacağını zannetmektedir. Fakat bey 

çavuşa 100 sopa vurulmasını ve merhamet edilmemesini emreder. Çavuş yirminci 

sopada bayılır. Su ile ayıltıp cezaya devam ederler. Ellinci sopada ise ölür ve cesedi 

ertesi güne kadar ibret-i alem olsun diye ortada bırakılır (KK, 156-157). 

 

Türk idaresindeki Yanıkkale’de Kula isimli bir Katolik papaz yedi yaşındaki 

bir sabinin ırzına geçer. Şeri kanunlara göre bu suç da, cezası da çok ağırdır. Ama 

Osmanlı, hâkimiyeti altındaki topraklarda işlenen suçlarda kararı, o suçu işleyen ve 

kendisine karşı suç işlenen kişilerin inancına göre belirlemektedir. Arslan Bey böyle 

bir suç karşısında vereceği hükme karar veremeyip, Budin Beylerbeyine danışır. 

Beylerbeyi Kara Üveys Paşa’dan şöyle bir cevap alır: “Her inanç sahibi kendi 

inancıyla amel etmeye mecburdur. Aksi o şahsın cezalandırılmasını gerektirir. Burada 
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temas ettiğimiz Katolik din adamları, vak’ayı duyduktan sonra kaçamak cevap 

verdiler. Prensibimiz icabı şer’i hükümlere göre suçluyu cezalandıramamaktayız. 

İnşallah ind-i ilâhîde bizi mes’ul duruma düşürmez kanaatiyle şu cezayı münasip 

gördük. Sırtından katran rengi setresi bir daha giymesine müsaade edilmemek şartıyla 

çıkartılıp, ayakları altına değnekler urula. Ve dahi ana iktiba eden zümreye yakışıksız 

hareketlerinin hiçbir dine ve inanca sığmadığı belürtülüp böylece amel oluna, 

vesselam.” (KK, 158). 

 

Türkler hudutları içinde nadiren zarara uğrayan tacirlerin zararlarını tazmin 

ederler (KK, 189).  

 

Türkler aleyhine casusluk yapan bir kişi yakalandığında kulakları kesilir, üç 

bin forint, bir donatılmış at ve iki top kumaş fidye cezasına çarptırılır (KK,70). 

 

 Macarlarda zindan nöbetçilerinin uyuması, nöbet sırasında şarap içmesi veya 

nöbet yerinden ayrılmasının cezası asılmaktır. Kale kumandanının da vazifesinde 

göstereceği kusurun cezası aynı olacaktır. İslamiyeti kabul edenler, Türk idaresinden 

yana olanlar, çeşitli yeni hıristiyan mezheplerine intisap edenler ya da kralın aleyhinde 

olanlar kim olursa olsun derileri yüzülür, karısı ve çocukları köle olarak satılırlar (KK, 

19). 

   

Bir Türk esirinin zindancıyı tahkir etmesinin cezası derisinin yüzülmesidir. 

Çarmıh benzeri kalaslara gerilen esirin derisi yavaş yavaş cellat tarafından yüzülür ve 

yüzülmüş kısımlara kanın pıhtılaşması için tuz atılır (KK, 56). 

 

Kaleyi soymak isteyenlerin cezası kafalarının kesilip, ibret olsun diye sırığa 

geçirilerek kale meydanına dikilmesidir. (KK,103). Kaçan soyguncu da uç yasalarına 

göre hangi bey tarafından yakalanırsa yakalansın suç işlediği mahalle gönderilmelidir 

(KK, 104). 

  

Bilhassa Macarlar cihetinde cezalar o kadar ağırdır ve bağışlanmak ihtimali 

yoktur ki, Yanık Kalesi’nde kale kumandanı olan Kont hakkında dedikodu 
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yaparlarken bizzat kont tarafından duyulduklarını farkeden yüzbaşıların kanları adeta 

donar ve alacakları çok ağır bir cezanın düşüncesiyle ayakları gövdelerini taşımaz olur. 

Buna mukabil, genç Kont hepsine uzun uzun bakıp, hiçbir şey olmamış gibi ertesi 

günün kutsal Pazar olduğunu söyleyip, öğlen paydos etmelerini ve askerlerle inşaatta 

çalışanlara şarap dağıtılmasını emreder. Askerler önce kurtulduklarını anlamaz; 

anladıklarında ise inanamaz. Zira yaşadıkları asra göre bu imkansız bir durumdur (KK, 

37-38). 

 

6.4. Ölçü Birimleri  
 

 

 Zamana ait ölçü birimi olarak Özkişi’nin tarihi romanlarında en sık geçen tabir, 

güneşin yüksekliğinin mızrak boyu cinsinden ifade edilmesidir. “Güneş iki mızrak 

boyu yükseldiğinde…” (KK, 14) ve  “Güneş, üç mızrak boyu yükseldiğinde…” (KK, 

62) ifadeleri sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

 Zaman ifadesi olarak kullanılan bir diğer tabir “gün kavuşurken” tabiridir (KK, 

17).  

 

Zaman bazen namaz vakitlerine göre ölçülmektedir. “Akşam namazından 

hemen sonraydı” (KK, 68). “Yatsı namazından sonra Turi’nin kulübesinde son defa 

buluştular” (KK, 100). 

 

Yazar eskiden zamanın kesin sınırlarla ayrıldığını belirtmektedir: 

 

“Akşam alaca karanlıkla yaklaşır, ezanla başlar ve kuş sesleriyle son bulurdu. Akşam 

ayrı bir hazırlığı gerektiren bir zaman bölümüydü. Büyükler acele etmeden 

abdestlerini tazeleyerek küçüklerse oyundan kızışmış vücutlarına değen soğuk kuyu 

suyuyla titreyerek ellerini, yüzlerini, yol yol kirlenmiş ayaklarını ta dizlerinin çok 

üstüne kadar yıkayarak hazırlanırlardı. Akşam böylece gecelik entarilerinin ürperti 

veren temasında, aş kokusunda, gaz lambasının titrek alevinde başlardı.” (S, 20) 
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Çocukların akşam sokaktan eve dönmelerinin belli bir saati vardır, bu vakit 

yazar tarafından şöyle dile getirilmiştir: “Gölgelerin iğri kaldırımlara düştüğü, 

çocukların evli evine avazeleriyle sokağı çınlattıkları, küçük yarasaların delice 

uçuştukları saatti, eve dönme saati…” Bu saati çocuklar “Oynamaktan yorgun, eve 

dönmekten üzgün olduğum saat. Büyüklerin ellerinde çıkınlarıyla, ciddi yüzlerinde 

derin yorgunluk izleriyle sokağımızdan geçtikleri saat” şeklinde ifade eder hikâyede. 

(GZ: BÇV, 35). 

 

 Akşam vaktinin habercilerinden biri de leblebicinin sesidir: “… akşam 

leblebicinin sesinde yaklaşıyordu…” (GZ: GZ, 99).  

 

Akşam olduğunu bildiren bir başka şey, okunan akşam ezanıdır. Akşam ezanı 

günün bitip gecenin başladığını haber verir: “Hazin akşam ezanları günün bittiğini ve 

gecenin başladığını haber veriyorlardı.” (UA, 81). 

 

Bazen zaman, yaşanılan bölgenin iklimiyle irtibatlandırılarak belirtilir: 

“İkisinin görüşmeleri Macaristan baharının binbir koku ile insanın kanını 

kaynattığı bir günde oldu” (KK, 132).  

 

Ali Bey’in düğün zamanı da yaşadıkları bölgedeki ürün zamanlarıyla 

irtibatlandırılarak belirtilmiştir: “İstolni-Belgrad’ın bahçelerinde Türkiye’den 

getirilmiş ve verimli Macar ovasında rengarenk boy atmış laleler çiçeğe 

durduklarında Ali Bey’in düğünü yapıldı” (KK, 95). 

 

             Bazense gün içinde yapılan şeyler, zamanı ifade etmek için kullanılır: 

“Dükkânın önüne iskemleleri attığımız bir gündü, esneye esneye parti münakaşaları 

yaptığımız bir gün” (GZ: BÇV, 45). 

 

Zamanı gösteren ifadeler arasında gün isimleri ve sabah, öğlen vs. gibi günün 

bölümleri de yer alır. Bunlardan sadece bazı örnekleri göstermekle kifayet edeceğiz: 
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“Cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha doğru saray büyük bir 

gürültüyle ayağa kalktı” (KK, 166). 

 

“Gece yarısına doğru…” (GZ: BÇV, 71).   

 

“Derin ve dinlendirici bir çocuk uykusu sabahından sonra…” (GZ: GZ, 85). 

 

Zamanı gösteren en temel birimlerden biri olan saat de, eserlerde defaatle 

kullanılmıştır. Saat kullanımları için birkaç örnek söyle sıralanabilir: 

 

“Yarım saat evvel çocuklarımın çığlık çığlığa oynadığı bu odada hissedilir bir 

tuhaflık vardı” (GZ: BÇV, 19). 

 

“ Duvar saatim üçü vuruyor” (GZ: BÇV, 20).  

 

Mevsimler de zaman belirtmek için kullanılan birimlerdir: “İstanbul’a 

vardıklarında güz bitmek üzereydi” (KK, 150).  

 

Bir dönemi ifade etmek için ise “yontma taş devrinden bugüne” (GZ: GZ, 155) 

tabiri kullanılmıştır. 

 

“Şu kadar senedir” (GZ: BÇV, 22), “epey zamandan beri” (GZ: BÇV, 25), “çok 

zaman evvel” (GZ: BÇV, 26), “bir ara” (GZ: BÇV, 32), “uzun uzun” (GZ: BÇV, 32), 

“bir müddet”  (GZ: BÇV, 33), “çoktandır” (GZ: BÇV, 39) gibi ifadelerde zamanı 

belirten net bir ölçü kullanılmamış; belirsiz ifadelere yer verilmiştir.  

 

Mesafe ölçümünün zaman üzerinden yapıldığı durumlar söz konusu olabilir. 

Mesela “İki saatlik yol” dediğimizde zamanı bir uzaklık ölçüm birimi olarak kullanmış 

oluruz. Köse Kadı isimli eserde böyle bir ölçü ifadesi şu şekilde yer almaktadır: “Baş 

Kapitan Yanıkkale’ye dört-beş saatlik noktalarda sağlam tahta karakollar kurulmuş 

olduğunu sevinerek gördü.” (KK, 43). 

 



 

178 
 

Sokakta bir konum belirleyici olarak sokağın merkezinde bulunan bir konaktan 

bahsedilir: “Bir yabancıya bir yer tarif edileceği zaman konaktan sonra otuz adım veya 

konağa varmadan üç ev evvel denirdi.” (S, 12-13). 

   

Yönler konum belirleyici ifade olarak kullanılır. Eserde yapılacak kulenin yeri, 

yön belirtilerek ifade edilir: “Sonra kalenin gün doğusu yönünde bir kule yapılmasını 

emrediyorum. Kule bütün ovayı görebilecek yükseklikte olacak.” (KK, 34). 

 

Mesafe ölçü birimi olarak: “Hendek genişliği, en az, on altı asker adımı 

olacak.” (KK, 34), ifadesine yer verilmiştir. Asker adımı bir ölçü birimidir. 

 

Bir uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın kullanılır. Bir arşının santimetre 

cinsinden ifadesi bölgeye göre değişiklik gösterebilmekte, bazen kollarn iki yana 

açılmasıyla oluşan uzunluk bir arşın sayılmaktadır. Sokakta romanında çocuğun 

büyülü olduğuna inanılan tahta kılıcı, düşmanı görünce on arşın uzayabilir (S, 8).  

 

Kullanılan bir diğer uzunluk ölçü birimi santimetredir: “Başımın hemen kırk 

santim yükseğinde tahta güverte ızgaraları paralel sıralanmışlardı” (GZ: PD, 163). 

 

  Halk arasında kullanılan “evlek” tabiri genellikle arazi ölçüsü birimi 

şeklindedir. Fakat aynı kelimenin argo manası 10 liralık kağıt paraya tekabül eder. 

“Tereke” hikâyesinde de kelime bu manada kullanılmış ve terekede satılacak maldan 

elde edilecek kâr, evlek cinsinden hesap edilmiştir: “Onlar gelmeden aşağı yukarı kâr 

‘50 evlek’ diye tahmin edilmişti kahvede.” (GZ: BÇV, 67). 

 

Çok iyi birisinden bahsederken yirmi dört ayar altın ifadesi kullanılır: 

“Oğluysa yirmi dört ayar altındı” (S, 80). 

  

Sadaka, zekat niyetiyle verilenler hariç, Allah için infak edilen her şeyin genel 

adıdır ve İslam inancında çok teşvik edilen bir ibadettir. Ancak yazarın eserlerinde bir 

kimseyi minnet altında bırakacak acıma ifadelerinin, aslında karşıdaki insan için ne 

kadar ağır olduğunu anlatmak üzere “sadaka ağırlığı” ifadesi kullanılır: 
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“Sadece bir ilgi göstermiş olmak için ve bir sadaka ağırlığında ‘Cümbüş bu 

değil mi?’ diye sordu” (GZ: GZ, 138). 

 

“… arkadaşımın annesine gösterilen ilgi bir sadaka kadar ağırdı. (S, 7).  

 

Bir ağırlık ifade birimi olarak kilogram zikredilmektedir: “Ağırlığı şöyle böyle, 

elli kilo kadar gelir zannederim” (GZ: GZ, 158).  

 

6.5. Halk Botaniği – Halk Zoolojisi  
 

6.5.1. Bitkiler 
  

Yağmur bitkilerin büyümesini sağladığı için rahmet olarak 

isimlendirilmektedir (S, 39). 

  

Bahçelere Türk laleleri dikildiğine dair bilgiler vardır. XVI. yüzyılda Türklerin 

yetiştirdiği laleler meşhurdur (KK, 35). Hatta onlar gittikleri yerlere de bu laleleri 

götürürler. Yerleştikleri uçlarda da rengarenk laleler olduğu kayıtlıdır (KK, 95).  

 

            Yanıkkale’deki hizmetçi kız Cizinna’nın küçük bahçesinde Türk laleleri vardır 

(KK, 35). Buradan anlaşılan Türklere ait olmayan kalelerde de Türk çiçekleri 

yetiştirilmektedir. 

 

Evlerde saksılarda yetiştirilen çiçeklerden sardunya, kasımpatı, kuşkonmaz, 

karafil zikredilir (GZ: BÇV, 63).  

 

Deve-dikeni sokaktaki boş arsada büyüyen ve yapraklarının gölgesi şekilden 

şekle giren bir çiçek olarak anlatılır (S, 11). Yine papatya da bu arsadaki çiçeklerdendir 

(S, 23). 
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Sabahları boş arsaya gidip, oradaki bitkileri inceleyen çocuk yılan yastıklarını 

ve yabani çiçekleri görür: “Yılan yastıklarının fışkınları yeşilin en güzeliyle boy atardı. 

Yarı açılmış yabani çiçekler ateş kırmızısı, sarı ve mavi göz alırdı” (S, 23).  

 

Düğünde Macar kadınları Türklerden katmerli nergis, lale soğanları, faydalı ot 

tohumları, kavun, karpuz, hüsnüyusuf, gümüşçiçeği tohumları, çeşitli üzüm ve meyve 

fideleri alırlar (KK, 95). 

 

Çağla eriği denen bir erik cinsi de bir hikâyede zikredilir: “Eldorado’nun bir 

çağla erikte ısırılabilecek buruk ve hoş lezzetini beklerdim” (GZ: BÇV, 14).  

6.5.2. Hayvanlar 
 

Karatavuk metinde adı geçen hayvanlardandır. Sürüyle uçtukları 

belirtilmektedir. (KK, 8). 

 

Hikâyelerde yer alan tasvirlerde bazı böcek isimleri zikredilir. Bunlardan biri 

gelin böcekleri, bir diğeri ise su örümcekleridir: “… üstümde alaimisema kanatlı gelin 

böcekleri… ince ayakları üzerinde sarhoş su örümcekleri dolaşırdı.” (GZ: BÇV, 32). 

 

Haziran böcekleri de tasvirlerde yer alan, etrafı güzelleştiren unsurlardandır: 

“… haziran böcekleri yanıp sönüyor.” (GZ: BÇV, 35). 

 

Bahaeddin Özkişi’nin mizahi ve elştirel yönü ağır basan hikâyelerinde 

koyunlar, insanların remzi olarak kullanılmıştır. Koyun Olmak isimli hikâyesinde 

kahramanlar koyunlardır. Koyunlar arasında kafatası en kalın ve boynuzları en 

kuvvetli olan kösemendir (GZ: PDK, 172). 

  

Köpeklerin koyun sürülerini bekleme işlevleri vardır. Aynı hikâyede bu 

minvalde bekçi köpeği Karabaş yer alır (GZ:PDK, 170-171). 
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Yazarın eserlerinde kula attan bahsedilmektedir. (KK, 117). Kula rengi atlarda 

vücudu örten tüyler parlaklık gösteren açık veya koyu sarı renktedirler. Yele, kuyruk 

ve bacakların bitimleri siyahtır.81  

 

                                                        
81 “Kula”, (Çevrimiçi)  http://www.istanbulbinicilik.com/atlar-hakkinda/at-cinsleri/, 15.Aralık.2018. 

http://www.istanbulbinicilik.com/atlar-hakkinda/at-cinsleri/
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YEDİNCİ BÖLÜM 

HALK EDEBİYATI VERİMLERİ ve HALK DİLİ 
 

7.1. Mensur Verimler 

7.1.1. Mit 
 

Bilge Seyidoğlu mitin herkes tarafından kabul edilebilecek bir tarifini 

yapmanın zor olduğundan bahseder ve özellikleri ile miti açıklamaya çalışır. Buna 

göre mitler, ilkel zamanlarda meydana gelmiş olduğuna inanılan, bir “yaratma”yı ve 

kutsal bir hikâyeyi ihtiva eden, kutsal ve olağanüstü değerleri açıklayan anlatılardır. 

Mitler her zaman ve her yerde anlatılmaz; sadece belli merasimler sırasında belli 

kişilere anlatılırlar. Mitler menşei ve nasıl icra edileceği bilinerek aktarıldıklarında 

veya canlandırıldıklarında anlamlarını korurlar ve kutsal zamanlara geçiş sağlarlar. 

