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ÖNSÖZ 

Edebiyat nedir?.. Edebiyatın ne anlama geldiğini ifade etmek 

maksadıyla pek çok tanım yapıldıysa da bu tanımları âciz bırakan edebî bir 

eser daima karşımıza çıkabilmektedir. En genel ifade ile edebiyat şu şekilde 

tarif edilebilmektedir: 

Edebiyat, estetik yani sanatsal bir doyum sağlamak amacı güden düşünce 

ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde ifade eden dilin konuşma ve düzyazı dilinden 

farklı yanlarını ortaya koyan ve dili de araç değil amaç olarak kullanan kurmaca 

bir anlatım biçimidir
1. 

İnsanların muhtelif hayat tecrübelerini sanatsal bir yaklaşımla konu 

edinen edebî eserler, toplumun sosyo-kültürel yapısını okuyucuya 

aktarmasının yanı sıra o toplumun siyâsî, ekonomik, tarihî yapısı ve felsefesi 

hususunda da bilgi vermektedir. Bu sayede toplumun düşünce dünyası 

zenginleşirken insanların hayata bakışı da değişmektedir. Sosyal ve fikrî 

değişimler ile gelenekten kopuşa binaen edebiyat da tabii olarak yaşanan 

zihinsel dönüşümlerle klasikten moderne uzanan bir seyir takip etmiştir. 

Klasik edebiyat metinleri, içinde neşv ü nema bulduğu topluma özgü farklı 

üslup biçimlerinden beslenirken; modern edebiyat metinlerinin bir kısmında 

klasik üslubun kendini hissettirmeye devam ettiğini ve büyük bir kısmında 

da Batı’da ortaya çıkan edebî akımların etkisinin görüldüğünü söylemek 

yanlış olmaz. 

Zamanın değişmesine paralel olarak toplumlarda farklı estetik 

anlayışların ortaya çıkması elbette kaçınılmaz olmuştur. Mensup olduğu 

toplumun siyâsî, ekonomik, tarihî ve sosyal yapısından beslenen ve etkilenen 

edebî akımlar da süreç içerisinde çeşitlenmiştir. Batı dünyasında doğan bu 

edebî akımlar; XVIII. asrın sonu ve XIX. asrın başında Doğu edebiyatlarında 

yenileşmenin başlamasıyla bu yeni dünyada genişleme sahası bulmuştur. 

Batı edebiyatını yakından takip etmeye başlayan Doğulu edebiyatçılar; 

klasisizmden romantizme, realizmden natüralizme, parnas akımından 

sembolizm, sürrealizm, modernizm ve posmodernizme kadar her bir edebî 

akımın gelişim sürecini incelemiş, öncü sanatçıları ve eserlerini bilfiil 

                                                 
1
 Oya Batum Menteşe, ¨Edebiyat Nedir?¨, Littera (Edebiyat Yazıları), C.XXII, 

Ankara, Ürün Yayınları, Haziran 2008, s.50. 



mütalaa etmekten geri durmamıştır. Bu çalışmada da Arap, Çin, Fars ve 

Kore edebiyatlarından örnekler verilerek edebî akımların ve klasik üslup 

biçimlerinin Doğu dünyasındaki yansıması metinler üzerinden 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır.  

İyi okumalar…                         LEYLA YAKUPOĞLU BORAN 

İSTANBUL, 2019 
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FARS EDEBİYATINDA MÜNAZARA VE BİR MÜNAZARA ÜSTADI 

OLARAK PERVÎN-İ İ’TİSÂMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ROMANTİZM 

Güller Nuhoğlu* 

Giriş 

Sözlük anlamı tartışmak olan münazarayı Bedâyi’u’-l Efkâr fî 

Senâyi’i’l- Eş’âr müellifi Hüseyin Vâiz-i Kâşifî şöyle tarif eder: “Şair, 

birbiriyle münazara halinde olan iki ya da daha fazla kişiden her birinin 

üstünlüğünü ve hakîrliğini içeren sıfatları, münazarada bulunan kişilere 

söyletir.”
1
 Sonuçta taraflardan birinin üstünlüğü kesinleşir. Genellikle şair iki 

zıt veya muhalif unsuru karşılaştırmakla veya onların bahis mevzularını 

ortaya koymakla felsefi bir görüşü veya ahlakî bir neticeyi ispat maksadı 

taşır. Tartışanlar çoğunlukla insan, hayvan, bitki, eşya gibi somut şeyler ya 

da akıl, ikbal, servet gibi soyut kavramlardır. Bu kavramlar insanî bir 

kimliğe büründürülerek karşı karşıya getirilir. Bazen taraflardan her biri bir 

düşünce veya inanç tarzının sembolüdür.
2
 Bu yönüyle münazara bir tür 

temsîl bazen de sözü gerçek anlamı dışında kullanma sanatı olan istiare 

olarak da değerlendirilir.
3
 

Münazara tarzı çok eski zamanlardan beri milletlerarasında 

kullanılmıştır. Batı edebiyatında münazara söylemenin geçmişi eski Yunan’a 

ve Yunanlı şair Aristofan’a (M.Ö.385- 450) kadar gider. Ama Batı 

edebiyatında zirveye çıkması 12. ve 13. Milâdi asırlardadır.
4
 Ethé bunun 

sebebini Haçlı seferlerine bağlar.
5
 Arap edebiyatında münazaraya daha az 

                                                 
* Dr. Öğr. Üyesi Güller Nuhoğlu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu 

Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

(guller.nuhoglu@istanbul.edu.tr ). 
1
Mîrzâ Hüseyin Vâiz-i Kâşifî –yi Sebzvârî, Bedâyi’u’l- Efkâr fî Sanâyi’i’l- Eş’âr,  

Tehrân, Neşr-i Merkez,1329, s.82. 
2
Meymenet Mîr Sâdıkî, Vajenâme-i Huner-i Şâirî, Tehrân, Kitâb-i Mehnâz,1376, 

s.254. 
3
Kâşifî, a.g.e.,s.82.  

4
Vajenâme, s.255; Mehdî Nîkmeniş, “Nigâhî Sebkşinâsâne be Munâzerehâ-yi 

Pervîn”, Mecmû’e-i Mekâlât-i Nikûdâşt-i Pervîn-i İ’tisâmî (Haz. Menûçihr 

Ekberî), Tehrân, Hâne-i Kitâb,1386, s.398.  
5
Herman Ethé, Târîh-i Edebiyyât-ı Fârsî (Trc. Rızâ Zâde Şafak), Tehran, Bank-ı 

Millî-yi İrân, 1337 (1958 bs.,Copyright), s.40. 

mailto:guller.nuhoglu@istanbul.edu.tr
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tesadüf edilir. Ferezdak ve Cerîr’in (ölüm tarihleri 110/728) münazara tarzı 

şiirleri mevcuttur.
6
 

1. Fars Edebiyatında Münazara 

Fars edebiyatında münazara tarzının geçmişi İslâm öncesi devirlere 

kadar uzanır. Bugüne kadar gelebilen en eski eser Sâsânî Pehlevicesiyle 

kaleme alınan ve aslı muhtemelen Eşkânî Pehlevicesiyle olan Dıraht- i 

Âsûrîk adlı manzum eserdir. Eserin ortaya çıkışı, üç-dört bin yıl öncesinde 

İran’da sâkin ilk kabilelerin Bâbîl ile savaşları zamanına ait görünmektedir. 

Eşkânîler zamanında ismi bilinmeyen bir şaire ait eserin konusunu, İran’ı 

temsil eden bir keçi ile Asûr (Bâbîl)’u temsil eden bir hurma ağacı arasında 

geçen ve her birinin dine, insana ve medeniyete daha güzel ve daha iyi 

hizmet ettiği hususundaki münazarası oluşturur. Sonunda hurma ağacı keçiyi 

etkili cümlelerle alt eder.
7
 

İslamî devreden bugüne ulaşan münazaraların en eskisi Büveyhîler 

ve Gaznelîler zamanında yaşayan Esedî-yi Tûsî’ye (ö. 465 h) aittir.
8
 Esedî 

kasidelerinin birçoğunu münazara tarzında söylemiştir ve bu onun özel 

icatlarındandır.
9

 Hidayet, Mecmâu’l- Fusahâ’da Esedî’ye ait münazara 

tarzındaki kasidelerinden dört tanesini zikretmiştir: Âsumân u Zemîn (Gök ve 

Yer), Muğ u Muselmân (Mecusî ve Müslüman), Neyze u Kemân veya Kavs 

ve Remeh (Ok ve Yay), Şeb u Rûz (Gece ve Gündüz). Browne, bunlara 

Munâzere-i Beyn-i Arab ve Pârsî (Arap ve Fars arasındaki münazara) 

ünvanlı bir diğer kaside daha ilave etmiştir.
10

 Bu münazara Tûsî’nin en eski 

münazarasıdır.
11

 Esedî kasidelerinin başlangıcında yani tegazzül ve teşbîb 

yerinde kasidelerine bahsi geçen münazaralarla başlamış ve her birinin 

diğerine karşı delillerini kendi tercihine uygun olarak getirmiş, sonunda 

birini cevap veren diğerini de cevap verilen yapmış, sonra kendi 

                                                 
6
 Aynı yer. 

7
 Bkz: Dıraht-ı Âsûrîk, (nşr. Mâhyâr Nevvâbî), y.y., Bunyâd-ı Ferheng-i İran, 1336, 

Vajenâme, s.254. 
8
Rızâ Kulîhân Hidâyet, Mecmâu’l- Fusehâ, (nşr. Muzâhir Musaffâ), Tehrân, 1381, 

I, 393; Ethé, a.g.e., s. 40. 
9
 Şiblî-yi Nu’mânî-yi Hindî, Şi’rü’l- Âcem, (trc, Muhammed Takî Fahr Dâi’-yi 

Gilânî, yy, İntişârât-ı Kitâbfurûşî-yi İbn Sînâ, 1335, I, 141. 
10

 Zebihullâh-ı Safâ, Târîh-i Edebiyyât der İrân, Tehrân, İntişârât-ı Firdevs, 1373, 

III, 407. 
11

 Ethé, a.g.e., s.41. 
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memduhunun methine geçmiştir. Kaside konusunda çok da becerikli 

olmayan Esedî’nin bu tarzı kasidelerinin günümüze kadar gelmesine sebep 

olmuştur.
12

Onun bu şiirlerinde Rûdekî’nin etkisi açıkça görülmektedir.
13

  

Âsumân u Zemîn münazarasında iki unsurun tartışması barışla 

sonlanır ve şair, bu unsurların safa ve sadakatte kendi memduhu olan 

Deylem hükümdarı Ebû Tâhir (salt. 387-412/997-1021) ve kardeşi Ebû Tâlib 

Rüstem’i örnek almalarını ister. 
14

 Muğ u Muselmân münazarasında şair, 

tarafları kendi dinlerinin sembolü gibi gördüğü ateş ve toprağın faziletleri 

hususunda tartıştırır. Sonunda Muğ toprağın veya yerin delilleri karşısında 

aciz kalır ve gerçek dinin İslâm olduğunu kabul eder. 
15

 Ethé bu münazara 

için şairin Şeb u Rûz münazarasının delillerini kullanarak tekrara düştüğü 

değerlendirmesinde bulunur.
16

 Neyze u Kemân münazarasında şair ok ve 

yayın meziyetlerini yarıştırır. Sonra sözü asıl maksadı olan sultandan af 

dilemeyle sonlandırır.
17

  Şeb u Rûz münazarasında gece ve gündüzün 

iddialaşmasında şair, Sultan Mahmud ve Ebû Nasr Halîl Ahmed’in hakem 

olmasına karar verir.
18

 “Munâzere-i Arab ve Acem”’de Esedî, İran’ın 

faziletlilerini zikreder, İranlıların Araplara üstünlüklerini dile getirir ve bazı 

Sâmânî ve Gazneli ricalini över.
19

 

Esedî yanında Melikşah’ın (salt. 465-485/1072-92) emürü’ş-şüerâsı 

Emir Muizzî gibi başka şairler de münazara tarzını kendi methiye tarzındaki 

kasidelerinin başında kullanmışlardır.
20

 Muizzî, Sultan Melikşah’ı övmek 

için kaleme aldığı kasidesinde Kilk u Tîğ (Kalem ve Kılıç) arasında geçen 

münazarayı kasidesine taşımıştır.
21

 

                                                 
12

 Târîh-i Edebiyyât der İrân, III, 406; Vajanâme, s.254. 
13

 Ethé, a.g.e., s.42. 
14

 Hidâyet, I, 397. 
15

 a.e,,I, s. 398-402. 
16

 Ethé, a.g.e., s,42. 
17

 Hidâyet, I, 403-405; Esedî’nin af dilediği veya caize beklediği hükümdar 

Ermenistan vilayetlerinden Ânî’de hüküm süren Şeddâdî şahlarından Şücâ’u’d- 

devle Ebû Şücâ’ Menuçihr b.Şâvûr’dur. (Târîh-i Edebiyyât der İrân, III, 406) 
18

 Hidâyet, I, 407. 
19

Bedi’ü’z-zemân firûzânfer, Sohen ve Sohenverân, Tehrân, İntişârât-ı 

Hârezmî,1358, s. 452. 
20

 Muhammed Ca’fer-i Mahcûb, Sebk-i Horâsânî der Şi’r-i Fârsî, Tehrân, 

Terbiyet-i Muallim,1354, s. 565-566. 
21

Emîr Muizzî, Dîvân-ı Kâmil, Tehrân, Neşr-i Merzbân, 1363, s. 226-227. 
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Münazara söylemek zaman içinde değişikliklere uğramış kaside 

kalıbı dışında özellikle kıt’a ve mesnevi kalıplarında hicri 5. asırdan sonra 

revaç bulmuş, genellikle Irak ve Hint üslubunu takip eden şairler daha çok 

buna teveccüh etmişlerdir. Bu şairlerin çoğu kendi destanî manzumelerinin 

içinde masal veya hikâyenin şahsiyetleri yahut eşyaları arasında münazaralar 

tertip etmişlerdir. Bu tür münazaraların en eski örneği “temsilî” şiiri Fars 

dilinde zirveye taşıyan Nizâmî’nin (ö. 597/1201) İskender-nâme’sindeki 

İskender ve Çin hakanının Rumlu ve Çinli nakkaşları arasında, nakkaşlık ve 

mimarlık sanatı hakkındaki münazarasıdır.
22

 Bir başka münazara şairi Hilâlî-

yi Çağatâyîdir (ö. 939/1532). Hilâlî de Şâh u Gedâ (Hükümdar ve Dilenci) 

mesnevisinde Tîr u Kemân (Ok ve Yay) arasında geçen münazarayı 

mesnevisinde kullanmıştır.
23

 Aynı türden olan bir başka münazara Ârif-i 

Herevî’nin (ö. 842/1483) İrfanî bir manzume olan Âsumân ve Zemîn isimli 

mesnevisinin içinde geçen Kûy u Çevgân
24

 arasındaki münazarasıdır. Câmî, 

Bahâristân’ında Ârifî’nin nazmını özellikle de Kûy u Çevgân münazarasını 

beğendiğini ifade eder.
25

 Büyük mutasavvıf Ferîdüddîn-i Attâr’ın (ö. 

618/1221) İlâhî-nâme’si de esasında bu tür bir münazaradır. Bir çerçeve 

hikâye ile birçok küçük hikâyeden oluşan eserin çerçeve hikâyesi bir baba ve 

altı oğlu arasında geçer. Oğullardan her biri insanî ihtiraslardan birini temsil 

eder.  İstekleri karşısında baba, onları bu dünyevî arzularından vazgeçirmeye 

ve kendilerine daha yüksek gayeler göstermeye çalışır.
26

 Yine 980/1572’de 

yazılmış inşâ konusundaki Gülşen-i Letâfet manzumesinde akıl, güç ve baht 

arasında geçen bir münazaranın konusu da bu üç kavramdan hangisinin 

çaresiz ve korumasız olarak dünyaya gelen birinin talihinde etkili olduğu 

yani o kişiyi yüksek makamlara çıkarabileceği hakkındadır. Münazaranın 

sonunda akıl diğer iki unsura üstün gelir.                                       

Münazara zaman içinde özellikle 9./15. asırdan sonra destanî 

manzumelerden ayrıldı ve müstakil manzumeler şeklinde çeşitli münazaralar 

                                                 
22

 Hekîm Nizâmî-yi Gencevî, Külliyât-ı Hamse-i Hekîm Nizâmî-yi Gencevî, 

Tehrân, İntişârât-ı Câvîdân,1374, s.1229-1231. 
23

 Ethé, a.g.e., s.43. 
24

 a.e., s.42.Devletşâh bu münazarayı müstakil bir mesnevi olarak verir. (Emîr 

Devletşâh Semerkandî, Tezkîretü’ş-Şu’erâ, Tehrân, İntişârât-ı Hâver,1338, s.331). 
25

 Aynı yer. 
26

 Feridüddîn-i Âttâr-ı Nişâbûrî, İlâhî-nâme (Haz. Helmut Ritter), İstanbul, Matbaa-

yi Maarif,1940. 



11 

yazıldı.
27

 Bu tür münazaraların bir örneği Alî Şîr Nevâyi ve Hüseyin 

Baykara’ya yakınlığı olan Mevlânâ Mes’ud-i Kumî’nin Şems u Kamer 

(Güneş ve Ay) ve Tiğ u Kalem (Kılıç ve Kalem) münazaralarıdır.
28

 Ethé, 

Germâ u Sermâ (Sıcak ve Soğuk), Bedevî u Hazerî (Bedevi ve Şehirli), 

İbrahîm u Pedereş Âzer-i buttırâş (Hz. İbrahim ve babası put yapan Âzer), 

Zebân u Dehân  (Dil ve Ağız), Tiryâk u Tenbâkû (Esrar ve Nargile) isimli 

münazaraları olduğunu da kaydeder.
29

 854/1450 yılında ölen Tâlib-i 

Câcermî’nin Kûy u Çevgân’ı da müstakil bir manzumedir. Müellif eserini 

Şirâz’da hüküm süren Sultân Abdullah b. İbrahîm adına nazmetmiştir.
30

 Bir 

diğer müstakil münazara da Mîrzâ Muhammed Nasîr-i Isfâhânî (ö.1192)’nin 

Pîr u Cevân’ıdır.
31

 Münazara tarzı meşrutiyet devri şairlerinden başta 

Melikü’ş-Şua’râ –yı Behâr olmak üzere bazı şairler tarafından kullanılmış, 

Pervîn-i İ’tisâmî ile zirveye çıkmıştır. O, her türlü varlık arasında münazara 

oluşturarak bu tarza canlılık kazandırmıştır. 

Her ne kadar genellikle münazaralar şiir şeklinde kaleme alınsa da 

Fars edebiyatında mensûr münazaralar da mevcuttur. Hamîdüddîn Ebû Bekr-

i Belhî’nin (ö.559) Kâsım b. Alî Harîrî’nin Makâmât’ından takliden yazdığı 

makamatındaki Sünnî u Mülhed (13. Makâme) ve Tabîb u Müneccim 

(18.Makâme), münazaraları mensûrdur.
32

 Yine Abdullâh-ı Ensârî’nin Der 

beyan-i Akl u Aşk (Akıl ve Aşk Arasında)
33

 isimli tasavvufî risalesi de 

mensûr münazaranın güzel bir örneğidir. Zikredilen bu münazaralardan 

başka Bağdat u Isfahan (iki şehrin meziyetleri hakkında) Çeşm u Dârû (Göz 

ve İlâç) ve Zülf u Şâne (Saç ve Tarak) gibi küçük münazaralar da 

mevcuttur.
34

  

2. Pervîn-i İ’tisâmî 

2.1. Hayatı 

                                                 
27

 Ethé, a.g.e., s. 43; Vajenâme, s. 254. 
28

 Mîr Nizâmüddîn Alî Şîr Nevâyî, Tezkire-i Mecâlisü’n- Nefâis, I. Kısım 

(Trc.Sultân Muhammed Fahrî-yi Herâtî,/Tsh. Alî Asgâr Hikmet) Tehrân, İntişârât-ı 

Menûçihr,1363, s.38.  
29

 Ethé, a.g.e., s.43. 
30

 Aynı yer; Devletşâh, a.g.e., s.320. 
31

 Rızâ Zâde Şafak, Târîh-i Edebiyyât-ı İrân, Tehrân, İntişârât-ı Ahenk, 1369, 

s.353. 
32

 Ethé, a.g.e., s. 44; Vajenâme, s. 255. 
33

 Bkz: Ahmet Ateş, Farsça Grameri, İstanbul, M.E Basımevi, 1970, s.110. 
34

 Ethé, a.g.e., s. 44. 
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Pervîn-i İ’tisâmî 25 İsfend 1285 (15 Mart 1906)’de Tebriz’de 

dünyaya geldi. Babası devrinin önemli entelektüellerinden Mîrzâ Yûsuf 

Hân’dır. İran’ın en karışık dönemlerinden birinde çocukluğu geçen şairin 

ailesi 1291/1912 yılında Tahran’a göçtü. Şair bir iki kısa seyahat dışında 

bütün ömrünü Tahran’da geçirdi. Babasından dolayı evlerinin bir ilim ve 

edebiyat mahfili olması ona küçük yaşlarından itibaren kültür ve edebiyatla 

iç içe olmayı sağladı. İlk eğitimini babası ve özel öğretmenlerden aldı. 

Tahran Amerikan Kız Koleji’nde devam ettiği öğrenimini 1303/1924’te 

tamamladı. Arapça ve Farsçaya hakimiyeti yanında İngilizceyi de bu okulda 

öğrendi. Babasının teşvikiyle küçük yaşlarından itibaren şiir yazan şairin ilk 

şiiri, babasının yönetmenliğini yaptığı Bahar Dergisi’nde (Mecelle-i Bahar) 

yayınlandı. Melîkü’ş- Şua’râ-yı Bahâr ve Dihhodâ gibi çağdaş edebiyat 

önderlerinin desteğini gördü. 

Çocukluğundan itibaren münzevi bir yapıya sahip olan şair, 

eğitimini tamamladığı okulda iki yıl süreyle Fars ve İngiliz edebiyatı dersleri 

okuttu. Rızâ Hân tarafından saraya mürebbiye olarak girmesi teklifini 

reddetti. 1934’te evlenerek Kirmanşah’a gitti. Eşi ile farklı yetişme tarzı ve 

ruh yapısına sahip olması sebebiyle iki aylık bir evlilikten sonra tekrar 

Tahran’a döndü. 1314/1935’te babasının tavassutuyla Dîvân’ı basıldı. Bir 

müddet Dâniş Serây-i Alî-yi Tahran (Tahran Yüksek Öğretmen Okulu) 

kütüphanesinde çalıştı. 1315/1936’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir beratla 

kendisine tevcih ettiği ödülü kabul etmedi. 1316/1937’de büyük bir sevgi ile 

bağlı olduğu babasını kaybedince ona duyduğu hasretten dolayı kalan 

ömrünü sıkıntı içinde geçirdi. 3 ferverdin 1320/ 23 Mart 1941’de yakalandığı 

tifo hastalığının yanlış teşhisi sebebiyle 13 ferverdin 1320/ 6 Nisan 1941’de 

Tahran’da hayata veda etti. Kum şehrindeki aile kabristanında babasının 

yanında toprağa verildi.
35

 

                                                 
35

Abdu’l-Huseyn Zerrînkûb, Bâ Karvân-ı Hulle, Tehrân, İntişârât-ı İlmî,1373, s. 

364; Hasan Alî Muhammedî, Ez Bahâr tâ Şehriyâr, Tehrân 1373, II,405; M. İshâk, 

Edebiyyât-ı Novîn-i İrân, Tehrân, 1363, s. 178; Ebû’l- Feth İ’tîsâmî, Mecmua-yi 

Makâlât ve Kıt’aat-i Eş’âr ki Be munâsebet-i Dergozeşt... Tehrân, 1977; 

Muhammed Ca’fer Yahakkî, Çûn Sebû-yi Teşne, Tehrân, 1375, s.163; Dâryûş 

Sabûr, Ber Kerân-i bî Kerân, Tehrân, 1382, s.152; Zebihullâh-ı Safâ, Genc-i 

Sohen, Tehrân, İntişârât-ı Dânişgâh- ı Tehrân, 1340,s. 289; Pervîn-i İ’tisâmî, Dîvân 

(nşr. Ebû’l- Feth İ’tisâmî), Tehrân, 1977, (Mukaddime); Pervîn-i İ’tisâmî, Dîvân 

(nşr. Ahmed-i Kerîmî), Tehrân, 1371, (mukaddime, Zindegînâme); Alî Ekber 

Dihhodâ, “Pervin-i İtisami” Lugâtnâme, XII, 292. 
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2.2. Edebi Kişiliği 

Pervîn, İran edebiyatında kişiliği, şiirlerindeki üslubu, felsefî 

düşüncesi ve ahlâkî mazmunları ile diğer şairlerden farklı bir yere sahiptir. 