Mitleri yaşayan ve yaşatan kimseler de kutsal sayılır.82 

 

Evrenin yaratılışı ile ilgili mitler “Kozmogoni”, tanrıların nereden geldiğini 

anlatan mitler “Teogoni”, insanların yaratılışını açıklayan mitler “Antropogoni” ve 

insanın ve dünyanın geleceğini, kıyameti anlatan mitler ise “Eskatoloji” mitleri olarak 

tasnif edilebilir.83 

 

 Bahaeddin Özkişi eserlerinde Türk mitik anlatılarına pek yer vermemiştir. 

Türk mitolojisi içinde değerlendirilebileceğini düşündüğümüz “Kızıl Elma”  ülküsüne 

sadece Köse Kadı isimli romanında değinmiştir.  

 

Söz konusu romanda Müslüman Türkler için casusluk yapan ve düşman içine 

sızan bir Müslüman bir zorlukla karşılaşınca Kızıl Elma ülküsünü dile getiren şu 

ifadeleri kullanmaktadır: “Ben Din-i Mübine ve vatanıma adamışım kendimi. Ben 

                                                        
82 Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, 8. bs., İstanbul, Dergah 

yay., 2005, s. 16-22 
83 M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ed. M. Öcal Oğuz,  9. bs., Ankara, Grafiker 

yay., 2012,  s. 136 
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Kızılelma yolunda diken ayıklayan bir adamım. Bu arada elim kanarsa şaşılmaz.” (KK, 

70).  

Aynı eserde bir Macar komutanı Bebek Györgi’nin Türklerin Kızıl Elma 

idealini idrak ettiği bir sahne şöyle yer alır: 

 

“Bebek Györgi, üstüne oturduğu taş duvardan çevreyi seyrediyor, binbir düşünceyle 

dolu olarak duvara bitişik küçük evin penceresinde oynaşan bir çocuk ile yaşlı bir 

dedeyi tepeden gözlüyordu. … Bahçedeki Türk çocuğu mızırdanıyor, yüksek erik 

ağacının tâ tepesinde kalmış iri ve iyice olgun bir meyvayı istiyordu. Sesinde sevgi 

titreyen dedenin tane tane Türkçesini Bebek gayet iyi anladı. Yaşlı adam çocuğa şöyle 

söyledi: 

- Bak çocuğum, bu eriği yemek istersen bu ağaca tırmanmalısın. 

- Ama düşerim, diye sızlandı çocuk. 

Dede:  

- Belki düşersin oğlum, dedi. Hattâ belki de ölürsün. Ama düşün, insan her an 

ölebilir. İsteğine kavuşmak istiyorsan düşmeyi de, ölmeyi de göze almalısın. 

Senin yapman gereken şey bir hesap. Eğer şu olgun erik düşmene değerse, onu 

koparmalısın. 

Bebek Györgi, o anda Türklerin Kızıl Elma’sını idrak etti. Bu millet, bu dalın 

tepesinde sallanan olgun erik gibi hoş ve mevcudiyetine iman ettikleri bir şeyin 

peşindeydiler. Kızıl Elma, olgunlaşmış, yenmesi gereken, ısırılınca lezzetli sular 

fışkıracak bir maksattı. Ve bu büyük millet, ölümlü dünyanın bu ölümsüz meyvası 

peşinde gülerek, isteyerek ölüyordu. Bebek, duvardan eğildi. Türkçe: 

- Kopar o elmayı, kopar o elmayı, diye bağırdı. 

Hizmetkârı da onunla birlikte eğildi ama bahçede koparılacak elma göremedi." 

(KK, 199-200). 

 

 Özkişi eselerinde daha çok Yunan mitolojisinden çeşitli kahramanlara ve 

unsurlara yer vermiştir. Sokakta romanında Yunan mitolojisinin Roma yoluyla 

Hıristiyanlığı etkilediğinden bahsedilmektedir. Eserde: “Zeus; baş mabut, bir kadın 

düşkünü, önüne geleni iğfale çalışan bir ahlaksız; mabudeler fahişe” olarak 

nitelendirilmektedir. Ayrıca Yunan mitolojisi, “fuhuşu din şekline sokmuş bir inanç” 
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olarak tanımlanmaktadır (S, 151). Bir roman kahramanının dilinden aktarılan bu 

ifadeler yazarın Yunan mitlerine bakışını yansıtması bakımından dikkat çekicidir. 

 

 Zeus Sokakta romanında da Özkişi tarafından metafor olarak kullanılmakta ve 

modern toplumun Zeus’unun para olduğu dile getirilmektedir (S, 151). 

 

Uçtaki Adam romanında ise Yunan mitolojisinde önemli bir karakter olan 

Eros karşımıza çıkmaktadır. Bu romanda umumhaneden bir ajan olarak seçilen ve 

kontu etkilemesi için onun yakınına taşınması sağlanan düşes ve hizmetçisi öyle bir 

hava oluştururlar ki, adeta villalarına kendileriyle beraber aşk mabudu Eros da 

yuvalanmış gibi olur. Eros’un birilerini âşık etmek için ok atmasından mülhem, bu 

evden atılan okların daha da öldürücü olduğu söylenmektedir (UA, 106). 

 

 Ayrıca pek çok mitik anlatıda karşımıza çıkan gök ve yer ilahları ile kötü ruhlar 

hakkındaki inanışlar bir romanda yazar tarafından şöyle işlenmiştir:  

 

“Etiyen çürümek üzere olan bir sülalenin ruhen bitmiş çocuğu, bir ferdi idi. Yer 

ilahının kuvvetli memesinden fışkıran sütten, gök ilahının ikram ettiği bereketli 

yağmurdan ziyade ilahların yerden ve gökten üzerine yağdırmakta olduğu kötü ruhları 

düşünürdü. Belirli bir fikre, fert ve devlet hayatı üzerinde belli bir kaideye sahip 

olmayan Hıristiyanlık dini ise, binbir hurafe yüklenmiş, gerek Şamanizmin ve 

Budizmin, gerek Yahudiliğin, gerek eski Mısır’ın binbir inanç ve tanrısını bağrında 

toplamış, Etiyen’in fikrinde en uygun şekli almıştı” (KK, 141).      

 

7.1.2. Masal 
  

Saim Sakaoğlu Gümüşhane ve Bayburt Masalları isimli eserinde 

sözlüklerde yer alan ve çeşitli araştırmacıların yaptığı masal tanımlarına yer verdikten 

sonra kendisi masal tanımında “…hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri 

inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.” 84  ifadesine yer verir. Tanımda yer alan 

                                                        
84 Saim Sakaoğlu, Gümüşhane ve Bayburt Masalları, 1. bs., Ankara, Akçağ yay. 2002, s. 4   
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masalların inandırıcılık özelliği taşıdığı görüşü ihtilaflıdır. Aksine masallar inandırma 

kaygısı gütmezler ve dinleyen kişi masalın gerçekleşmemiş bir hikâye olduğunu bilir.  

 

Masal, hikâyesinde bir nasihat taşıyan, belirli olmayan bir zamanda masal 

ülkesine dâhil edilmiş mekânlarda geçen, kahramanlarını sıradan ve olağandışı 

varlıkların oluşturduğu, çeşitli başlangıç ve bitiş formelleri ile tekerlemeleri de ihtiva 

eden, ilk anlatıcısı bilinmeyip, kuşaktan kuşağa aktarılagelen, genellikle nesir 

anlatıdır. 

 Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde masalın ve masal anlatmanın nasıl 

algılandığına dair bazı ifadeler yer almaktadır ve bu ifadeler önemlidir. Onun haricinde 

yazar kimi zaman bir masalı belli bir imge yaratmak için değiştirerek kullanmış, kimi 

zaman da bir benzetme, niteleme unsuru olarak çeşitli masal motiflerini kullanmış ve 

bu şekilde anlatımını zenginleştirmiştir.   

 

 Masal anlatmak, bir hikâyede saçma sapan şeyler söylemek anlamında 

kullanılmaktadır (GZ: BÇV, 74). Köse Kadı romanında da yalan, kandırmaca 

manasında masal ifadesine şu şekilde yer verilmektedir: “Dostluk, kardeşlik 

masallarıyla uyuttukları bu milletin uyanıp gerçeği görmesi işlerine gelmiyor” (KK, 

69). 

 

 Yazar bir hikâyesinde Keloğlan’ın bir masalından hareketle masallarla ilgili 

çeşitli, önemli motiflere yer vermiş ve masalla ilgili bazı görüşleri de yansıtmıştır. 

Açılması gereken kırk kapı, kırk birinci odada bulunan prenses, taş kesilen cadı, 

bağışlanan üvey anne gibi yaygın masal motifleri, masalların kesin ve yanılmaz 

olduğu, bulmadan ve bulunacak şeyden alınacak zevki artırmak için engelleri çoğaltıp 

bulmayı geciktirdiği, hedefin bulmak değil aramak olduğu, prenses hayal edildikten 

sonra engellerin belirlendiği, masalların mutlu sonla bittiği bu hikâyede yer verilen 

masal özellikleridir. Bu masal hikâyede şu şekilde yer almaktadır:  
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“Elimde anahtar vardı. Kırk kapıyı açtığım kolaylıktan çok uzak görünüyordum 

kırkbirinci kapı karşısında. Ben elimde anahtar dikilir dururken, Keloğlan’dan başka 

bir iç durumuna sahiptim.  

 

O biliyordu kırkbirinci odada ne bulacağını ve kırk oda içinde bulamadığı şeyin 

tümünü bulmasına, bir tek kapının tahta direnci engel oluyordu. Kırk kapıyı zor ya da 

kolay açmıştı Keloğlan. Açılmış ve içleri gözle dışa çevrilmiş odalardan, arda küf 

kokulu ama artık çekici olmayan hatıralar kalmıştı. O yoktu çünkü odaların kırkında 

da…  

 

Masallar kesindirler, yanılmazlar. Zaten uyuyan prensesin kırk oda öteye konması, 

bulmanın tam zevkine varmak içindir. Hiçbir masal yoktur ki kahraman uyuyan güzeli 

ilk odada bulmuş olsun.  

 

Masallarda kırkbir, aramaların son bulduğu yerdir. Bu sayı sonrası hayat murada 

ermek gibi bir enginlikte sislenir ve kaybolur. Her şey yerli yerindedir. İnsan bilir ki 

cadı, bütün gücüne rağmen sonunda taş kesilecek, üvey ana bağışlanacaktır.  

 

Masalda, aramak öyle kesindir ki, insan ilk bakışta hedefin pek belirli bir noktada 

kırkbirinci oda içinde olduğunu kestirir. Bence hemen her masalın önce uyuyan 

prensesi hayal edilir, sonra ona giden yolda binbir engel sıralanır. 

  

Masala girer girmez, bütün dikkatimiz o güzel yüzde son bulan engellerin arasında 

hızla yol arar. 

  

Keloğlan, arar ve bulur. Kırkbirinci kapının karşısındayım. Kapının ardındaki şeyler 

arasında biliyorum uyuyan prenses yok. O sevgili ve kusursuz varlık, şimdi sadece 

masallarda gösteriyor yüzünü bana.” (GZ: GZ, 148-149). 

 

Yazar çeşitli roman ve hikâyelerinde masal motiflerine yer vermiştir. 

Okullarına yapılan yeni binadan bahseden bir hikâye karakteri, okul için “masal gibi 

bir şeydi” ifadesini kullanır ve camlarının yeni takıldığı günün ardından onu yüz gözlü 

bir deve benzetir (GZ: GZ, 115). 
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Başka bir hikâyede ise bir kralın soytarısı “umulmaz bir kap içinden çıkan iyi 

bir dev”e benzetilir (GZ: GZ, 134). 

 

Sokakta romanında ise içinde kötü eğilimler bulunduğu düşünülen yaşlı bir 

kadının nefsi bu yapısı ile masallardaki “on başlı ejdere” benzetilmektedir (S, 9-10).  

 

7.1.3. Efsane  
 

Efsane; anlatı türleri içinde, masal, destan ve halk hikâyelerine göre daha kısa, 

içinde abartma ve olağanüstülük bulunan nesir anlatıdır. Konuları doğadaki oluşumlar 

ve insan (özellikle dini ve tarihi şahsiyetler) olan, somut kanıtlar ortaya koydukları için 

anlatılanların gerçek olduğuna inanılan bu anlatmalarda olağanüstülüklerle yapılan 

açıklamalar önemli yer tutar. Nedeni belli olmayan varlık, olay ve oluşumlara 

açıklama getirme, toplumsal ideal ve kurumları geçerli kılma gibi işlevleri vardır.85 

 

 Bahaeddin Özkişi, çeşitli eserlerinde efsane olarak değerlendirebileceğimiz 

pek çok anlatı nakletmiştir.  

 

 Anlatıldığına göre Muaviye, sır kâtibi Ebu Süfyan’a duyulmaması gereken bir 

emirname kaleme almasını emreder. Kâtip mektubu yazarken mürekkebe konan bir 

sineğe vurur ve onun bir ayağını koparır. İşini bitirdikten sonra konuştuğu dostları, 

yazdığı devlet sırrını ona tekrar ederler. Ebu Süfyan bunu nasıl öğrendiklerini hayretle 

sorar. Onlar bu haberi bir ayağı olmayan bir zenciden daha birkaç dakika önce 

öğrendiklerini söylerler. Durumu derhal halifeye bildirir sır kâtibi ve şu cevabı alır: 

“Allah’a yemin ederim ki o ayağı kesik zenci cindir ve senin ayağını kırdığın sinektir” 

(S, 86).   

 

 Yazarın naklettiği cinleri konu alan ikinci bir efsaneye göre bir adam 

zamanının ünlü bir sihirbazına avcuna koyduğu taşların sayısını sorar. Sihirbaz buna 

                                                        
85 M. Öcal Oğuz vd. , Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ed. M. Öcal Oğuz,  9. bs., Ankara, Grafiker 

yay., 2012, s. 141 
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kolayca cevap verir. Adam ikinci defa avcunu, saymadan taşla doldurur ve sihirbazdan 

sayısını sorar. Bu defa cevap veremez sihirbaz ve şöyle der: “İlk defa avcundakilerin 

sayısını sen biliyordun. Sendekiler de biliyordu, böylece bendekiler ve ben bildim. 

İkinci kere sorduğundaysa sen bilmiyordun. Sendeki de bilmiyordu, bendeki 

öğrenemediği için söyleyemedi bana ve böylece ben de bilemedim.” (S, 87). 

 

 Sokakta romanında yine devleri ve cinleri konu alan bir efsane şu şekilde 

nakledilmektedir:  

  

“Bizim ülkemiz çöldü. Sıcak, haşmetli, uçsuz bucaksız ve korkunç. Asıl yurdumuz 

değildi orası. Çok çok eskiden büyük bir denizin ortasındaki ufak bir adanın 

ahalisiymişiz biz. Birgün adamıza gemiler gelmiş. Bu gemilerin içinde tutsak devler 

varmış. Devleri bizim adamıza hapsedenler onları yalnız bırakmak için vatanımızdan 

almışlar bizi. Gemilere doldurmuşlar. Şimdi yaşadığımız topraklara getirmişler. Bu 

olay tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeksizin nesilden nesile anlatılmış ve bize kadar 

gelmiş. Şöyle rivayet ederler: Adaya sürgün edilenler ifrit isimli bir cin türüymüş. Pek 

güçlü pek büyükmüşler. Bizim küçük adamız onlara daha da küçük gözükmüş. 

Sıkıntıdan zavallılar heykeller yapar onlarla oyalanırlarmış. Bir insanın belki de yüz 

kat ağırlığında sert taştan bu heykelleri yapmak onlar için kolayca başarılacak bir 

oyunmuş.  

 

 Bu üç sürgün devden biriyle kabilemizin o zamanki başkanı pek güzel 

anlaşmışlar. Nihayet ayrılma günleri gelmiş. Devlere uzun seneler yetecek yiyecek 

adaya çıkarılmış ve bizimkiler gemilere yüklenmiş. Başkanla ifrit ayrılacakları zaman 

bir kıl koparmış göğsünden dev ve ona uzatmış. Bundan sonra demiş taptığınız bütün 

putlardan vazgeçin ve benden isteyin istediğinizi. Kopardığım bu kıl sizin aranızda 

beni temsil edecektir. Kıl pek kalın ve uzunmuş. Onu gemiye götürmek muhafızların 

dikkatini çekebilirmiş. Bu yüzden sadece bir parçasını kesip beraberinde getirmeleri 

mümkün olmuş. Sonra yeni ülkemize yerleşmişiz.  

 

 O kıl parçası hükümdardan hükümdara geçmiş. Ona sahip oldukları için 

kabilem başarıdan başarıya koşmuş. Kılla beraber kılın hikâyesi de hiç 

değiştirilmemeye çalışılmış.” (S, 102-103). 
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 Macarların Hıristiyanlığı kabulü ve onların bugünkü duruma gelişi Köse 

Kadı’nın ağzından aşağıdaki şekliyle anlatılmaktadır ve bu kökenini tarihten alan 

efsaneler içinde değerlendirilebilecek bir efsanedir:  

 

“Bugünkü macarların ahfadı Rusya üzerinden bu ovaya inen bir Türk boyu idi. Burada 

yerleştiler ve devlet kurdular. Yasaları yasalarımız gibi açık, sarih ve güven vericiydi. 

Sonraları, papazlar, bu saf millete nüfuz ettiler. İsmini bilmediğim son Türk 

hükümdarı 10 yaşındaki oğlu Vaik’i Cermen papazlarına Etiyen ismi ile vaftiz ettirdi. 

Etiyen çürümek üzere olan bir sülalenin ruhen bitmiş bir çocuğu, bir ferdi idi. Yer 

ilahının kuvvetli memesinden fışkıran sütten, gök ilahının ikram ettiği bereketli 

yağmurdan ziyade ilahların yerden ve gökten üzerine yağdırmakta olduğu kötü ruhları 

düşünürdü. Belirli bir fikre, fert ve devlet hayatı üzerinde belli bir kaideye sahip 

olmayan Hıristiyanlık dini ise, binbir hurafe yüklenmiş, gerek Şamanizmin ve 

Budizmin gerek Yahudiliğin, gerek eski Mısır'ın bin bir inanç ve tanrısını bağrında 

toplamış, Etiyen’in fikrine en uygun şekli almıştı. Yerli prenseslerden Mia ile izdivacı 

onun taassubu üzerine atılmış son düğüm oldu. Avrupa devletleri ve onların gerisinde 

kilise kudretli ve saf Macar hükümdarının şahsında bedava kale muhafızlığını böylece 

kazandılar. Onun damarlarında devreden temiz kan ve gönlünün olanca samimiyetiyle 

inandığı Hıristiyanlık gözlerini kapadı. Halk kralın izinden gitti ve kısa zamanda yerli 

halkla karıştı. Yani efendi kanı köle kanında gürüldemesini kaybetti ve sükûnete erdi. 