Babası Mîrzâ Yûsuf İ’tisâmi’nin ifadeleriyle; 

“Onun şiiri bir dönemin, olayların ve şahısların şiiri 

değildir. Cömert ahlâkın tanıtılması, düzeltilmesi ve eğitimin 

şiiridir; faziletin, şevketin, sevginin ruh artıran nağmesidir; 

gayretin, işin ve çalışmanın cezbedici ahengidir; uyanıklığın, 

temkinin ve kurtuluşun şarkısıdır. O, şiirlerinde insanların şefkatleri 

ve hisleri ile fısıldaşmış, üzgün kalpleri teselli etmiş, dertli gönüllere 

sükûnet bağışlamıştır.”
36

  

Pervin’in tek eseri kısa ömrüne nazaran sayıca fazla sayılabilecek 

kaside, mesnevî, kıt’a, musammat ve gazellerini
37

 içeren Dîvân’ıdır. Dîvân, 

Pervîn henüz hayattayken Melîkü’ş- Şu’arâ-yı Bahâr’ın önsözüyle 

basılmıştır. Ve bugüne kadar da pek çok baskısı yapılmıştır. 

Genel olarak biçim bakımından klasik şiirin takipçisi olan şair, 

içerik olarak yeni düşünce ve görüşleri klasik aruz kalıplarına dökmüştür.
 38

 

Zerrînkûb, onun biçim bakımından klasik şiire bağlı olmasını yetişmesinde 

etkisi olan Bahâr ve Dihhodâ gibi üstatların klasik şiiri takiplerine bağlar.
39

 

Pervîn’in şiirleri hakkında Bahâr şu değerlendirmede bulunur: 

“Pervin’in şiirleri lâfzî ve manevî iki üslup ve tarzdan oluşur. 

Birincisi Horasan şairlerinin özellikle Nâsır-ı Husrov’un diğeri ise 

Sa’dî’nin tarzı olan Irak ve Fars üslubu. Manâ bakımından da 

hükemâ ve ariflerin fikir ve hayalleri arasındadır. Bunların hepsi 

müstakil bir üslupla birleşerek yeni bir üslup meydana getirmiştir. 

Kasidelerinde Nâsır-ı Husrov’un kokusu vardır. Aynı zamanda Sa’dî 

ve Hâfız’ın tatlı lisânını hatırlatan beyitler fazladır. Ahlâkın 

yüceliğini, dünya hakikatinin tarifini arif bir filozof gözüyle nasihat 

olarak veriyor ve mahzun gönülleri teselli ediyor. Aynı zamanda 

                                                 
36

 Mecmua-yi Makâlât, s.14; Gulâm Huseyn Yûsufî, Çeşme-i Rûşen, Tehrân, 

İntişârât-ı İlmî, 1373, s.423. 
37

 Melikü’ş- Şua’râ-yı Bahâr, Pervîn’in birkaç gazeline işaret ederken Yûsufî, şairin 

şiir kalıplarını sayarken gazelden bahsetmez (Yûsufî, s.415). 
38

 Yahyâ Âryânpûr, ez Nîmâ tâ Rûzgâr-i Mâ, Tehrân, Zevvâr, 1376, s. 541. 
39

 Bâ Kârvân-ı Hulle, s.365. 
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mutluluk ve hayat yolunu, bilginin ve çalışmanın gereğini güzelce 

açıklıyor. Hayatın acı denizinde ilim ve azim gemisiyle yol almak, 

ümit ve arzu fezasında hüner kanatıyla uçmak gerektiğini 

söylüyor.”
40

 

Pervîn’in Dîvân’ının önemli kısmını kasîdeleri oluşturur. Bunlar 

şairlik ve nazım yönünden mükemmel ve çağdaşı büyük kasidecilerin 

kasideleri ayarındadır ama tertip ve muhteva yönünden kaside söyleme 

geleneğine uymazlar. Onun kasidelerinin muhtevası öğüt, hikmet, ahlâkî 

hükümler, irfânî konulardır.   

Pervîn’e asıl şöhreti sağlayan soru-cevap veya münazara tarzındaki 

kıt’alarıdır. Dîvânının yaklaşık üçte birini oluşturan kıt’aları ve bunları 

şöyleyişteki mahareti, onu Fars şiirinin Enverî ve İbn Yemîn gibi en büyük 

kıt’a söyleyenleri arasına sokmuştur. Pervîn’in kadın hissiyatını gösteren 

şiirleri bu kıt’alarıdır. O kendi annelik sevgisini ve ruh letafetini kuşların, 

fakir annelerin, biçare ve himayesiz kadınların dilinden açıklar. Kıt’alarının 

çoğunda merhametli ve sevecen bir anne gibidir. Bazen de Mevlânâ, Attâr ve 

Câmî gibi hayatın sırları hakkında coşkulu ve arifâne bir ruha sahiptir.
 41

 

Kıt’adan sonra en fazla itibar ettiği kalıp mesnevîdir. Divanındaki 

mesnevî kalıbında sunulan hikâyelerin konuları genellikle kendi zihin 

gücünün ürünü olan mazmunları kullandığı ahlâkî mesnevîlerdir. Bazen de 

asıl mazmunu Mevlânâ ve Sa’dî gibi geçmiş şairlere ait olan ancak Pervîn’in 

onları yeni bir kisveye soktuğu hikâyelerdir.
42

  

Asrının siyasî ve içtimaî sıkıntılarını açıklamak için sembolik bir dil 

kullanan
43

 Pervîn’in dili klasik şiirin sağlam tekniğine tamamen uymakla 

beraber anlaşılması kolay, akıcı, hoş ve etkileyicidir. Şiirinde edebî sanatlara 

fazla teveccüh etmediği görülür. Ancak bundan tamamen nasipsiz de 

değildir. Onun şiirinde bu bedi’i süsler tabii ve akıcı şekilde yer alır.
44

 

                                                 
40

  Dîvân (nşr. Ebû’l-Feth İ’tisâmî), mukaddime. 
41

 Aynı yer; Kamer Gaffâr,”Pervîn Şâirî bâ Efkâr u İhsâsât-ı Zenâne”, Mecmû’e-i 

Mekâlât-ı Nikûdâşt...,s.239. 
42

 Örnek olarak Câme-i Uryân şiirinin mazmununu Sâ’dî’nin Bostân’ından almıştır. 

(Alî Rızâ Hâciyân Nejâd,”Şive-i Hikâyetperdâzî-yi Pervîn-i İ’tisâmî”, Mecmû’e-i 

Mekâlât-ı Nikûdâşt..., s.92). 
43

 Fâtıme Kûpâ, “Ber Bulendâ-yı Bâver u Beyân”, Mecmû’e-i Mekâlât-ı 

Nikûdâşt..., s. 249. 
44

 Mehdî Nîkmenîş, a.g.m., s. 402. 
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“Denilebilir ki “Pervîn’in şiirini derinlemesine inceleme, 

okuyucusunu müstakil bir dünya şekline girmiş rengârenk bir aleme 

götürür ve O, Nâsır-ı Husrov’un beyan tarzını, Senâî’nin 

temsillerini, Hâfız’ın süssüz Müstağniliğini, Sa’dî’nin benzersiz 

fesahat ve serahatini bu yüce ve iffetli hanımın kelâmında 

bulabilir.”
45

 

2.3. Münazara Tarzı 

Hiç şüphesiz Pervîn’in şiirde müstakil bir ekol sahibi diye 

adlandırılmasına sebep olan şey onun münazaralarıdır.
46

 Onun dîvânında 

bulunan şiirlerin yarısından çoğu mesnevî ve kıt’a kalıplarında ve münazara 

tarzındadır. Kıt’alarındaki münazaraların tarafları genellikle şairin kendi 

tecrübelerinden yani günlük hayattan alınmıştır. O etrafındaki en küçük 

unsurdan bile faydalanmış; en güzel hikmetli mazmunları, öğüt ve 

nasihatleri şiir formunda ve münazara şeklinde ifade etmiştir. Pervîn 

nasihatlerini ve tavsiyelerini yansıtmak için dolaylı bir yöntem olarak 

Mevlânâ gibi masal veya hikayelerden yararlanıp, bu yolla şiirinin gücünü 

arttırmıştır. Onun münazaralarında insanlar, hayvanlar, bitkiler, cansız 

varlıklar hatta somut kavramlar (Bekçi ve Sarhoş, Alim ve Cahil, Hırsız ve 

Hakim gibi iki insan arasında; Köpek ve Kedi, Hüma kuşu ve Hindi, Tavuk 

ve Karınca gibi iki hayvan arasında; Bülbül ve gül, İğne ve Koca karı, 

Menekşe ve Bahçıvan gibi bir canlı ve bir cansız veya bitki arasında ya da 

Ok ve Yay, Tarak ve Ayna gibi iki eşya arasında veya Ümit ve Ümitsizlik 

gibi iki somut kavram arasında bazen de İki Damla Kan gibi keyfiyet 

yönünden farklı olan ama aynı türden olan iki şey arasında) münazaranın 

taraflarıdır.  

Pervîn’in münazaraları genellikle üç bölümden oluşur. İlk bölüm, 

çoğu kinayeli konuşmalarla taraflardan birinin diğerine sitem etmesi veya laf 

atması şeklinde başlar, bazen da kendi üstünlüğünü diğerine açıklama 

şeklinde gelişir. İkinci kısımda karşı taraf, birinci tarafın hücumuna cevap 

verir, onun iddialarını reddederek kendi hünerlerini sergiler ve kendini 

savunur. Münazaranın kaleme alınma sebebi olan ve okuyucuya ders vermek 

ya da okuyucunun ders çıkaracağı bölüm olan son bölümde ise şair kendi 

amacının zeminini hazırlar ve içtimaî ve ahlâkî nasihatlerini aktarır. 

                                                 
45

 Kamer Gaffâr, a.g.m., s. 238. 
46

 Mehdî Nîkmeniş, a.g.m., s. 398. 
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Bir genç, bir gün bir yaşlıya 

Yaşlılıkta hayat nasıl!? dedi alayla 

Bu kitapta müphem bir harftir ki 

Manası yaşlılıkta anlaşılır dedi diğeri 

Sen gençliğinin verdiği güçle konuşuyorsun 

Güçsüzlük devresini niye soruyorsun? 

Gençliğini iyi sakla ki bu güzel kuş 

Kalmayacak bu kemikten yuvada 

Elimle bedavaya verdiğim bu serveti 

Gücün yeterse sen verme bedavaya 

Önceleri her mağrur davranışımdan 

Felek mağrur davrandı daha fazla 

Sermayemi yakınca işten kaldım 

Çünkü bir oyundur sermayesiz tüccarlık 

Felek adlı hırsız hazinemi götürdü 

Bekçilik zamanı uykuda idim çünkü 
47

 

Onun münazaralarında her zaman iki taraf yoktur. Sayıca az da olsa 

özellikle mesnevî tarzındaki münazaralarında tarafların ikiden fazla olduğu 

da vâkidir. Meselâ Do Mahzer başlıklı şiirinde hikâye, Keşmir kadısı, karısı, 

bekçi, hizmetçi, dadı, bahçıvan ve temizlikçi arasında geçer. Bir başka 

söyleyiş özelliği de karşı karşıya olmaksızın söz söyleme tarzından 

istifadedir. Şikâyet-i Pîrzen (Kocakarının Şikâyeti), Tehidest (Yoksul), Tîre 

Baht (Kara Baht) başlıklı şiirleri bu tür münazaralardır. 

Yukarıda da zikredildiği gibi Pervîn şiirlerinde edebî sanatlara fazla 

teveccüh etmemiştir. Ancak teşhis ve temsîli istisna etmek gerekir. Ahlâkî 

bir mesaj veya öğütleri içeren kısa hikâyeler anlamında fabllerin kullanımı, 

şairin örnek getirmesinin en önemli özelliği olan teşhis tekniğine eğilimini 

gösterir.
48

 Daha açık bir ifade ile Pervin soyut-somut her türlü varlığı 

                                                 
47

 Dîvân (nşr. Ahmed-i Kerîmî), s. 341-42. 
48

 Humeyrâ Zumurrudî, “Nakd u Tahlîl ve Berresî-yi Pîşîne-i Fablhâ ve Temsîlhâ...” 

Mecmû’e-i Mekâlât-i Nikûdâşt..., s.176. 
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kişileştirerek olağanüstü zihin gücüyle bir konu oluşturur, ardından onları 

karşı karşıya getirerek sonunda okuyucusuna mesajlarını iletir. Şairin 

münazara oluşturmasında bir diğer başarısı da münazaralarının temsîl 

değeridir. Temsîl bir tür delil getirmektir, ayrıca muhatabı ikna etmek ve 

düşünceyi onlara aktarmanın en iyi yoludur. Pervîn özellikle hayvanların 

özellik ve davranışlarının, insanların huylarının sembolü olduğu konularda 

ya da hayvanların fıtrî olumsuzluklarını insan nefsinin veya aldatıcı nefsanî 

huyların sembolü olarak gösterdiğinde bu tekniği kullanmıştır.
49

 Onun bu 

temsîlleri ahlâkî, içtimaî, siyasî ve irfanî olarak sınıflandırılabilir. Zerrînkûb, 

Pervîn’in temsîlleri hakkında şu görüşü belirtir: 

“Pervin her şeyden önce bir terbiye ve ahlâk şairidir. Ama 

onun terbiye ve ahlâkı, irfânî düşüncelere dayanır. Pervîn’in irfânı, 

Senâî’nin, Attâr’ın, Mevlânâ’nın mesellerine yakın olan bu temsîl ve 

tasvirlerle açıklanır ve bir kısmı onların etkisi altındadır.”
50

 

Pervîn’in münazaralarının bir özelliği de temsîl tarzında veya diğer 

varlıkların dilinden ahlâkî nasihatler vermesine rağmen onun etkili 

eleştirileri zalimlere ve zenginlere yöneldiği zaman, cesaretle ve pervasızca 

zulüm görenlerin haklarını savunur, dili kinaye tanımaz ve açıkça onları 

hedef alır.
51

 

Temsiller, fabller, masallar, hikâyeler nazmetmekle İran’da XX. 

asırda öğüt, ahlâkî ve talimî şiiri devam ettiren ve güçlendiren ilk büyük 

kadın şair sayılan Pervîn’in münazaraları hakkında otoriterler pek çok 

olumlu değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üstat Bahâr’ın şu ifadeleri onun 

münazaralarının değerini en veciz ifadelerle ortaya koymaktadır: 

“Pervîn her ne kadar münazara tarzının mucidi değilse de 

İran’ın kuzey ve batı edebiyatlarına mahsus olan ve kökleri eski 

devirlere kadar giden, zaman içinde önemini kaybeden bu tarzı 

Iraklı atalarının mirası olarak saklamış ve bu ölümsüz tarzı kendi 

mizaç ve tabiatına göre bir kez daha canlandırmıştır.” 

2.4. Şiirlerinde Romantizm 

                                                 
49

 a.e., s. 178;   
50

 Bâ Kârvân-ı hulle, s. 371. 
51

Mahbûbe Mubâşirî, “Der Ârzû-yi Sohbet-i Hûrşîd-i Rahşân...”, Mecmû’e-i 

Mekâlât-i Nikûdâşt..., s. 261. 
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XVII.yy’ın son çeyreğinde temelleri atılan ve XIX.yy’ın ilk 

çeyreğinden itibaren başta Almanya, İngiltere ve Fransa’yı sonra da bütün 

Avrupa’yı etkisine alan romantizm klasizme tepki olarak ortaya çıktı. 

Lirizm, hüzün ve hislere dayanma, sosyal sorunların verdiği mutsuzlukla 

köşeye çekilme, doğaya ve yalnızlığa sığınma halleri romantizmin genel 

karakteridir. Fars edebiyatında romantizm ismiyle özel bir devre olmamasına 

rağmen bu akım, Kaçarların son devirlerinde ve Pehlevî saltanatının 

başlarında Fransız romantizminin de etkisi ile yazılan pek çok eserde kendini 

gösterdi.  Nîmâ Yûşîc ve onun takipçilerinin güzel örneklerini verdiği bu 

romantizm, Avrupa edebiyatındaki “hassas” anlamıyla kullanılmamıştır. 

Kedkenî’ye göre bu kelimenin kullanımı mecburiyetten kaynaklanmış olup 

Avrupa romantizmi ile karıştırılmamalı belki onun bir dalı olarak İranî 

romantizm veya sosyal romantizm olarak adlandırılmalıdır.
52

   

Romantizmin İran’da şekillendiği devrenin zirvede olduğu bir 

zamanda yaşayan Pervîn, babasının sayesinde Fransız ve İngiliz romantikleri 

ile tanıştı. Kolejdeki tahsili de ona bunların eserlerini okuma imkânı sağladı. 

Muhtemeldir ki bu etkiyle o da romantizme yöneldi. Nitekim annelik aşkı, 

yetim ve kimsesiz çocuklar hakkındaki şiirlerinin ilham kaynağı 18.yy. 

İngiliz edebiyatının önemli romantik yazarlarından William Blake’in yetim 

çocuklar ve annelik hakkındaki şiirleridir.
53

 Ancak Pervîn’in bu konulardaki 

şiirlerinin kaynağını sadece bu etkiye bağlamak doğru olmaz. Onun ruh 

yapısını da göz ardı etmemek gerekir. Hiç şüphesiz mazlum, fakir, yaşlı, 

yetim vs. karakterler Pervîn’in kendi iç dünyasının ürünüdür. Bahâr, Nîmâ, 

Şehriyâr, Ârif, Işkî, İrec Mîrzâ gibi şairler de bu konulara yönelmişler; ama 

Pervîn kadar yoğunlaşmamışlardır. Onun Tehîdest, Kalb-i Mecrûh (Yaralı 

Kalp), Eşk-i Yetîm (Yetimin Gözyaşı), Tîrebaht, Tıfl-i Yetim (Yetim Çocuk) 

vs. şiirlerinin hepsi çocukların maruz kaldığı üzüntüleri onların dilinden 

anlatır. Tîrebaht şiirinde yetim bir çocuğun duygularını şu ifadelerle 

mısralara döker: 

 Küçük bir kız şikâyete başladı: Beni bir olay yetim bıraktı  

 Bir başkası gelip eve oturdu, başka yol yordamdan söz 

etmeğe başladı 

                                                 
52

Muhammed Rızâ Şefî’î Kedkenî, Edvâr-ı Şi’r-i Fârsî (trc. Yaşar Yeşim Amaç 
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 Meryem Huseynî,” Cilvehâ-yi Romantizm der Şi’r-i Pervîn-i İ’tisâmî”, Mecmû’e-

i Mekâlât-ı Nikûdâşt..., s.120. 
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 ............. 

 Yanımda kızını öptü, onun busesi iki yüz hançerin 

yapamayacağı işi yaptı 

 .............. 

 Babam yüzümü görmesin diye elimden tutup beni sokaklara 

attı 

 .............. 

 Kuş kol-kanat ile uçar, annem kol kanadımdı, kırıldı 

 Ben ezelden kara günlü değildim, her ne yaptıysa bu felek 

yaptı
54

  

Bir ahlâk şairi olan Pervîn’in şiirlerinde his ve şefkat çok yüksektir, 

çoğu zaman okuyucusunu alt-üst eder. Âşiyân-i Vîrân (Vîrân Yuva), Endûh-i 

Fakir (Fakirin Üzüntüsü), Bâm-i Şikeste (Yıkık Dam), Kalb-i Mecrûh vb. 

kıt’a ve mesnevîlerinin hemen hepsi insanî hisleri harekete geçiren şiirlerdir. 

Romantizmden kaynaklı ve gerçek hayat hikâyeleridir. 
55

 

Romantizmin halk hizmetine, adalete, hürriyete, eşitliğe ve mili ruha 

coşkunca bağlılığı İranlı romantikleri de fazlasıyla etkiledi. Bu etkiyle 

Meşrutiyet devrinde Bahâr, İrec, Işkî gibi şairler sosyal ve siyasî durumun 

kötü gitmesi sebebiyle yönetime karşı ağır eleştirilerde bulundular. Bu 

durum Pehlevî hanedanı zamanında Rıza Şah’ın diktatör baskısı altında 

şiddetini yitirdiyse de eleştiriler yüzeysel ve üst yapı ile ilgili olarak devam 

etti.
56

 Pervîn’in Dîvân’ında da bazan doğrudan tenkit maksadıyla söylenmiş 

kıt’alara raslanır. Meselâ Ey Rencber şiirinde kendi zamanının toplumsal 

sorunlarını dile getirir. O bu şiirde rençberlere hitapla o günün toplumunda 

hâkim sınıf farklılığına eleştirilerde bulunur. Ancak bu eleştirileri kinayeli ve 

mizahi bir üslupla yapar. 

.............. 

 Bilgi, emir ve onların çocuklarına yaraşır 

 Sen kitaptan ne anlarsın? Ey rençber! 

Sadece hükümden ve siyasetten haberdar olanlar insandır 
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 Dîvân (nşr. Ahmed-i Kerîmî), s.174. 
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 a.e., s.32. 
56
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 İşçinin işi gam ve ızdıraptır ey rençber! 

..............
 57

 

Pervîn münzevî bir hayat sürmesine rağmen son derece eleştirici bir 

kadın olarak kendi zamanının haksızlıklarına, mazlumların maruz kaldığı 

zulümlere belki çağdaşı romantiklerden daha fazla ilgi gösterir. Ancak 

bunları açık ve doğrudan açıklamak yerine temsîli bir üslupla yapar. 

Tarihteki meşhur hükümdarların zulümlerine işaret ederek mazlumların 

gördüğü zulümleri dile getirir ve onlardan adalet ister: 

Bir av günü yaşlı kadın Kubâd’a şöyle dedi: 

Senin fesat ateşin sebebiyle yükselen, ah dumanından başka değil 

 Bir gün olsun avı bırak da bizim kulübemize uğra 

 Köşeye sinmişlerin halini sormak günah değil 

 Kuşluk vakti bizim boş soframıza bak 

 Refahtan alâmet olmadığını görmen zor değil 

 Hırsız yorganımı çaldı, çoban ineğimi götürdü 

 Artık senin ülken güvenli ve yaşanılır değil 

 ........ 

 Haracın ağırlığı bize dünyayı dar etti 

 Buğday senin payın, bizimki samandan başka değil 

 ........ 

 Senin zulmünden virane oldu her mesken ve köy 

 Senin gibi birisi yağmacıdır, padişah değil 

 ........ 

 Halka sıkıntı verdikçe feleğin sıkıntısını göreceksin 

Feleğin cezasında yanılma ve yanlış olası değil
58

 

                                                 
57

 Dîvân, (nşr. Ahmed-i Kerîmî), s.144. 
58

 a.e., s.240-41. 
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O sadece mazlumların durumunu Şah’a arzetmekle kalmıyor, aynı 

zamanda ona nasihat da ediyor. Nâme-i Bozorgmihr be Enûşîrevân 

(Bozorgmihr’in Enuşirvan’a Mektubu) başlıklı şiirinin tümünde Şah’a adil 

olması için nasihat ve tavsiyelerde bulunuyor, kötü yönetiminden dolayı 

öğüt veriyor: 

 Bozorgmihr Nuşirevân’a yazdı ki 

 Halk Şah’tan güven ve refah istiyor 

 Şahlar eğer ülkenin onarımına çalışırlarsa 

 Sarayı onarmaya ne hacet!! 

............ 

 Sen yolda doğru yürümezsen diğerleri de doğru yürümez 

 Senden bir hata görürlerse yüzlerce günah işlerler 

............ 

Eğer devlet adamlarının defterlerini kontrol etmezsen 

Binlerce insaf defterini karartırlar 

............ 

Sen kendi yerini bilmezsen iddiacılar seni hile ile 

En yüksek tepeden kuyunun dibine atarlar
59

  

Pervîn’in eleştiri oku sadece Şah’a yönelik değildir, riyakâr kadılar 

ve âlimler, acımasız zengin ve iş verenler de onun hedefindedir. Dozd u Kâzî 

(Hırsız ve Kadı) başlıklı şiirinde rüşvetçi kadıyı eleştirirken Bâd-ı Burût 

(Caka Rüzgârı) şiirinde ilimden nasibi olmayan ama kendini dev aynasında 

gören âlimi eleştirir.  

Ferruhî Yezdî, Işkî, Ârif, Bahâr gibi sosyal romantikler büyük bir 

coşkuyla çağlarının inkılâbî değişikliklerine gönülden inanmışlar, siyasî 

hareketleri yanında kaleme aldıkları eser ve yazılarıyla da inkılâbın başarıya 

ulaşması için canları bahasına gayret göstermişlerdir. Bu hususta hiçbir 

zaman çağdaşlarının sert üslubuna yaklaşmamakla beraber Pervîn de kendi 
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tarzında meşrutiyet inkılâbının önemli olgusu olan hürriyetin gerçekleşmesi 

için çalışmıştır:
60

                                                                                                      

............ 

Kurtuluş şevkiyle kol-kanat çırparlarsa 

Kulluk bağından bu bağlılar kurtulurlar 

Yağmacılık evine ateş düşerse  

Yetim ve koca karı bu kadar gönül kanı içmezler 

Eğer babasının katlini bir evlat sorgularsa  

Haksız hükümle her alçak, halkı öldürmez 

Eğer ki cezalandırma eli ona balta vursaydı  

Sitem ve eziyet ağacı yaprak ve meyve vermezdi 

Sabırdan ve sükuttan astarı olmasaydı 

Yaşlı felek zulüm elbisesini dikmezdi 

Eğer kötü düşünceliyi dara çekerlerse 

Onun yerine ondan beterleri zorla oturmazlar 
61

 

Meşrutiyet devri şiirinde işlenen sosyal konular içinde kadınların 

toplum içindeki yeri ve problemleri önemli bir yer tutar. Bu konu Meşrutiyet 

devrindeki kadar ateşli bir şekilde olmasa da Pehlevî döneminde de önemini 

korudu. Hatta kadınlar bazı kazanımlar da elde ettiler. Kadın konusunu 

işleyen şairler arasında Pervîn’i ayrı bir yere koymak gerekir. Çünkü o, 

toplum baskısı aleyhine kadın feryadını ifade eden ilk kadın şairdir. Pervîn o 

günün İran’ında hem cinslerine göre çok iyi şartlara sahip olsa da ataerkil bir 

toplumun ferdi olması sebebiyle onlarla aynı kaderi paylaşmıştır. Bu sebeple 

kadınların hislerine erkeklere nazaran daha fazla vâkıf olması olağandır. 

Ancak bu vukufiyetine rağmen asla bir kadın hareketi içinde olmamış, hatta 

eleştirici bir şair olmasına rağmen karşı cinse göre bu hususta daha itidalli 

olmuştur. 1935’de İran’da peçenin kaldırılması nedeniyle yazdığı şiirde 

kadının durumunu şu eleştirel ifadelerle betimlemiştir: 
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İran’da kadın bundan önce zannedersin ki İranlı değildi 

 İşi bahtsızlık ve perişanlıktan başka değildi 

 Hayatı, ölümü inziva köşesinde geçiyordu 

 O günlerde kadın zindanda değil de neredeydi? 

 ........  

 Bilginin nurunu kadının gözünden gizliyorlardı 

 Bu bilgisizlik kadının tembelliğinden ve acizliğinden değildi. 

 ........ 

 Kadının nasibi taklit, fitne çölü ve belâ kuyusudur 

 Yolu bu karanlık yol olmayan kadın akıllıdır.
62

  

 

Pervîn’in inancına göre İran’da kadınlar bilgisizlik ve cahillik 

sebebiyle hukuklarından habersizdirler. Bunun için onları bilgi öğrenmeye 

teşvik eder. 

 ......... 

 İranlı kadınların hor görülmesi tamamen cahilliktendir 

 Erkek veya kadın için üstünlük ve rütbe bilgidendir 

 ......... 

 Kimse kız çocuk budala, erkek çocuk akıllıdır demesin diye 

 Her kızın ilim öğrenmenin kadrini bilmesi iyidir 
63

  

Romantiklerin ilgi duyduğu konulardan biri de tabiattır. Pervîn 

tabiata ilgisini daha ziyade hayvanlar üzerinden ortaya koymuştur ki bu 

konudaki romantizmi Victor Hugo ile benzeşir.
64

 Onun münazaralarının 

çoğu hayvanların dilindendir. Güvercin, bülbül, tavuk, yarasa, karga, tavus, 

doğan, baykuş, kedi, fare, kurt, çakal, tilki, köpek, kaplan, fil, kelebek, ipek 

böceği, salyangoz, balık v.s. irili ufaklı pek çok hayvan insanî vasıflara 
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sahiptir. Pervîn onların dilinden konuşur, onların gözüyle görür, onların 

gönlüyle hisseder, onların varlığıyla bütünleşir ve harekete geçer. Meselâ 

Ârzû-yi Pervâz (Uçma Arzusu)
65

 şiirinde bir yavru güvercinin uçma 

arzusunu, düşüncelerini, korkularını dile getirirken esasında kendi arzu ve 

düşüncelerini dile getirir. Yine kaybolmuş bir ev kedisine hitaben kaleme 

aldığı Ey Gorbe (Ey Kedi)
66

 başlıklı şiirinde kedinin oyun ve şeytanlıkları 

hakkındaki tasvirlerinin hepsi bâkir ve orijinaldir. O, yavrularını terk eden 

kediye serzenişte bulunurken kedinin eve dönmeyişinin sebebinin esasında 

kendi zamanının şartlarından kaynakladığını ima etmektedir. 

Sosyal romantiklerin önem verdikleri konulardan biri de ideal dünya 

arzusudur. Onlar yaşadıkları dünyaya göre daha temiz, daha âdil, daha hür 

ve insanların eşit haklara sahip, arzuları doğrultusunda yaşayacakları ütopik 

bir dünyanın arayışında idiler. Pervîn’in ideal dünyası, hepsi Ârzûhâ 
67

(Arzular) başlığını taşıyan beş gazelinde tavsif edilmiştir. Bu şiirlerde 

Pervîn dünyevî aşktan uzak gerçek aşkı yani candan geçmeyi ve ebedî hayatı 

elde etmeyi talep eder. Önce ilim ve bilgi edinmek, sonra üretkenlik ve 

olgunluk için kanaat, sabır gerekir. Sade yaşamak, helâl yoldan rızk 

kazanmak bu ideal dünyanın özellikleridir. İnsanlığın mutluluğu için ilim ve 

bilgi yolunda mücahedeyi ve gönlü tezkiyeyi gerekli görür ve tavsiye eder. 

Şunu da unutmamak gerekir ki insanları mutluluğa ulaştırma yolundaki bu 

rehberliği sadece bu beş şiirle sınırlı olmayıp neredeyse Dîvân’ının tamamı 

için söz konusudur.  

Sonuç 

Edebî bir tür olarak münazara çok eski zamanlardan beri hemen 

hemen bütün milletlerce kullanılmış olup Fars edebiyatındaki ilk örnekleri 

İslâm öncesi devirlere kadar uzanır. Bugüne kadar gelebilen en eski eser 

Sâsânî Pehlevîcesiyle kaleme alınan Dıraht-i Âsûrîk isimli manzum eserdir. 

İslâmî devreye ait ilk münazaralar ise Esedî-yi Tûsî’ye aittir. Başlangıçta 

kaside ve mesnevî gibi kalıplar içinde kullanılan ve 9./15. asırdan itibaren 

müstakil manzumeler halinde yazılmaya başlanan münazaralar zamanla 

önemini kaybetti. Meşrutiyet devrinde bazı şairlerce yeniden canlandırılan 

bu tür, Pervîn-i İ’tisâmî ile zirveye çıktı. 
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Fars edebiyatının en ünlü kadın şairlerinden sayılan Pervîn; kişiliği, 

şiirlerindeki üslubu, felsefî düşünceleri ve ahlâkî mazmunları ile müstesna 

bir yere sahiptir. Şiirleri şekil ve biçim olarak klasik şiiri takip etmekle 

beraber içerik yönünden tamamiyle yenidir. Onun asıl şöhreti münazara 

tarzında kaleme aldığı kıt’aları sebebiyledir. Teşhis ve temsîl sanatlarını 

kullanarak oluşturduğu bu münazaralarında canlı cansız, soyut somut her 

türlü varlığı karşı karşıya getirir, onların tartışması sonunda okuyucusuna 

sosyal ve ahlâkî mesajlarını iletir ve onları iyi insan olmaya ve iyi bir toplum 

oluşturmaya yönlendirir. 

Romantizmin İran’da zirvede olduğu bir dönemde yaşayan Pervîn, 

bir ahlâk ve eleştiri şairi olarak özellikle münazara tarzındaki yoğun duygu 

yüklü ve toplumsal içerikli şiirleriyle İran’daki sosyal romantizmin önemli 

şairlerindendir. Babası Yûsuf-i İ’tisâmî’nin ifadesiyle onun şiiri, “Bir 

dönemin, olayların, şahısların şiiri değildir. Cömert ahlâkın tanıtılması ve 

eğitimin şiiridir... O, şiirlerinde insanların hisleri ile fısıldaşmış, üzgün 

kalpleri teselli etmiş, dertli gönüllere sükûnet bağışlamıştır.” Bu ifadeler 

bağlamında onun şiiri her devrin insanı için iyi insan olmaya, ideal bir 

toplum yaratmaya rehberlik etmektedir.      
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ÇİN EDEBİYATINDA MODERNLEŞME 

Lale AYDIN* 

Giriş 

Modernizm olgusu edebiyat, felsefe, dilbilim, sosyoloji, müzik, 

sanat, mimarlık gibi bilim dalları başta olmak üzere birçok akademik disiplin 

tarafından çalışılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda modernizmin farklı 

şekillerde tanımlandığı ve tarihlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla 

modernizm kavramına geniş anlamıyla bakıldığında tam olarak ne ifade 

ettiği, ne zaman başladığı ya da sona erdiği hala tartışılmaktadır. Örneğin, 

sanat tarihine göre modernizm sürecinin 19. yüzyılda başladığı kabul 

edilmektedir. Edebiyatta ise modernizm akımına, 1990’lı yıllarda ortaya 

çıkan Batılı eserlerde tanıklık etmek mümkündür.  

20. yüzyılın erken dönemi, Çin’de 4 Mayıs Yeni Kültür Hareketi’ne 

tanıklık etti. Bu tarihsel noktada edebiyatın içeriği ve dili değişmeye başladı. 

Çin edebiyatının çok yönlü bir dönüşümü gerçekleşti. O zamandan bu yana, 

birkaç bin yıl süren geleneksel edebiyat çöküşe geçti ve yeni bir çağdaş Çin 

edebiyatı yayılımı başladı. Lu Xun ile Zhou Zuoren tarafından ortaya atılan 

ve geliştirilen “ulusal karakterin” yeniden şekillendirilmesi fikri, çağdaş Çin 

edebiyatının bütün yönlerini ele almış oldu. Birkaç kısa öykü ve sayısız 

makale yazan Lu Xun bir zaman sonra Çin toplumunun portresini ve benlik 

kalıbını ortaya çıkardı. Bundan sonra birbirlerinden farklı düşünen pek çok 

romancı, denemeci, oyun yazarı, şair, edebiyat kuramcısı ve eleştirmen, 

devam eden araştırmalarının ve çalışmalarının merkezine, -toplumsal 

gerçekçiliği çeşitli edebiyat türleriyle destekleyen- kültürel yenilikçilik, 

ulusal özgürlükçülük ve zamanın sınıf mücadelesini içeren temaları aldılar.
1
  

1940’lı ve 1950’li yıllarda Çin toplumunda meydana gelen büyük 

değişimler Çin edebiyatındaki değişiklikleri hem sarstı hem de destekledi. 

Edebiyat toplumsal ve politik yaşamda daha fazla ön plana çıkarıldı. 

Bağımsız bir toplum inşa etme fikri üzerinde duran birçok yazar, bu yeni 

dönemi büyük bir sıcaklık ve içtenlikle selamladı. Görkemli zamanları 
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yansıtabilen epik eserler yazmak, büyük fikirleri olan yazarların büyük 

sorumluluğu olmaya başladı. Nitekim bu hem edebiyat tarihinde hem de 

mevcut politikada son derecede önemlidir. Kültür Devrimi sırasında yavan 

ve aksak bir gelişim sergileyen edebiyat, on yılı devirdikten sonra (1966-

1976) çağdaş edebiyat açısından yeni bir gelişim fırsatı buldu ve “yüz çiçek 

açsın, yüz düşünce birbiriyle yarışsın” şeklindeki temel politika, edebi yazı 

açısından birincil ilke olarak kabul edildi. Yeni çağdaki edebi koşullar 

tamamıyla değişti ve başka bir forma oturdu. Böylece Çağdaş Çin Edebiyatı 

on yıllık kâbus döneminden sonra normal seyrine döndü. Piyasa 

ekonomisinin Çin’e girişiyle birlikte Çin’de tüketim kültürü patladı ve 

popüler kültür Çin halkı için temel kültürel bir gereksinim haline gelmeye 

başladı. Piyasa ekonomisinin etkisi altına giren yazarlar, edebi yaratıcılığın 

ticari bir mal olarak pazarda yer alma durumuna, yayıncılığa ve dağıtıma 

daha çok dikkat eder hale geldiler.
2
  

Modern Çin edebiyatının öncülerinden olan yazarlar arasında Lu 

Xun, Mao Dun, Ba Jin, Shen Congwen, Lao She’ yı sayabilir ve kadın 

yazarlardan da Zhang Ailin’i zikredebiliriz. Bu öncü yazarlarla birlikte 

modern edebiyatta köklü bir değişim olmuştur. Bu dönüşümle geleneksel 

edebiyat düşüşe geçmiş ve yeni edebiyatla edebi içerik, edebi dil ve edebi 

fikirler tamamen değişikliğe uğramıştır. Yeni edebiyatın uğramış olduğu bu 

köklü değişim, Çin edebiyatının, dünya edebiyatıyla olan ilişkisini içinde 

barındırmaya başlamıştır. Çünkü geleneksel edebiyat daha çok ‘Taocu’ 

fikirleri barındırıp, geleneksel Çince ile okuyucuya ulaşmakta ve dolayısıyla 

dünya edebiyatından oldukça farklı bir kalıptaydı. Edebiyatta başlayan 

modernleşmeyle bu kalıplar yıkıldı ve edebiyat yerel bir dil ile yazılmaya 

başlayarak halka indirgendi. Bu çalışmada 4 Mayıs Hareketi’ nin modern 

Çin edebiyatına etkileri, modern Çin edebiyatının öncü yazarları, 4 Mayıs 

Hareketi bağlamında modern Çin edebiyatındaki rolleri ve edebi kişilikleri 

hakkında bilgi verilecektir. 

 

1. 4 Mayıs Hareketinin Modern Çin Edebiyatına Etkileri 

4 Mayıs Hareketi （五四运动）feodalist düzene tamamen karşı 

olan ve yakın Çin tarihindeki en büyük kültür hareketidir. Geleneksel Çin 

                                                 
2
 Aynı yer. 



31 

kültüründen modern kültüre geçişi sağlamakla birlikte, Çin edebiyatının 

modernleşmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Bu hareketi başlatan 

kıvılcım, üniversite öğrencilerinin hükümete karşı olan protestosu ile 

Pekin’de ortaya çıkmış ve sonrasında Pekin dışına çıkarak büyük bir 

harekete dönüşmüştür. Öğrencilerin tepkili olduğu konu ise; 1919 yılında 

Paris’te toplanılan Barış Konferansı’nda （和平会议）Çin aleyhine alınan 

karardı. Bu karara göre Çin’in kuzey doğusunda bulunan Shandong Eyaleti

（山东省）  Japonya’ya verilecekti. Milliyetçi duygular ile başlayan bu 

protesto sadece öğrencileri değil, toplumun diğer kesiminde yer alan işçi ve 

ticaretle uğraşan kişileri de etkilemeye başlamıştır. Bu hareket aslında 

toplumda özgürlük, insan hakları, demokrasi gibi kavramların arayışını 

beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla 4 Mayıs Hareketi toplumun geleneksel 

kültürden modern kültüre geçişinin başlangıç noktası olmuştur. Elbette 

toplumdaki bu köklü kültür değişimi sanatçı ve yazarları oldukça etkilemiş, 

modern Çin edebiyatı alanındaki ilk eserlerin verilmesini sağlamıştır.  

Bu hareketle birlikte “Baihua Dil Akımı”
3

 （白话文运动） 

meydana gelmiş, yüzlerce yıl Çin’de kullanılan geleneksel anlatı tarzı 

yıkılmış ve bunun yerine gündelik konuşma dilinin, yazı dili olarak da 

kullanılmasında karar kılınmıştır. Pekin ve Shanghai gibi büyük şehirlerde 

yaşayan entelektüellerin çabasıyla oluşan bu yeni dil, kısa sürede edebi 

yazımda kendine yer bulmuştur. Kültür Devrimi’ni destekleyerek Yeni 

Kültür Hareketi’nin ortaya çıkmasında etkili olan fikir adamı Hu Shi’ dır. 

Bu hususta Hu Shi birkaç ilke belirlemiştir. Bunlar; somut içerikli 

anlatımın benimsenmesi, kadim bilgelerden örneklere başvurulmaması, 

anlatımın mantıksal kurallara bağlanması, klasik eserlerden 

yararlanılmaması, atasözleri ve deyimleşmiş eski ifadeler yerine açık 

anlatımın benimsenmesidir. Buna göre, el yazılarında, kitap baskısı 

fontlarının esas alınması, geleneksel biçim olan yukarıdan aşağı yazımın 

yerine soldan sağa yazımın tercih edilmesi, eski Çincede bulunmayan 

noktalama işaretlerine bağlı kalınması, tarih göstermede miladın esas 

alınması, rakamların uluslararası standartlarda Arap rakamlarıyla 

gösterilmesi, dikkat edilmesi gereken noktalar olarak göze çarpmaktadır. 

Aynı süreçte, modern sözcükbilim ve dil bilgisi çalışmaları başlatılmış, 

yabancı sözcüklere Çince karşılıklar bulunmuştur. Belki de bu dönemde 
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yapılan değişikliklerin en önemlisi, sözcük seçiminde somut ve gerçek 

içeriği olan sözcüklerin tercih edilmesinin telkin edilmesi ve metin 

yazılırken sözcüklerin sözlüklerdeki ilk anlamları tavsiye edilmesidir.
4
 Hu 

Shi edebiyatta dil sadeleşmesine gidilmesi gerektiğini savunurken aynı 

zamanda Batı dünyasında hüküm süren özgürlük, sosyal evrimcilik, eşitlik 

kavramlarını da Çin dünyasına getirerek yeni edebiyatın temellerini bu 

ortamda inşa etmeye çabalamıştır. Böylelikle edebiyat devrimi çok kısa bir 

süre sonra “Yeni Kültür Hareketi” ile gelişmeye başlamıştır. 

4 Mayıs Hareketi sürecinde Lu Xun’un Bir Delinin Günlüğü adlı 

kısa hikâyesinin yayımlamasıyla birlikte geleneksel kurgudan ayrılan yeni 

kurgu girişimlerinde bulunulmuş ve bu yeni kurgular ana fikir, tema, ifade 

tarzı ve hatta uzunluk anlamında kendisini göstermiştir. 1930’lu yıllara 

gelindiğinde, romanlarda toplum ve tarih konularına aşırı derecede ağırlık 

verilmiş, böylelikle bu modern edebî tür iyice dikkat çekici hale gelmiştir. 

1933 yılında Mao Dun’un Gece Yarısı adlı eseri yayımlanmış ve bu eser 

çağdaş Çin romanının gerçek anlamda olgunluğa eriştiğinin göstergesi 

olmuştur. Mahlası Yan Bing olan ve Shen Dong adıyla bilinen Mao Dun 

(1896-1981) geç Qing Hanedanlığı döneminde, edebiyatla yakından 

ilgilenen bir ailede dünyaya gelmiştir. Mao Dun çocukluğunda geleneksel 

Çin kültüründen bir hayli etkilenmiştir. Mao Dun’un başlıca çalışmaları: bir 

roman üçlemesi olan Erozyon (Hayal Kırıklığı, Kararsızlık, Kovalama), 

Gökkuşağı, Gece Yarısı ve Kırağı Tutmuş Yapraklar Sonbahar 

Çiçeklerinden Daha Kırmızıdır eserleridir. En önemli eserlerinin başında ise 

Gece Yarısı gelir.
5
  

Değinilen ilkeler çerçevesinde 4 Mayıs Hareketi’nden sonra Çin 

dilinde sadeleşmeye gidilmekte ve dönemin eserleri bu güncel yazı dili ile 

yazılarak eser sayısında da zamanla artış görülmektedir.  

2. Modern Çin Edebiyatında Lu Xun’ un Yeri 

Lu Xun 20. yüzyılda Çin’in büyük düşünürlerinden ve yazarlarından 

biriydi. 25 Eylül 1881 yılında Zhejiang ilinin Shaoxing kasabasında büyük 

bir çöküş yaşamış bir ailede dünyaya geldi. Çok erken yaşta geleneksel 

kültürün ve halk kültürünün etkisi altında büyüdü. Nanjing’de ve Japonya’da 

çalışmalarını sürdürürken çok büyük ölçüde Batı kültürüne maruz kaldı. Çin 
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toplumunun, düşüncesinin ve kültürünün 19. yüzyılın sonunda başlayan o 

muazzam değişimini bizzat tecrübe edince, giderek kendi bağımsız 

düşüncesini geliştirdi. 1907 yılında İnsanların Tarihi adlı makalesini, 1918 

yılının Mayıs ayında ise yerel ağızla yazılmış olan ilk kısa hikâyesi Bir 

Delinin Günlüğü’nü Yeni Gençlik dergisinde yayımlamaya başladı ve hayatı 

boyunca çok sayıda yazı kaleme aldı. Başlıca eserleri; kısa hikâyeler 

derlemesi olan Orduya Çağrılmak, Avarelik, Yeniden Anlatılan Eski 

Masallar, mensur şiirler derlemesi olan Yabani Otlar; denemeler derlemesi 

olan; Şafak Söktü Gün Işıdı ve Boş Laf, Mezar, Gök Kubbe, İki Kalp, Yanlış 

Özgürlük ve Qiejieting Denemeleri’ dir. 
6
 

Lu Xun, modern Çin edebiyatının kurucusu olarak bilinmektedir. 

Yazar kimliğinin yanı sıra yaptığı çeviriler ile de adını duyuran yazar, 

topluma getirdiği yenilikler ile modern kültüre geçişte katkı sağlamıştır. 

Yazarlık ününe kavuşmadan önce Lu Xun Japonya’da tıp eğitimi 

görmekteydi. Fakat Japonya’da eğitim aldığı yıllarda kendi ülkesinde 

yaşanılan gelişmelere uzaktan seyirci kaldığını düşünerek ülkeye geri 

dönmüş ve yazın hayatına başlamıştır. Özellikle Batı edebiyatından çeviriler 

yaparak Çin toplumundaki değişimi Batı edebiyatı çevirileriyle 

zenginleştirerek halkı edebiyat aracılığıyla bilinçlendirmeyi hedeflemekteydi. 

Yazar bu hedefinde başarılı da oldu. Feodal düzenin getirdiği baskıcı 

toplumun, modern bir topluma dönüşmesini sağlamak için yönetimi eleştiren 

yazılarını elinden geldiğince halka ulaştırmaya çalışmıştır.  

Lu Xun’un kaleme aldığı Bir Delinin Güncesi adlı kısa hikâye 

türündeki eseri 4 Mayıs Hareketi döneminde yayımlanmıştır.  Yazarın bu 

eseri geleneksel edebiyat eserlerinin tersine, toplumdaki feodal yapıyı 

eleştirir nitelikteydi. Eserin hem içeriği hem de dili geleneksel edebiyat 

tarzından tamamen farklıydı. Bir Delinin Güncesi yerel dille yazılmış ilk 

kısa kapsamlı hikâye özelliğini taşımaktadır. Yazarın bu kısa hikâyeyi 

Gogol’dan esinlenerek yazdığı bilinmektedir. Tıpkı Bir Delinin Hatıra 

Defteri’nde eleştirildiği gibi, Lu Xun de sahtekârlık yapan memurları 

eleştirmektedir. Yazar, Bir Delinin Hatıra Defteri’nde feodal toplum 

eleştirisini şu cümleleriyle dile getirmektedir: 

“Geceleri uyku tutmuyor. Olanları anlamak için her şeyi ince ince 

düşünmek gerekiyor. Bu insanlardan kimisi sulh hâkimi tarafından el âleme 
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rezil edildiklerinde, ahalinin eşrafı suratlarına tokadı bastığında, icra 

memurları karılarını kaçırdığında veya alacaklıları, ana babalarını intiharın 

eşiğine getirdiğinde bile dünkü olduğu kadar korkuyla, öfkeyle 

bakmamışlardı.”
7
 

Bir Delinin Güncesi adlı eserinden sonra yazdığı kısa hikâye 

türündeki eserlerinde feodalite karşıtı temalar işlemeye devam etmiştir. 