Papa İsa’nın doğumundan 1001 sene sonra ona taç giydirdi ve Hıristiyan Kralı olarak 

tanıdı. Papa II. Silvestr’ın bu değerli armağanını takiben, ikinci büyük hediye üstünde 

‘Türkiye'nin Sadık Kralı Gezay’a’ yazısını taşıyan bir taç, Bizans İmparatoru Mihal 

Dukas tarafından gönderildi. Kral bütün bu armağanları minnetle kabul etti, iki tacı 

birleştirdi ve başına giydi. Bu büyük iltifat günümüze kadar onu zalim kilisenin 

gönüllü fedaisi kıldı. ... Titizlikle saklanan Taç sapıklığa itilmiş Macar 

inancının putudur. Martali Matyas bu putu kıracak Macarların İbrahim'i olacaktır.” 

(KK, 141, 142). 

 

 Özkişi’nin tamamlanmamış romanında karşımıza Kız Mağarası efsanesi çıkar. 

Romanda kahramanların yaşadığı köye iki saatlik mesafede bulunan bir mağaranın 

perili olduğuna inanılır. Zira bu mağarada çok zaman önce bir gelin ölü bulunmuştur. 
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Daha sonraları onun yeldirmeli hayalini mağara civarında gören insanlar olmuş ve 

onlar artık iflah olmamışlardır. Mağaranın derinliklerinden insanın ödünü yaran 

çığlıklar gelmektedir. Mağaraya “Kız Mağarası” adı verilmiş ve çobanlar da yolcular 

da mağaraya bir daha uğramaz, önünde eğlenmez olmuşlardır (ABÖA, 110-111). 

 

Aynı romanda efsanevi Bisütun [Bîsütun] Dağı’nın mahiyeti hakkında bilgi 

verilmektedir. “Bu sultan dağı öyle pek yüksek olmamakla beraber dikkati çeken 

özelliklere sahip bir dağdı. Yüzyıllar boyunca pek muhtelif insan toplulukları bu dağın 

altını oymuşlar. Barınaklar, avlular, havuzlar meydana getirmişlerdi. Ta Ad ve Semud 

kavminden bu yana oyulan bu barınaklar direksiz durdukları için sütunsuz- bisütun 

dağı adını almıştı. Türlü efsaneler arasında dağı Ferhad’ın deldiği söylenirse de bunun 

aslı yoktu.” (ABÖA, 119). 

 

Bu efsane metinleri dışında Paşaoğlu adlı birinin efsanelerinin olduğundan da 

bahsedilmiştir. Paşaoğlu’nun namı o kadar hızlı yayılır ki hakkında türlü efsaneler 

söylenmeye başlar. Ama bu efsanelere metinde değinilmez (UA, 44). 

 

7.1.3.1. Menkıbe  
 

A. Yaşar Ocak: “Menkabe yahut menâkıb, tasavvuf tarihinde, sûfîlerin izhar 

ettikleri harikulade olaylar demek olan kerametleri nakleden küçük hikâyeler 

manasında tahminen 9. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Pek yaygın 

olmamakla beraber bu sebeple, keramet kelimesinin çoğulu olan kerâmât da menkabe 

ya da menakıb yerine kullanılmıştır. Şu halde menkıbelerin esasını kerametler teşkil 

etmektedir.”86 diyerek menkıbeleri kerametler içeren anlatılar olarak değerlendirir. 

Ancak menkıbelerin yalnızca keramet anlatmadığı yönünde görüşler de 

bulunmaktadır. Mesela Gürol Pehlivan, A. Yaşar Ocak’ın, temeline kerameti 

yerleştirdiği menkıbe tanımından farklı olarak, menkıbe için keramet anlatılmasının 

şart olmadığını ileri sürer ve der ki: “Bize göre menkıbe, dinî şahsiyetin bedensel 

olarak bu dünyada yaşadığı varsayılan zamanda başından geçenlerle ilgili bir anlatıdır. 

                                                        
86 Ocak, a.g.e., s. 27 
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Burada dikkat çekmek istediğimiz önemli bir nokta şudur ki, menkıbe, velînin 

yaşamındaki her türlü halini anlatır. Dolayısıyla bazı metinler, velînin 

yardımseverliğini, cihad yapmasını vb. konu edinebilirler ve içlerinde keramet motifi 

barındırmazlar.”87 

 

Evliya menkıbelerinde söz konusu edilen keramet kavramı, İslam âlimleri 

tarafından kabul edilen bir özellik, Allah’ın kimi kullarına özel bir ikramı olarak 

görülmektedir. Dolayısıyla bu inanç çerçevesinde keramet haktır. Bununla birlikte 

hakikatte veli olmayan kimselere keramet istinat etmek yahut bir kerameti, onu 

gösteren kişiden başkasına ait telakki ederek anlatmak vuku bulması imkânsız şeyler 

değildir. Bu minval üzerinden değerlendirirsek evliya menkıbelerini iki ana tipte ele 

alabiliriz. Yaşar Ocak bunları “tarihi gerçeklere dayanan menkıbeler” ve “hayali 

menkıbeler” şeklinde belirtmiş ve hayali menkıbeleri de “toplumun içtimai değerler 

sisteminden kaynaklanan menkıbeler”, “ahlaki bir teolojiye dayanan menkıbeler” ve 

“propaganga maksadı güden menkıbeler” şeklinde üçe ayırmıştır. 88  Özkişi’nin 

eserlerinde sınırlı sayıda menkıbeye yer verildiği tespit edilmiştir. 

 

Kefensiz Baba Menkıbesi  

 

 “Şehrin kalın surlarına yakın bu sokaklardaki evliyaların çoğu gibi bu dede de 

halktan biri, mütevazi bir zanaatkâr, bir kundura tamircisi imiş. Her yıl Hacca gitmeye 

niyetlenir, binbir yokluğa katlanır. Metelik üstüne metelik koyar. Tam herkesle 

helâllaşıp yola çıkacağı sırada bir fakir, ihtiyacın iki büklüm ettiği bir insan, kapısını 

çalar. Allah rızası için der. Ve elini uzatırmış. Zavallı kunduracı her defasında çöllerde 

yatan sevgilisiyle buluşmayı bir yıl erteler, Allah rızası için uzanan ele Allah'ın 

rızasını sağlamak için biriktirdiklerini koyarmış. Sonra yine zorluklar, yokluklar ve 

felaketler başlarmış. … Günlerden bir gün yaşı gayrı pek ilerlemiş olan eskici dede 

son bir gayretle hac parasını biriktirmiş; yola çıkmak üzereyken bir kadın kapısını 

çalmış, üstü başı perişan, kucağındaki çocuk açlıktan bir deri bir kemikmiş. Bu da 

Allah rızası için demiş. Dayanılır mı bu söz karşısında? Onun rızasını elde etmek için 

                                                        
87 Gürol Pehlivan, “Dini Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar”, Milli Folklor Dergisi, İstanbul, 

2009, S. 83, s. 91 
88 Ocak, a.g.e., s. 32-33 
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verilmeyecek şey var mıdır? Ve vermiş dede. Hem de nesi var nesi yoksa. Sade ihramı 

alıkoymuş kendine. Onu da herhalde daha pek çok yaşamam bu da benim kefenim 

olsun diyesiymiş. O gece rüyasında Allah, “senin kefenle gömülmen benim rızamdan 

daha mı önemli?” diye sormuş. Ağlayarak uyanmış dede. Hacda giymeyi kurduğu o 

bembeyaz giysiyi, ihramı rastladığı ilk fakire vermiş. Ve önüne gelene şahit olun artık 

kefenim bile yok benim demiş. Çileli ömrü o gözyaşları ile yıkanıp onu pîr-i pak etmiş. 

Öldüğünde onu bir hasıra sararak gömmüşler türbeye. Ölümü hac mevsimine 

rastlamış. O yıl hacca gidenler döndüklerinde Allah üzerine yemin etmişler ki eskici 

dede orada hac görevini yapmaktaymış.” (S, 91- 93). 

 

Akyazılı Şeyh’in Menkıbeleri 

 

 Yarım kalan romanda Akyazılı Şeyh isminde bir karakter vardır. Akyazılı Şeyh 

adıyla anılmasının sebebi şöyle anlatılır: “Tatar viranı zaviyesi şeyhi halk tarafından 

bahtı ve saltanatı yüksek kabul edildiği için Akyazılı Şeyh ismini aldı.” (ABÖA, 124). 

 

 Bu karakter, önceleri bir mağarada uzun yıllar uzlete çekildiği için Mağara 

Şeyhi ismiyle anılır. Halk onu bir Allah dostu olarak görmektedir (ABÖA, 118-119). 

Onunla ilgili, aynı anda şehrin dört kapısından birden girdiği yönünde bir keramet 

şöyle anlatılır:  

 

“Hemedan Hanı bir gün yasavul ağasını gönderip şehrin bir derdi dolayısıyla Şeyh 

Hazretlerinin Hemedanı şereflendirmesini rica etti. Bu onun beklediği fırsattı. Yasavul 

ağasına dönmesini, kendisinin şu anda gelmesinin mümkün olmadığını tanrı ne zaman 

gitmesini buyurursa o zaman geleceğini söyledi. Bundan tam üç gün sonra şehri ayağa 

kaldıran bir hadise oldu. Mağara şeyhi ki halk onu böyle isimlendiriyordu. 

Hemedan’ın Kum kapısı, Bi sütun kapısı, Merkez kapısı ve Bağdat kapısından aynı 

anda girdi. Bu ne görülmüş ne duyulmuş şeydi. Sonra doğru pir budak sultan sarayına 

gelip Hanın huzuruna vardı. Olayı duyan halk saray önünde toplanıp bir bağrışıp 

ağlaştılar ki yer yerinden oynadı. Muharrem ayının hassasiyeti içindeydi halk. Kutsal 

ayda olay daha da tesirli oldu.” (ABÖA, 120). 

 

Mağara Şeyhi’nin bir diğer kerameti de şöyle gözlenir: Hemedan Hanı, Mağara 

Şeyhi’ni bir müşkülü için davet eder ve ona medet şeyhim, Osmanoğlu üzerimize 
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adam salacak, bizde karşı koyacak takat yoktur, der. Bunun üzerine şeyh cevap vermez 

ve bir çeyrek saat kadar gözlerini kapatır, murakabeye durur. [Çeyrek saat rabıtanın da 

en az vaktidir] Sonra gözlerini açıp, “Bizim Osmanoğlunun  Hemedan üzerine 

varmasına rızamız yoktur. Gönül eder, onları bir başka canibe sevk ederiz.” der. Sonra 

kendisine gaipten emrolunduğunu söyleyerek, bir gün sonrayı tellallar çağırtıp aşura 

günü ilan etmelerini emreder. Aşure günü merasiminin sonunda bir haberci Han’a, 

Osmanoğlu’nun yön değiştirdiğini, Hemedan yerine Bağdat üzerine yürüdüğünü 

söyler. Böylece şeyhin bir kerameti daha izhar olur (ABÖA, 121-122). 

 

Bu keramet de kullanılan “gönül etmek” ifadesi önemlidir. Halk arasında Allah 

dostlarının gönül etmek yoluyla başkalarının kararlarını ya da kötü olayları değiştirip, 

önleyebileceğine dair inanışı yansıtır. 

 

Ona dair son keramet ise, kendisini zehirletmek isteyen Hemedan Hânı’nın 

başına gelenlerdir. Hân, şeyhin gücünden ve emellerinden korkmaya başlayınca 

içeçeği nar şerbetine zehir koydurur. Zehirli şerbeti içen şeyhte belirgin bir değişiklik 

olmaz. Sadece kadehi koyduktan sonra azametle yerinden kalkar; gözlerinde değişik 

bir ışık yanmaya, değişik bir gülüşle hana bakmaya başlar. Salondan çıkmaya davranır. 

Han elini kaldırıp ona engel olmak ister ama bu esnada kolu tutulup, kısmî felç geçirir. 

Sonra bu felç tüm vücuduna yayılır ve öldürülmesine neden olur (ABÖA, 123). 

 

7.1.3.2. Memorat 
 

Memoratlar henüz üzerine yeterince çalışma yapılmamış, taze bir alan olarak 

karşımıza çıkmakta, tanımlarıyla ilgili çeşitli ihtilaflar açığa kavuşmayı 

beklemektedir. 89 Bununla beraber konuyla ilgili çalışma yapan ülkemizdeki ilk 

isimlerden Saim Sakaoğlu’na göre; cin, peri, şeytan, alkız, karabasan gibi doğaüstü 

sayılan varlıklarla veya çeşitli ruhlarla görme, konuşma, dokunma, hissetme, rüya 

veya bunlardan başka bir yolla iletişim kurmuş kişilerin başlarından geçeni 

                                                        
89 Konu ile ilgili bkz. Ahmet Tacetdin Hallaç, “Memorat Kavramının Tanımındaki Belirsizlik ve Bir 

Tanım Denemesi”, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 2, S. 2, 2018, s. 181-211 
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anlatmasıyla; ya da bunların, o olayı yaşamış kişiden dinleyen birisi tarafından 

anlatılmasıyla oluşan türe memorat ismi verilmektedir.90  

 

Gürol Pehlivan bir anlatının memorat sayılabilmesi için “bir biçimde anlatıcı 

tarafından tecrübeyi bizzat yaşayanın adı verilebildiği sürece, naklediş zincirinin beş 

altı kişiye kadar uzanabildiği”ni söylemektedir.91 

 

 Bahaeddin Özkişi’nin Köse Kadı romanında bazı insanların öldükten sonra 

hortladığına, etrafta dolaştığına, çığlıklar attığına dair bazı anlatıların halk arasında 

anlatıldığı belirtilmektedir (KK, 85). Bu tür anlatılar zamanla memoratları meydana 

getirmektedir.  

 

Uçtaki Adam romanında bazı olağan olayların zamanla halk muhayyilesinde 

nasıl memorata dönüştüğüne dair bir örnek bulunmaktadır. Romanda anlatıldığına 

göre Murat Bey, aslında vazifesi gereği Rahip Milko’yla çok yakınlaşır, adeta baba 

oğul gibi olurlar. Yan yana evlerin sahibi olan bu iki komşunun evinden hangi dine 

mensup olursa olsun kimse boş çevrilmez. Murat Bey’in kapısı dertli, hasta, âşık 

herkese açıktır ve herkes için bir çözüm bulmakta, bu yüzden çok sevilmektedir. Rahip 

ona, Sen Marat isimli bir Frank asilzadesi olmalısın diye takılır. Murat Bey bu sözlere 

normal bir Müslümanın aksine sinirlenmez, dahası alttan alta teşvik eder. Öyle ki, bir 

müddet sonra rahibin dilinden Murat Bey’i dinleyen halk muhayyilesi herkese, Murat 

Bey’in azizler mertebesine namzet bir Fransız asili olduğunu, inanarak yaymaya başlar 

(UA, 52-53). Murat Bey’in kaleden ayrılmasıyla bu rivayet daha da büyür ve 

Hıristiyan halk onu gerçekten bir aziz saymaya başlar. Son muhasaradan sekiz yıl 

sonra, İstolni-Belgrat yeniden Haçlıların eline geçince kralların taç giydiği büyük, 

tarihi ve kutsal kiliseye Marat Bey’in heykeli konur. Ve o da “…diğer azizler arasında 

türlü hayali mucizelerle” yer alır (UA, 54).  

 

                                                        
90 Özkul Çobanoğlu, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, 2. bs., Ankara, Akçağ 

yay., 2015, s. 25 
91 Pehlivan, a.g.m., s. 91 
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 Sokakta romanında ise bir kahramanın ağzından aktarılan olağandışı bir olaya 

yer verilmektedir. Memorat olarak değerlendirebileceğimiz bu anlatı şu şekildedir:  

 

“Sokağımızdaki mescide bir gün çift atlı bir araba geldi. Akşam saatleriydi. 

Arabanın üstüne bir genç kız yatırılmıştı. Alabildiğine fakir. Onsekiz yaşlarında bir 

zavallı. Hastaydı. Ne hareket edebiliyor, ne konuşabiliyordu. Biz çocuklar oyunumuzu 

bırakmış, olacakları seyre koyulmuştuk. Kaytan bıyıkları badem yağı ile pırıl pırıl 

parlayan arabacı ‘Hayrıma getirdim bunu’ dedi. ‘Kimi kimsesi yok bir gariptir. 

Kocakarılar iyi saatte olsunlar zaptetmiş derler. İmam efendi bir nefes etsin isteriz’. 

Arabacının deyimi ile nefes etti imam efendi. Bu bir saate yakın dua, bir saate yakın 

kıran kırana dövüştü. Olay bugün olmuşçasına gözlerimde hâlâ canlı. İmamın 

alnından sakalına süzülen ter yere damlıyordu. Yüzü o güne kadar görmediğim bir 

şekle bürünmüştü. Çocuk hissinin kavramakta güçlük çektiği bir şeyler olmaktaydı. 

Bir saatin sonunda o eli ayağı tutmayan kız, hafifçe doğruldu. Şaşkın bakındı 

çevresine ve kalktı. Hepimizi tek tek gözden geçirdikten sonra durumu kavradı. Delice 

bir sevinçle ellerini oynattı. Arabayla tam bir ölü gibi gelen kız basma entarisi içinde 

capcanlı kuş gibi yürüyüşüyle uzaklaştı. Onun arkasından uzun uzun yorgun gözlerle 

baktı imam efendi. Ve şöyle söyledi. ‘Beden önemli değildi. Ya fikrini zapt etmiş 

olsalardı bu zavallının.” (S, 70).   

 

 Nazarla ilgili bir memorat da yine Sokakta romanında şu şekilde 

aktarılmaktadır:  

  

“Bir tanıdığım anlatmıştı. Nazara inanmazmış. Bir gün, dedi, köydeydim. 

Çobanımızla bir konuşmaya dalmıştık. Söz dönüp dolaşıp nazara geldi. O nazarın 

varlığına inanıyordu. Bense inanmak bir yana alay ediyordum. Tartışma uzadı. 

‘Denemek ister misin?’ dedi bana. ‘Nasıl?’ diye sordum. Karşı yamaçta otlayan 

sığırları gösterdi. ‘Bunlar sizin’ dedi. ‘İçlerinden senin seçtiğin birini yamaçtan 

yuvarlayabilirim.’ Benim için bu o kadar imkânsızdı ki, tereddüt etmeden ‘Evet’ 

dedim. Ona bir hayli yüksekte sakin sakin otlayan sarılı beyazlı bir buzağı gösterdim. 

O duraksıyor, ‘Yazık olacak hayvana’ diyordu. İtirazı, çekimserliği beni büsbütün 

ısrara zorladı. Onunla alay ettim. O zaman çoban gözlerini hayvana dikti. Sadece ‘Şu 

buzağıya bak’ dedi.  
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Sesinde haset titriyordu. O an hayvanın sarsıldığını, dengesini kaybettiğini ve 

yardan aşağı yuvarlandığını gördüm. Bu belki de milyonda bir olabilecek bir 

rastlantıydı ama yine de o günden sonra böyle şeylere inanmasam da karşı çıkmadım.” 

(S, 73-74). 

 

7.2. Manzum Verimler 
 

 Yazar, XVI. yüzyılda Osmanlı’nın uçlardaki kalelerinde ellerindeki sazı çalıp 

maniler düzen kişiler olduğundan bahsetmektedir (UA, 37).  

 

 Köylerde delikanlıların kendi aralarında Âşık Garip kitabı okuduğunu, ancak 

bu toplantılara kendilerinden küçüklerin katılmasına izin vermediklerini nakleden 

yazarın bir hikâyesinde, hikâye kahramanı kendisinin de Âşık Garip gibi saz çalıp şiir 

söyleyebileceğini ifade etmektedir:  

 

“Köyde delikanlılar Âşık Garip kitabını okurlar, o da misafir evinin arka tarafındaki 

çatlaktan dinlerdi. İçeri sokmazlardı ki. Şimdi Mehmet öyle görüyordu ki, eline bir 

saz alsa, onun kitapta söylediği gibi beyitler söyler, çaldığı gibi saz çalardı.” (GZ: 

PD, 206). 

 

7.2.1. Türkü 
 

Türkü, başlangıçta bir kişi tarafından meydana getirilmişse de zamanla 

toplumun malı haline gelmiş, konu ve biçim açısından çeşitlilikler gösterebilen ve en 

temel özelliği bir ezgiyle söylenmesi olan şiirdir. Genellikle hece ile söylense de aruzla 

söylenenleri de mevcuttur. “Türküler yapı bakımından iki bölümden oluşur. Birinci 

bölüm türkülerin asıl sözlerinin bulunduğu bent adı verilen bölümdür. İkinci bölüm ise 

bendin sonunda tekrarlanan ‘nakarat’tır. Bu bölüme bağlama ya da kavuştak da 

denir.”92  

 

                                                        
92 Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş, 2. bs., İstanbul, Kitabevi yay., 2004, s. 130 
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Bahaeddin Özkişi “Halk Türklerde de Macarlarda da tarihi türküyle yazar ve 

güzel sesle terennüm eder.” diyerek türkünün XVI. yüzyılda Türkler için de ne kadar 

önemli olduğunu dile getirmektedir. Kızlar sevdikleri erkeğin adını türkülerde duymak 

isterler. Bu nedenle herhangi bir enstrüman çalan ve türkü söyleyen kişilere değer 

verilir. Hatta Uçtaki Adam romanında hafız olan bazı Türkler zurna çalıp türküler de 

söylemektedir. Müziğin ekmek su hava kadar değerli olduğu ve şarkılarda terennüm 

edilmeyen kahramanlığın da öneminin olmadığı belirtilir. (UA, 120-121). Ayrıca 

uçlardaki efsanelerin halk dilinde türkü olup çağrıldığı ve bu türkülerin gençlerin 

kahramanlığa olan şevkini artıran önemli unsurlar olduğu ifade edilmektedir (KK, 22). 

 

 Bazı savaşçıların bir düğünde “Şahinciğim Allahaısmarladık” ve “Kale önünde 

yavrum, kale önünde” türkülerini söyledikleri belirtilmektedir. Böyle bir türkü 

olduğunu ve bunların da Macar uçlarında Türk düğününde söylendiğini belirtmesi 

bakımından yazarın verdiği bu bilgiler önemlidir (KK, 95).  

 

 “Elif kaşlarını çatar” şeklinde bir türkünün sadece bu dizesine yer verilmiştir. 

Radyodan gelen bu türkünün sesi Anadolu sesi, İstanbullaşmış Anadolu sesi şeklinde 

ifade edilmektedir: “Komşunun radyosundan gelen Anadolu sesi, İstanbullaşmış 

Anadolu sesi… Elif kaşlarını çatar.” (GZ: BÇV, 47).  

 

 Kadınların halı dokurken türkü söylediklerine dair bilgi bulunmaktadır: 

“Tekrar halıya döndü Hatçe. Elleri hızla çalışmaya başladı. Birkaç sıra dolunca, bir 

türkü kirkit ritminde canlandı. Bu bir hasret türküsüydü, daha evvelce söylenmiş ve 

daha sonra söylenecek.” (GZ: GZ, 118). Burada da türkülerin nesiller boyu dilden dile 

aktarılan ve çeşitli duyguları ifade eden önemli türler olduğuna vurgu yapılmaktadır.   

 

 Bir olay üzerine söylenen bir türküden şu şekilde bahsedilmektedir: 

 

“Saf, genç ve bekar Türk erlerinin ve çavuşlarının uğrak yeri olmuştu Simon’un 

mezarı. Daha doğrusu Gak’ık kulübesi yanında belirivermiş yeni barakalar. Bunlardan 

birinde nereden geldiği bilinmeyen yaşlı bir Macar, altı kızıyla beraber yerleşmişti. 
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Gençlar sık sık Gak’la alay etmek bahanesiyle orada toplanıyorlardı. Gerçek toplanma 

sebeplerini ise halk şu türkü ile anlatıyordu: 

 

 Simon aşktan öldü 

Mahzun yatıyor 

Yatıyor da Simon  

Aya bakıyor 

 

Yatma yiğit yatma 

Alem yaşıyor 

Kızlarla askerler  

Keyfe bakıyor”  (KK, 97). 

  

Bir Macar kızı için halkın şu nakarata sahip bir türkü yaktığı belirtilmektedir:  

 

Aman Turi, canım Turi 

Ahmet Beyi kaçırma bari (KK, 98).  

 

Gözleri kör olan Ahmet Bey ve Yahudi kızı Klara’nın aşkı üzerine halk şu 

türküyü yakar:  

 

Görmeyen gözlerime 

Sen ışık oldun 

Klara, Klara güzel Klara 

Gittin de sen beni  

Zulmete boğdun 

Klara, Klara güzel Klara (UA, 209). 

 

 Bir türkü ve bu türkünün hikâyesi ise Sokakta romanında şu şekilde 

anlatılmaktadır:  

 

“Bazen sokağın herhangi bir noktasında durur, garip bir şiveyle bir türkü tuttururdu. 

Tam ifadesini bulamamış kelimelerin ardında gizlenmiş, yanık bir gönlün izleri kulağa 
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çarpardı. Hatırlayabildiğim kadarıyla sarp dağlarda geçmiş bir düğünün hikâyesiydi 

bu. Sonu felaketle biten bir düğünün. Ne olduysa olmuş, türküde türlü güzel 

benzetmelerle öğülen gelin damat tarafından öldürülmüştü. Sanırım katil 

maydanozcuydu, pişmanlıkla aklını kaybetmiş, diyar diyar dolaşır olmuştu. Gelin 

onun için ölmemişti. Yıkanmaktan kıpkırmızı kesilmiş ellerine bakarken besbelli 

onları suçluyordu.  Onca gelinin kaybı, ellerinin suçuydu. Şarkının,  

 

İşkodralı Tevfik beyden imdat umarım 

 

şeklinde bir nakaratı vardı. Tevfik bey güçlü bir insandı besbelli. Büyük bir kayba çare 

bulabilecek kadar güçlü. Maydanozcu her gün aynı saatte bizim sokakta arardı gelini, 

belki Tevfik beyi de.” (S, 51-52). 

7.2.2. Şarkı  
 

 Şarkı, sözlükte “Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara 

nağmesi olan parça”93 şeklinde ifade edilir. “Divan edebiyatı nazım şekilleriyle Türk 

mûsikisine ait şarkı formunda bestelenmek için yazılan manzumeler halk 

edebiyatındaki türkülerle beraber XVII. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış, zamanla 

türküden farklılaşarak Türk edebiyatı ve mûsikisine özgü bir nazım şekli ve mûsiki 

formu olmuştur.”94 

 

 Özkişi’nin eserlerinde bazı şarkılara değinilmiştir. Mesela meyhane müdavimi 

kahraman, ölen arkadaşı Turgut’un kabrini ziyarete gider. Dua okumak ister ama 

zihninde annesinin ezberlettiği ayetlerden bir besmele kalmıştır. Düşünür, gözleri 

buğulanır. Dua yerine “Her yer karanlık” şarkısını söylemeye karar verir. Zira bu şarkı 

hem dua gibidir, hem de bu rahmetli arkadaşı Turgut’un sevdiği bir şarkıdır. Huşû ile 

diz çöker; yanık ve hoş sesiyle şarkıyı mırıldanmaya başlar (GZ: BÇV, 41). 

 

                                                        
93 “Şarkı”, TDK Büyük Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c14fddd50c2f5.

19508901, 15 Aralık 2018. 
94 Mustafa Uzun, “Şarkı”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul, TDV yay., 2010, s. 357 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c14fddd50c2f5.19508901
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c14fddd50c2f5.19508901


 

200 
 

 Terhis olacak asker “Yaz gelince bahriye” (GZ: BÇV, 43), şarkısının çaldığını 

işitir.  

 

 Sokakta’da Gülüm karakteri, “Adalardan bir yar gelir bizlere” şarkısını söyler. 

(S, 18). Şarkının bestekârı Yesari Asım Arsoy, makamı Hicâzdır. Güftesinin tamamı 

şu şekildedir: 

 

“Adalardan bir yar gelir bizlere 

Aman Allah gözlere bak gözlere 

İpek çorap varsın düşsün dilere yallah 

 

Hoş yaratmış Allah pek şirindir billah 

İşvebazdır yallah çapkınlardan kolla 

 

Adaların ıssız tenha yolları 

Boynumda kaldı o yarin kolları 

Menekşelerden biçilmiştir şalvarı yallah” 

 

 Yine Sokakta romanında bir tango şarkısından bahsedilir ve sözleri şu şekilde 

zikredilir. Bu şarkının tamamını tespit etmemiz mümkün olmamıştır: 

 

 Gözlerin birer mine, sordum ismin Emine 

 İnanayım mı acep, ettiğin o büyük yemine (S, 49).  

 

Kurgu içinde bazen yazarın oluşturduğu, casuslar arasındaki şifreleri içeren 

şarkılar da eserlerde mevcuttur. Mesela casusun penceresi altından geçen biri, şu 

şarkıyı söyler: 

  

 “Daha ilk menzilde anam ilk menzilde, 

 Beni öldürüp de suya attılar. 

 Cesedim yatarken bataklıklarda, 

 Her şeyimi alıp ele sattılar (KK, 237). 
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7.2.3. İlahi  
 

“İlahiler doğrudan dini konulara bağlı tekke edebiyatı nazım biçimidir. Kelime 

anlamı Allah’a aittir. İlâhilerde Allah sevgisi ve onun çevresindeki her türlü dini 

konular işlenir. İlahiler belli bir makamla söylenir. İlahiler 7, 8, 11, 14 ve 16 lı heceyle 

yazılır.”95 

 

 Uçtaki Adam’da Yunus’un ilahisinden bir dizeye yer verilmektedir. Bu dizeye 

yer verilmesinin sebebi ise kutsal, önemli bir şahsın rüyada görülmesi ve onun tıpkı 

hayattayken olduğu gibi insanlara zorda kaldıklarında ne yapacakları konusunda yol 

göstermesidir. Yani dindar insanların ölmeyeceği inanışından hareketle bu ilahiye yer 

verilmiştir. Metinde geçen mısra şudur: 

 

 Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez (UA, 132-133).   

  

 Yunus Emre’nin ilahisinden bir kısım, ismi anılmadan ve bir şiir üslubuyla 

yazılmadan, Şeyh efendilerin kendilerine gelen taliplerine dair bir yorumu olacak 

şekilde şöyle geçmektedir: 

 

“Belki de Şeyh efendiler, derviş gönlü pek gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan 

yavaş gerek, sen derviş olamazsın diye bitireceklerdi konuşmalarını.” (UA, 70). 

 

 

 

7.2.4. Tekerleme 
 

Tekerleme “’Âşık şiiri, masal, ninni, oyun halk hikâyesi, halk tiyatrosu gibi 

halk edebiyatı ürünleri içerisinde yer alan; vezin, kafiye, aliterasyonlardan 

yararlanılarak duyguların, düşüncelerin, hayallerin abartma, ta[u]haflık, zıtlık, 

                                                        
95 Artun, a.g.e., s. 43 
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benzetme, güldürü, kısa tanım yahut çağrışımlar yoluyla ortaya konulduğu manzum 

nitelikli basma kalıp sözler”dir.96  

 

Nitekim Pertev Naili Boratav, tekerlemenin başlıca özelliğinin herhangi bir ana 

konudan yoksunluğu olduğunu söyler ve onun; aykırı düşüncelerin, olmayacak 

durumların, bir takım söz oyunlarıyla bir araya yığılarak kafiyelerle şiir düzenine 

uydurulup sıralanmasından meydana geldiğini belirtir.97  

 

Bahaeddin Özkişi’nin Uçtaki Adam romanında tekerlemeler, çocuk oyunları 

vasıtasıyla bir kişiyi suçlama ve ona dair halk içinde nefret hissi uyandırma işlevinde 

kullanılmıştır. Bu tekerlemeler aracılığıyla bir nevi subliminal mesaj verilerek, halkın 

bu mesajdan etkilenmesi ve galeyana gelmesi amaçlanmıştır. 

 

 Mahalleye yeni yerleşen Gazi Aktar, çocuklara dükkanından leblebi unu, kuş 

lokumu, akide gibi şeyler satarken onlara çeşitli tekerlemeler de söyler ve bu 

tekerlemeler çocukların diliyle önce mahalleye, ardından tüm İstanbul’a yayılır. 

Eserde bu tekerlemelerin oluşturularak yayılmasını sağlamanın amacı halk üzerinde 

bir algı yönetimi yapmak, insanların düşüncelerini bir fikre yönlendirmek şeklinde 

açıklanmaktadır. Tekerlemeler şunlardır: 

 “Sakanın maşrapası 

 Eşeğinin yoktur şakası” 

  

 “Ayşanımın aşına 

 Kurban olam kaşına” 

 Bu tekerlemedeki kaşına kelimesinin değişimlere uğrayabildiği; dileyenin 

bakışına, yaşına gibi kafiyeye uygun bir kelime söyleyebildiği belirtilmektedir (UA, 

100). 

 

                                                        
96 Abdurrahman Güzel, Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 10. bs., Ankara, Akçay yay., 

2017, s. 197 
97 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, 5. bs., İstanbul, Gerçek yay., 1988, s. 

134-135 
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 Daha sonra da sadece çocukları değil aslında bütün İstanbul halkının zihnini 

belli bir yöne ileten, onlarda belli bir algı oluşturmayı başaran şu tekerleme nakledilir 

ki Özkişi bunların beyinlere belli tohumları ektiğini belirtir:   

 

 “Konağını basmalı 

 Ester Kerâ’yı asmalı” (UA, 100). 

 

 “Nasiyesi nursuzdur  

 Ester Kerâ hırsızdır 

 Kaftanının omuzunda  

 İbrişim var kopça var 

 Çıfıtın konağında 

 Yüz at yükü akça var” (UA, 100-101). 

 

 “Tepelerin soğuğu 

 Rüzgardandır kardandır 

 Ester Kerâyı vuran 

 Eller Billah nurdandır” (UA, 101).  

  

Özkişi’nin bu tekerleme örneklerini vermesi çok önemlidir. Özkişi, halk 

edebiyatı ürünlerinin halk üzerinde belli bir algı oluşturan son derece işlevsel ve dilden 

dile çok çabuk yayıldığı için de çok etkili olduğnun farkındadır. Bunu kendisi 

yukarıdaki tekerleme örneği üzerinde romanında çok başarılı bir şekilde işlemiştir. Bu 

örnek halk edebiyatı ürünlerinin etkisi, önemini ve işlevselliğini yansıtmaktadır.  

 

7.3. Halk Dili Verimleri 
 

7.3.1. Atasözü  
 

Atasözü toplumun ortak tecrübesinin ürünü olan, kuşaktan kuşağa geçerek 

bilgece düşünceleri genç nesillere aktaran,  öğüt verme niteliği taşıyan, çoğunlukla 

mecaz anlamlı kalıplaşmış sözlerdir. 
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“Atasözleri; Türk halkının dünya görüşünü özetleyen sözlerdir. Bunların her 

biri bir söz arasında atalarımızdan birinin ağzından çıkmıştır. Fakat, toplumun arasına 

yayıldıktan sonra, ilk ağızdan çıktığı gibi kalmamış; yayıldıkları çağların, çevrelerin 

sosyal havasına uyarak bazıları tutulmuş, bazıları unutulmuş; bazıları da yeni 

ifadelere, yeni anlamlara bürünmüş; böylece, az çok değişip gelişerek kalıbını, 

kıvamını bularak toplumun malı olmuştur.”98 

 

Bahaeddin Özkişi eserlerinde çok fazla atasözü kullanmamış ama bazen anlamı 

kuvvetlendirmek ya da az sözle meramını anlatmak istediğinde atasözlerine 

başvurmuştur. Bu atasözlerini bazen “Eskiler der ki…” gibi ifadelerle atasözü 

olduğunu belirterek kullanırken, bazen de cümle içinde değişikliklere uğratarak 

kullanır.  