3. Türkiye’de Yayımlanan Lu Xun Eserleri 

Lu Xun modern Çin edebiyatının hem öncüsü hem de kurucusu 

olarak kabul edilmektedir. Eserleri tüm dünyada birçok dile çevrilerek 

yayımlanmıştır. Türkçeye çevrilen bazı eserleri ise aşağıdaki tabloda 

gösterildiği şekildedir: 

Tablo 1. Türkçeye Çevirisi Yapılan Lu Xun Eserleri 

Yukarıdadaki tablodan anlaşılacağı üzere Lu Xun çok az sayıda 

eseri Türkçeye çevrilmiştir ve bu eserlerin tamamı İngilizceden tercüme 

edilmiştir. Günümüzde halen Çinceden direkt olarak çevrilen Lu Xun eseri 

bulunmamaktadır. Bir Delinin Güncesi adlı hikâye koleksiyonu toplam 18 

adet öykü içermektedir. Bahsedilen eserdeki kısa hikâyeler ise sırasıyla 

şöyledir: Bir Delinin Güncesi, Kong Yiji, İlaç, Yarın, Bir Olay, Bir Kaşık 

Suda Fırtına, Eski Evim, Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi, Köy Operası, Yeni Yıl 

Kurbanı, Şaraphanede, Mutlu Bir Aile, Sabun, Yaban, Mazinin Pişmanlığı, 

Boşanma, Ay’a Kaçış, Kılıcın İntikamı. Silahlara Çağrı adlı eserdeki kısa 

hikâyeler ise; Silahlara Çağrı, Bir Delinin Günlüğü, Kong Yiji, İlaç, Yarın, 

Önemsiz Bir Kaza, Saçın Öyküsü, Bir Bardak Suda Kopartılan Fırtına, Sıla, 
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Çift Beşinci Festivali, Ördeklerin Komedyası, Beyaz Işık, Köy Operası, Kedi 

ve Tavşanlar, Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi. Lu Xun’un Bir Delinin 

Güncesi’nden sonra en çok dikkat çeken eseri Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi 

olmuştur.  

Ah Q’nun Gerçek Hikâyesi, Çin insanlarının psikozlu özelliklerinin 

tipik bir örneğidir ve Lu Xun bu eserinde Çin halkının ulusal karakterini 

yeniden şekillendirme üzerine düşüncelerine yer vermiştir.  Bu eserde yazar, 

eski feodal toplumda yaşayan bir Çin köylüsü karakteri yaratmıştır. Ah Q 

adındaki bu karakter, kafası basmayan ve toplumun en alt tabakasında 

yaşayan işçi sınıfındandır. Fakat farkında olmadan feodal düşünceye 

derinden bağlıdır. Ah Q ile ilgili göze çarpan en önemli şey onun manevi 

zafer kazanma yöntemidir. Ah Q gerçek hayatta karşılaştığı yenilgiler ve 

aşağılamalarla yüzleşmek yerine, manevi zaferlerin ve kendini tatmin 

etmenin peşinde koşar, kelimenin tam anlamıyla kendi kendini aldatır. Daha 

önce hiç gerçekleştirmediği başarılarıyla hava atar ve gelecekte hiçbir 

şekilde olmayacak olan şeyler hakkında öngörüde bulunur. Bu vesileyle 

kaygılarını ve utanç duygusunu üzerinden atmaya çalışır. Gerçekte kim 

olduğunu hiçbir şekilde bilmemesine rağmen, eskiden herkesten çok daha 

zengin olduğunu iddia edip durur. Manevi zaferle mağlubiyeti galibiyete 

çevirmenin gerçekte imkânsız olduğunu görünce, o güne kadar maruz 

kaldığı bütün hakaretleri geride bırakır ve unutmaya çalışır. Ah Q’nun bu 

manevi zafer kazanma yöntemi ruhsal anlamda anormal bir durumdur. Çin 

halkının ruhunu kötürüme çeviren, uyuşturan bir ilaç gibidir. Ah Q’nun 

kendisi ve manevi zafer kazanma yöntemi bir anlamda Çin toplumuna ayna 

tutmaktadır. Ah Q karakterini yaratan Lu Xun, Çin halkının zayıflığını 

ortaya çıkarmaktadır ve sanki okuyucular için yazılmış gibi görünse de 

aslında bu hikâye herkes için yazılmıştır, yazar da bunu okuyuculara 

hissettirmeye çalışıp onlara yeni bir perspektif kazandırmayı 

amaçlamaktadır.
8
   

 Lu Xun, dönemin toplumundaki haksızlıklar karşısındaki bilgisizlik 

ve hissizliği eleştirerek eserlerinde bunu okuyucuya göstermeyi 

hedeflemiştir. Tüm bunları eleştirirken aslında bu haksızlıkların temelindeki 

asıl sorunun binlerce yıl hüküm süren feodal sistem olduğunu yinelemektedir. 

Modern Çin edebiyatının ilk kısa hikâyelerini Lu Xun yazmıştır. Yazdığı 
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modern kısa hikâyelerle modern Çin roman kurgusu formlarını da geliştiren 

yine Lu Xun olmuştur. Modern Çin Edebiyatı’nın hem kurucu hem de 

öncüsü kabul edilen Lu Xun’un modern edebiyattaki etkisi yadsınamaz 

derecede önemlidir.  

4. Modern Çin Edebiyatında Ba Jin ve Edebi Kişiliği 

Modern Çin edebiyatının önemli temsilcilerinden biri de Ba Jin’dir. 

1904 yılında Sichuan eyaletinin Chengdu şehrinde doğan yazarın kalem adı 

Ba Jin, gerçek adı ise Li Yaotang’dır.  Yazarın mahlas olarak kullandığı Ba 

Jin karakterinin hikâyesine gelince; yazarın intihar eden arkadaşının anısını 

yaşatacağına inandığı için soyadı olan Ba hecesini ve çok sevdiği yazar 

Kropotkin’in
9

 son hecesi olan Jin karakterini seçerek Ba Jin ismini 

kullanmaya karar verir.  

Bürokratik ve zengin bir ailede dünyaya gelen Ba Jin, geniş feodal 

bir ailedeki çıkar çatışmalarına ve büyük ağabeyinin bu feodal ailede nasıl 

kurban edildiğine bizzat tanıklık eder. Yazarın erken yaşta edindiği 

deneyimler ve büyüdükten sonra geliştirdiği anarşist ve insancıl düşünceler, 

onu feodalizmi şiddetli şekilde eleştirmeye itmiştir. 1927 yılında Fransa’da 

eğitim görürken, ilk kısa romanı olan Çöküş’ü yazdı ve o günden sonra bir 

yazar olarak edebiyat kariyerinde ilerledi. Başlıca eserleri: Sel Üçlemesi: 

“Aile, İlkbahar, Sonbahar”, Aşk Üçlemesi: “Sis, Yağmur, Yıldırım”, Huzur 

Bahçesi, Soğuk Geceleri Dördüncü Koğuş.
10

  

Ba Jin’in eserleri, otuz yıllık modern edebiyat sürecinde erken 

dönem ve geç dönem olmak üzere ikiye ayrılır. 1928 Eylül ayında yazdığı 

Çöküş romanından, Japon saldırılarına karşı olan direniş savaşının patlak 

verdiği döneme kadar erken dönem; direniş savaşı sürecinden, Çin’in 

kurtuluş sürecine kadar geç dönem olarak tanımlanır. Öncesi ve sonrasıyla 

yaklaşık yirmi yıllık bu süreçte Ba Jin, yirmiden fazla uzun ve orta uzunlukta 

roman, yetmişten fazla kısa öykü ve bunların yanı sıra çok fazla miktarda 

deneme kaleme aldı. Aynı zamanda otuzdan fazla çeşit yabancı edebiyattan 

çeviri yaptı. Bunların içinden en fazla yankı uyandıran özellikle uzun ve orta 

uzunluktaki romanları olmuştur.
11

 Öznel ve lirik bir özelliğe sahip olan Ba 

                                                 
9
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 Yao Dan, a.g.e., s.217. 
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Jin romanları, modern Çin edebiyatında boşluğu doldurulamaz bir konuma 

sahiptir. Çin’deki ününün yanı sıra dünyada da tanınan yazar, 1983 yılında 

Şeref Nişanı ve 1990 yılında Fukuoka Asya Kültür Ödülü sahibi olmuştur.  

Ba Jin’in yazmaya olan aşkı kendi dilinden satırlara şöyle 

dökülmüştür: 

“Yazmış olduğum ana eserlerin tamamını 1927-1946 yılları 

arasında yaklaşık yirmi yılda tamamladım. Kurtuluştan (1949) önceki uzun 

dönemde bir yazar olarak hayatım acı vericiydi. Daha önce de itiraf ettiğim 

gibi: Tutkuyla yanarken, kalbim patlamak üzereydi ve ben onu nereye 

koyacağımı bilemiyordum. Tek hissettiğim şey “yazmam” gerektiğiydi. Ben 

bir sanatçı değilim, yazmak benim sadece hayatımın bir parçası, tıpkı 

eserlerim gibi çelişkilerle dolu. Sevgi ve nefret, düşünce ve eylem, akıl ve 

duygu arasındaki çatışmalar, işte bunlar, tüm hayatımı ve tüm çalışmalarımı 

bir araya getiren bir örgüyü birleştirdi. Hayatım da eserlerim gibi acı verici 

bir mücadele içindeydi. Her romanım bir ışık arayışında haykırışlarımı 

barındırır… Aynı zamanda aşırı acı ve ıstırabın resmi, beni arkadan 

bağlayan bir kamçı gibidir. Kaçınılmaz olarak yapabildiğim tek şey sadece 

kalemimi alıp yazmak. Tüm temkinleri rüzgâra fırlatarak kalbimdekileri 

yazdım.” 
12

  

Yazarın satırlarından edebiyata olan düşkünlüğünü görmemek 

mümkün değildir. Özellikle Kültür Devrimi döneminde yaşadığı sıkıntılara 

rağmen yazarın yazmaktan vazgeçmediğini ise şu sözlerinden anlıyoruz:  

 “On yıl felaket gibi geçen Kültür Devrimi (1966-1976) boyunca 

defalarca kez yazmayı bırakmaya zorlandım. Ama şimdi kalemim tekrar 

elimde. Kalbimde hala yanmakta olan bir ateş var. Aklımda ise aynı eski ses 

sürekli beni dürtmeye devam ediyor: “Yazmaya devam et, yazmaya devam 

et!” diye. İçimdeki duyguların yükselip güçlü dalgalar gibi düştüğünü, özgür 

bir çıkış beklediğini hissediyorum. Ülkem ve halkım için sevgim öyle derin ki! 

Yazmak istiyorum. Yazmaya devam edeceğim. Ateşin beni cayır cayır yakıp 

kül etmesine izin vereceğim. Sadece vücudumun külleri geride kaldığı zaman 

bile biliyorum ki ne sevgim ne de nefretim ortadan kaybolacak.” 
13
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 Ba Jin, Selected Works of Ba Jin, Translated by Sidney Shapiro and Wang 

Mingjie, Foreign Language Press Beijing China, 1988. 
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Ba Jin’in Kültür Devrimi sırasında yazması yasaklandı ve devrimin 

ilk yıllarında eşini kanserden kaybetti. Yaşadığı tüm bu zorlu süreci 1978-

1986 yılları arasında Rastgele Düşünceler adlı eserinde beş cilt halinde 

yazmıştır. Toplam 150 denemeden oluşan bu eserde Ba Jin, tarihi bakış açısı 

üzerinden insanlığın zayıf yönlerini ve feodalist düşünce sistemini 

derinlemesine ele almıştır. Aynı zamanda realist ve hümanist fikirlerini 

birleştirerek hem ideolojik hem de sanatsal bir başarıya ulaşmıştır.  

Hem yazar ve çevirmen hem de sosyal aktivist olan Ba Jin, 101 

yaşına kadar yaşamıştır. Bu uzun yaşamına oldukça fazla eser sığdıran Ba 

Jin, hayatı boyunca sevgi, özgürlük, antiemperyalizm, antifeodalizm, aşk, 

mutluluk gibi kavramlara hep değer vermiş ve bu kavramları eserlerinde de 

işleyerek kitlelere ulaşmıştır. 4 Mayıs Hareketi’ni en canlı şekilde ünlü 

romanı Aile ile aktaran yazar, 101 yaşında iken 2005 yılında Shanghai’ da 

vefat etmiştir.   

5. Ba Jin’in Başyapıtı: “Aile” Romanı 

“Sel Üçlemesi” feodal bir ailenin yükselişini ve düşüşünü anlatır. 

Aile (1931), İlkbahar (1938) ve Sonbahar (1940) olmak üzere üç romandan 

oluşur. Bu üçleme tam anlamıyla, feodal otokrasinin ikiyüzlü maskesini ve 

feodal aile sistemini eleştirmekte, bu sistemin nasıl kanlı bir kıyım yaptığını 

ve o maskenin altında nasıl günahların yattığını açığa çıkarmakta, feodal 

sistemin ölmeye mahkûm olduğunu ileri sürmekte ve genç insanları isyan 

etmeye çağırmaktadır. Bu üç romandan edebi anlamda en büyük başarıyı 

gösteren Aile romanıdır.
14

  

Aile romanı esas itibariyle Gao ailesindeki aşk trajedilerini ve 

modern edebiyat tarihi çevresinde gelişen olayların şekillendirdiği kültür 

çatışması sorunlarını işlemektedir. Romanın konusundan bahsedecek olursak, 

ailenin en büyük oğlu olan Juexin ile kuzen Mei çocukluktan beri birbirini 

sevmektedir. Fakat Mei’in annesi Juexin ile evlenmesine karşı çıkar ve onu 

başka bir adamla evlenmeye zorlar. Annesinin zorla evlendirdiği Mei, 

evlendikten bir yıl sonra eşini kaybeder ve çok geçmeden kendisi de vefat 

eder. Juexin, Mei’i kaybettikten sonra eşi Ruijue ile mutlu olmaya çalışsa da 

Ruijue’yi de doğum esnasında kanamadan kaybeder. Juehui ise ailenin 

küçük oğludur ve evin hizmetçisi Mingfeng’a âşıktır. Aile bu aşka da karşı 
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çıkar ve Mingfeng’ı 60 yaşındaki bir adamın cariyesi olmaya zorlar. Bu 

zorlama karşısında Mingfeng kendisini göle atarak intihar eder ve Juehui evi 

terk eder. Romanın devamı niteliğinde olan İlkbahar ve Sonbahar romanları 

Gao ailesinin çöküşünü ve bu genç kuşağın trajedisini anlatır.  

Bu büyük feodal ailenin en büyük oğlu olan Juexin’in karakterize 

edilmesi büyük bir başarıdır. Juexin, çağdaş Çin edebiyatı tarihinde klasik 

bir figür haline gelmiştir. Juexin aslında eski ve yeni toplumların değişiminin 

sonucudur. Kendisi feodal etik kodların sadık bir temsilcisi olma özelliğini 

kazanmış ve aynı zamanda 4 Mayıs Hareketi’ni de deneyimlemiştir. 

Babasının ölümünden sonra ailenin en büyük oğlu ve torunu olarak bu büyük 

feodal ailenin bütün sorumluluğunu almıştır. Feodal aile yapısının ve feodal 

etik kodların kendi gençliğini mahvedip mutluluğunu elinden aldığının 

farkında olduğu için içten içe erkek kardeşlerinin başkaldırılarına büyük 

sempati duymaktadır ve evlatlık görevi olarak feodal ailesinin bütün 

sorumluluğu iyice elini kolunu bağlamıştır. Yüzeysel de olsa o büyük aileyi 

bir arada tutmak için kendinden ödün vermiş ve bütün yükün altına girmiştir. 

Bu da en sonunda onu güvensiz ve cesaretsiz biri haline getirmiştir. Bir 

taraftan da aileyi bir arada tutma çabaları başarısız olmuş üstüne üstlük bu 

durum onu mutsuzluğa sürüklemiştir.
15

 

Romandaki ortanca kardeş Juemin, kardeşi Juehui’in desteğiyle 

hayallerini gerçekleştirir. Sakin görünmesine rağmen tuttuğunu koparan bir 

karakter olarak karşımıza çıkar. Halasının kızı Qin’e âşıktır fakat dedesinin 

onu başkası ile evlendirmek istemesi üzerine evden kaçar ve sonra Qin ile 

evlilik planları yapar. Qin yeniçağda modernleşmeye çalışan kadınları temsil 

etmektedir. Toplumda kadın erkek eşitliğinin yaygınlaşması için mücadele 

veren bir karakterdir. Qin’in ne kadar cesur olduğunu Mei’in romandaki şu 

sözleri destekler niteliktedir:  

“Koşullarımız çok farklı. Ben senin gibi olamam. Ben değişen 

zamana ayak uyduramadım. Tüm hayatım boyunca kaderin bir oyuncağı 

oldum. Bana herhangi bir şey hakkında kendi kararımı vermem için hiçbir 

zaman izin verilmedi. Mutluluk için ne umudum var ki? Gerçekten sana çok 

özeniyorum. 
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Cesaretin ve gücün var. Sen asla sana emirler yağdırılmasına 

müsaade etmezsin.”
16

  

Mei karma eğitimin yeni başladığı bu dönemde okula girebilen ilk 

kız öğrenci olmak için tüm tepkilere rağmen cesaretle bu kararlılığını 

sürdürür ve bu kararlılığıyla ailesini ikna etmeyi başarır. Özellikle Yeni 

Gençlik dergisinde okuduğu şu sözler onun umutlarını diri tutmuştur:  

 “...Her şeyden önce benim de bir birey olduğuma inanıyorum ya 

da en azından olabilmeyi denemem gerektiğine inanıyorum... Çoğu insanın 

söylediğiyle tatmin olmam imkânsız... Kendim için düşünmeli ve onlar 

hakkında net olmaya çalışmalıyım...” 
17

  

Üçüncü kardeş Juehui ise ağabeyinden tamamen farklı bir karakter 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Romanın başında yeri geldiğinde fikirleriyle 

uyuşmasa da ailesinin emirlerine boyun eğer; fakat sevdiği hizmetçi kızın 

kendi ailesi yüzünden intihar etmesi üzerine kendi özgürlüğü için savaşır. Bu 

mücadelesinde hiçbir şeye direniş göstermeyen ağabeyini eleştirir. 

Ağabeyinin boyun eğen ve haksızlıkları kabullenen duruşuna karşın, Juehui 

ailesindeki geleneksel feodal yapıya karşı duruşuyla ön plandadır. Bunun 

yanı sıra davasına olan bağlılığı, adaletsizlik ve zulme olan nefreti, eğitime 

olan düşkünlüğü ve hizmetçi kız Mingfeng’a olan aşkı romanda 

derinlemesine işlenmiştir. Fakat aslında Juehui aynı zamanda toy ve 

çekingen de bir karakterdir. Dolayısıyla tam da bu özellikleriyle 4 Mayıs 

Hareketi gençlerinin ruhunu yansıtmaktadır.  

Juehui, Turgenev romanlarını okurdu ve bir gün evdekilere yüksek 

sesle Turgenev’in romanından şu satırları okumaya başladı: 

 “Aşk harika bir kelime, harika bir duygu… Ama ne tür bir aşktan 

bahsediyorsun? Ne tür bir aşk? Adı aşk olduğu sürece ne tür bir aşk olursa 

olsun. Benim açımdan sadece farklı bir aşkın olmadığını itiraf ediyorum. 

Eğer âşık olursanız o zaman tüm ruhunuzla sevin.” 

 İki ağabeyi de hayretle ona baktı; fakat Juehui farkında bile değildi, 

okumaya devam etti:  
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 “Bu aşk için, mutluluk için bir susuzluk, başka bir şey değil. Biz 

genciz, canavar değiliz, aptal değiliz. Kendimiz için mutluluğu fethedeceğiz.” 

 Juehui bu satırları okurken, aynı zamanda şöyle düşünüyordu: “Bu 

tür bir toplumda, başka bir çeşit varoluş sadece bir gençlik israfı, bir can 

kaybıdır!” 
18

   

Eserdeki karakterler aslında 4 Mayıs Hareketi’nin bir sembolüdür. 

Bu bağlamda 4 Mayıs gençliğinin isyankâr eylemleri ve uğraşları binlerce 

gencin harekete geçmesine vesile olmuştur. Bu gençler tıpkı Juehui gibi sırf 

özgürlükleri ve idealleri için cesur adımlar atıp mücadele etmişlerdir. 

Sonuç 

1919’da başlayan 4 Mayıs Hareketi, emperyalizm ve feodalizm 

karşıtı bir hareket olmasının yanı sıra yeni bir kültür hareketiydi. Bu yeni 

kültür hareketinden esinlenen bir grup aydın, edebiyatı gelenekçi güçlere 

karşı silah olarak kullandı ve böylelikle modern Çin edebiyatı ortaya çıktı. 

Kültür hareketinden önce Çin edebiyat tarihinde Konfüçyüsçü ve Taocu 

anlayış olmak üzere iki ana eğilim gözlenirdi. Dolayısıyla edebiyattaki dil 

geleneksel Çince iken, yeni edebiyatla birlikte yerel ağız edebiyat dili haline 

getirildi. Bu edebiyat devrimine, biçim ve içerik açısından değişiklik 

getirecek üç ilke sunuldu. Bunlardan ilki aristokrat edebiyatı yıkıp yerine 

halk için tanıdık bir edebiyat inşa etmek, ikincisi basmakalıp klasik edebiyatı 

yıkıp yerine daha içten gerçekçi bir edebiyatı getirmek ve son olarak, 

anlaşılması zor bir edebiyatı yıkıp yerine sosyal bir edebiyat inşa etmek. Bu 

yeni edebiyatı kurabilmek için Yeni Gençlik ve Yeni Akım gibi dergilerde 

kapsamlı makaleler yayımlandı. Edebiyat devriminin yankısı oldukça büyük 

oldu. Çin edebiyatındaki bu devrim edebiyat tarihinin dönüm noktası oldu ve 

modern edebiyat kuruldu. Bu yeni edebiyat toplumdaki feodal ideolojiyi ve 

kültürü tamamen eleştirip reddetmekteydi. Bunun yerine edebiyatın gerçek 

bir aydınlanmayı temsil etmesi gerektiği savunulmaktaydı. Geleneksel Çin 

edebiyatının dünya edebiyatı ile olan ilişkisine baktığımızda oldukça izole 

olduğu ve etkileşiminin oldukça az olduğu bilinmektedir. Modern edebiyatla 

birlikte ise Çin edebiyatının dünya edebiyatıyla harmanlandığını ve 

geliştiğini söylemek mümkündür. Özellikle Lu Xun’un modern Çin 

edebiyatı inşasındaki yeri oldukça önemlidir. Yenilikçi kişiliği ile tanınan Lu 
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Xun, Çin edebiyatını geleneksel kalıplarından arındırarak yeni bir edebiyata 

soluk vermiştir. Günlük konuşma dilini eserlerinde kullanarak halkın 

edebiyatla içli dışlı olmasına olanak sağlamıştır. Ba Jin ise romanlarında 

kullandığı lirik ve öznel bir anlatımla Çin edebiyatına yenilik katmış ve 

modern Çin edebiyatının öncü yazarlarından biri olmuştur. Yazarın Aile 

romanı, modern Çin edebiyatında 4 Mayıs Hareketi’nin ruhunu yansıtan 

başyapıtlardan biri olarak addedilmiştir. Antifeodalizm konusunu 

derinlemesine işleyen bu roman, yazarın bu süreci birebir 

deneyimlemesinden dolayı çarpıcılığını arttırmıştır. Romanda 

antifeodalizmin yanı sıra bağnaz fikirlere karşı tepkiler, kuşak çatışması, 

kadın erkek eşitliği, eğitimin önemi ve modern aşk kavramı gibi konular 

işlenmiştir. Ve her bir konu ayrı ayrı karakterlerde işlenerek dönemin 

karmaşası etkili bir şekilde anlatılmıştır.  
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FERHÂN RÂŞİD EL-FERHÂN’IN ESERLERİNDE ROMANTİK 

AKIMA DAİR İZLER 

Leyla Yakupoğlu BORAN
*
 

Giriş 

Romantizm, Batı’da klasik akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

Klasisizm, realizm, natüralizm, sembolizm gibi diğer edebî akımların aksine 

Fransa’nın dışında doğan romantik akımın anavatanı Almanya’dır.  

Avrupa’daki sosyal, ekonomik ve siyasî değişimlerin sonucu olarak ortaya 

çıkan romantizmi tanımlamak, hâlâ araştırmacılar nezdinde bir muammadır; 

denilebilir. ‘Romantik’ terimi, Almanya’da öncelikle gotik üslubu ve Orta 

Çağ’a ait olanı nitelemek için kullanılırken; Fr. Schlegel (ö.1829) romantik 

şiiri “düşlerin ve olağandışının şiiri olduğu kadar Orta Çağ şiiridir” 

şeklinde tarif eder. A. Wilhelm Schlegel (ö.1845) ise klasik akım etrafında 

şekillenen edebiyatın yanında 1801’den itibaren romantik edebiyatın da 

varolduğu görüşünü dile getirir. F. Schiller (ö.1805), Jeanne D’Arc 

(ö.1431)’ı anlattığı Orleans Bakiresi adlı dram türündeki çalışmasına, burada 

bir şövalyenin hayatını konu edindiğini vurgulamak maksadıyla, Bir 

Romantik Şiir şeklinde alt başlık ekleyerek ‘romantik’ teriminin manası 

belirginleştirir. Yani Avrupa ülkelerinde ‘romantik’, eski şövalye romanları, 

Orta Çağ aşk romanları, saz şairleri dönemini hatırlatan manasında 

kullanılırken, İngilizcede şövalyelik romanlarını tanımlamaktadır
1
. 

İnsanların karmaşık olan derin duygu dünyalarının tasviri, tabiat 

betimlemeleri, şehirden kaçıp tabiata sığınma, geçmişe özlem duyma, ütopik 

âlemlerin tasavvuru ve sosyal meseleler
2
 romantik yazarların eserlerinde en 

çok tercih ettiği konulardır. Ayrıca din olgusu, kadercilik, hüzün ve aşk, bu 

akımın etkisi altında yazılan şiir, hikâye ve roman türündeki eserlerde 

                                                 
*
 Arş. Gör. Dr. Leyla Yakupoğlu Boran, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

(leyla.yakupoglu@istanbul.edu.tr ). 
1
 Rene Wellek, “Edebiyat Tarihinde Romantizm Kavramı”, Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi, Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, 2002, C.II, sy.2, s.275-276; Emel Kefeli, Batı Edebiyatında Akımlar, 

İstanbul, Dergâh Yayınları, Ekim 2012, s.63. 
2
 Kefeli, a.g.e., s. 65-68. 
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temayüz eden temalardan olup; şüphe, hayal ve melankoli bu tür metinlerin 

temelini oluşturur. Romantizmin bir diğer özelliği ise ‘birey’i ön planda 

tutmasıdır. Bireyde gözlemlenen duygu değişimleri, manevî sıkıntılar ve 

buhranlar, romantik yazarın kaleme aldığı metinde ehemmiyet verdiği asıl 

meselelerdir. Yani aklın edebî eserlerdeki hâkimiyetine romantik akımın 

ortaya çıkışıyla bir nevi son verilmiştir. Romantik eserlerde dikkati çeken bir 

husus da konuya sübjektif bir bakış açısıyla yaklaşan yazarın, çoğu zaman 

hikâye kahramanlarını yönlendirmesidir. Elbette bu durumun temel nedeni, 

yazarın hayal dünyasına özgürlük tanınması, toplumla yakınlaşıp insanların 

sorunlarını bizzat müşahede etmesi ve bu sorunlara şahitlik etmesidir.  

Romantik düşünce hususunda belirtilmesi gereken bir konu da bu 

düşüncenin ülkelere göre çeşitlilik arz ediyor olmasıdır. Zira Batı 

ülkelerindeki siyasî, ekonomik ve sosyal çalkantılar, iç savaş ile devrimler 

aynı dönemde başlamamış ve aynı şekilde cereyan etmemiştir. Bu sebeple 

her ülkenin yaşanan olaylar karşısında göstereceği tepkinin, milli kültür ve 

kimliğine, siyasî ve tarihî koşulları ile çıkarlarına istinaden farklı olması 

kaçınılmazdır. Nitekim romantizm, Fransa’da J.J. Rousseau (ö.1778)’dan 

kaynağını alan toplumsal eleştiri iken Almanya ve İngiltere’de estetik bir 

hareket olarak doğmuştur
3
. 

Batı edebiyatında J.J. Rousseau, F. Schiller, A.L. Stael (ö.1817), Fr. 

Schlegel, J.W. Goethe (ö.1832) ve F. R. Chateaubriand (ö.1848) romantik 

akımın öncü yazar ve şairleri arasında addedilirken; şiir, roman ve dram 

türündeki eserleriyle Victor Hugo (ö.1885) romantizmin en önemli temsilcisi 

olarak kabul görmektedir. Yine lirik şiir ve romanlarıyla Alfred de Musset 

(ö.1857), tabiatı konu edinen romanlarıyla ön plana çıkan George Sand 

(ö.1876), yazdığı felsefî şiirleriyle Fransız edebiyatının önemli isimlerinden 

biri olan Alfred de Vigny (ö.1863), Graziella, Göl ve Şairane 

Düşünceler adlı eserleriyle Alphonse de Lamartine (ö.1869) ve konularını 

Fransız tarihinden alan macera romanlarıyla Batı edebiyatının en önemli 

kalemlerinden addedilen Alexandre Dumas (ö.1870)
4

 gibi isimler hem 

romantik akımın gelişimini hem de XIX. asırdan XX. asrın ilk çeyreğine 

                                                 
3
 a.e., s. 62. 

4
 Ömer Tuğrul Kara, “Toplumsal Olayların Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın Türk 

ve Dünya Edebiyatında İzleri”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Giresun, 

Giresun Üniversitesi Yayınları, 2010, C.II, sy.2, s.82.  
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kadar (1789-1918) Batı edebiyatının dünya edebiyatlarına yön vermesini 

sağlayan tanınmış yazar ve şairler arasındaki yerlerini almıştır. 

1. Arap Edebiyatında Romantizmin Doğuşu ve Gelişimi 

Romantik akımın modern manada Arap edebiyatında ortaya çıkışı 

XX. asrın ilk çeyreğine rastlamaktadır. Zira çoğu Arap ülkesinde, hem siyasî 

hem de sosyal hayatta yaşanan Batılılaşma hareketleri yaklaşık olarak bu 

döneme denk gelmektedir. Bu bağlamda Arapçada el-ibtidâ‘iyye, el-

ibdâ‘iyye, er-rûmantikiyye ve er-rûmansiyye gibi ifadelerle karşılık bulan 

romantizmin ve bu sürecin Arap edebiyatında başlamasına katkı sağlayan 

faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür
5
: 

1- XIX. asrın ikinci yarısında yabancı edebiyatlarla etkileşime 

girilmesi. Batı edebiyatına dair farklı türlerde yazılmış eserlerin 

mütalaa edilmesi ve Arap aydınları aracılığıyla edebî mahfillerde 

tanıtılması. 

2- Yeni edebî yönelim arayışına girilmesi. Bu arayışa binaen 

yabancı kültürlerle etkileşim sonucunda birtakım edebiyat 

topluluklarının ortaya çıkması. 

3- Arap edebiyatının yenileşme sürecine girmesiyle ortaya çıkan 

edebiyat topluluklarının, romantik akımın etkisi altında kaleme 

aldıkları manzûm ve mensûr çalışmaları yayımlayabilecekleri 

birçok dergi ve süreli yayın neşretmesi. Ayrıca Avrupa’da 

romantik şairlerin nazmettiği şiir kitaplarının Arapçaya tercüme 

edilmesi. 

4- Arap dünyasının XIX. asrın sonu ile XX. asrın başında içinde 

bulunduğu siyasî durum. Bu dönemde Arap ülkelerinin bazıları 

hâlâ Avrupa’nın boyunduruğu altındaydı ve fakirlikle mücadele 

ediyordu. Toplumun mustarip olduğu psikolojik buhranlar ve 

verdiği yaşam mücadelesi, Arap şairleri umut ve umutsuzluk 

arasında kurdukları hayal dünyalarına dönmeye sevk etmiştir. İç 

dünyalarına dönerek maziyi ve mutlu çocukluk dönemlerini 

hatırlayan şairler, hüzünlerinden bir nebze de olsa bu şekilde 

                                                 
5
 https://drive.uqu.edu.sa/_/aayzhrany/files/mathahib%20adabyah.pdf 

(Çevirimiçi:14.12.2018). 
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kurtulabiliyordu. İşte romantik akımın aslî hususiyetini teşkil 

eden konu da budur. 

Arap dünyasında modern edebiyat arayışı içinde olan ve romantik 

akımın Arap edebiyatında neşv ü nemâ bulmasını sağlayan en önemli 

edebiyat toplulukları arasında Dîvân grubu, Mehcer edebiyatçıları ve Apollo 

grubu sayılmaktadır. Şu husus da belirtilmelidir ki bu toplulukların yanında 

romantik akımın edebî mahfillerde kabul görmesinde münferit olarak Halil 

Mutran (1949)’ın da rolü büyüktür. Zira Mutran, şiirlerinde geleneği ve 

moderni bir araya getirmiştir.  Halil Mutran’ın şiiri, bir yandan Ahmed Şevkî 

(ö.1932), Hâfız İbrahîm (ö.1932) ve Mahmûd Sâmî el-Bârûdî (ö.1904)’nin 

şiiri gibi klasisizmin özelliklerini taşırken; sevgi, geçmişe dair anılar ve 

duygusal gelgitleri işlediği aşk şiirleri ise romantik akımın hususiyetlerini 

ihtiva etmektedir. Doğa onun nezdinde canlı bir varlık iken; dizelerini 

süsleyen tabiat betimlemelerinin yenilikçi ve duygusal bakış açısına sahip 

olması, Mutran’ın şiirinde müşahede edilen diğer bir husus olarak göze 

çarpmaktadır. Aşk, toplumsal ve ahlâkî meseleler, siyasî fikirler, geçmişe 

özlem ve memleket hasreti Mutran’ın şiirlerinde öne çıkan diğer konulardır
6
. 

Edebiyat topluluklarına tekrar dönecek olursak; 

Dîvân grubu: Abdulkâdir el-Mâzinî (ö.1949), Abdurrahman Şukrî 

(ö.1958) ve Abbâs Mahmûd el-Akkâd (ö.1964)’ın kuruduğu bu topluluk, 

adını el-Akkâd ve el-Mâzinî’nin Klasisizm akımını özellikle de Hâfız 

İbrahîm ve Ahmed Şevkî’yi eleştirmek için kaleme aldıkları ed-Dîvân fi’n-

nakd ve’l-edeb adıyla yayımlanan çalışmadan almıştır. İngiliz şiiri ve “el-

Kenzu’z-zehebî” adlı topluluğun tesirinde kalan Dîvân grubuna mensup 

şairler, şiirlerini serbest vezinle yazmış; felsefî fikirlerini realist, sosyal 

meseleleri ise romantik bir bakış açısıyla dile getirmeye çalışmıştır
7
.  

Apollo grubu: Mısırlı şair Ahmed Zekî Ebû Şâdî (ö.1955)’nin 

öncülüğünde 1932’de kurulmuştur. Kuzey Amerika’daki göçmen şairlerin 

etkisiyle romantik akım anlayışını benimseyen bu topluluğun öne çıkan 

üyeleri arasında Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî (ö.1934), Muhammed Abdulmu’tî el-

                                                 
6
 Mehmet Yalar, “Halil Mutran ve Romantik Edebi Kişiliği”, Uludağ Üniversitesi 

İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 
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Hemşerî (ö.1938), Ali Mahmûd Tahâ (ö. 1949), İbrahîm Nâcî (ö.1953) ve 

Hasan Kâmil es-Sayrâfî (ö.1984) zikredilir
8

. Şiirde muhteva ve şekil 

açısından yenileşmeyi savunan topluluk üyeleri, Apollo Dergisi adıyla 

çıkardıkları yayınlarında, birebir Batı romantizminin özelliklerini gösteren 

şiir parçaları ile şiir eleştirisine dair yazıların yanı sıra Arapçaya tercüme 

ettikleri Fransız romantik şairlere ait şiirleri ve Batılı romantik edebiyatçılara 

dair kaleme alınan makaleleri neşretmiştir.  

Mehcer şairleri: Mehcer edebiyatı, XIX. asrın sonlarında birtakım 

siyâsî ve iktisadî sebeplere binaen Bilâdu’ş-Şâm’dan Kuzey ve Güney 

Amerika’ya göç eden edebiyatçıların Amerika kıtasında ortaya koyduğu 

edebiyattır
9
. Mehcer edebiyatçıları; Amerika Birleşik Devletleri’nde Kuzey 

Mehcer Grubu’nun oluşturduğu er-Râbıtatu’l-kalemiyye ve Brezilya’daki 

Güney Mehcer Grubu’ndan müteşekkil el-Usbetu’l-Endelüsiyye adlı iki 

topluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki topluluğun eserlerinde 

işlediği ortak konular özlem, mistisizm, felsefe, elem ve hüzün, ferdî ve dinî 

özgürlükler, insana değer verme ve doğa sevgisidir. Klasik Arap edebiyatı 

karşısında Batı edebiyatı anlayışını savunan Mehcer edebiyatçıları, Arap 

dünyasında eski-yeni mücadelesine ivme kazandırmış, başta Mısırlı Mustafa 

Lutfî el-Menfelûtî (ö.1924) ile Mahmûd Teymûr (ö.1973) gibi modern Arap 

edebiyatının öncüleri olarak tanınan yazarların romantizmle tanışıp bu 

akımın etkisinde eserler vermelerini sağlamıştır.  

Modern hikâye türünün ilk tohumları 1870 yılında Beyrut’ta 

neşredilen el-Cinân ile atılmıştır. Bu türün öncüsü olarak kabul edilen 

Abdullah Nedîm (ö.1896)’in 1881’de çıkarmaya başladığı, toplumdaki 

sosyal ve siyasî aksaklıkları dile getirmek için kaleme aldığı makalelerini 

yayımladığı el-Mahrûsa adlı derginin et-Tenkît ve’t-Tebkît adlı ekinde 

yazdığı beş alegorik öykünün neşriyle bu alandaki çalışmalar devam etmiş; 

Mahmûd Tâhir Lâşin’in Hadîsu’l-karye’si ile kısa hikâye türünde yapılan 

çalışmalar arzu edilen düzeye ulaşmıştır
10

. Yine klasik makâme tarzından 
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farklı bir üslup kullanıp daha sonraları da ancak makâme türünde çalışmalar 

olarak kabul gören Muhammed Lutfî Cum‘a (ö.1954)’ya ait çalışmalar, 

içerik itibarıyla modern kısa hikâyeye en yakın metinler olarak 

addedilmiştir. Burada şu husus da belirtilmelidir ki Cum‘a’ya ait Leyâli’r-

rûhi’l-hâira (1912) adlı hikâye, romantizmin özelliklerini taşıyacak olan 

romantik eserlere örnek teşkil edecek ilk eserler arasında gösterilmektedir. 

Cum‘a’nın toplumsal adaletsizlik ve yoksulların durumunu ele aldığı, 

duygusallığın, aşk azabının ve sızlanmaların had safhada olduğu eserleri, 

ileriki dönemlerde romantik çalışmaların standart motifi haline gelmiştir. 

Muhammed Lutfî Cum‘a’nın ardından klasik edebiyat formlarından 

uzaklaşmak isteyen yazarlar, kendilerinin ve okuyucu kitlesinin ihtiyaçlarına 

binaen romantizmin Batı’da revaçta olduğu bu devirde, Avrupa 

edebiyatlarından yaptıkları okuma ve çeviriler ışığında yeni yazım metotları 

geliştirmeye başlamışlardır. Mustafa Lutfî el-Menfelûtî ve Cibrân Halîl 

Cibrân (ö.1931) burada işaret edilen yazarların başında gelmektedir.  

Modern Mısır hikâyesinin teşekkülünde önemli bir yere sahip olan 

el-Menfelûtî, Fransızca bilmese de Fransız edebiyatından Arapçaya yapılan 

çeviri eserler aracılığıyla romantik akımın inceliklerine vâkıf olmuştur. 

Fransızca hikâye ve romanlardan adapte şeklinde yazdığı hikâyeler ve 

denemeler sayesinde de Mısır toplumunun romantik eserlerle tanışmasını 

sağlamıştır. Kendine özgü üslubuyla Mısır toplumunun dertleriyle dertlenen, 

İslam ümmetinin geri kalmışlığına üzülen, Batı kültürünün olumsuz 

etkilerinin sonucunda toplumun mustarip olduğu ahlakî çöküntü ve iyi 

hasletlerin yok olmasından, kadınların çektiği sıkıntılardan dolayı feryat edip 

yazdıklarıyla bu meselelere çözüm yolları arayan el-Menfelûtî, bir reformist 

ve romantik bir yazardır. en-Nazarât ve el-Abarât adlı iki eserinde yer alan 

özgün ve adapte makale ve hikâyeleriyle ahlâkî, dinî ve sosyal mesajlar 

veren el-Menfelûtî, hüzünlü ve duygusal üslubuyla halkı her daim irşâd 

etmeyi amaçlamış, Mısır’da romantik akımın gelişmesinde önemli katkılar 

sağlamıştır
11

. 

Arap romantizminin gelişiminde söz sahibi olan ediplerden biri de 

Cibrân Halil Cibrân’dır. Cibrân, el-Menfelûtî’nin Fransız romantizm 

metodunu değil aksine İngiliz-Amerikan romantizm metodunu 

                                                 
11

 Mustafa Lutfî el-Menfelûtî, Erdem Nerede?, Çev. Emrullah İşler, İstanbul, Şule 

Yayınları, 2. bs., Aralık 2000, s.12, 15. 
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benimsemiştir. İnsanın toplumdaki yeri, doğayla ilişkisi, insan varlığının 

anlamı, yalnızlık, şair ve şiir, din, güzellik, sevgi ve ruh kavramı felsefî bir 

bakış açısıyla retorik soru ve seslenmelerle
12

 eserlerinde yer bulmaktadır. 

Cibrân’ın romantik eserlerini Fransız romantizminden ayıran da bu felsefî 

bakış açısıdır. 

Arap romantizminin teşekkülünü sağlayan diğer bir önemli isim 

Emîn er-Reyhânî (ö.1940)’dir. Yazarın düşünce dünyasındaki tezat, onun 

edebî yaratıcılığının temelini oluşturur. Kendisini hem Doğulu hem de Batılı 

olarak gören yazar, Arap toplumunun güncel siyasî ve sosyal meselelerinin 

çözümünün, Batı’nın ekonomik ve kültürel gelişimle ilgili ilerici yönlerini 

almakla mümkün olacağını
13

 çalışmalarında ifade etmiştir. Doğa, şair ve 

toplum, milli geçmişin idealleştirilmesi, gerçekliğin felsefî olarak 

anlaşılması ve birçok sosyal kurumun inkârı, er-Reyhânî’nin eserlerinde öne 

çıkan konulardan bazılarıdır. Toplumun sorunlarının temelinde manevî 

bozukluğun ve ahlâkî çöküntünün yattığını dile getiren yazar, sosyal 

sorunları ön plana çıkaran Avrupa romantizmine değil Cibrân gibi Amerika 

romantizmine
14

 yönelmiştir. Emîn er-Reyhânî’de temayüz eden romantik 

sembol ise ‘özgürlük’tür. Bu, genel bir özgürlüktür. Ona göre tam bir 

özgürlük; kitlelerin eğitimi, ıslahatlar ve manevî kemâlât
15

 sayesinde 

gerçekleşir. Arap geçmişinin idealleştirilmesi hususu ise onun romantizm 

anlayışına özgünlük vermektedir. Tarihte ‘özgür insan’ı arayan Emîn er-

Reyhânî, milletin kalkınmasının ve birliğinin milli geleneklere bağlı kalarak 

bağımsızlık ve eğitim için mücadele etmek
16

suretiyle tahakkuk edeceği 

görüşünü benimsediği için şiir ve romanlarında sıkça bu hususlardan 

bahsetmektedir. 

2. Modern Kuveyt Edebiyatında Romantik Akımın 

Öncüsü: Ferhân Râşid el-Ferhân 

Ferhân Râşid el-Ferhân, 1928 yılında Kuveyt’te dünyaya gelmiştir. 

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden yazar, dedesi tarafından 

yetiştirilmiştir. İlk öğrenimine el-Mübârekiyye Medresesi’nde başlayan el-

                                                 
12

 Aida İmanquliyeva, Modern Arap Edebiyatının Usta Kalemleri, Çev. Reşad 
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Ferhân, 1936 yılında Kuveyt’teki eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı 

sağlamak için Filistin’den gelen ilk öğretmen heyetinin talebelerinden biri 

olmuştur. el-Mübârekiyye’deki dört yıllık öğrencilik hayatının ardından zor 

hayat koşulları sebebiyle eğitimini yarıda bırakan yazar, boş vakitlerini 

okumaya ayırmaktan geri durmamıştır. Bu dönemde Kuveyt’in meşhur 

şairlerinden Fehd el-Asker (ö.1951) ile tanışan el-Ferhân, şair ile kurmuş 

olduğu dostluktan oldukça istifade etmeyi bilmiş, onun yönlendirmeleri 

sayesinde el-Menfelûtî’nin Fî sebîli’t-tâc ve Macdûlîn adlı iki önemli eserini 

okuyup mütalaa etmiştir. Arap edebiyatına dair yapmış olduğu okumalar 

neticesinde makale ve kısa hikâye yazmaya, yazdıklarını el-Ba‘se, 

Mecelletu’l-Kuveyt ve el-Fukehâ adlı dergilerde neşretmeye başlamıştır
17

.  

1950 yılında Mine’ş-şâri‘ (Caddeden) adlı ilk kısa hikâyesini 

neşreden yazar, bu çalışmasının hemen akabinde Âlamu Sadîk (Bir 

Arkadaşın Acıları) adlı ilk roman denemesini kaleme almıştır. Yaklaşık on 

beş yıl edebiyat dünyasından ayrı kalan el-Ferhân, 1960’lı yılların ortasında 

yeniden kısa hikâye yazmaya başlamış ve hikâyelerini 1970’li yılların 

başlarında tek hikâye koleksiyonu olan Suhriyyâtu’l-akdâr (Kaderin 

Cilveleri)’da bir araya getirmiştir
18

. Bu koleksiyon; Fetât lem yefuthâ el-

kıtâr (Treni Kaçırmayan Bir Genç Kız), Semenu’l-vefâ (Vefanın Değeri), 

Hâtimetu hubb (Sevgiye Dair Son Söz), Ahlâmu fetât (Bir Genç Kızın 

Hayalleri), el-Yetîm (Kimsesiz), Suhriyyetu’l-akdâr, Kelimât sağîra (Küçük 

Sözler), Fâtin (Büyüleyen/Aldatan), el-Leyâli’l-Hamrâ (Kızıl Geceler), Fî 

sebîli’ş-şeref (Namus Yolunda), Vedâ‘an yâ kalbî (Elveda Ey Kalbim!) ve 

Tahya’l-adâlet (Adalet Yaşıyor) adlı on iki kısa hikâye içermektedir.  

el-Ferhân, modern hikâye yazarlarının Arap Körfezi’ndeki ilk 

temsilcilerinden olduğu için bu türün gelişiminde birçok zorlukla 

karşılaşmıştır. Ancak onun hikâye türünde vermiş olduğu ilk çalışmalara 

bakılacak olursa edebiyat eleştirmenlerinin bu çalışmalara gerekli değeri 

vermedikleri görülecektir. Kimileri onun, gözlemlediklerini ve hissettiklerini 

birebir kâğıda aktardığını söylerken kimileri de el-Ferhân’ın roman yazarı 

edasıyla uzun uzadıya tabiat tasviri yaptığını, hayattan kesitler sunan 

betimlemelere gereğinden fazla yer verdiğini ve naklettiği hadiseleri 
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harfiyen anlattığını vurgulamaktadır. Şöyle ki edebiyat tarihi yazarı ve 

eleştirmeni Kuveytli Süleymân eş-Şattî de el-Ferhân’ın hikâyelerine dair 

eleştirisini “Yazar, hikâyesini roman yazarı mantığıyla düşünerek kaleme 

alıyor. Bu sebeple onun hikâyelerinin birbirleriyle ilintili olduğunu ve bir 

hikâyedeki olay örgüsünün başka bir hikâye içinde devam ettiğini 

görüyoruz.”
19

 sözleriyle dile getirmektedir. Ayrıca el-Ferhân, toplumun 

gerçeklerini sadece olaylar açısından değil, ayrıca karakterler ve onların 

ruhsal durumları itibarıyla da hikâyelerinde birebir aktarmaktadır. Romantik 

eserlerde toplum, tüm doğallığıyla okuyucuya anlatılırken; realist eserlerde 

ise okuyucu, yazar tarafından ‘olması gereken’e yönlendiriliyor. Yani hikâye 

kahramanlarının tutum ve tavırları kontrol ediliyor. 