 

Kapsamı Bahaeddin Özki’nin hikâyeleri olan Bahaeddin Özkişi Sözlüğü 

isimli yüksek lisans tezi çalışmasında, eserlerinde 26 atasözü tespit edildiği yazılmıştır 

ancak tezin içeriğinde bunlardan bizim de tespit etmiş olduğumuz iki tanesi 

gösterilmiştir.99 Çalışmamızda, tespit edilen atasözleri şunlardır:  

 

  “Akrep soksa gerektir” (ABÖA, 140), “…bizi sokmayan yılan bin yaşasın…” 

(S. 96), “… borç ödemekle biter…” (H, 46), “…el elden üstündür.” (ABÖA, 116), 

“Her yiğit ayrı şekilde yoğurt yer” (H, 29), “…deliler zor kocar …” (H. 45), “Dükkan 

kapısı hak kapısıdır…” (H, 44), “Düşmez kalkmaz bir Allah'tır” (S, 81), “…El 

öpmekle dudak aşınmaz... (H, 166), “…Eşeği dövemeyen semerini döver…” (H, 167), 

“…iki kere ikinin dört ettiğine inandı…” (H, 55), “Kurt yuvasına giren tedbirini 

alsın…” (ABÖA, 116), “…bit yiğitte bulunur…” (H, 189), “…su uyur, düşman 

uyumaz…” (H, 209), “…şeytanın dostluğu darağacına götürür…” (S, 137), “…Türk 

gibi kuvvetli…” (H, 185), “Zor oyunu bozar ama zoru da oyun bozar...” (ABÖA, 116). 

 

                                                        
98 Eflâtun Cem Güney, Folklor ve Halk Edebiyatı, 1. bs. İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1971, s. 
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99 Mustafa Yıldırım, “Bahaeddin Özkişi Sözlüğü”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman 

Paşa Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Tokat, 2017 



 

205 
 

7.3.2. Deyim  
 

Deyimler (tâbirler), asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana 

getiren kalıplaşmış sözlerdir; bu sözler duygu ve düşüncelerimizi, başka bir söyleyişle, 

dikkati çekecek bir ifade ile, komprime halinde anlatan isim, sıfat, zarf, basit fiil ve 

birleşik fiil görünüşlü… gramer şekilleridir.100  

 

Tanımda ifade edildiği üzere deyimler kelimeleri kendi gerçek anlamları 

dışında bir anlamda, dikkat çekecek şekilde kullanılırlar. Bu sebeple deyimlerdeki 

hayaller mantık dışı ya da mübalağa edilmiş şekilde olabilir. Deyimler genellikle 

mastar halindedir ama içinde oldukları cümlelere göre çekime girebilir, sıklıkla iyelik 

eklerini değiştirebilirler. Bununla birlikte deyimlerdeki kelimeler eş anlamlılarıyla 

değiştirilemez. Az da olsa fiil halinde olmayan deyimlere rastlanabilir.  

 

 Bahaeddin Özkişi eserlerinde pek çok deyimi yeri geldikçe kullanmış, bazı 

deyimleri de nasıl ortaya çıktıklarının hikâyesini naklederek vermiştir. Bunlardan biri 

“Necmeddin gibi Müslüman, Milko gibi Hıristiyan” ifadesidir. Bu deyim yazarın 

naklettiğine göre Osmanlının uç bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Uçlarda bulunan Şeyh 

Necmeddin ve Papaz Milko birbirlerine dinlerini kabul ettirmek için uğraşan, sohbetler 

eden ve birbirleri ile çok da iyi geçinen iki kişidir. Bunların bu yakın hallerinden dolayı 

zamanla halk arasında bu deyim yerleşmiştir. Yazar bu deyimle ilgili şunları 

nakletmektedir:  

 

“Hıristiyanlar Şeyh Necmeddin Efendi’nin gönlünün Hristos ve Kutlu Meryem 

tarafından aydınlanmasını ve kafirlikten kurtulmasını beklerken, beri yanda 

Müslümanlar Papazın Hak Dinine dönmesinin gün meselesi olduğunu söylüyorlardı. 

Hak Taala elbet ilahi hidayetini eriştirecekti ve Papazın kararmış kalbini Din-i Mübin 

aydınlatacaktı. Yalnız, sünnet olayı zihinlerini pek kurcalıyor, şakalara yol açıyordu. 

Zaman geçip de tahmin ve temennileri çıkmayınca lafı değiştirdiler. Müslümanlar, 

Şeyh Necmeddin Efendi’ye, Hıristiyanlar rahip Milko’ya şüphe ile bakar oldular. 

                                                        
100 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, 1. bs., Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981, s. 706 
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Daha çok sonraları bile Macaristan Uçlarında dini görevlerine pek aldırmayanlar için 

‘Necmeddin gibi Müslüman, Milko gibi Hıristiyan’ dendi.” (KK, 86).  

 

Aşağıda yazarın kullandığı deyimlerden dikkat çekici olduğu düşünülen 

örnekler verilmiştir. Bu deyimlerin cümle içinde hangi anlamlarda kullanıldığının 

anlaşılması için deyimlerin içinde yer aldıkları cümle ile birlikte verilmesi tercih 

edilmiştir.     

 

“... Ben öğretmenin etkisinde kalmış kırk çocuk gözünde aforoz edilmiş yapayalnız öğrenci, 

sevilmek ihtiyacı ile onların safına geçmiştim.” (GZ: GZ, 99).  

 

“Önce çocukların ağzında dolaşırken türlü değişik çeşitlerle yeni yetişmelerin, terlikçi 

esnafının, semercilerin ve yeniçerilerin ağzına düştü.” (UA, 100). 

 

“O zaman alırdı bu süt kuzusu ağzının payını” (KK, 36). 

 

“Yalnız ne varki Molnar Janos daha henüz bu uzun ve tehlikeli yolun yarısına varmışken alev 

bacayı sarmıştı.” (UA, 107). 

 

“… hükümdarımızın yakını olup, efendimizi avucu içine almıştır.” (UA, 74). 

 

“İhtişamın, zenginliğin ayağa düştüğü bu devirde ...” (UA, 84). 

 

“Aradığın ve başına para konmuş olan Paşaoğlu benim.” (UA, 39). 

 

“Hele şöyle bıyıkları terlesin, tuttuğunu koparır bir babayiğit olsundu." (UA, 56). 

 

 “Ya Allah deyip, üzerime burnundan soluyarak gelen bu deve karşı çıktım.” (UA, 41). 

 

 “Burnunu sızlatan hasret odanın havasına da tesir etmiş gibiydi.” (GZ: BÇV, 47). 

 

“Can kulağı ile dinleyin, işinize gelmezse nasıl olsa bizden kalabalıksınız...” (UA, 40). 

 

“ Nice asker sarnıç taşlarını yalayarak can veriyordu.” (UA, 33). 
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“Öğretmenlerin canı çıkar, gül bitinin karıncaların ineği olduğunu öğretmek için.” (GZ: GZ, 

188). 

 

“Nah, bu ellerimle onun canını alırım” (KK, 72). 

 

 “... onun çevirdiği dolapları iftiharla, bire bin katarak anlatıyordu.” (UA, 90).  

 

“İsmim ta oralardan buraya bir çığ gibi büyüyerek gelmişti.” (UA, 47). 

 

 “Bütün asker haberin önemini hissetmiş gibiydi, çevrede çıt çıkmıyordu.” (UA, 232). 

 

 “... ne zorunuz var böyle karanlık güzellerin peşinde dolaşıp çirkefi üzerinize sıçratmağa” 

(GZ: GZ, 188). 

 

 “Uykusuz geçen üç gecenin çözdüğü dili artık şuurdan tamamen yoksundu.” (UA, 90). 

 

“Bu türedi Macar teşkilatının defteri dürülmüştü.” (UA, 197). 

 

 “...başka şehirlere gitmemek konusunda inatlanan Murat Beyi ikna için diller döküyordu." 

(UA, 53). 

 

“Ama bugün vatanınız Ankara'da değeriniz yükseldi ve el üstünde tutulur oldunuz.” (GZ: 

GZ, 193). 

 

 “Ama bir gün emri hak vaki olursa gözün arkada kalmasın” (UA, 9). 

 

 “Ne güzel şeydi Aziz Meryem yaşamak, Türk kılıcını ense kökünde hissedip hayatta 

kalmak!..” (KK, 63). 

“Bugün insan topluluklarının en ilerisinden en gerisine kadar ONLAR’ın ağzından ferman 

yürüten bu adamlardır.” (S, 71). 

 

 “Bu akşam sizinle yeniden konuşmak fırsatı elimize geçti, dedi.” (UA, 38). 
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“Bilirsiniz bu kaleyi vurmak için yıllardır fırsat kollarız” (KK, 60). 

 

“... yaralıların daha fazla oluşu gafil avlanmalarından ötürüydü.” (UA, 32). 

 

“-Şükürler olsun ki bu gafleti güvenilir yârânın yanında gösterdik, dedi” (KK, 250). 

 

“Bir kâfirin zülfü gönlümüzde taht kurmuştur.” (UA, 113). 

 

 “Şeyma kadın bütün Türk anaları gibi yanık gönlüne taş bastı." (UA, 57). 

 

 “… karşılıklı davranışların bu gece için bir göz dağı vermekten daha ileri olmayacağını….” 

(UA, 17).  

 

“İşi hafife alanların veya yolunu bulup kaytaranların sözleşmeden buluştuğu yerdi burası.” 

(GZ: BÇV, 31). 

 

 “Cümlesini kılıçtan geçürüp, hâk ile yeksan etti” (UA,17).  

 

“Selamlaştılar, hal hatır sordular …” (KK, 249). 

 

“Yine ne halt karıştırmaya geldin?” (KK, 193).  

 

“Mahallenin belli başlı kişileri âdet olduğu üzere hoşgeldine gittiler.” (UA, 101). 

 

 “ Zaman hükmünü yürütüyor.“ (S, 49). 

 

“...Baykuşun definesinin Bosna Beylerbeyi tarafından iç edildiğine inanıyorlardı.”(UA, 227). 

 

 “Yoksa şimdiye kadar ipimiz çoktan pazara çıkardı.” (UA, 143). 

 

 “Yanımda topladığım ipten kazıktan kurtulmuş canavarlarla...” (UA, 44). 

 

 “İşi sağlama bağlamak için onun kimliğini İstanbul teşkilatından sormuştu.” (UA, 61).  
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 “Biz dahi günlerdir sohbetinize iştiyak duyarız.” (UA, 38). 

 

“…yeni mahsul şaraptan bol bol içiyorlar ve kafaları şimdiden dumanlanmaya başlıyordu” 

(KK, 152).  

 

“Arap Fatı kanı ısınıverdiği bu oğlanı hemen o gün şehir içinde tövbekâr ahbaplarından 

birinin evine yerleştirdi.” (UA, 67). 

 

  “Ama insan kantarın topuzunu kaçırmamalıydı değil mi?” (S, 81.) 

 

 “Ali Bey'in o halde der gibi kaşları çatıldı” (UA, 12 ). 

 

“Acaba kerem buyurup, benim haydut arkadaşlarıma affetmeniz mümkün olmaz mı?” (UA, 

45). 

 

“Sen onun kökünü kazıdığı bir ailenin yegâne evladısın.” (UA, 43). 

 

“Yine de tam bir kör döğüşüydü bu” (UA, 17). 

 

“Ama bunun dışında iyi komşular çalgıcıları birbirinden ödünç alırlar ve boğuşmaktan fırsat 

buldukça kulaklarının paslarını silerlerdi.” (UA, 121). 

 

 “Anladım ki kabadayılığa, kuru gürültüye pabuç bırakacak bir insan değildi.” (UA, 45). 

 

“ ...bizi laf olsun diye sorguya çektiklerini söyledi.” (UA, 39). 

 

 “Ne vatanın dediğini mi birinin ne senin ismine leke süreriz” (UA, 9). 

 

“... Amasya yolu gene kapalıymış ama maşallahı var senin Fordun.” (GZ: BÇV, 27). 

 

“Ne var ki engel olamadığım bir kekelemeyle meramımızı bir türlü doğru dürüst 

anlatamadım.” (S, 26). 
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“Mutluluğumu gölgeleyen bir tek kaygum olmasa ne bütün bir varlık olacaktım.” (GZ: GZ, 

196). 

 

“Güneşten sabah nasibini almış oda...” (GZ: BÇV, 47). 

 

 “Ancak paraları olduğu, nazı geçtiği halde içlerinde esirlikten kurtulmak isteyen hemen hiç 

rastlanmıyordu.” (UA, 122). 

 

 “Ağalar önünde büsbütün fikirsiz gözükmek doğrusu nefsimize ağır geldi” (UA, 22). 

 

“Aksi ise Türk’le Macar arasına daha derin bir nifak sokulmuş olacaktı” (KK, 230). 

 

 “Böyle ehemmiyetsiz adamların ehemmiyetsiz sualleri için otoritesini bozmaya hiç de niyetli 

değildi.” (GZ: BÇV, 28). 

 

 “Ne yalan söyleyeyim nutkum tutuldu konuşamaz oldum.” (GZ: BÇV, 63). 

 

“Kalede kan oluk oluk akıyor efendimiz” (KK, 59). 

 

 “Doğrulduğunda omuzları çökmüş, bitmişti” (KK, 113). 

 

 “Omuzlarından ağır bir yük kalkmış gibiydi.” (S, 61). 

 

“Doktoru düşündüğünü belli eden, bize de onun hatırı için çay ikram ettiğini özellikle belirten 

bir hareketle bardakları sundu.” (S, 64). 

 

“Düşünen kafalar onların tamamen ortadan kaldırılmalarının kamuoyunda ters tepkilere yol 

açacağını biliyorlardı.” (S, 95). 

 

“Benimle tanışmış beni ölçmüş biçmiş” (UA, 50). 

 

 “Yine binler, yine yüzbinler aynı heyecanla ölümü kucaklıyordu.” (UA, 129). 

 

“Zaten onun bu eve yerleşmesine aslında Mileva kadın önayak olmuştu.” (UA, 142). 
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“… evlilik müessesesinin pabucu dama atılacak ...” (GZ: GZ, 210). 

 

 “... bir avuç kafir Türke paça kaptırmayacağı belliydi.” (UA, 173). 

 

“Şüphesiz ki hürriyet kendine kavuşmak istiyen pek az topluma bu kadar pahalıya mal 

olmuştu.” (UA, 212). 

 

 “Durumun hükümete bildirilmiş olması da para etmiyordu.” (UA, 47). 

 

 “En akıllıcası bu pazarlığa yanaşmak ve mümkün olanı koparmaktı” (KK, 100). 

 

“Çileli ömrü o gözyaşlarıyla yıkanıp onu pîr-i pâk etmiş.” (S, 93). 

 

 “İşin püf noktasıydı bu söz.” (S, 25). 

 

 “İlk düzenin sağlanmasıyla rahat bir nefes aldılar” (KK, 65). 

 

 “Dürüst yaradılışı, geçen otuz yıldan kirlenmemiş, yıpranmamış, renk değiştirmemişti.” (S, 

10). 

 

“Rengi uçtu, ayakları gövdesinin ağırlığını taşıyamayacak kadar halsizleşti” (KK, 37). 

 

 “Hay hay diye rıza gösterdim, buyurun” (GZ: BÇV, 74). 

 

“... küffarı tahkir ederek onların sabrını taşırmağa çalışıyordu.” (UA, 228). 

 

"Rahip Milko genç komşusuyla o kadar kısa zamanda sıkı fıkı oldu ki..." (UA, 51). 

 

“Görevi ihmalim, bütün itibar ettiğim değerlere sırt çevirmek olurdu.” (S, 34). 

 

 “... Osmanlı Devleti idarecilerinde su yüzüne çıkan çekişme bütün yoğunluğuna rağmen 

devletin gücünü yıpratmakta .” (UA, 134). 
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 “Bakıyorsunuz bir gün sebepli sebepsiz Konta surat asıyor.” (UA, 107). 

 

 “O elini tabancasına atarken ben bir yumrukta suratını dağıttım.” (GZ: GZ, 140). 

 

 “Şu var ki bu soytarılığın ardına gizlenen daha başka, şakaya gelmez, yabancı kokan bazı 

şeylerin var olduğu zannı uyanıyordu.” (S, 15). 

 

“Mensup olmakla şeref bulduğumuz Macar milletinin geçmişini, gel beraberce, gözden 

geçirelim (KK, 169). 

 

“… ve bunun şüyû bulması için hadise, yangın ve soygunla inandırılır duruma getiriliyor” 

(KK, 184). 

 

 “... Kelimelerin tadına bakarcasına, çiğneyerek, ağır ağır konuşuyordu.” (GZ: GZ, 127). 

 

 “Tanışıklık vermeyecektim ama benim farkına vardı.  Mecburen sarılıp hatır sorduk.” (UA, 

46). 

 

“Askerler bu aşırı yorgunluktan kilolarını kaybettiler, hepsi tazıya döndüler” (KK, 41). 

 

 “Şunca Hıristiyanı boşu boşuna telef etmenin manası yoktu” (UA, 24). 

 

“... nasıl gururlandım nasıl tepeden baktım çevreme.” (GZ: GZ, 187-188). 

 

 “O tuttuğunu koparır çelik pençeli Kara Ali Bey gitmiş, yerine kır saçlı, kır sakallı, yumuşak 

yüzlü bir insan gelmişti.” (UA, 71). 

 

 “Ben ‘o da alışırdı’ diyecekken tuttum dilimi.” (GZ: GZ, 185)  

 

“Son günlerin tatsız olayları üzerine tuz biber eken bu rapor doğrusu hazmedilir cinsten 

değildi” (UA, 226). 

 

 “Bütün bunları anlatırken insanın tüylerini diken diken eden kuru bir kıkırdama ile 

gülüyordu.” (UA, 158).  
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“... pembeden kızıla renk değiştirenler, ucuza kapatılmış kelepir ruhlar.” (GZ: GZ, 178). 

 

 “Böyle bir şeyi düşünmek bile uykularını kaçırmak için yeterdi.” (UA, 124). 

 

“Ancak tabii ki galibiyetten ümidimizi kesmiş değiliz.” (UA, 233). 