Ferhân Râşid el-Ferhân, romantik akımın doğduğu dönemin nesliyle 

çağdaş olup kısa hikâye türünde kaleme aldığı çalışmalarında bu akıma ait 

özellikleri barındıran tek öykü yazarıdır. Çünkü 1950’li yıllarda sosyal, 

kültürel, ekonomik ve siyasî değişimin yaşandığı Kuveyt’te edebiyatçılar 

toplumu eğitme, yönlendirme ve bilinçlendirme gayesiyle eserlerini yazdığı 

için realist akımın bu dönemde ön plana çıkması kaçınılmaz olmuştur. 

Ancak el-Ferhân’ın birçok hikâyesinde de realist unsurlar görülse de onu 

diğer yazarlardan farklı kılan husus, çağdaşı olan diğer Kuveytli öykücülerin 

aksine sadece realizmden beslenmeyip hikâyelerinde romantik unsurlara da 

yer vermesidir. 

Râşid el-Ferhân’ın hikâyelerindeki romantik unsurlar genel 

hatlarıyla hikâye kahramanlarının ferdî sorunları, endişe, kaygı ve gelgitleri, 

kadere teslimiyet, fizikî ve maddî sıkıntılardır. Bu konuları ele alırken de el-

Ferhân’ın sanatsal kaygılar gütmediği ve topluma ahlâkî ders verme 

amacında olmadığı görülmektedir. 

Romantik akımdan etkilenen yazar ve şairlerin eserlerinde işledikleri 

en bariz konulardan biri olan ‘kader’ olgusu, hiç şüphesiz el-Ferhân’ın da 

hikâyelerinde ön plana çıkmaktadır. el-Ferhân’ın hikâyelerinde kader, 

değişim ve dönüşüme zemin hazırlayacak herhangi bir sebep olmaksızın 

hikâyede cereyan eden işlerin farklı bir hâl alması ve durumların 

değişmesinin gerekçesi olarak okuyucuya hissettirilmektedir. Özellikle de el-

Ferhân’ın Ahlâmu fetât ile Fetât lem yefutha el-kıtâr adlı iki hikâyesi ‘kader’ 

kelimesinin en fazla tekrarlandığı ve bu bağlamda ele alınıp 
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değerlendirilmesi gereken çalışmalarıdır. Kader lafzı, Vedâ‘an yâ kalbî’de 

ise on dört kere geçmektedir. 

Ferhân Râşid el-Ferhân’ın eserlerinde öne çıkan romantik 

unsurlardan biri de aşk olgusudur. Aşk, koleksiyonundaki çoğu hikâyesinde 

kendisine yer bulmakta ve iki genç çift arasındaki bu duygu etrafında 

şekillenen olaylar, bazı hikâyelerin de ana temasını oluşturmaktadır.  

Bir süre edebiyat dünyasından uzak kalan el-Ferhân, 1960’lı yılların 

ikinci yarısından itibaren yeniden kısa hikâye yazıp neşretmeye başlamıştır. 

Bu yeni dönemdeki hikâyelerinde de romantik unsurlar ağır basmaktadır. 

Ancak yazar, altmışlı yıllarda yayımladığı hikâyelerinde, kahramanların 

duygu dünyalarına daha fazla önem vermekte ve her ne kadar hikâye 

sanatıyla ilgili teknik ögelere ihtimam göstermese de hikâyelerin konuları ile 

olayların ifade tarzları önceki döneme göre farklılık ve çeşitlilik arz 

etmektedir. Bununla birlikte yazarın sanatsal açıdan ilerleme kaydetmemesi, 

düşünce ve hayal dünyasında herhangi bir başkalaşım hissedilmemesi, 

edebiyat eleştirmenlerince onun edebiyattan uzak kaldığı süre zarfında 

inzivaya çekilmesi, edebiyat alanında okuma yapmaması, bu sebeple 

edebiyat ve sanat dünyasındaki yeni meselelerden haberdar olmaması
20

 

olarak açıklanmıştır. 

Romantik akım çerçevesinde yazarın müstakil olarak neşrettiği 

koleksiyonu Suhriyyetu’l-kader’deki hikâyelere bakılacak olursa; bu 

koleksiyonun, el-Ferhân’ın hem ilk dönemde yazdığı ve herhangi bir dergide 

o güne kadar neşredilmemiş çalışmalarını hem de yeni dönemde kaleme 

aldığı öyküleri ihtiva etmesi hasebiyle, okuyucuya iki dönem arasında 

karşılaştırma yapma imkânı sağladığı görülmektedir. Hikâyelerdeki 

çatışmanın mihverini, hikâye kahramanlarının ruhsal durumu, istek ve 

emelleri ile toplumsal kabuller oluşturuyordu. Bununla birlikte 

kahramanların hayal kırıklığı yaşamasının sebebi olarak, geleneklerin ve 

kadercilik anlayışının toplumda hüküm sürmesi gösteriliyordu. Bazen kader 

her şeyin sorumlusu iken, bazen de beşerî zaaflar ve ahlâkî değerlerin 

toplumda yok olması kötü sonların gerekçesi olarak sunuluyordu. Yazar; 

kadını toplumun kurbanı olarak ele alırken, bunun nedenini toplumda 
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kaybolmaya yüz tutmuş olan muhtelif insanî değerler, toplumun gelenekleri 

ve ataerkil yapı olarak açıklıyordu
21

. 

Romantizm bağlamında Ferhân Râşid el-Ferhân’ın Ahlâmu fetât
22

 

adlı hikâyesi değerlendirilmeye tabi tutulması gereken çalışmalardan biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hikâyede orta tabakadan bir ailenin 

hayallerini ve bir süre sonra ailenin çeşitli sebeplerle dağılmasını konu 

edinen yazar, ayrıca bir kadının gelişen olaylara karşı tek başına verdiği 

psikolojik ve toplumsal mücadeleyi de gözler önüne sermektedir. Ailesiyle 

birlikte yaşayan güzel bir kızın mutlu bir evlilik hayali kurmasıyla başlar 

hikâye. Genç kız her gece rüyasında güzel bir bahçeli eve, pahalı eşyalara, 

yakışıklı ve ahlaklı bir eşe, hiçbir kadının sahip olmadığı ve olamayacağı 

güzel elbiseler ile değerli mücevherlere sahip olduğunu görür. Uyandığında 

hep bu hayalle yaşayan kız; paraya çok değer veren babasının, kendisi için 

zengin bir eş bulduğunu öğrenir, bu duruma çok sevinir ve sabırlı bir şekilde 

damat adayının geleceği günü bekler. Evlenmeden önce çiftlerin birbirini 

görmesi yasak olduğundan, evlilik akdinin tamamlanmasından sonra 

evlendiği kişinin yaşlı bir adam olduğunu öğrenir. Kızın babası da 

damadının aslında zengin birisi olmadığını izdivacın gerçekleşmesinden 

sonra anlar ve hayal kırıklığına uğrar. Genç kız bu hazin sonla tek başına 

‘benim gibi kızlar için Allah’a dua ediyorum, benimkisi gibi olan babalar 

için de Allah’a istiğfar ediyorum’ diyerek kaderine rıza gösterir şekilde 

hayatına devam eder. 

Ahlâmu fetât’ta yazar, kahramanlarının hayallerini, korku ve 

endişelerini romantik bir bakış açısıyla dile getirirken kahramanlarının 

mahrumiyetinin, toplumun geleneklere körü körüne bağlanması ve ataerkil 

toplumun aile reisine (babaya) kayıtsız-şartsız itaat etmesinden 

kaynakladığını söylemektedir. Hikâyedeki genç kız, daima hayal kurmakla 

yetinir; kendisini hayallerini gerçekleştirmekten alıkoyana mukavemet 

etmez, geleneklere ve babasının baskısına boyun eğer, kendisine muhalif 

olan için bir nevi kolay lokma olur
23

.  
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el-Ferhân’ın hikâyelerinde kadın ister toplumun orta tabakasından 

bir aileye mensup olsun ister yüksek zümreden bir ailenin kızı olsun, 

hepsinin hayali ve akıbeti çoğunlukla aynıdır. Yani kadın her zaman onu 

yalnızlıktan ve mahrumiyetten çekip çıkaracak kişiyi (erkeği) bekler. 

Örneğin Lem yefutha’l-kıtâr
24

 adlı hikâyede kadın kahraman aristokrat bir 

aileye mensup, bolluk ve refah içinde yaşayan biridir. Ancak o da Ahlâmu 

fetat’ın kadın kahramanıyla aynı kötü sonu paylaşır, babasının ve 

geleneklerin kurbanı olmaktan kurtulamaz. Çünkü ona da ‘babaya tam itaat’ 

öğretilmiş, kendi hayatı hakkında karar almaktan men edilmiştir. Kız 

evlenme çağına gelince, pek çok kişi onunla evlenmek için babasından izin 

istemiş; ancak baba çeşitli bahanelerle bu taleplere olumsuz cevap vermiştir. 

Kızına da asla fikrini sormamıştır. Çünkü babanın istediği şey, kızını çok 

zengin biriyle evlendirmektir. Bu hikâyede de baba kızını, ailesi ve 

toplumsal sınıfıyla ön plana çıkan zengin bir adamla evlendirir. Ancak 

durum babanın hayal ettiği gibi değildir. Damat, daha önceki hikâyede de 

olduğu gibi, karısının ailesine kendisini farklı tanıtmıştır. Bu evliliğin 

ardından kadın daha da yalnızlaşmıştır. Baba, damadıyla ilgili gerçeği, 

istekleri damat tarafından yerine getirilmeyince fark etmiştir. Evlendikten 

sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan kadın, tüm sıkıntılarını daha 

fazla dayanamayıp annesine anlatmış ve eşinden boşanmıştır. Tam da bu 

dönemde kadının babası yaşadığı ekonomik sıkıntılar dolayısıyla tüm 

servetini kaybetmiş ve toplumdaki yeri sarsılmıştır. İşte o zaman kızına 

yaptığı kötülüğü idrak etmiş ve yaptıklarından pişmanlık duymuştur. 

Hikâyenin sonunda ise fakir bir adam kızına talip olmuştur; baba bu kez 

kızına talip olan adamın fakirliğine bakmaksızın kızının evliliğine izin 

vermiştir. 

Yine Vedâ‘an yâ kalbî
25

 adlı hikâyede benzer bir konu ele alınmıştır. 

Burada tahsilini bitirmek üzere yurtdışına giden teyzesinin oğluna âşık bir 

genç kızın hikâyesi anlatılmaktadır. Fakat evlilik hayalleri kuran kızın başına 

beklemediği üzücü olaylar gelmiştir. Annesi vefat etmiş ve babası da başka 

bir kadınla evlenince kız manevî olarak büyük bir boşluğa düşmüştür. Üvey 

annenin kıza kötü muamele ettiğini farke eden baba, çözümü kızını 
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evlendirmekte bulmuştur. Kızı ve karısı arasında kalmamak için kızını 

evliliğe zorlamıştır. Sevdiği gencin yurtdışından gelmesini bekleyen kızın 

babasına itaat etmekten başka çaresi yoktur. Kısa bir süre sonra babasının 

uygun gördüğü kişiyle -üvey annesinin kardeşiyle- hiç istemese de 

evlenmitir. Bu evliliğin ardından her şey daha da kötüye gitmeye başlamıştır. 

Kızın babası bir müddet sonra ikinci hanımından boşanmış, aynı zamanda bu 

hanımının kardeşi olan damadı da ablasının intikamını almak için adamın 

kızını boşamıştır. Bu olayların hemen ardından kızın âşık olduğu genç de 

eğitimini tamamlayıp memleketine dönmüştür; ancak sevdiği kızın 

başkasıyla evlenip boşandığını öğrenmiş ve ondan yüz çevirmiştir. Bu 

durum karşısında kızın hüznü katbekat artmış ve kız kötü bir hastalığa 

yakalanmıştır. Kızın hastalandığını öğrenen genç, ona geri dönse de kız kısa 

bir süre sonra sevdiğinin kolları arasında son nefesini vermiştir.  

Vedâ‘an yâ kalbî’de yazarın ön plana çıkardığı en önemli romantik 

unsur, seçtiği kahramanlarının tüm zafiyetlerinin açık bir şekilde hikâyede 

zikredilmesidir. Bunun yanında yine babanın kararlarını koşulsuz kabul 

etme, gelenekler çerçevesinde hayatı şekillendirme, kadına yapılan hiçbir 

haksızlığa başkaldırmama bu hikâyede dikkati çeken diğer hususlardır. 

Değinilmesi gereken diğer bir nokta ise yazarın kadına karşı duyduğu 

şefkattir. Ayrıca yazarın, okuyucunun da hikâye kahramanı olan kadına karşı 

merhamet duygusu beslemesi için hikâyede birtakım yönlendirmelerde 

bulunduğu hissedilmektedir
26

. 

Semenu’l-vefâ adlı hikâyede ise geleneğin dayatmalarını reddeden 

kadın bir kahraman karşımıza çıkmaktadır. Bu hikâyede de yazar konuyu 

idealist bir bakış açısıyla ele alıp okuyucuya toplumun gerçeklerini 

anlatırken, olması gerekeni de kahramanlarının diyaloglarıyla hissettiriyor. 

el-Ferhân bu hikâyesinde, efendi-köle ve zengin-fakir ayırımının gözetildiği 

bir toplumda, köklü bir aileye mensup, zengin bir babanın tek ve güzel 

kızının bu ailenin hizmetinde çalışan fakir gence duyduğu tutku dolu aşkını 

anlatmaktadır. Ancak bu genç, efendisinin daha önce babasının hayatını 

kurtarması sebebiyle ona duyduğu vefa ve minnet duygusuna binaen kıza 

karşılık vermemiştir. Kız sevdiği geçnten karşılık göremese de onu sevmeye 

devam etmiştir. Genç, ondan her zaman kaçsa da kız her şeye rağmen onun 

peşinden koşmayı sürdürmüştür. Ancak baba, kızı ve hizmetlisi arasındaki 
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bu ilişkiyi anlamış, genci dövüp ona çeşitli eziyetler etmiş ve onu evden 

kovmuştur. Ardından öfkesini kızından çıkarmaya başlamış, ancak kızı ona 

boyun eğmemiş aksine anne ve babasına “ya sevdiğim kişiyle evlenmeme 

izin verirsiniz yahut evden kaçıp intihar ederim” diyerek onları tehdit 

etmiştir. Birtakım melodramatik hadiselerin ardından baba, kızının ancak bu 

gençle evlenirse mutlu olacağına ikna olmuş ve evlenmelerine izin vermiştir. 

Yazar, Semenu’l-vefâ’da didaktik ve idealist bakış açısıyla ahlâkî 

kurallara uygun bir şekilde toplumun zengin ve fakir tabakaları arasında bir 

nevi sosyal barışı gerçekleştirmiştir. Kadın, kendi sosyal sınıfındaki 

gençlerde bulunmayan yüce ahlâkın bu fakir gençte bulunması, kalbinin 

temiz, vefalı ve asil birisi olması hasebiyle diğer gençlerden üstün olduğunu 

söylemiş, gerçek mutluluğun ancak sevgi ve iyilik gibi hasletler üzerine 

kurulabileceğini, maddî zenginliğin mutluluğun temelini oluşturmadığını 

göstermeye çalışmıştır
27

.  

Kaderci bakış açısıyla yazılan, zengin-fakir aileler arasındaki 

ilişkileri ele alan ve toplumun ahlâkî değerleri hakkında da malumat verilen 

diğer bir hikâye el-Leyâli’l-hamrâ’dır. Yazar, bu hikâyesinde ahlâkî 

değerlerin, bireye nasihat ve birtakım dinî öğütler verilerek değil, ancak 

bilinçlendirme yöntemiyle öğretilebileceğini vurgulamaktadır. Kader 

temasının ön plana çıkarıldığı Kelimât sağîra’da
28

 ise farklı toplumsal 

sınıflara mensup, dostlukları vefa ve sadakat gibi iki mühim değer üzere 

kurulmuş iki arkadaş arasındaki ilişkiden bahsedilmektedir. Bu iki 

arkadaştan birinin hanımı alınyazısı sebebiyle kısır olsa da hanımı kısır olan 

adam, bu kederinden ancak karısına duyduğu vefa ve sadakati sayesinde 

kurutulur. İki arkadaş arasındaki ilişkinin bozulmasına sebep olan bazı 

‘önemsiz sözler’ de yine vefa ve sadakat sayesinde düzelir. Bu iki mühim 

duygu hem iki arkadaşın hem de hanımlarının arasındaki bağı – bir dönem 

aralarında birtakım yanlış anlaşmazlıklar yaşansa da- daha güçlü kılar. 

Sonuç 

Romantik eserlerinde didaktik olmayı temel hedef edinen Ferhân 

Râşid el-Ferhân’ın, hikâyelerinde sanatsal yönü ihmal ettiği aşikârdır. 

Özellikle de diyaloglarında söz kalabalığı yaptığı ve gereksiz hitaplara yer 

                                                 
27

 a.e., s. 194. 
28

 Muhammed Hasan Abdullah, el-Hareketu’l-edebiyye ve’l-fikriyye fi’l-Kuveyt, 

Kuveyt, Râbıtatu’l-udebâi’l-Kuveytiyyîn, 3. bs., 2014, s.448. 
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verdiği görülmektedir. Bu da anlatımdaki akıcılığı, berraklığı ve ahengi 

bozmaktadır. Ancak hikâyelerde de görüldüğü üzere didaktik olma çabası, 

genellikle tüm romantik yazarlarda olduğu gibi el-Ferhân’a da toplumsal 

trajedileriyle birlikte ele aldığı kadını ve kadın haklarını savunması için 

elverişli ortam hazırlamaktadır.  

Yazarın toplumu eğitme ve bilinçlendirme kaygısı, sanatının 

teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Kader inancı ise yazarın 

düşüncelerinde ve olaylara bakışında olduğu gibi hikâyenin başından sonuna 

kadar tüm olay örgüsünün kurulmasında baskın bir şekilde kendisini 

hissettirmiştir. Yani hikâye kahramanlarının birbirlerini sevmeleri, 

birbirlerinden ayrılıp yeniden buluşmaları tesadüfe ve kadere bağlanmıştır. 

Bu durum da yazarın tutarlı olaylar silsilesi oluşturmaktan ziyade, anlatıma 

ve aktarıma önem verdiğini göstermektedir. Lakin el-Ferhân’ın ‘kader’in 

hayat üzerindeki etkisini dile getirmek için sarf ettiği gayret, onu pek çok 

epizot kurgulamak suretiyle tekrara sürüklemiştir. Bu yüzden yazar, 

hikâyelerinde genellikle sadece kader anlayışı ile açıklanabilen olayları 

ihtiva eden bir hayat serüvenini kaleme almıştır. 

Sonuç olarak Ferhân Râşid el-Ferhân’ın, modern Kuveyt 

edebiyatında kısa hikâyenin ve romantik akımın öncülerinden biri olarak 

kabul edildiğini, buna rağmen üslubu ve tekniği gelenekçi yazarlara en yakın 

olan modern edebiyatçılardan biri olduğunu da belirtmek gerekir. Zira iyi-

kötü ve zengin-fakir arasında yaşanan çatışmaları ele alma, sosyal hayatta 

kadının yerinin iyileştirilmesi hususunda toplumu bilinçlendirme, eşitlik, 

adalet, geleneğin faydasız dayatmalarından uzaklaşmanın zarureti gibi o 

dönem için yeni konular olarak addedilen hususları irdeleyip gündeme 

getirmesi itibarıyla modern bir yazar olsa da anlatı tarzı itibarıyla gelenekçi 

müelliflerden uzaklaşmıştır diyemeyiz.  
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SAVAŞ EDEBİYATI BAĞLAMINDA DÖNEMİN KORE EDEBİ 
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Medine PALA 
**

 

Giriş 

Kore yarımadasında, Çin baskıları ve ardından gelen Japon 

Sömürgeciliği Dönemini takip eden Kore Savaşı ve akabinde ayrılma gibi 

vakalardan dolayı uzun yıllar süren bir buhran dönemi yaşanmıştır. Bu 

dönem tüm sosyal hayatı etkilediği gibi edebiyatta da kendini göstermiştir. 

Bu olayların her biri yarımada için büyük olaylar olup, bir dönemin kapanıp 

yeni bir buhran dönemine girilmesi şeklinde süreklilik göstermiştir. 

Yaşanılan sıkıntılar da birbirinden farklılık göstermiştir. Bu nedenle dönem 

yazar ve şairlerinin eserlerinin yönünü, yaşanılan sıkıntıların ne şekilde 

zuhur ettiği belirlemiştir demek mümkündür. Örneğin; Japon Sömürgeciliği 

Döneminde ülkesi başka bir devlet tarafından işgal altında olan bir millet 

varken, sonrasında meydana gelen Kore Savaşı bir iç savaş niteliğinde, 

sonrasındaki ayrılık dönemi ise birbiri ile kardeş olan ırkın ideolojik 

ayrılıklarının toprak bölünmesine kadar gitmesi şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle kalem ehli bir yandan ülkedeki edebi çalışmaların 

sürekliliğini sağlarken diğer yandan da bu durumu içinde bulunulan dönemin 

edebi düşünce yapısı ve edebi akımları ile harmanlama girişiminde 

bulunmaktadır.  

Yaşanılan savaşlar ve sonrasında meydana gelen problemlerin 

edebiyat alanında işlenmesi alanda yeni bir terim varlığı ihtiyacını da 

beraberinde getirmiştir. ‘Savaş Edebiyatı’ terimi I. Dünya Savaşı sonrasında 

Almanya’da ortaya çıkan edebi bir terim olarak Metzler’in Edebi Kelimeler 

Sözlüğü’ne göre basit bir tanımla “Savaş aracılığı ile insanlığın sorunlarını 

araştıran edebiyat.” olarak tanımlanmaktadır.
1
 Savaş edebiyatı yazarlarının 
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verdikleri eserlere bakıldığında da işledikleri temel noktanın, genel itibariyle 

savaşın acıları ve halktan götürdüğü sosyolojik ve psikolojik durumlar 

olduğu görülmektedir.  Bu nedenle savaş edebiyatı alanının savaşın yıkıcılığı 

altında halkın ezilen benliği ve üstü örtülü duygularını açığa çıkarmada etkili 

bir alan olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada savaşın yok ettiği 

‘insan(lık)’a ait duygulara dokunmak için edebi eserlerden her zaman 

yararlanılmıştır.  

Kore Savaşı’nın edebi alandaki yankılarına bakıldığında, dönemin 

yazarlarını eserlerinde bazı akımları ve temaları daha yoğun olarak işlemeye 

yönlendirdiği görülmektedir. O dönemde klasik tarzdan sıyrılmak isteyen 

yazarlar çalışmalarında Batı Edebiyatındaki gelişmelerden etkilenmiş ve 

dönemin ruhunu betimlemede bu gelişmelere sıklıkla başvurmuştur. 

Edebiyat alanında Kore Savaşı öncesi var olan bazı yazar yapılanmalarının, 

savaş sonrasında daha pasifleştiği ya da tamamen yok olduğu, onun yerine 

gitgide ideolojik hareketlerin baş gösterdiği durumlar oluşmuştur.  

Baek Cheol, Co Yeon-hyeon, Seo Ceong-cu gibi yazarlar 

“ Bugünden itibaren bize göre edebiyat kavramı dünya çapında bir karakteri 

olan edebiyattır. Bu kavramın tarihsel temeli 18. yüzyıl sonrası 

Avrupalılarıdır. Bunu takiben günümüzde dünya edebiyatı denilen düşünce 

sistemi Avrupa temelldir ve bunun içinde özellikle çağdaş Avrupa edebiyatı 

bu hedeftedir. Doğru bir dünya edebiyatının konumsal hedefinin dünyanın 

tüm bölgeleri olması gerektiğini söylemeye gerek yoktur.”
2
 diyerek Batı 

edebiyatına olan ilgi ve yönelimlerini belli etmişlerdir. Savaş sonrasının 

hezimeti ve halkta bıraktığı izleri açıklamada Batı kökenli edebi akımlara 

yönelmek, Kore edebiyatının dünya edebiyatlarını tanıması ve gelişmeleri 

takip etmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca Koreli yazarların bu girişiminin Kore 

edebiyatının modernleşme sürecinde geçirdiği adımlar arasında olduğu 

söylenebilir.  