 

“Ama, bazı kelimelerin üstüne basarak işaret ediyordu ki, üstünde durulması gereken 

kanların ayrılığıydı.” (s, 10). 

 

  “Israrla üzerine titrediklerinin, bilinmesini istemediklerinin bir şahidi olacak pardösüm.” 

(GZ: BÇV, 18). 

 

 “… neticeyi alır almaz askeri dinlendirmeyip o Uskoklar üzerine yürürüz.” (UA, 139). 

 

“Her ne kadar askeri güçlerini ispat etmişlerse de bu ilme bîhakkın vakıf olmadıkları için 

tereddüt ederim.” (UA, 235). 

 

“Hakkımda varacağınız hüküm ne olursa olsun beni korkutmuyor.” (S, 77). 

 

“Vicdanınız sızlamaz mı?”  (KK, 138). 

 

“ Murat Bey kısa zamanda gördü ki bir ev sahibi olamazsa bu davetlerden yakasını 

kurtaramıyacak...” (UA, 37).  

 

“Yıldızım ısınmadı bir kere.” (S, 80). 

 

“Oğluysa yirmi dört ayar altındı.” (S, 80). 

 

 “Söylemeyi hiç arzu etmediğim halde geçmişimin yüz ağartacak şerefli bir geçmiş 

olmamasına rağmen…” (UA, 13). 

 

 “Sen utanmazsın, azgın arzularını tatmin için küffara yüz suyu dökmek durumuna düşersin.” 

(UA, 115).  
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“Varsın kazançlarında şu birkaç ay için bir azalma olsundu, elbet bu zararı çıkaracakları 

günler gelecekti.” (UA, 161). 

 

  “Böylece Koca Sinan Paşa isimli sonsuz hırs Osmanlı geleceğine ilk büyük zehrini akıttı” 

(UA, 230). 

 

“Sırtında sana iftihar veren ve zevahiri kurtaran bir pardösü var.” (GZ: BÇV, 17). 

 

 “Murat Bey'in zihnini projeye verilen isim kurcalıyordu.” (UA, 155). 

 

“Sanırım böylece zihninizde düğümlenen pek çok sual kendiliğinden cevap bulacak” (KK, 

108). 

 

7.3.3. Argo 
 

Mesut Şen, “Argo Üzerine”  başlıklı yazısında dilin ortak ve özel dil olarak 

ikiye ayrıldığından bahseder ve özel dili de iki şubeye ayırır. Ona göre argo “Toplumda 

belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok asosyal olarak damgalanmış 

grupların, toplumun geri kalan kesiminden ayrılmak veya korunmak içgüdüsüyle 

kendilerine has kelime ve deyimlerle oluşturduğu konuşma sistemi”dir.101 

 

Argo sayesinde iletişim şifrelenirken diğer taraftan doğrudan dile getirilmesi 

sakıncalı görülen, istenmeyen konular da ifade edilebilir. Böylece doğrudan 

söylenince tepki çekecek, iletişimin sürdürülmesini zorlaştıracak ifadelerden 

kaçınılmış olur.102 

 

Hulki Aktunç birtakım ortak özelliklerden yola çıkarak argoyu; hırsız, 

dolandırıcı, yankesici argosu, hapishane argosu, etnik azınlıkların, göçmenlerin 

argosu, cinsel argolar, esnaf argosu ve sporcuların argosu olarak altı ana gruba ayırsa 

                                                        
101 Mesut Şen, “Argo Üstüne”, Türk Kültüründe Argo, Ed. Emine Gürsoy Naskali, Gülden Sağol, 1. 

bs. Haarlem, Hollanda, Sota yay., 2002, s. 13  
102  Yusuf Aydın, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Argonun Yeri Üzerine Bir Tartışma”, 

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, S. 5(2),  s. 316 
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da; Nevzat Özkan bu tasnifi inanç dünyası ve iletişim dünyası argosunu da dahi ederek 

sekiz grupta toplar ve bu sayının daha da artırılabileceğini söyler. Ayrıca argonun 

gizlilik, grup kimliği oluşturma, özenti, eğlence, sanat ve edebiyat, aykırılık, ilgiyi ve 

dikkati çekme gibi fonksiyonları bulunduğundan bahseder.103  

 

Bahaeddin Özkişi’nin hikâyelerinde kahraman halkın arasından kimselerdir. 

Tarihi romanlarında da casus ve asker tiplerini çokça kullanmıştır. Bu karakter 

seçimleri dolayısıyla argo tabirler eserlerinde yeri geldikçe kullanılmıştır.  

 

Aşağıda yazarın kullandığı argo kelimlerden dikkat çekici olduklarını 

düşündüklerimizi seçip tıpkı deyimlerdeki gibi alfabetik olarak ve kullanıldığı bağlamı 

göstermek için cümle içinde verdik.  

 

“En ağzı gevşek uşaklar, en geveze hizmetçiler bile iyi kötü bir kelimecik aktaramıyorlardı.” 

(UA, 57). 

  

 “Koş karı! Diye haykırdı. Et hazırla. Bak daha duruyor Allahın belası sürtük!” (KK, 160). 

 

 “Aylak, diyordun” (GZ: GZ, 104). 

 

“Baba adamdı Şükran Bey.” (GZ: BÇV, 43). 

 

“Git karşısına benim aslanım…” (KK, 39). 

 

 “Bunlar İstanbul’un ün yapmış bıçkınlarındandı.” (UA, 47). 

 

“Bir biçimine getirip palangadan kaldırasın, bak o başka.” (KK, 12).  

 

 “Esirlerimizin rahatlarını ve neş’elerini bozmak,, böylece Türk’ün kötü davranmasını 

sağlamak için iki Türk nöbetçisini boğazlattım…” (KK, 80). 

 

                                                        
103 Nevzat Özkan, “Gizli Dil Olarak Argonun Fonksiyonu Üzerine”, Türk Kültüründe Argo, Ed. 

Emine Gürsoy Naskali, Gülden Sağol, 1. bs. Haarlem, Hollanda, Sota Yay., 2002, s. 26-30 
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 “Terhis olmuştu be, boru mu bu, terhis olmuştu.” (GZ: BÇV, 43).  

 

 “Demek iş büyük başları harekete geçirecek kadar önemliydi.” (S, 124). 

 

 “Şarap Cadaloz, iyisinden” (KK, 227).  

 

 “Her an, gerek çapulculuk gerek daha ciddi tehlikeler beklendiği için herkes tetikte idi” (KK, 

36). 

   

“Bir ben mi kaldım yeryüzünde enayi?” (S, 82). 

 

 “Ya gavatın tirenini kaçırırıksa.” (GZ: BÇV, 65).  

 

“Nasıl keyifleneceklerdi, şu genç horozun düşeceği kötü durumdan” (KK, 36). 

 

 “Mahkumlardan biri eliyle hayali bir kama tutup, kalbine saplanmış gibi yaptı. ‘Gardrop 

götürdü dedi’ Gardrop öldürenin lakabı, götürmekse öldürmek demekti.” (S, 141). 

 

“ ‘A hanım evladı’ dedi. Üstüme yürüdü.” (UA, 41). 

 

“…adam olmaz hergele diyordun…”(GZ: GZ, 104). 

 

“…’benim gözüm o herifi hiç tutmadı’ dedim.” (S, 29). 

 

 “Hele kurumuna, hele… diyorlardı” (KK, 36). 

 

“… kendisi pek hırlı bir matahmış gibi ya karabaşı çekiştirir….” (GZ: PDK, 172). 

 

 “Yaptığını onun hoppalığına verin” (KK, 77).  

 

“…anasını kahpe yapacak diyordun. ” (GZ: GZ, 104). 

 

  “… asıl o kahpe dölleri…” (GZ: GZ, 105). 
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 “Gazdak, umursamaz bir sesle haber alamadığını, ama çoktan o Agnes isimli kaltağın…” 

(KK, 193).   

 

“…böyle kancık adama nasıl güven olur.” (KK, 13).  

 

  “Kalede serbest dolaşan Macar esirleri ‘sefer süresince’ kaydı ile kapı altına alındı” (KK, 

61). 

 

 “… Alicik namıyla Arap Fatı’ya kapılandı.” (UA, 67).  

 

 “Yüzbaşı hırsla, ‘davranışları da karı gibi’ diye düşünmesine devam etti (KK, 38).  

 

 “ ‘Bu oğlan burasını hamam mı sanır. Saha ilk tüfek sesinde altına kaçıracak şu karı kılıklı 

çocuğu dinleme Hıdır ağa.” (UA, 41). 

 

“Bu kaşerleşmiş kaçakçının karşısında …” (KK, 194).  

 

 “Çopur Ali’yi de bin bir işkenceyle kazıklattı” (KK, 59). 

 

 “A kelp, kırkında varsın sanırım.” (UA, 41). 

 

 “Kesildin karıya be Romanyalı.” (GZ: BÇV, 46). 

 

“Ama en kıyağı, Şükran Bey’in gözlerinden yaşlar aka aka Hüseyinin alnından öpüşü 

olmuştu.” (GZ: BÇV, 43). 

 

 “…tabi köy olmak istediklerini ileri sürerek Mişel Sarköz’ü kıza kapattı” (KK, 59). 

 

“Sen bilmezsin, dedi, kontaktır o, yabancı biri geldi mi başlar tıraşa.” (GZ: BÇV, 74). 

 

 “Köpekler! diye bağırdı” (KK, 212). 

 

 “Kudurdu sanki kart papaz” (KK, 58, 59).  
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“Adamın yaptığı bu kancıklık onu adetâ kudurtmuştu.” (UA, 44). 

 

“Bahtsız Simon, o gün öyle bir yerinden vuruldu ki, genç adama tabibler merhem döğmeye 

güç yetiremediler” (KK, 83). 

 

 “Mızırdanıp durma kulağımın dibinde…” (KK, 9).  

 

“Ne masallar anlatıyordu moruk, dedi.” (GZ: BÇV, 74). 

 

“Kardeşlerimiz murdar papazın pençesinde inlerken bizim oturup durmamız reva mıdır?” 

(KK, 60). 

 

Ahmet’in piçi diyordun yüzüme. Sabanın demiri her defasında nah buramı sürüyordu.” (GZ: 

GZ, 104). 

 

“Her kalede Türklerin nal vurdurduğu ve atları yeme aldıkları haberi kulağımıza geliyor.” 

(KK, 97). 

 

“Bırak palavrayı.” (GZ: PDK, 179). 

 

 “A Hıristiyan piçi, sen kim, Türk kızı kim?” (KK, 83).  

 

 “…bir düzine piç peydahladığını tahmin ettiğini söyledi” (KK, 193).  

 

 “Tutuklu adli tıbba postalanmalı, dosyayı da böylece kapatmalıydı.” (S, 8). 

 

“Ona, ‘bre sığır çobanı’ diye cevap verdim. (UA, 41). 

 

“Kapı önü nöbetçisi sulu bir tavırlar: Doktora döndüm, ‘Hazırlanın şenlik başladı’ dedim.” 

(S, 117).  

 

“Nerdesin be şıllık?” (KK, 149).  

 

- Kız, gel bu gece de tadına bakayım, dedi.” (KK, 35).  
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“Polis lisanında doğrusu temiz bir işti bu.” (S, 6). 

 

“Topukla Ağa, dedi.” (KK, 14).  

 

 “İskilipli Hüseyin, tüyü bozuk kerata.” (GZ: BÇV, 42). 

 

 “… Ulan bacaksız soytarı sen misin? dedi.” (KK, 193).  

 

“Ufala lafı, diye haykırdı Gazdak, …” (KK, 194). 

 

“Beni; bütün Macaristan uçlarında yıllardır gerçek bir vites olarak çarpışmış …” (KK, 38).   

 

“... güzel sekreteri Velda’ya doğru volta aldı.” (GZ: GZ, 140). 

 

“Her Macar beyi bu yağlı parçayı daha evvel ele geçirmek…”  (KK, 130).  

 

“Ne de olsa yedi tepe üzerine kurulmuş, diye yaltaklandı.” (GZ: BÇV, 28).  

 

 “Oysa suçu sabit olsa bile üç ay yatardı.” (S, 142). 

 

 “…ve diğerlerini yaya bırakmak kaygusuna düştüler” (KK, 130).  

 

“…ve atları yeme aldıkları haberi kulağımıza geliyor.” (KK, 97). 

 

 “Sen de onu, o yılan dölünü yaralamak ister misin aslanım?” (KK, 39). 

 

 “- Pek iyi düşündün beyimiz, diye yılıştı.” (KK; 8).   

 

 “Sol omuzu hafifçe ilerde, sol kaşı kalkık ‘Bu kağıtları nerden yürüttünüz beyim?’ diye 

sordu. (S, 144). 

 

7.3.4. Alkış-Kargış  
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Alkış, duyulan şükranı anlatmaya vesile sayılan ya da Allah’tan talep edilen olumlu 

şeyleri ifade eden, dua kelimesi ile de karşılanan iyi dilekleri ve temennileri bildirir. 

Kargışsa bunun aksine zulme uğradığını düşünen ya da acı, sıkıntı, elem duyguları 

hisseden kişinin kendisinde bu duyguları uyandıranlara karşı duyduğu öfkeyi anlatan, 

karşıdaki için olumsuz talepleri ifade eden, beddua kelimesiyle de karşılanabilen 

dileklerdir. İptidai toplumlarda inanç, sihir, büyü ve fallara ait birtakım unsurları alarak 

beslenmiş bu dualar, İslamiyet sonrasında daha düzenli ve yeni bir zihniyetle 

gelişmiştir. Genellikle anonim olan bu dualar, atasözleri gibi hüküm bildiren 

ürünlerdir. Nazım ve nesir olarak söylenirler.104 

 

Alkış ve kargış’ın başlıca bir edebi tür sayılıp sayılmayacağı konusundaki 

görüşlerde ihtilaf olmakla beraber; gerek sözlü kültür ürünlerinde gerekse yazıya 

geçmiş eserlerde alkış ve kargışlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Bilhassa Dede Korkut’ta 

alkışlar ve kargışlar dikkat çeker niteliktedir.  

 

“Alkış ve kargışlar, aynı zamanda insanların öfke, çaresizlik, nefret, kin, düşmanlık 

ya da sevinç, neşe, mutluluk ve korumacılığının dışavurumu; bir nevi deşarjı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu söylemlerin kelimeleri, bu kelimelerin kullanılış ve söyleniş şekilleri değişse 

de ‘öz’leri … değişmemiştir. Bunlar, çoğu zaman ani bir tepki olduğundan planlı-programlı 

olarak ortaya çıkmazlar ..., kurallar gözetilerek söylenmezler. Yapılarında bir ‘aleladelik’ söz 

konusu olduğundan kuruluşlarında Türkçenin bütün dil kurallarını aramak doğru değildir. … 

İnsanların kelime dağarcıklarının geniş olması, bu söylemlerin hem sayısını hem niteliğini 

hem de şeklini değiştirmektedir. Bunların en önemli özelliklerinden biri anlam yönünden özlü 

olmalarıdır. Bu özellikleri sebebiyledir ki, insan belleğinde kolayca yer edinip uzun süre kalıcı 

olurlar.”105 

 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde alkış örneklerine sıkça rastlamakla birlikte, 

kargış örneğine az rastlarız. Bunlardan tespit ettiklerimiz şu şekilde sıralanabilir:  

   

                                                        
104 Elçin, a.g.e, s. 662 
105 Veysi Sevinçli, “Türk Kültüründe Alkış / Kargış ve Adilcevaz Örneği”, Türk Dili ve Edebiyatı 

Dergisi, Cilt / Sayı LII, s. 100 
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Bir gaza neticesi tebrik edilen Ali Paşa “Bu hepimizin, Türk’ün gazasıdır Ali 

Bey oğlum. Vatana ve Din-i Mübine mübarek olsun…” der (KK, 139). Girişilen 

gazanın zor şartları sebebiyle daha evvel Mustafa Paşa kendisine şöyle dua etmiştir: 

“Paşa kardeş, aşırı nisbetsiz bir savaşa girersin. Tanrı muinin olsun.” (KK, 139). 

Gazaya gidenlere edilen dualar arasında şunlara da yer verilir: “Haydi, Rabbim 

yardımcınız olsun” (KK, 137). “Gazanız mübarek olsun Efendi Hazretleri, dedi” (KK, 

139).  

 

Şu dua edilirken sergilenen kalıp davranış da önemlidir: “Hasan Paşa elini 

saygıyla göğsüne koyup hafifçe eğildi. Ve rabbülalemin sizden razı olsun beyim, 

dedi.” (UA, 139).   

 

Yeni bir vazife alana şöyle denir: “Rabbim yeni vazifenizi mübarek kılsın, 

dedi.” (UA, 163). 

 

Vefat ihtimali dile getirilen bir kişiye edilen dua şöyledir: “Rabbim geçinden 

versin beybabam, diye cevap verdi.” (UA, 9).  

 

Bir kişinin uzun ömürlü olması için “Allah başımızdan eksik etmesin” ifadesi 

kullanılır: “Rabbim siz büyüklerimizi eksik etmesin başımızdan” (KK, 71). Yine bu 

minvaldeki duaya devletin ömrünün uzun olması dileği de eklenir: “…Allah zatınıza 

da, evladınıza da uzun ömürler versin” (KK, 161). 

 

Gazaya gidenlerin ardından “Uğur ola!” diye bağırılır: “Kimi ‘uğur ola, uğur 

ola’ diye bağırırken kimi, etrafta yayılmaya başlayan barut kokusunun sarhoşluğuyla 

naralar attılar.” (UA, 18). 

 

Esirler yahut hizmetçiler, kendilerinden memnun oldukları beylerine dua 

ederler: “Rabbül âlemin yardımcınız olsun. Benim asil efendim.” (UA, 81).  

 

Bir işe karar verilince neticenin hayır olması için dua edilir:  “Rabbim gayri 

hayırlar ihsan etsin.” (UA, 16). 
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Ölmüş bir mümin için “kabri nur olası” ya da “rahmetli” ifadeleri kullanılır: 

“Anlayamadığımı kabri nur olasıya da söyledim”  (S, 44). “Rahmetli, eve bir gün 

alıştığımızdan çok erken döndü” (S, 44). “İşte o, tam rahmetlinin oğluydu” (S, 80). 