1. Kore Savaşı ve Toplumsal Etkilerinin Edebi Alandaki 

Yansıması 

1948 yılında, 38. paralel sınır tayin edilerek Kore yarımadası 

bölünmeyi yaşar. Savaşın öncesinde Kore yarımadasında bulunan halk, 

Japon Sömürgeciliği Döneminden itibaren rahat nefes alamamıştır. Kore 

                                                 
2
 B. Go, ‘Segye Munhakron’e Hangukceok Ceonyuwa Gı Nancedıl, Hanguk 

Munhak Nonchong, sy. 76, 2017, s. 164.  
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topraklarında Japonların ülkelerinden çekilmesinin ardından Amerika ve 

SSCB’nin ülkenin kaderini belirleme girişimleri, ülke içinde meydana gelen 

ayaklanmalar ve en nihayetinde Kore Savaşı’na kadar sürüklenen bir iç 

karışıklık süreci yaşanmıştır. Bundan sonrası için yarımadanın her iki 

tarafındaki ülkelerde kalan aynı ulus, iki farklı devlet içinde aynı sıkıntıları 

yaşamaya mahkûm bırakılmıştır.
3
 Savaş esnasında evlerinin ve yaşamakta 

oldukları sosyal çevrelerinin yerle bir olması, toplumda büyük travmalara 

sebep olmuş, hafızalarında tamiri güç bir yara olarak yer edinmiştir. 

Tarihinde savaş deneyimi olan ülkelerde ekonomisinden kültürüne, 

sosyal yaşantısından düşünce tarzı ya da yönetilme biçimine kadar savaş 

öncesi ve savaş sonrası şeklinde niteleyebileceğimiz değişiklikler 

görülmektedir. Bu dönemin edebiyat durumu ve edebiyat teorisi de en az 

siyasi-ideolojik karışıklıklar kadar yoğun olmuş ve bağımsızlıktan sonra ki 

edebiyatta yeni bir istikamet arayan sol görüşte, siyasi devrim görevinin yanı 

sıra aynı şekilde edebi devrim görüşü de yer almaya başlamıştır.
4
 Sağ 

görüştekilerin temsil ettiği edebiyatın arka planı ise Lee’nin çalışmasında 

“50’li yılların edebiyat dünyasının arka planı sağlam bir sağcı edebi sistemin 

kurulma süreciyle özetlenebilmektedir. Bağımsızlıktan itibaren solcu 

tartışmalar aracılığı ile yazarlar birliği merkezinin edebiyat dünyası gelişene 

kadar siyasi etki ve yazarların uzlaşması, savaş deneyimleri, Kuzey Kore’ye 

giden yazarların eğilimleri, savaşa katılmış yazar gruplarının aktiviteleri gibi 

durumlar o dönem ki edebiyat dünyasının özelliklerini tanımlamakta önemli 

birer malzemedir.”
5
 şeklinde özetlenmektedir. 

20. yüzyılın başından ortalarına kadar süren Japon Sömürgeciliği 

Dönemi ve sonrasında yarımadada yaşanan zorluklar edebiyat alanını da 

etkilemiştir. Özellikle Japon Sömürgeciliği Döneminde eğitim alanından 

yönetim mekanizmalarına kadar pek çok alanda sayısız baskılara maruz 

kalan Koreliler, özgürlüklerini yeniden kazanabilmek ve asimilasyona 

uğramamak adına büyük çaba göstermişlerdir. Şair ve yazarlar da bu 

mücadelelerini edebi alanda vermiş, kendi edebiyatlarını Japonların baskısı 
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karşısında muhafaza edebilme çabasının yanı sıra, Batılı yazarları da 

olabildiğince takip etmeye çalışmışlardır. Her ne kadar yarımadadaki 

havanın sürekli değişime uğraması Kore Edebiyatı’nın dünya edebiyatlarını 

tanımasına engel teşkil etse de bu, dönemin edebiyatçılarının Batı’daki edebi 

gelişmelere öykündüğü ve çalışmalarında yer vermeye başladığı gerçeğini 

değiştirmemektedir.  Pala (2017)’de Kore Edebiyatı’nda 19. yüzyıl sonu 20. 

yüzyıl başında meydana gelen değişikliklerin Batı etkisine eğilmeden 

yeterince açıklanamayacağını vurgulayan Köroğlu’nun “Aydınlanma 

Döneminden (1894-1910) sonra yeni bir edebiyat anlayışı başlar. Batının 

edebiyat akımları ve eserleri Korece’ye çevrilir. Fransız Edebiyatı’ndan 

şiirler, Rus Edebiyatı’ndan romanlar dönemin Koreli yazarlarınca tanıtılmış 

ve Batı medeniyeti daha da tanınır hale gelmiştir. Batılılaşma sürecinin 

etkisiyle edebiyatın içeriği değişime uğramış roman ve tiyatro gibi türlerde o 

güne kadar işlenmeyen konular edebiyata girmiştir.”
6
 şeklindeki açıklaması 

ile Kore edebiyatında görülen Batı etkisini özetlediği söylenmektedir. Bunun 

neticesinde Modern Kore Edebiyatı, T.S. Eliot, I. A. Richards gibi batılı 

yazarların eserlerini çeviren ve sanatlarını zenginleştirmek için Avrupai 

örnekleri özgür bir şekilde çizen bir grup Koreli yazar aracılığı ile 

1930’larda olgunlaşma sürecine erişmiştir.
7

 Fakat böylesine özgür 

çalışmalarla Kore edebiyatını destekleyen dönem yazarları çoğunlukla Kore 

dışında olup faaliyetlerde bulunan yazarlardır.  

Savaşın etkileri neticesinde her alanda olduğu gibi edebiyat alanında 

da değişmeler olduğu göze çarpmaktadır. Bu değişmelerin edebiyat 

eserlerine içerik yönünden etkisine baktığımızda savaş döneminin baskısı ve 

kalem ehlinin savaşa katılması, kimi zaman hayatlarını kaybetmesi gibi 

sebeplerden dolayı bir yönden kısırlaştırdığı, diğer bir yönden ise daha 

sonraki dönemler için bir malzeme oluşturduğu görülmektedir. 

2. Ulusal Edebiyat Girişimleri    

Edebi eserler kaleme alınırken genellikle arka planında yazıldığı 

dönemde halkı ya da ülkeyi etkileyen çeşitli olaylardan izler taşıdığı 

görülmektedir. Bu durum dünya genelindeki bütün edebiyatlarda olduğu gibi 
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Kore edebiyatında da mevcuttur. Gerek 1910-1945 yılları arasındaki Japon 

Sömürgeciliği Döneminin izleri, gerekse 1950-1953 Kore Savaşı, Kore 

edebiyatının o dönemin edebi konularına temel oluşturduğunu söylemek 

mümkündür. İdeolojik bir savaş olan Kore Savaşı sonrası edebiyatçıların sağ 

görüş - sol görüş gibi ideolojik yapılar etrafında toplanıp eserlerini kendi 

taşıdıkları ideolojik görüş temelinde vermeleri de savaşın edebi eserlerin 

konusunu belirlemede yönlendirici olduğuna bir örnek teşkil etmektedir.  

Savaşın tüm buhranına rağmen edebiyat, kültür, sanat gibi alanlarda 

başka bir ülkenin baskısı altında olmamaları Koreli aydınları yapacakları 

çalışmalarda bir nebze olsun özgürleştirmiş ve bunu fırsat bilen yazarlar 

ulusal edebiyatlarını kurma çabasına sokmuştur. 1945 yılına kadar sadece 

Japon baskısına maruz kalınması sadece sosyokültürel açıdan değil, aynı 

zamanda anadilde edebiyat faaliyetlerini yürütmede de çeşitli yasaklar 

getirdiği için gerçek anlamda ulusal edebiyatı oluşturmayı zorlaştırmıştır. 

Fakat 1900’lü yılların ikinci yarısına gelindiğinde bu durumun aksine edebi 

dergiler yayınlama, edebiyatın belirli alanlarda uzmanlaşmaya gitme gibi 

çeşitli faaliyetlerde hız kazanıldığı görülmektedir. Yani yazarlar bağımsızlık 

dönemi ve sonrasında Kore edebiyatının yeniden inşası için hep birlikte 

omuz vermişlerdir. Bağımsızlık dönemi sonrasında gazete ve dergiler 

yeniden canlandırılıp, roman yazarları ve şairler Hangıl
8
 ile eser vermeleri 

için görevlendirilir.
9
 

Dönemin yazarlarının uzmanlaşma alanlarına kısaca bakacak 

olursak aşağıdaki şekildedir: 

•  Lee Ka-won (이가원)'un Çince karakterli edebiyat,  

• Shim Chae-wan (심재원)'ın şico çalışmaları,  

•Kim Ki-dong (김기동)'un roman çalışmaları,  

• Chang Teok-sun (창턱순)'un halk hikâyeciliği,  

• Kim Ton-guk (김통욱)'un pansori çalışmaları,  

                                                 
8
 Kore alfabesi. 

9
 Chea-gi Shim, Segye Soge Hangug Munhak, Seul, Yonsei Üniversitesi Basımı, 

2007, s.188.  
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• Lee Tu-hyeon (이투현)'un tiyatro çalışmaları, 

 •Cheon Kwang-yeong (전광영)'un modern roman çalışmaları 

alanlarında geniş etki bırakmış olduğu göze çarpmaktadır.
10

 

Çin edebiyatı etkisi altında gelişip daha sonrasında Japon 

Sömürgeciliği Döneminin baskısı altında çağdaş edebiyata doğru ilerlemiş 

olan Kore edebiyatı bu süre boyunca güçlü bir ulusal direnişle, her ne kadar 

Çin ve Japonya’dan etkilense de, kendi içerisindeki işleyişini sürdürmeyi 

başarmıştır. Japon Sömürgeciliği Döneminin sona ermesinin ardından 

yaşanan beş yıllık bağımsızlık dönemini takiben patlak veren Kore Savaşı, 

halkın her kesimini olduğu gibi edebiyat camiasını da etkilemiştir. O 

dönemde ulusal edebiyatın inşası ve ayakta kalabilmesi için uğraş vermiş 

olan pek çok yazar, ulusal kimliklerini ve edebiyatlarını muhafaza etmek ve 

halka direnme gücü aşılamak için kendi içlerinde kurdukları çeşitli yazar 

grupları etrafında toplanmıştır. Direnme ruhunun modern keşfi 

gelenekselliğin hızlı bir başarı kat etmesinin yanı sıra modernleşmenin ve 

ulusal edebiyat oluşturma olasılığını aralama olarak karşımıza çıkmaktadır.
11

 

Ülkenin ikiye bölünüp iki tarafında farklı ideolojileri destekliyor olması, 

yazarlar üzerinde güçlü bir baskıya sebep olmuş bu nedenle yazarları sahip 

oldukları düşüncelerini daha iyi dile getirebilecekleri yönü tercih etmeye 

itmiştir.  

Batı’da gelişen edebi akımların, Batı edebiyatındaki gelişmeleri de 

olabildiğince takipte olan bu yazar grupları aracılığı ile Kore edebiyatında 

kendine yer edindiğini söylemek mümkündür.  Daegu ve Pusan’a gibi 

şehirlere sığınmacı olarak toplanan yazarlar 4 Ocak 1951 geri çekilmesinden 

sonra Savaşta Hizmet Veren Edebiyatçılar Birliği (종군 문학자단- Conggun 

Munhakcadan)’ni kurarlar. Ceong (2011)’da Kim (1993)’e göre, Savaşta 

Hizmet Veren Edebiyatçılar Birliği’nin, bütün yazarların katıldığı çok büyük 

bir grup olarak, kendilerinden sonraki Güney Koreli edebiyatçı grupların 

ideolojik karakterinin şekillenmesinde etkili olduğu söylenmektedir.
12

 Sağ-

                                                 
10

Dong-il Cho, Korean Literature in Cultural Contextand Comparative 

Perspective, Seul, Jipmoondang Publishing Company, 1997, s.26. 
11

 G. Co, 1950 Nyeondae Munhake İhae, Sungyungkwan Yayınevi, Seul, 1996, s. 

344. 
12

  a.e., s.64.  
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sol olaylarının ciddi şekilde yaşandığı bu dönemde durumdan etkilenen 

edebiyat birlikleri yazarları bu noktada kendi görüşlerini temsil eden gruba 

katılım göstermiştir. 

Yazarlar etrafında buluştukları bu oluşumlar içerisinde edebi 

çalışmalarını sürdürebilmişlerdir. Bu edebiyat birlikleri yazarlarının aydın 

kesim olarak halka öncülük etme, ülke edebiyatlarını ayakta tutma, savaş 

nedeniyle eğitimleri aksayan halkın eğitimlerine destekte bulunma gibi 

üstlendikleri bilinen bazı görevleri bulunmaktadır. 1951 baharında cephe 

hattı sabitlenince, ordu ve yönetimin himayesi altında oluşmaya başlayan 

savaş yazarları örgütlenmelerinden Hava Kuvvetlerine bağlı olanlar; 

-  Mavi Gökyüzü Birliği (창공 구락부- Changgong Gurakbu),  

- Askeri Savaş Yazarları Birliği (육군 종군 작가단- Yuggun 

Conggun Caggadan)’dir.
13

   

Diğer yandan  Lee Son-ku (이성구) liderliğindeki "Denizaltı Savaş 

Yazarları Birliği” ile,  

-  Choi Ci-hun (최지훈),  

-  Kim Dong-ri (김통리) gibi üyelerden oluşan "Hava Kuvvetleri 

Yazarları Birliği” de birçok aktiviteye katılmıştır.
14

  

Kore edebiyat dünyası savaşın yıkıcılığı karşısında bir yandan 

ayakta durmaya çalışırken öte yandan ayrılık durumundan sonra eleştiri 

alanında yeni bir ulusal edebiyat fikrini oluşturma gerekliliği doğar ve bu 

fikri içine alan çeşitli görüşler geliştirilir. Geliştirilen bu görüşler neticesinde;  

Kim Dong-ri hümanist ulusal edebiyat teorisine,  

Choe Il-su (최일수) dünya edebiyatı olarak ulusal edebiyat teorisine,  

                                                 
13

 Jerome De Wit, The War Within: Motivations for Writing During the Korean 

War (1950-1953), STUDIA UBB PHLOLOGIA, LVIII, 1, 2013, p. 203-219. 
14

 Yoon-shik Kim, çev. Jang Gyung-ryul, Understanding Modern Korean 

Literature, Seul, Jipmoondang Yayınevi, 1998, s.18. 
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Jo Yeon-hyeon (조연현) ulusal özelliğe vurgu yaparak dönemin 

ulusal edebiyat teorisini şekillendirmişlerdir.
15

 Ülkelerinin özgürlüğüne 

kavuşmasının ardından atılan ulusal edebiyat bilinci Kore edebiyatının 

gelişimi adına atılmış önemli olumlu adımlardan olmuştur.  

3. Dönem Eserlerinde Başlıca Görülen Edebi Akımlar  

3.1. Hümanizm (İnsancılık) 

Dünya geneline baktığımızda neredeyse tüm ülkelerin savaş 

deneyimine sahip olduğun görülmektedir. Devletlerin çıkarları için 

başlattıkları bu mücadelelerde yok sayılan insanlık pek çok disiplinde çeşitli 

bakış açılarıyla ele alınırken, yazarlar da edebiyat alanında konuya ışık 

tutmuştur. Savaş dönemi edebiyatı, halka vatan sevgisini aşılayarak liberal 

demokrasiyi savunmak için ortaya çıkmış bir disiplindir ve işlevi savaşın 

acısını somutlaştıran ya da böylesi bir zulümde bile ayakta kalmayı 

becerebilen insanoğlunun zaferini gösteren hümanisttik eserler vermektir.
16

 

Savaş döneminin bütün ağır şartlarına rağmen dönemin yazarlarının 

kalemlerini ellerinden bırakmayıp eser vermeye devam ettikleri 

görülmektedir. Bu dönemin edebiyatında, savaşta yara alan insanların tutum 

ve trajedisi, çelişki içinde kalan topluma karşı şikâyet ve eleştiriler, geçmişe 

duyulan özlem ve hümanizm yazar ve şairlerinin eserlerinde görülen 

konulardır.
17

 

Odağına insanı alan hümanizm, insanla ilgili duygu, düşünce vb tüm 

değerlerle ilgilenir. Rönesans ve hümanizmin edebiyat üzerindeki etkisinin 

büyük olduğunu söyleyen Kara, çalışmasında Karaalioğlu(1965, 11)’na göre 

“Bu hareket bütün dünya için, yeni bir uygarlık döneminin başlangıcı oldu. 

Hümanistler ve Rönesansçı aydınlar bugünkü Batı uygarlığının dil, edebiyat 

ve eğitim öğretmenleri oldular.” demektedir.
18

 Bu tanımdan hareketle de 

                                                 
15

 Seon-lee Lee, Kim Hyeon-yang, ChaeHo-shik, Wögıginıl Wihan Hangug 

Munhaksa, A History of Korean Literature, Seul: Hangug Munhwa Yayınları, 

2012, s.102. 
16

 a.e., s.75. 
17

 Hatice Köroğlu, Kore Edebiyatına Genel Bir Bakış, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 2002, sy.12, s.210.  
18

 Ö. T. Kara, Toplumsal Olaylar Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın Türk ve 

Dünya Edebiyatlarında İzleri, The Black Sea Journal of Social Sciences, 2010, sy. 

2, s.76. 
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hümanizmin dil, edebiyat ve eğitim vasıtasıyla insanı güzelleştirmeye ve onu 

güzel olana, iyi olana sevk etmeye yönelik olduğu da anlaşılabilir.  

Hümanizmi temel alan eserlerde konunun işleniş şeklinin edebiyat 

ya da toplumun genel sorunlarından ziyade insanın varlık sorununu aktarma 

yönünde olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Om’da “Romanı bir 

insanın özgeçmişi olarak gören Lukacs’a göre, roman bir kişiyi merkez 

alarak yaşamı tanımlarken o kişinin çevresiyle birlikte genelini işleyen 

edebiyat biçimidir.”
19

 denilerek eserlerdeki hümanizm temasına vurgu 

yapılmaktadır. Daha çok bağımsızlık sonrası yazarı olarak bilinen Kim 

Dong-ri, Kore Savaşı esnasında göç etmeye maruz kalan mültecilerin 

dramlarını eserlerinde işlemesi bakımından dikkat çekmektedir. Hümanizm 

merkezli eserler veren yazarın, edebiyatı insanları savunmada bir araç olarak 

görüp daima desteklediği bilinmektedir. Kim Dong-ri’nin hümanizm temelli 

eserlerinden biri olan Heungnam Geri Çekilmesi (흥남 철수-Heungnam 

Çeolsu) adlı eserine de bu perspektiften bakıldığında eserde, savaş denilen 

amansız durumda bile insana olan sevgisinin her durumda var olması 

gerektiğini, insanoğlunun bu duygudan vazgeçmemesi gerektiğini 

vurgulamaktadır.   

İdeolojik farklılıkların oldukça fazla olduğu, çalkantılı bir dönem 

olan 1950’li yıllarda, eserlerinde işleyecekleri görüşlerde kısıtlamalar 

yaşayan dönemin yazarları hümanizme ideoloji sorunu yönünden 

başvurmaktan kaçınmışlardır. Bu durum hümanizm akımının hemen 

şekillenmediğini göstermektedir. Hümanizm akımına daha çok ideoloji ve 

ayrılma üzerine somut yaklaşımlar olmaksızın, bireysel kanaatler dile 

getirilmek istenildiğinde başvurulmuştur.  

Savaş döneminin temsili yazarlarından Hwang Sun-won, 

Namudıl Bitare Soda adlı romanda Kore Savaşı’nın olumsuz etkileri 

sonucu hayatları mahvolan insanları konu edinmiştir. Karakterlerin 

hepsinin başından geçen olayların başlıca sebebi sancılı savaş 

dönemidir. Burada temel malzeme savaşı hisseden karakterlerin benlik 

                                                 
19

 Hye-yeong Om, Savaş Sonrası Neslin Romanları Üzerine Bir Çalışma, Secong 

Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1992, s.25. 
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duygusu karmaşasıdır. Karakterin içinde bulunduğu sıkıntı halinden 

sıyrılmasını  

“…Bu sessiz ve engelsiz görülen boşluk neden yine 

önümü tıkıyor acaba. Gerçekten bu durum; sanki 

ağır mı ağır bir cam şişenin ucunu delmeye 

çalışmak ya da, zar zor adım atarak yürümeye 

çalışmak gibi bir hisse kaptırıyor insanı. Yine 

Dongho gelir aklına. Burnu karşıya bakan silahını 

hızla yanına alıp teker teker her adım atışında o 

ağır ve gösterişli cam şişe,  Dongho’nun ara sıra 

çizdiği vücut şeklini alır. Cam şişenin ucu, kendi 

bedenine bir şeylerin sıkı sıkıya yapışarak insanı 

nefessiz bırakan hali gibidir sanki. Dongho bir an 

nefes nefese kalıp, alnından terler dökmeye 

başlamıştır.” 
20

  

Öte yandan Bak Gyeong-ri’nin Kan Çıkıntısı (피의 능선-Pi’e 

Neungseon) adlı eseri de hümanizm ve antikomünist ideolojiyi birleştiren bir 

çalışmadır. Eserde düşmanlık propagandasının güçlü bir şekilde işlendiği 

görülmektedir. Eser yağmur sezonunda ortaya çıkan “Kan Çıkıntısı” 

muharebesinde sayısız mağlubiyetin sonunda bu çıkıntıyı işgal eden 

üsteğmen Won’un düşman karargâhlarını bombardımana tutup kendisinin de 

yara aldığı bir konu üzerine kurgulanmıştır.  

Çaresizlik halindeki insana her daim bir çıkar yol olduğunu ve içinde 

bulunulan şartları ılımlı bir bakış açısı ele almaya iten hümanist bakış açısı 

savaş dönemi halkın belki de en çok ihtiyaç duyduğu perspektiftir. Ha Geun-

chan’ın iki neslin acısını anlattığı Çileli İki Nesil (수난 이대-Sunan İdae) 

adlı eserinde 1 Mart  1919 Bağımsızlık Hareketi’nde bir kolunu kaybetmiş 

bir babanın Kore savaşı sonrası bir bacağını kaybeden oğluna verdiği 

tesellinin tam da bu nitelikte olduğu görülmektedir.  Eserde yer alan savaş 

mağduru baba ve oğulun diyalogunda: 

“- Baba! 

-Efendim? 

                                                 
20 Sun-won Hwang, Namudıl Bitare Seoda, Seul, Munhwasasangsa, 1986, s.17. 
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-Bu halimle ben artık nasıl yaşayacağım? 

-Ne demek nasıl yaşarım. Yaşamak için bir nefesin 

olması yeter. Böyle laflar etme.  

 ….  

-Bana bak,  kolumun biri olmasa da iyi yaşayamaz 

mıyım yani. Geri kalan baharları biraz daha güzel 

yaşayamayacaksın diye mi böyle diyorsun, 

yaşamak yaşamaktır, neden yaşayamayasın. 

-Onun yerine senin gibi kolumun birini kaybetmiş 

olmak daha iyi olurdu baba. Bacağının olmaması 

her şeyden önce yürümemde rahatsızlık verdiği 

için öldürecek beni.  

-Hey hey, öyle değil. Sadece düzgün yürüyebilirsen 

ne yapacaksın. Elini iyi kullanabilmelisin ki 

yaptığın işi düzgün yapabilesin.”
21

  

Baba oğul arasında geçen bu diyalogdan, yaşanılan kötü günlerin 

vermiş olduğu engelden dolayı umutsuzluk içinde olan Cinsu geleceğe dair 

endişeler taşırken, babasının umut dolu sözlerle ona cesaret verdiği 

görülmektedir. Burada aynı zamanda benzer zorluklara tabi olmuş insanlar 

arasında oluşan duygu birliğinin yol açtığı dayanışmada görülmektedir. 

4.2. Nihilizm (Hiçcilik) 

20. yüzyıla gelindiğinde tarihe damgasını vurmuş olan pek çok 

savaşa tanıklık edilmiştir. Ve insanların tanıklık ettiği bu acı görüntüler 

duygularında çöküntüye ve karmaşaya sebebiyet vermiştir. İnsanların alt üst 

olmuş duygularını dile getirmede bir araç olan nihilizm terimi ilk kez 

eleştirici bir anlamda Alman filozofu F.H. Jacobi tarafından filozof Fichte’ye 

yazdığı mektupta kullanılmıştır.
22

 Çoşkun Karataş (2014)çalışmasında 

Bülent Diken’in nihilizme bakış açısına “kökenine bakıldığında nihilizm 

                                                 
21 a.e., s. 17-18. 
22 Nazan Coşkun Karataş, Rusya’da Nihilizmin Gelişmesi ve Edebiyata Yansıması, İDİL, 

2014, C.3, sy. 12, s. 29. 
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sözcüğü acıyı, çatışmayı ve antagonizmayı (tezat olma) kabul edememe 

halini anlatır.”
23

 şeklinde yer vermiştir. 