 

Bir kimseye dua edilirken onun şehit olması arzusu dillendirilir: “Rabbim 

senden razı olsun ve seni şahadet rütbesiyle taltif etsin” (KK, 68). 

 

Bir kimsenin Müslüman olması için edilen dua şöyledir:  “Dua ediniz. Rabbim 

tez günde hidayetine eriştirsin” (KK, 116). 

 

İnsanlar resmi işlerle uğraşmak istemediklerinden şöyle derler: “Allah insanı 

devlet kapısına düşürmesindi, şahitlik için bile olsa” (S, 46). 

 

Biriyle vedalaşırken şöyle bir dua edilmektedir: “Güle güle yavrum dedi. 

Rabbim seni, rahmetiyle karşılaştırsın ve sana gitmen gereken yolu göstersin dedi.” 

(KK, 126).  

 

Amellerin niyetlerine göre değerlendirilmesi duasıyla bir karakter şöyle der: 

“Büyük Allah niyetimizin doğruluğuna bakıp bizi yarlığasın. Amin” (ABÖA, 103). 

 

Doğru yoldan ayrılmamak niyetiyle şöyle dua edilir: “Hemen ırabbım 

yanıltmasın.” (ABÖA, 103). 

 

Yine vedalaşırken edilen dualar arasında şunlar yer almaktadır: “ ‘Allah’a 

emanet ol’ dedi.” (S, 112). “…ve uşağın arkasını -Selametle git, diye sıvazladı” (KK, 

129). “Varın, sağlıcakla yurdunuza dönün” (KK, 207). 

 

Hıristiyanların duaları arasında şu ifadeye yer verilir: “Kutsal İsa takdis etsin 

seni, dedi” (KK, 75). 

 

Kargış örneği olarak da şunlar yer almaktadır: 
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 “İki eli tahtaya gelesile diye ilenerek sözü tamamladı Zöhre.”  (GZ: GZ, 118). Anam 

‘Kör olsun!’ diye tamamlıyordu, konuşmayı. (GZ: GZ, 83). 

 

Yaptığından pişmanlık duyan bir kişi kendisine şöyle beddua eder: “Hayıf 

bana, vah bana, yazık bana. Hay baban ölseydi Mihran. Hay ellerin kırılsaydı da 

şeyhim efendimin ağalarına el kaldırmayaydım” (ABÖA, 111). 

 

Ailesine kavuşmak isteyen birinin duası şu şekildedir: “Irabbım diye yakardı. 

‘ Hayırlısıyla bu beliyyeden bizleri kurtarıp yüz aklığı ile kavuştur” (ABÖA, 127). 

7.3.5. Yemin 
 

“Sözlükte “sağ el, sağ taraf, gerçek, ant, kuvvet, bereket” anlamlarındaki yemîn 

(çoğulu eymân), terim olarak bir kimsenin kararlılığını pekiştirmek ve başkalarını ikna 

etmek amacıyla söz ve beyanını Allah’ın adını veya bir sıfatını zikrederek 

kuvvetlendirmesini ifade eder. Kelimenin kök anlamından hareketle, karşılıklı söz 

verme durumunda tarafların sağ ellerini kullanmaları sebebiyle yeminin bu anlama 

geldiği zikredilir.”106  

 

Eserlerde yer alan yemin ifadeleri şu şekilde derlenmiştir: 

 

Müslümanlar şart olsun şeklinde bir yemin ifadesi kullanmaktadırlar: “Benim 

korkak olduğumu sizden başka bir insan söylemiş olsaydı, şart olsun sağ komazdım.” 

(UA, 13). 

  

Üzerine yemin edilen şeyler şu şekilde ifade edilmektedir: “Kadı efendinin 

huzurunda Kur’an, kılıç ve bayrak üzerine yemin ederken suçlarından arınmış bir 

çete reisiydi.” (UA, 115). 

  

                                                        
106 Ertuğrul Boynukalın, “Yemin”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul, TDV yay., 2013, s. 

417 
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Bir genç kıza bir sırrı kimseye söylemeyeceğine dair ölmüş babasının üstüne 

yemin ettiririldiği görülür (S, 26). 

 

Müslümanlar yeminlerine şahit olarak Allah’ı gösterirler:  “Rabbülâlemîn 

şahit size bu haberi başım bahasına bildiririm.” (UA, 74). “… bu zengin temaşada 

Allah şahit hiçbir şeyi kaçırmamaya çalıştım.” (S, 12). 

 

Müslümanların Allah ve Hz. Muhammed  üzerine yemin ettikleri görülür:   

“Allah’a ve Resulüne yemin ederim ki, sizin yaşınızda ve durumunuzda olsaydım, 

saltanata namzet olmaktan çok, bir kadı olmakla yetinirdim.” (UA, 79). 

 

Bazen ırz ve namus üzerine de yemin edildiği görülmektedir: “ ‘Irzıma, 

namusuma andolsun, yaptığın bu yardımın karşılığında seni Karun kadar zengin 

edeyim.’” (UA, 40). 

 

Bir Hıristiyan yemin ederken İsa, Meryem ve papa üzerine yemin eder: 

 

“Sen eğer hile yoluna sapmaz da yüklendiğin görevi hakkıyle yerine 

getirebilirsen o zaman kutlu İsa’ya yemin ederim, ikinizin de kılına dokunmam.” 

(UA, 162). 

 

“Meryeme yemin ederim ki, bütün istediklerinizi, tam istediğiniz gibi 

yapacağım.” (UA, 163). 

 

“Kutsal papaya yemin ederim, onun kılına kimse dokunamaz.” (UA, 163). 

 

 “Gerçi muhtar gönderdiği haberlerle İstolni-Belgratlı Hıristiyanlarn, Nadasdy 

Beylerini dört gözle beklediklerini, İsa üzerine yeminler ederek bildiriyorsa da, 

kumandan hiçbir şeyi şansa bırakmak niyetinde değildi.” (UA, 25). 

 

“Emirlerimin aksini yapmaya çalışanlar Meryem’e yemin ederim ki 

kahrımdan kurtulamayacaklardır.” (UA, 26). 
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Ortak bir iş yapmaya karar veren Hıristiyan bir grubun birbirlerine haç üzerine 

yemin ettiklerini görürüz: “Önce birbirimize ihanet etmeyeceğimize, yakalanırsak 

isimlerimizi söylemeyeceğimize mukaddes haç üzerinde yemin edelim” (KK, 100).   

 

Hıristiyanların yeminine İsa’yı diğer adıyla Hristos’u şahit tuttukları görülür: 

“Türklerle yıllardır beraberiz. İsa şahit, bir gün yüksünmedik.” (UA, 29).“Senin yeteri kadar 

bilgili, yeteri kadar güçlü olman için elimden geleni –Hristos şahit- yaptım.” (KK, 18). 

 

Azizler de üzerine yemin edilen kimselerdir:  “Matyas bütün azizler üzerine 

yemin ediyordu ki, Türklerin elindeki kalelerin geri alınma günleri çok yakındır” 

(KK, 130).  

 

Teslis inancının bir izi olarak baba, oğul ve kutsal ruh adına yemin edilir: 

“Baba, oğul ve kutsal ruh adına yemin ederim ki, göz açıp kapayıncaya kadar kafir 

Türk yok edilecektir” (KK, 135). 

 

Yahudiler yemin ederken Tevratı kendilerine şahit gösterir: “Türk askeri 

yakalamamış olsaydı, Tevrat üzerine yemin ediyorlardı ki, mektupları hemen 

dönüp, Ali Bey’lerine getireceklerdi” (KK, 96). 

  

7.3.6. Lakaplar 
 

Özkişi’nin hikâyelerinde çok sayıda lakap geçmektedir. Onun eserlerinde 

genellikle karakterlerin isimleri kullanılmaz, lakaplarıyla anılırlar. Bunlardan 

bazılarının veriliş sebepleri belirtilmiştir. Mesela Deli İmam lakabı’nın hikâyesi 

şöyledir: 

“Gurur, benlik, değerler silsilesi, iğrenç boyunlarını büktüler, boyasız kapıdan, 

huzurlarıyla huzursuzluk verdikleri temiz odadan, imamdan, imamın içinden çıkıp 

gittiler. O günden sonra imam Deli İmam oldu” (GZ: BÇV, 56). 
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Bütünüyle bir aileye verilen Kaptanlar lakabı kaptan olan oğullarına nispetle 

söylenmektedir. Bu aile dertli bir anadan ve Akdeniz’de gemisinin kendi ihmali 

nedeniyle battığına inandığından cinnet getiren bir oğuldan oluşur. Bu oğula Kaptan 

derler. Bu adam pencereden uzaklara bıkmadan her gün bakar ve günbatımına doğru 

da önünde seyir defteri denilen deftere eğilir. Bu adam evini bir gemi olarak görür ve 

gördüğünü zannettiği şeyleri de bu deftere kaydettiğini düşünür. Bu adam dürbün 

yerine dört parmak eninde yirmi santim uzunluğunda ve bir tarafı delik bir tahta 

kulanır. Bazen uzaklara bu delikten bakar (S, 37).  

 

Bazı kadınlar kocasının mesleğiyle ilişkilendirilerek anılır. Kocası marpuççu 

olan kadından Marpuççununki diye bahsedilir (S, 17). Aynı kadının kızından da 

“Gülüm” diye bahsedilir. Bu lakabın bir akıncı türküsünden mülhem olduğu, o türküde 

Gülüm’ün lepiska saçlarından bahsedildiği söylenir ama türkünün ismi ya da güftesi 

verilmez (S, 17). 

 

Bazı kimseler sülalelerinin lakaplarıyla anılırlar. Mesela Sülemişlerin Dilaver 

böyle bir karakterdir (ABÖA, 100) 

 

Lakaplarda akrabalık unvanları kullanıldığını görürüz. Ayrıca bir yerde lakap 

olarak bacı kelimesi kullanılmıştır ama söz konusu kişi aslında kahramanın kız kardeşi 

değildir. Bir erkek kardeşi gibi olarak gördüğü bir kadına bu şekilde hitap eder (KK, 

69).  

 

Şehrin hemen dışında bir bölgede bulunan üç eve birden münzeviler lakabı 

verilmiştir. Bu evlerde oturanlardan şöyle bahsedilir: “Bu hemen şehir haricine çıkmış 

üç eve, yani Ali Begoviç’in, Mileva Yankoviç’in Meho Sarayliya’nın evlerine toptan 

münzeviler denirdi. Bunlardan Mileva halk nazarında kadın büyücü, Ali Begoviç avcı 

ve Meho Sarayliya ise bir meczup bir derviştir (UA, 142). 
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Yerköylü Dumrul adı geçmektedir. Bu bir kişiyi memleketine göre 

lakaplandırmak cihetinden bir örnektir. Bu kişi düşman kaleye saldırdığında yardım 

bulmaya çalışan kişidir (UA, 17). Bu duruma başka örnekler olarak İskilipli Hüseyin 

(GZ: BÇV, 42), Tavaşi Hasan Ağa (UA, 83) ve  Romanyalı (GZ: BÇV, 44) 

zikredilebilir. 

 

İnanç unsurlarına dair kimi isimlerin de lakap olarak zikredildiğini görürüz: 

Kara Azrail (UA, 66), Cehennem İlyas Ağa (UA, 23).  

 

Askerliğe ait unvanlardan “çavuş” sıkça kullanılmıştır: Murat Çavuş (KK, 69), 

Hıdır Çavuş (GZ: BÇV, 59), Ali Çavuş (GZ: BÇV, 66), Suat Çavuş (GZ: BÇV, 31). 

 

Arap Fatı (UA, 66), örneğinde bir kimsenin mensubu olduğu ırk onun lakabı 

olmuştur. 

 

Bir eserine de ismini vermis olan Köse Kadı lakabı hem fiziksel özellik hem 

de meslek cihetinden karakteri tarif eder. Eserinde bu cihetlerin ayrı ayrı lakap olarak 

kullanıldıklarını da görürüz. Mesela bazen fiziksel ya da karakteristik özellikler lakap 

olarak zikredilmiştir: Cüce Cafer (UA, 137), Karaoğlum- Karaca oğlan (GZ: BÇV, 

47), Küçük Musa (GZ: GZ, 117), Tahtaburun Mıstık (GZ: BÇV, 26), Topal’ın Kara 

Hasan (GZ: PD, 206)  Kız Suat (GZ: BÇV, 31). 

 

Eserlerde en çok karşımıza çıkan lakap örnekleri ise kişilerin meslekleri 

zikredilerek oluşturulmuştur: Balıkçı Mehmet (GZ: BÇV, 24),), Esirci Cabir (UA, 66), 

Hafız Samiler (GZ: BÇV, 63), İmam Ömer Efendi (GZ: GZ, 99), Kahveci Ali Efendi 

(GZ: BÇV, 44), Koltukçu İhsan (GZ: BÇV, 67), Köfteci Hasan (GZ: BÇV, 46), 

Müneccimbaşı Dönme Yusuf (UA, 137), Soytarı Von der Rosen (GZ: GZ, 134), 

Teğmen Hulusi (GZ: BÇV, 73), Terlikçi Haydar Efendi (GZ: BÇV, 57). 
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7.3.7. Diğer Kalıp İfadeler 
 

Fevri ve sinirli davranan birisi tehlikeli bir durum için uyarılmak istendiğinde 

şu kalıp ifade kullanılmaktadır: “Aman beyim, kurbanın olayım dikkat ediniz.” (KK, 

11).  

 

Bir erkeği kötülemek, ona hakaret etmek istendiğinde “adi, alçak, kötü, kadın 

tabiatlı” deniyor, aslında bu ataerkil toplumda kadına bakış açısını da gösteren bir ifade 

olarak karşımıza çıkıyor (UA, 223).   

 

Zor durumda kalan kişilerden ayrılırken mesela düşman tarafından sarılmış 

kişilerin yanından ayrılıp destek, yardımcı kuvvet bulmaya giderken “Baki hüdaya 

emanet olun.” denmektedir. Kalanlar ise ona “uğur ola, uğur ola” şeklinde karşılık 

vermektedir (UA, 17).  

 

Birisi mutlu bir şey yaşayınca ona “gözün aydın” denir (KK, 71).  

 

Birisi birilerinin yanına geldiğinde onu tanımıyor olsa bile onlar eğer 

Müslümansa “Selamün Aleyküm” der (KK, 73). 

 

Verilen su karşılığında “su kadar aziz ol” denilmektedir: “Pırıl pırıl 

bardaklarınla, yalvararak verdiğin su kadar aziz ol.” (GZ: BÇV: BS, 16).   

 

Hasta olan birine moral vermek, onu sağlıklı olduğuna inandırmak için: “Eşşek 

gibisen be, verem kim, sen kim.” denmiştir (GZ: BÇV, 58). 

 

Birisi yanından ayrılan kişiye: “Haydi sağlıcakla git.” der (UA, 45).  

 

Bir kişiden bir şey istenirken bir şeylerin yüzü suyu hürmetine veya sevilen 

birinin başı için istenir: “Sen dahi eski günlerin yüzü suyu hürmetine mübarek 

Kadı Efendimizin başı için bizi affettiğini söyleyesin de gönlümüzde ukde kalmayıp 

öylece gaza edelim.” (UA, 116). 
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Birine saldırırken ya da gaza esnasında nara atılır: “Koynumda gizlediğim 

yegane varlığımız olan kamayı çekmemle ‘davran ha!’ diye nara atmam ve reisin 

arkasına dolanarak bıçağımı boğazına dayamam bir oldu.” (UA, 16). 

 

Bir kimse amirinin emrini yerine getireceğini belirtmek üzere şöyle söyler: “ 

‘Baş üstüne şef’ diye kekeledi.” (S, 114). 

 

   Günün vakitlerine uygun selamlaşma şekilleri vardır: “Gülerek ‘Size hayırlı 

sabahlar dilemeliyim komiser bey’ dedi. ‘Bense sizin için aksini temenni edecek, iyi 

uykular dileyeceğim’ diye şakalaştım.” (S, 119). “Sabahınız hayırlı olsun, dedi ve 

odasına yürüdü” (KK, 24). 

 

Uzun zamandır görülmeyen bir kimseye “Hangi rüzgar attı seni buralara 

bilâder?” denir (S, 84). 

 

Vedalaşırken Allah’a ısmarladık ifadesi kullanılır: “Bir dahaki oyuna kadar 

Allahaısmarladık efendim, dedi” (KK, 50). 

 

İyi durumlar belirtilmeden önce Allah’a şükredilir: “Tanrıya şükür ikimiz de 

sıhhatteyiz” (KK, 50). 

 

Coşkun bir duygu halinde bir Hıristiyan “Hey Hristos!” diye seslenir:  “Hey 

Hıristos, bıkmadan, usanmadan sevdiği kadın işte şuracıkta, karşısında idi” (KK, 44). 

 

Bir grubu davranışları yönünden cesaretlendirmek, teşvik etmek için “göreyim 

sizi” ifadesine yer verilir: “Göreyim sizi, kalemizin adını kötüye çıkartacak 

davranışlarda bulunmayın” (KK, 65). 

 

Hasretle yad edilen zamanlardan “Hey gidi günler” diye bahsedilir: “Hey gidi 

günler, daha çocuk sayılırdın o zamanlar.” (KK, 69). 
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Bir şeyin kabul edildiğini belirtmek için “Hay hay” ifadesi kullanılır: “-Hay 

hay oğlum, dedi” (KK, 116). 

 

Veda için kullanılan en temel kalıp ifadelerden biri güle güle’dir: “Güle güle 

yavrum, dedi” (KK, 126). 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Bahaeddin Özkişi aslen Manisa Demircili olmakla birlikte, hayatı boyunca 

İstanbul’un Fatih semtinde yaşamıştır. Büyük dedesi Nakşibendiliğin Halidîlik kolu 

meşâyihinden olup dedesi ve babası hem Gümüşhaneli dergâhından hilafet sahibi hem 

de İstanbul medreselerinden mezun, dersiam sıfatını haiz kimselerdir. Bu itibarla 

Bahaeddin Özkişi Modern Türk Edebiyat’ında geleneğin temsilcisi sayılan Fatih 

semtinde ilim ve tasavvuf âdâbıyla şekillenmiş bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. 

Yaşadığı dönem, hem Birinci Dünya Savaşı hem de Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış 

bir milletin Cumhuriyet rejimine geçiş sürecindeki sancılarını derinden hissettiği 

yıllardır. Ayrıca tekke ve zaviyelerin kapatılmasının, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

eğitimin tek bir çatı altında toplanmasının babası dolayısıyla ailesini büyük oranda 

etkilediği muhakkaktır. Cumhuriyet döneminde başka bir medeniyet dairesinin parçası 

olmak yönünde şekillenen toplum hayatında yaşanan büyük değişiklikler ve gelenek 

ile modern arasında Tanzimat’tan beri devam eden çatışmanın yazar üzerinde tesiri 

olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. 

Bahaeddin Özkişi’nin eserleri, bu vasatta onun kendisini gelenekten yana 

konumlandırdığını göstermektedir. O, bir anlamda kendisini Sokakta romanındaki, 

sokağı yani bütün bir geleneksel hayatı koruma vazifesini uzak dedelerden devralan 

kahraman gibi görmektedir. Özkişi’ye göre insan hayatında varoluştan beri bir savaş 

hüküm sürmekte, ancak günümüzde bu savaş bambaşka kulvarlarda, bambaşka 

kurallarla devam etmektedir. İnsanlar böyle bir savaşın varlığından bîhaber 

bırakılarak, savunmasız kalmaktadırlar. Özkişi bir anlamda insanları uyandırmak için 

eserler ortaya koymuştur. Bu sebeple eserlerinde geleneksel hayatın güzel bulduğu, 

korunması gerektiğine inandığı cihetlerini överek anlatmış, yanlış bulduğu 

kısımlardan da bu yanlışlara tekrar düşülmemesi gayesiyle yanlışlığını hissettirecek 

şekilde bahsetmiştir. Yazarın eserlerinde halkbilimi verimlerinin yoğun olarak 

görülmesinin temel sebebi budur.  
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Özkişi bu verimleri kendi inançları doğrultusunda seçerek kullanmıştır. 

Seçimlerindeki çeşitlilik ve seçtiği verimi kullanış şekli, onun bilhassa halk kültürünün 

ve edebiyatının sosyal hayata yansıyan, onu etkileyen ve dönüştüren cihetleri ile, halk 

inançlarını yakından tanıdığını göstermektedir. Bunda evlerinin bir gayriresmî tekke 

gibi hizmet vermesi dolayısıyla, yalnız muhitindeki insanlarla değil çok çeşitli 

zümrelerden kimselerle tanışma ve bu kimseleri yakından gözleme fırsatı bulmasının 

etkisi vardır. Yine yurt içindeki ve dışındaki eğitim hayatı, çalıştığı farklı ortamlar ve 

askerlik hayatı da tanıyıp gözlemlediği çevreyi genişletmiş; dolayısıyla halk kültürüne 

vukûfiyetini artırmıştır.  

Eserlerinde geleneksel ev ve mahalle yaşamına dair yoğun ve derinlikli 

bilgilere ulaşılmıştır. Verdiği bilgiler bir sokaktaki ilişkiler ağını, uyumlu giden ve 

çatışan telakkileri, sokağı oluşturan etmenlerden her birini, evlerde kullanılan eşyaları 

ve bu eşyalara bakışı gözler önüne serer mahiyettedir. Özkişi eserlerinde geleneksel 

hayatta mahalle tasavvuru; imam, bekçi ve muhtarın idaresinde bir mikro devlet 

hüviyetindedir. Külliye etrafında şekillenen bu mahallelerde zaman kesin çizgilerle 

ayrılır. Gündüz sokaklar insanlara aitken gece ise varlığına inanılan başka canlılara 

terk edilir. İnsanlar için evlerinde bir aile zamanı başlar. Bu ailenin reisi, akşamları 

işten eve içini göstermeyecek çıkınlarıyla gelen babalardır. Kadın evinde bu ailenin 

huzur ve rahatını temin eden eş, evlat, kardeş ve anne rolündedir. Gündüzler kadınların 

evlerde ve bahçelerde komşularıyla, çocuklarınsa sokakta komşu çocuklarıyla 

sosyalleşme zamanıdır. Evlerin birbirine asma dalları ve yemek kokularıyla sarıldığı 

bu mahallelerde, çocuk tüm mahallenin çocuğudur. Dolayısıyla “mahalle baskısı” 

denen sosyal yaptırım geçerlidir. Yazar eselerinde bu durumdan rahatsız olan bazı 

çevrelerin varlığından bahsetmekle birlikte bu çevrelerin düşünce dünyasını ortaya 

koyduğu satırlarda, onların düşüncelerinin zayıf yönlerini ve isteklerinin kontrol 

edemedikleri menfi sonuçlarını altını çizerek gösterir. Böylece okuyucuyu 

gelenekselin, mahdut dairedeki huzur ve güven iklimine yönlendirmek ister. 

Bahaeddin Özkişi’nin eserlerinde hayatın geçiş dönemleri üzerinde dikkatle 

durulduğu görülmüştür. Geçiş dönemleriyle ilgili olarak doğum, çocukluk, kadın ve 
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erkek olma algısı, evlilik ya da evlilik dışı münasebetler ve ölüm bahsine dair örnekler 

mevcuttur. 

Eserlerde doğumla ilgili ritüellerin büyük yer tuttuğu gözlenmiştir. Doğumun 

çok önemli bir sevinç kaynağı olarak algılandığı, ataerkil toplum yapısı sebebiyle 

erkek evladın doğumuna daha çok sevinildiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Yazar kadın ve erkeğin farklı yaradılışlarda oldukları ve yaradılışlarına uygun 

davrandıkları sürece kıymetli sayılacakları vurgulamaktadır. Kanaatimizce Özkişi’nin 

bilhassa kadın karakterler üzerinde hassasiyetle durma sebebi yeni neslin annelerin 

eğitiminden geçmesi münasebetiyledir. Onun eserlerinde çocuk eğitiminin ailede 

başladığına, özellikle anne dilindeki dualarla çocukların ilk dinî eğitimi ve şuuru 

aldıklarına dair örneklere çokça yer verilmiştir. Eserlerdeki ideal erkek tipleri ise, din 

ve millet yolunda her türlü zorluğa katlanan, ailesini geçindirme yükünü omuzlamış 

kimselerdir. 

Evlilikte dinî denklik esasının aranması yani Müslüman bir kadınla başka bir 

dinden adamın evlenemeyeceği düşüncesi, evlilik dışı ilişkilerin toplumu yozlaştırıp 

ifsat edeceği fikri, eserlerde, âşık olma, kız isteme ve çeyiz hazırlığı gibi halkbilimi 

alanına giren süreçler üzerinden anlatılmaktadır. Yazar, bu verimleri, fikirlerini kurgu 

içinde aktarabilmek için bir zemin olarak kullanmıştır.  

 Ölüm, üzerinde en çok durulan geçiş dönemidir. Ölümün mukadder olduğu, o 

halde ölmeye değecek bir gaye uğrunda ölmek gerektiği mesajı eserlerde yoğun olarak 

verilmiş, bilhassa şehadetle ilgili inançlar bu minvalde kullanılmıştır.  

Özkişi’nin eserlerinde giyim kuşam ile ilgili tespitler, kıyafetin hem bir süs 

hem de örtünme emriyle alakalı bir gereklilik olarak addedildiğini gösterir. Eserlerinde 

söz edilen erkek kıyafetleri genellikle askerlerin kullandığı giysilerle sınırlıdır. Kadın 

kıyafetlerinde bazı model isimleri ile kumaş cinslerini andığı görülmüştür. Geleneksel 

kıyafetlerden hürmetle karışık bir beğeniyle bahsedilirken modern kadın kıyafetlerinin 

şehevî duyguları harekete geçiren bir güzellikte tasvir edildiği tespit edilmiştir. 
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Yazarın eserlerinde sosyal hayata dair en dikkat çekici taraflar iktisadî 

faaliyetlere ve bu faaliyetleri yöneten kurumlardan biri olan ahiliğe dair tespitlerdir.  

Müellifin ahilik müessesesinin doğru işlediği takdirde iktisadî hayatın yanında sosyal 

hayata da örnek bir nizam kazandıracağı fikrinde olduğu görülmüştür. Ahilikle ilgili 

ritüellerin eserlerinde doğru ve yanlış uygulamalar şeklinde iki cihetten ilerlediği tespit 

edilmişitr. Yazar doğru uygulamaları övüp bunu yapan karakterleri yüceltirken yanlış 

uygulamaların nasıl ve ne şekilde taraftar toplayabildiğini, ne gibi tehlikelere yol 

açabileceğini göstermek istemiştir.  

Sosyal hayattaki nizamı sağlayan yapılar olarak külliye ve dergâh 

müesseselerinden bahseden yazarın eserlerinden her iki müesseseye de çok önem 

verildiği ve söz konusu müesseselerin birbirlerinin eksiğini tamamlayan bir işlevde 

görüldüğü anlaşılmaktadır. Yazar, bilhassa tekkelerin ham insan yığınlarından bir eser 

vücuda getirdiği ve bunun ferdi aşırılıklardan arındırıp sosyal hayatta ahenkli bir 

nizam sağladığı görüşündedir. Aynı şekilde eserlerde tekkeler, Osmanlı fütuhatının 

öncü kuruluşları olarak gösterilmiş, dervişlerin fethedilmesi mümkün topraklarda fetih 

öncesi ve sonrası yaptıkları hizmetler, o topraklara bir inanç ve kültür mayası çaldıkları 

görüşü yoğun olarak işlenmiştir. Bu görüşler kurgu içinde, karakterlerin dilinden 

anlatılmakta; doğru ve yanlış bulunan taraflar gösterilmek için halk inançlarından, 

menkıbelerden yararlanılmaktadır.  

Bahaeddin Özkişi’nin iyi bir gözlemci olduğu, toplumun her kesiminden insanı 

belirli kategorilere dâhil ederek tasnifleyip tipleştirebildiği de eserlerinden yola 

çıkarak yapabileceğimiz diğer tespitlerdendir.  

Toplum arasındaki yazısız kurallar olan sosyal normlar, hem tarihî hem de 

yazarın hayatta olduğu zamanlarda cari olan formlarıyla eserlerinde dile getirilmiş, 

bilhassa stereotipler olarak adlandırılabilecek milletlerin tamamına teşmil edilen 

kanaatlere eserlerinde yer verilmiştir. Bu stereotiplerin çoğunluğu, yazarın şahsî 

düşünceleri olmanın ötesinde, geleneksel hayat görüşüne sahip halk arasında mevcut 

algının yazarca ifade edilmesidir.  
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Bahaeddin Özkişi, topluma karşı duyduğu mesuliyet hissi sebebiyle, 

eğlencenin toplulukla birlikte ve meşru dairede olanlarını örnek göstererek, gayri 

meşru eğlence çeşitlerini sıkıntılı taraflarıyla yazıya dökmüştür. Eserlerde toplu 

eğlencelere örnek olarak Yaran geleneğinden uzun uzun bahsedilmiş, bu geleneğin 

eğlendirirken eğiten ve sosyal hayatı tanzim eden cihetleri eser vasıtasıyla tanıtılmak 

istenmiştir. Aynı şekilde Taş Mescit Gezmesi, Sığır Panayırları gibi, bir yöre halkının 

tamamının iştirak ettiği eğlenceler yalnız eğlendirici vasıfları ile değil sosyal işlevleri 

ile birlikte zikredilmiştir. Bunlar arasında gençlerin âdâb öğrenmesi, kadınların 

sosyalleşmesi, kadın erkek görüşmelerine imkan oluşması, farklı milletlerin birbirini 

tanımasına ve farklı fikirlerin insanlarla paylaşılmasına zemin hazırlaması, bazı 

meslek erbabının bu eğlenceler sayesinde iş yapması  sebebiyle iktisadî hayatı 

etkilemesi gibi işlevler sayılabilir. 

Eserlerde inançlarla alakalı olarak yazarın dini hassasiyet ve gayretinin yoğun 

olarak hissedildiğini söylemek mümkündür. Dini inançlarla ilgili İslamiyet’in yanında 

Hıristiyanlığa, Yahudiliğe, Putperestliğe vs. dair bilgiler bulunmakta; bunlarla ilgili 

yorumlar ise yazarın dinî inançlarının yansımaları şeklinde yer almaktadır. 

Müslümanlar genellikle iyi taraflarıyla anılarak yanlışları sınırlı örnekle 

gösterilmişken diğer inançlara mensup insanlar genel olarak kötü resmedilmiştir. 

Diğer inanç mensupları arasında iyilerin de var olduğuna dair örnekler sınırlı 

tututlmuştur. Dinî inançlarla ilgili unsurlar genellikle kıyaslama yoluyla 

kahramanların dilinden anlatılmıştır.  

Türbe ve yatırlar etrafında oluşan inançların nasıl şekillendiğinin yazar 

tarafından çok iyi bilindiği görülmektedir. Söz gelimi yazar bir ziyaret yerinin oluşum 

sürecinde halk muhayyilesinin en önemli etken olduğuna dair farkındalığını, örnekleri 

kurguya kendiliğinden dâhil ederek ustaca göstermektedir. Bununla birlikte eserlerden 

anlaşıldığına göre yazar, her ziyaret yerini halk muhayyilesinin ürünü saymaz. 

Bilhassa evliya yatırlarında bir güç bulunduğuna inanmakta ve bu gücün asıl işlevinin 

insanların inancını diri tutmak, küllenmiş inançlarını canlandırmak şeklinde tezahür 

ettiğini düşünmektedir. 
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Eserlerde büyü ve batıl inanç nevinden sayabileceğimiz pek çok inanç da dile 

getirilmiştir. Bunlardan büyü ile ilgili inanışların çoğunun göz bağcılık olduğu 

savunulmuştur. Nitekim hayatını dinine ve milletine adamış karakterlerden Molla 

Hüseyin’in esirlik zamanında, istemediği halde “gözbağcılığı” öğrenmek zorunda 

kaldığı görülür. Hassas bir Müslüman karakterin dilinden büyü yerine gözbağcılık 

ifadesini kullanması ve bunu da istemediği halde öğrenmek zorunda kaldığını 

belirtmesi, yazarın bu konudaki hassasiyetini göz önüne sermektedir. 

Özkişi’nin eserlerinde en yoğun şekilde dile getirilen inanışlar cin ve şeytanlara 

dair inanışlardır. Özellikle Sokakta romanında cinler, roman kahramanlarındandır. 

Tüm roman boyunca onlardan söz edilmiş, olaylara müdahil oldukları zikredilmiş ve 

onların insanlarla münasebetlerine değinilmiştir. Cinlere halk arasında iyi sıhhatte 

olsunlar dendiği, onlar hakkında konuşulmadığı ve bilhassa isimlerinin zikredilmediği, 

bir takım güçleri sayesinde insanların hayatını etkileyebilecek, insanları çarpabilecek 

özellikte olduklarına inanıldığı gibi halk arasında hâlâ yaşamakta olan inançlara yer 

verilmiştir. Bu inanışların nakli ile yazar hem fikirlerini kurgu içinde aktarma imkanı 

bulmuş, hem de romanın kurgusunu zenginleştirmiştir.  

Eserlerde halk hekimliği ile ilgili örnekler az olmakla beraber, uygun 

durumlarda ustalıkla kullanılmıştır. Bilhassa halkın önemli olayları milat saydığının 

ve bu önemli olaylar etrafında çeşitli inanç ve ritüellerin oluşabildiğinin bilincinde 

olan yazar, bunları da eserlerini zenginleştiren ögeler olarak kullanmıştır.Halkın 

zaman ve mevsimlerle ilgili telakkileri ile itibar ettiği ölçüler de yazarın eserlerinde 

yer bulmuştur.   

Özkişi’nin halk edebiyatı verimlerini kullanılış tarzından, onun bu alana son 

derece aşina olduğu ve fonksiyonlarını doğru değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Mesela türkülerin, Türk’ün tarihini, olaylara bakışını, his dünyasını anlatan en kıymetli 

verimlerden olduğunun şuurunu okuyucusuna vermek istediği fark edilmektedir. Aynı 

şekilde tekerlemelerin ağızdan ağıza hızla yayılmaları ve hiç fark etmeden insanların 

algılarına etki edebilecek işlevde olduğu yazar tarafından anlaşılmış ve eserinde 

tekerlemeleri bu işlevde kullanmıştır. Menkıbe ve efsaneleri kullanış biçimi ise, 

onların halkın düşünce ve inanç dünyasını şekillendiren yapılarının farkındalığını 
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göstermektedir. Menkıbelerin gerek tarihi olaylar, gerekse yalanlar üzerine 

kurgulanabildiği, her ikisinde de toplumu eğitmek ya da yönetmek maksatlarının nasıl 

tezahür ettiği eserlerinde kullandığı örneklerde görülmektedir.  

Yazarın eserlerinde kullandığı kelime ve tabir seçimleri eserdeki zamana ve 

mekâna göre değişiklik göstermiştir. Zaman zaman ağız özelliklerine yer veren Özkişi, 

işlediği zaman dilimine ait dil kullanımlarını da eserlerinde yansıtmıştır. Özellikle 

deyimleri çok yoğun kullanmış, çok zengin bir deyim kadrosuna yer vermiştir. 

Çalışmamızda, başlı başına bir makale konusu olabilecek bu deyimlerin hepsinin 

gösterilmesi yerine bir kısmının, kullanım örneklerine işaret edecek şekilde bağlamları 

dâhilinde verilmesi yoluna gidilmiştir.  

Bu çalışmadan edinilen nihaî kanaat, Bahaeddin Özkişi’nin yerli bir münevver 

olarak, milletinin yaşadığı kültür değişimlerinin hem ferdî hem içtimaî sancısını yoğun 

olarak hissettiği ve korunması gerektiğine inandığı değerlere sahip çıkmak için bunları 

ölümsüzleştirmek adına eserler verdiği; bu eserleri oluştururken de halkbilimine dair 

unsurları bu maksat dairesinde ustalıkla ve yoğun bir şekilde kullandığı yönündedir. 

Onun eserlerinde halkbilimi unsurları bazen anlatımı zenginleştirmek, bazen kendi 

fikirlerini anlatmak ya da desteklemek üzere zemin oluşturmak ama en çok 

unutulmayıp yaşanmaya devam edilmesine vesile olmak için kullanılmıştır. 
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