“Dalgın dalgın çiçek tarlasına baktı. Birkaç 

gündür hissedemediği çiçeklerin özgünlüğünü 

hissetti. – İnsanlar çiçeklere çeşitli anlamlar 

yükledi. Tutku, keder, hüzün, azamet, kötülük, öfke, 

iki anlamlılık, nezaket, delilik ilacı.- Fakat çiçekler 

sadece güzelliktir. Zamanı geldiğinde açılıp 

zamanı geçtiğinde kapanan. Fakat insanlar 

çiçeklere de istediği gibi anlamlar yükledi. İnsan 

kendini renklerle ayırıp parçalar oluşturup 

birbirinin göğsünü keskin bıçağa hedef yaptı.” 
24

 

Ayrılmış aileler, savaşın yaraları, yaşam alanını kaybetme, kimlik 

kaybı, geleneksel inançları yitirme gibi durumlar halkın en çok maruz 

kaldığı durumlar olmuştur. Yazar Ha Geun-chan’ın Japon Sömürgeciliği 

Dönemi ve Kore Savaşından etkilenmiş bir ailedeki iki neslin acılarını 

anlattığı Sunan İdae adlı kısa romanında zorluklar, baskılar ve savaş 

durumlarının insanoğluna yaşatmış olduğu hiçlik duygusunu dile getirdiği 

görülmektedir.  

“Tam da bu istasyon bahçesinde aşağı yukarı 100 

kişi toplanıp şamata etmekteydi. O sırada Mando 

da ayaklarını sürümekteydi. Treni beklemekte 

oldukları için, hiçbiri kendi çocuğunun nereye 

gideceğini bilmiyordu. Tabii ya arabaya bin 

denildiğinde binen insanlardı. Askere alınmak için 

sürüklenerek götürülen insanlardı.” 
25

  

Askerden döneceği haberini aldığı oğlunu beklemek için istasyona 

koşup beklemeye koyulan Mando’nun o an ki durumunun tasvir edildiği 

alıntıda, savaş durumunda olan halkın önemsiz bir varlık olarak görüldüğüne 

dikkat çekilmektedir. Halktan bir robot gibi verilen tüm emirlere uyması 

beklenmektedir.  

                                                 
23 a.e., s. 41. 
24

 U. Seon, Bulggod, Mungagwajiseongsa, Seul, 2006, s.100. 
25

 Geun-chan Ha, Sunan Idea, Seul, Munhakgwa Ciseongsa, 2006, s.10. 
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Savaş ortamındaki yıpranmış insan psikolojisini eserlerine yansıtan 

yazar bir diğer yazar Son Chang-seop ise Ingyeoingan (잉여인간- Fuzuli 

İnsan) adlı eserinin isminden de anlaşılacağı gibi savaş ortamındaki 

insanların geri itilmesi, horlanması gibi noktalara değinmektedir. Yazarın 

savaşı konu edinen temsili eserlerinden olan Bi Onın Nal (비 오는 날- 

Yağmurlu Gün) Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan üç gencin savaş 

sonrası harap olmuş hayatları Kore toplumunda sekteye uğratılmış insanlığın 

sembolü olarak görülmektedir. Yazar bu eserdeki insanların yaşamları 

aracılığı ile savaş sonrası Kore toplumunda hâkim olan hiçlik duygusu ve 

umutsuzluğu ifade etmektedir. İnsanların savaş sonrası maruz kaldıkları 

düşük hayat standartlarından dolayı barındıkları evlerde sorunlar meydana 

gelmektedir. Yaşanılan sorunlar ve buna ek olarak maddi problemler eserin 

kahramanları üzerinden yansıtılmıştır.  

Seon U-hwi’nin Bulggod (불꽃-Ateşten Çiçekler) adlı eserinde 

annesi uğruna eğitim hayatından vazgeçme düşüncesinde olan Hyeon’un bu 

niyeti aşağıdaki şekilde dile getirilmektedir: 

“Sonraki yıl Hyeon okuldan mezun olur. 

Arkadaşları lisede ya da iki yıllık üniversitelerin 

ilk yıllarında olsalar bile Hyeon daha şimdiden 

sadece eve geri dönmeyi düşünmektedir.  

Hyeon’un karakterini iyi bilen sınıf öğretmeni, 

onun oldukça ilgisiz olan bu davranışına şaşırır.  

Bu kadarı benim için yeterli. Kargaşa çıkarma 

düşüncesinde değilim. Eve geri dönüp annemi 

rahat bir şekilde yaşatma amacındayım.  

O zaman hayatın için bir hedefin? Gençliğe özgü 

bir tutkun? 

Evet, başkalarına zarar vermeden, o şekilde 

yaşamak,  

benim isteğim sadece bu kadar.” 
26

  

                                                 
26

 a.e., s.57. 
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Hyeon bu davranışı ile küçüklüğünden itibaren dedesinin ona 

yüklemiş olduğu hayırlı evlat rolünü tamamlamanın yanı sıra atalarına 

bakması gerektiği misyonunu da yerine getirmektedir. Eserdeki başkalarına 

zarar vermeden hayatına devam etme düşüncesi ile başkarakter Hyeon 

üzerinden humanist düşünceye yer verildiği görülmektedir. 

1950’li yıllardaki kaos ortamı aile yapılarına da yansımıştır. Bu 

yıllar ayrılmış ailelerin, savaşın yaralarının, yaşam alanı ve benlik kaybı ya 

da ahlaki inançlardaki değişime bağlı olarak çöküntülerin ortaya çıktığı bir 

dönem olmuştur. Bu nedenle dönem insanının içinde bulunduğu durumu 

gözler önüne sermek için nihilizm akımı da dönem yazarları tarafından 

oldukça sık başvurulan bir akım olmuştur.  

4.3.Realizm (Gerçekçilik) 

Her edebi akımda olduğu gibi realizmin doğuşu da felsefi bir 

düşünce sisteminin edebiyata ve sanata aktarılmasıyla başlamıştır. Kara 

(2010)’da realizm akımı “19. yüzyılda deneye dayanan bu ilimlerin 

gelişmesi özellikle de Auguste Comte’un pozitivizm felsefesi realist akımın 

doğmasına sebep olmuştur. Realizm, klasisizm gibi akıl ve sağduyu ile 

yetinmeyip bir anlamda aklı bilimin emrine verir, gerçeği bilimle sınırlamak 

ister. Tolstoy, “Savaş ve Barış” isimli ünlü romanını kaleme almadan önce 

aylarca yanında haritalarla savaş meydanlarını gezmiştir. Olağanüstü kişilere 

ve olaylara yer verilmez. “Realist eserde konu her gün görülebilen basit 

olaylardır.
27

 şeklinde tanımlanmaktadır. 

1950’lerdeki yazarların soyut ve ürkütücü konulara ilgi duyma 

eğilimlerine karşı isyanı ile yükselen yazar Seon U-hwi, insanoğlunun 

iradesine ve gerçekçi durumlara vurgu yapmıştır. Israrla kaos ortamın 

incelemelerini açığa vurma ve Kore Savaşı ve savaş sonrası dönemdeki 

ideolojik karışıklıkları incelemesinin altında yatan sebep, yazarın 

insanoğluna karşı duyduğu sevgidir. Bu yönüyle hümanist bir bakış açısına 

sahip olduğunu söylemek de mümkündür. Savaş dönemi temsili yazarları 

arasında olan Seon U-hwi’nin, Rus yazar Tolstoy ile benzer şekilde, Kore 

Savaşı’na bizzat katılarak oradaki deneyimlerini eserlerine işlediği de 

bilinmektedir. Fakat dönem yazarları her ne kadar realist bir anlayış 

benimseseler de bunu istedikleri oranda eserlerine yansıtamamışlardır. 

                                                 
27

 Kara, a.g.m., s.84-85.  
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Bunun sebebi savaş sonrası Kore Yarımadası’nda oluşan pek çok belirsizlik 

ve Kore Yarımadası’nda söz sahibi olmaya çalışan Amerika ve Sovyetler 

olmuştur.
28

  

Savaş durumunda güvenli olmayan bölgelerdeki halk tahliye yolu ya 

da kitlesel göçlerle başka ülke ya da şehirlerde hayata tutunma çabası 

vermektedir. Kore Savaşı dönemindeki göçlere eserlerden yola çıkıp 

baktığımızda daha çok ülkenin güneyinde yer alan Pusan şehri gibi güvenli 

bölgelere doğru yapıldığı anlaşılmaktadır. Savaşı bizzat tecrübe eden 

yazarlar tarafından da savaşın insanlar üzerindeki etkisini ve günün şartlarını 

gözler önüne seren çalışmalar ortaya çıkartılmıştır. Bunlar arasında Pak 

Yeong-chun'un Yongcodo Geunhe (1953) adlı eseri ateşkesten sonra 

değişimi yapılan hapishane mahkûmlarının psikolojik durumlarını tasvir 

ederken, Kim Dong-ri’nin Heungnam Cheolsu (1955) adlı eserinde Kuzey 

Koreli mültecilerin Heungnam Limanı’ndan yaptıkları toplu göç canlı bir 

şekilde resmedilmiştir. 
29

  

“Çin Kızıl Ordusu olağanca gücüyle Kore hattında 

yeni bir aşama başlattı. Bu umulmadık durum, 

kuzeybatı hattının Birleşmiş Milletler askerlerince 

çoktan çekilmeyi başlattığı gerçeği ile birlikte 

onlara iletilmiştir. 

Bu sözleri söyleyen kişi ile dinleyenler bir anlığına 

adeta kafalarının yerinden oynadığı bir zaman 

geçirdiler. Kısa bir süre sonra yeniden gerçeğe 

döndüler. Kuzeye doğru gitme niyetindeyken 

planlarını güneye doğru değiştirdiler. Diğer gün 

aralık ayının ilk günü, bu üç kişi yeniden 

Heungnam’a geri döndü.” 
30

 

Böylelikle Heungnam Cheolsu adlı eserin kahramanlarının göç 

serüveni başlamış olur. Göç etmek durumunda kalan üç kahramandan birinin 

                                                 
28

 Hatice Köroğlu Türközü, Modern Kore Edebiyatı Tarihi, Ankara, Likya 

Yayınları, 2017, s.113. 

29
 a.e., s.198. 

30
 Dong-ri Kim, Deungshinbul- Heungnam Cheolsu, Seul, Munhakgwa Ciseongca, 

2009, s.68. 
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şair, birinin müzisyen ve diğerinin ressam olması savaşın bütün sanatsal 

faaliyetleri etkilediğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Hükümet 

binaları ve Seul Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu üniversiteler,  

Pusan, Gwangcu, Ceoncu gibi şehirlere taşınıp savaş dönemi üniversiteleri 

olarak bu şehirlerde hizmet vermeye devam eder. Göç halinde olma durumu 

öğrencileri ve çalışanları bulundukları yerden başka bölgelere göç etmeye 

zorladığı için toplum yaşantısında tedirginliğin yanı sıra belirsizliğe de yol 

açmıştır. Yaşanan göçlerde en büyük toplanma bölgesi ülkenin en güneyinde 

yer alan Pusan şehri olmuştur. 

“Cheongcin’in güney, Wonsan’ın kuzeyinin doğu 

sahili bölgelerinde toplanan yüz bin mülteci 

arasında değişik sebeplerle Heungnam’da bir yere 

sahip olanlarla karşılaşmak da mümkündür. Fakat 

genellikle boş bir buzdolabı içine ya da başkasının 

evinin saçağı altında ya da kar ve buzla kaplı 

zeminin üstünde öylece yemek kaynatıp yiyip, 

uyuyan, üşüyen, nefeslerine oranla kar ve buza 

daha yakın olan denize bakarlar. İki gün önce 

gelen düşman askerinin girdiği raporu o an bile 

beyinlerinde yankılanmakta, gözdağı ve 

huzursuzluk içinde sadece gemiye binmeyi 

beklemektedirler.”
31

 

Savaş sonrası dönemi eserlerinde realizm akımının izlerinin tespit 

edilmesinin nedeni, Kore edebiyatının 1948 yılından itibaren tanışmaya 

başladığı realizm akımının savaş sonrasının hezimeti ile yakından 

ilişkilendirilmesidir.
32

  Kore'yi gerek toplumsal gerekse ekonomik yönden 

derinden etkileyen Kore Savaş'ı, yazar ve şairler tarafından edebiyat alanında 

değinilmesi gereken bir malzeme olarak görülmüş ve sonraki nesillere 

savaşın yıkıcılığını gösterebilmek adına bu konuda eserler vermeye 

yöneltmiştir. 

“Wongu da hayatındaki tehdidi hissetmeye başladı. 

Neredeyse bir aydır yağmur mevsimiyle gülüp 

                                                 
31

 a.e., s.97-98. 
32

 B. Cang, N. Co, S. Lee, Hanguk Geun-Hyeondae Munhaksa, KNOU Yayınları, 

2015, s.35. 
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oynadıktan sonra, ana kaynağı bulunmayan 

birikimlerini şuraya buraya harcamış oldu. 

Wongu’nun sahip olduğu sıkıcı oda da nemden 

rutubetlendi. Üstünü değiştirdiği kıyafetler ve 

yatak örtülerine kadar da küf olmuştu. Onlardaki 

küf sanki vücuduna girmiş gibiydi. Böyle bir gün, 

böyle kasvetli bir odada kendisine denk geldiği için, 

Dongog ve Dongug’un günü doğal olarak ağır ve 

üzgün geçmekteydi.” 
33

 

Bi Onın Nal adlı eserdeki kahramanların hayatlarının her an bir 

kargaşa halinde olup bir türlü düzene girmemesi savaş sonrası durumun 

gerçekliğini yansıtmaktadır. Bu durum savaşa maruz kalmış halkın yaşamı 

düşünüldüğünde yaşanılması çok muhtemel sahneler arasındadır.  

4.4. Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) 

Savaş edebiyatına dair çalışmalarda karşılaşılması kaçınılmaz bir 

diğer akım insan merkezli varoluşçuluk akımıdır. 1920-30’lu yıllarda 

Kore’de Shin Nam-chol ve Bak Chong-hong gibi felsefeciler tarafından 

çalışılan varoluşçuluk akımı, bağımsızlık sonrasında Kim Dong-shik, Yang 

Bang-shik gibi yazarlarla Kore edebiyatında kendine yer edinmiştir. 

Ayrılmanın yaşandığı 1948 yılından sonra hem güney hem de kuzey Kore 

edebiyatlarında teorisel olarak da yayılmaya başlamıştır.
34

 Kore edebiyatında 

yeni nesil edebiyatçılar edebiyat alanına 1945 yılında, yani Japon 

Sömürgeciliği Döneminden kurtulduktan sonra, kendilerinden önceki 

nesillerden farklı bir şekilde girmiştir. Edebiyatçılar Kore Edebiyatını 

üniversite seviyesinde geliştirip, hepsi de edebiyatın alt dallarında 

uzmanlaşmıştır. Çin karakterleriyle oluşmuş Kore edebiyatı, sijo
35

, roman, 

halk hikâyeleri, pansori
36

, tiyatro ve modern roman gibi çalışma alanları ilk 

                                                 
33

 Chang-seob Son, Ingyeoingan- Bi Onın Nal, Seul, Doosan Yayınları, 1997. 

34
 S. Cang, Nambukhan Silconcuıy Munhak Suyong Bigyo Yeongu, Hongik 

Üniversitesi araştırma desteği, 2001, s. 252. 
35

Sijo, en kısa formda yazılan geleneksel Kore lirik şiir türüdür. Bu tür Goryo 

Hanedanlığı’nın (918-1392) son döneminde yazılmaya başlanmış, Coson 

Hanedanlığı dönemine gelindiğinde ise çok fazla popüler olmuş ve müzik eşliğinde 

söylenmiştir (Ferendeci: 2014).  
36

Pansori, Coson Handanlığı’nın son dönemlerinde gelişip günümüze kadar ulaşan 

Kore’ye özgü bir performans sanatıdır. Pansorinin icrası, pansori sanatçısının yerde 
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göze çarpan alanlardır. Ayrıca kendini yenilemekte olan Kore edebiyatında 

yazarlarda Batı edebiyatında ortaya çıkan akımlara karşı bir öykünme olduğu 

görülmektedir. Bu durum savaş edebiyatında varoluşçuluk, nihilizm gibi 

insanı ya da var olan gerçekliği yansıtan akımların eserlerde işlenmesiyle 

kendini göstermiştir. 

Felsefe alanındaki yeri daha eskilere dayanan varoluşçuluk kavramı, 

II. Dünya Savaşı’nın meydana getirmiş olduğu yıkımla birlikte edebiyat 

alanında da daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır. ‘İnsan 

nedir? İnsanın varlığının anlamı nereden gelmektedir?’ gibi sorulara cevap 

arayan bu akımın en temel özelliklerinden birisi ‘bağımsızlık’ olgusunu elde 

etme çabasıdır. Bu yüzden kişi kendi varlığının değerini dış dünyada, yani 

toplumda aramak yerine özünde bulabilme gayretindedir. 

 

“Hayatta kalmamı sağlayan paradan 

bahsediyorum. Yemek yeyip, barınacak yeri 

karşılayıp, okul ücretini ödeyip, kitap satın 

alıyordu da, harcayacağım para denilen maddeyi 

hiçbir zaman ‘kendim’ denilen şeyin soyulduktan 

sonra içinde bulunan şey olarak hissetmemişti. 

Genç ve zavallı kitap kurdu bir çocuk. ‘Kendi-

Benim’ sözünün içinde yemek ve ayakkabı, çorap, 

kıyafet, yorgan, kalacak yer, faturalar, yatak, 

şemsiye... Bu tarz eşyalar girmedi. Aksine bir 

eşyadan bunların hepsi çıkarıldıktan sonra arda 

kalan şey ‘kendi’ndi. Her şeyi içine alıp bir 

sonrakine değin muazzam bir şekilde kalacağına 

şüphe olmayan son şey. Düşünce felsefesinin 

çekirdeğinde Myeong-cun anlamı, var olan 

‘kendi’dir. Babası, onun ‘ben’inin içeriği olamazdı. 

Annesi, onun ‘ben’inin bir ferdi olamazdı. ‘Ben’ 

                                                                                                                   

oturarak bug (북- Bir çeşit Kore geleneksel davulu.) çalan kişinin vuruşları ile 

uyumlu olarak şarkı ve sözlü kısımları söyleyip, dans ederek bir hikâyenin 

anlatılması biçiminde ortaya çıkmaktadır (Choi, 2010:84).  
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odasında sadece Myeong-cun bulunmaktaydı. ‘Ben’ 

bir meydan değil. O, bir odaydı.”
37

  

 Gwangcang adlı esere bakıldığında ‘meydan’ anlamına gelen 

‘gwangcang- 광장’ ve ‘oda’ anlamına gelen ‘milshil- 밀실’ olmak üzere iki 

kavram göze çarpmaktadır. Buna göre insanın varlığı ya gwangcangda, yani 

başkalarına müdahale imkânı veren bir ortamda, ya da milshil olan kendi 

içinde, benliğinde kendine yer edinir. Buna göre romanın başkarakteri olan 

Myeong-cun Kuzey Kore’nin komünist rejimini gwangcang, Güney 

Kore’nin kapitalist sistemini ise milshil olarak görür. Yukarıdaki alıntıda da 

kendisinin bir milshilde bulunduğunu ve orasının sadece ona ait olduğunu, 

her ne kadar anne-babası onun ihtiyaçlarını giderse de bu durumun onların 

Myeong-cun’un odasına girmesine olanak sağlamadığına, ihtiyaçlarını 

karşılamakla milshiline girme gibi bir haklarının olmadığına vurgu 

yapılmaktadır. Bu yönüyle başkarakter Myeong-cun, tam manasıyla 

varoluşçu bir karakter görüntüsü çizmektedir. Ayrıca Myeong-cun’un bu 

tutumu akımın kurucusu J. P. Sartre’ın “Bilinç tarafından imlenen şey, şu 

masanın, şu tütün paketinin, lambanın varlığıdır, daha genel olarak dünyanın 

varlığıdır. Bilinç şunu gerektirir: görünenin varlığı yalnızca göründüğü 

sürece var olmamalıdır. Bilinç için olanın fenomen ötesi varlığının ta kendisi, 

kendisidir.” sözleri ile de örtüşmektedir. 
38

 

Varoluşçuluk akımının temsilcileri arasında gösterilen yazarlardan 

Cang Yong-hak, 1950'lerdeki yazarlar arasında kendine has yönüyle bilinir. 

Yazarın varoluşçuluk akımını işlediği temsili eseri olarak Yohan Şicib 

(요한시집- Yohan’ın Mektupları) adlı çalışmasını söylemek mümkündür. 

Roman, başkarakter Dongho'nun çocuk asker olarak savaşa katılmaya niyet 

ederken oluşan üzüntüsünü ve esir kampında tanıştığı Nuhye aracılığıyla 

insanoğlunun varlığının özü ve özgürlük sorunu hakkındaki endişelerini 

konu edinmektedir. 
39

   

“Oraya doğru akıp giden ışık olmadan bu gökkuşağı 

renginin evinin de dışarıdaki dünyada var olduğu 

                                                 
37

 In-hun Choı, Gwangcang, Seul, Moonji Yayınevi, 2010, s. 68-69. 
38

 J. P. Sartre, Varlık ve Hiçlik- Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, Çev. T. Ilgaz, 

G. Eksen Çankaya, 7. bs., İstanbul, İthaki Yay., 2009, s. 36.  
39

 a.e., s.101. 
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düşünülemez, nereden bakılırsa bakılsın bir sarp 

kayalıktan ziyade demir ve taşa benzediği için aksine 

beyaz turp gibi gözüken pencere deliğinden çıkamaz 

mıyım düşüncesini tam da o anda gerçeğe dönüştürmesi, 

yeraltında yaşamakta olan tavşanların hava almazlarsa 

bir saat bile yaşayamayarak o havanın varlığına 

uyanamamalarına kıyasla ne kadar da şaşırtıcı bir keşif, 

keşiften ziyade bir icadı başarmaktır.” 
40

 

20. yüzyıla özgü biçimiyle varoluşçuluk, II. Dünya Savaşı’nın 

yarattığı maddi ve manevi yıkımın içinden yeni bir arayış biçimi olarak 

ortaya çıkmıştır. İnsan varlığının büyük bir tehlike içinde olduğunu, insanın 

dengesiz ve kararsız bir dünyada yaşamak zorunda bırakıldığını, “dünyaya 

atılmış” olduğu vurgulamıştır. 

“-Annem ara ara aklıma gelse de, babam hayatta 

olduğu için sadece çok yakınımda olduğu zamanlar 

gerçekten görmek istesem de, pek aklıma gelmiyor. 

Yetim bir çocuktan farksız olan hayatım olmasına 

rağmen aile bireylerini özlediğim ya da aklıma 

geldiği pek olmaz. 
41

 

“Hala bir sevgilisi olmadığı aklına gelir. Fakat o 

an da bir kadınla aşk yaşamanın oldukça zahmetli 

bir şey olduğunu düşünür. İstediği kadının 

kendisine hareket edemeyeceği şekilde bir aşkı 

yaşattıktan sonra bulunduğu yerde ölüverip, ona 

hiçbir kısıtlama yaşatmadan sadece doygunluk 

hazzına sahip olmak istemektedir.” 
42

 

Yine yazar Choi In-hun’un eserinden alıntıların görüldüğü 

yukarıdaki örneklerde varoluşçuluk akımının izlerini açık bir şekilde görmek 

mümkündür. Alıntılarda bireysellik ön plandadır. Bu durum özellikle son 

alıntıda daha belirgindir. Eserin kahramanı Myeong-cun bir yandan tutkulu 

bir aşkı arzularken öte yandan sevgilisinin kendisine bir sınır çizmemesini, 

                                                 
40

 Y. Cang, Yohan Shijib, Seoul, Samseong Press, 2005, s.13. 
41

 a.g.e., s.68. 
42

 a.e., s.39. 
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hatta kendisini tutkulu bir aşkı yaşattığına inandırdıktan sonra bir köşede 

ölmesini dilemektedir.  

Daha önce de bahsi geçtiği üzere varoluşçuluk akımı her ne kadar 

yoğun olarak savaş sonrasında insanlarda meydana gelen varlıklarını 

sorgulama sorunsalına eğilse de, bu edebi akımla tanışılması savaş öncesi 

döneme dayanmaktadır. 1948’lerden itibaren tanışılmış olan varoluşçuluk 

akımı, savaş sonrasının acımasız ortamı ile üstü kapalı bir bağlantı kurarak 

kabul gören bir eğilim olmuştur. Bu dönemin romanlarında varoluşsal 

sezilerin yer bulması bundan kaynaklanır. 
43

  

“Bireyin odası ve meydanı birbirine nüfuz ettiği 

dönemde, kişinin içi rahatladı. Sadece meydanı 

olup odası olmayan rahipler ve yöneticilerin 

döneminde dünyada hiçbir şey yoktu. Odayla 

meydan ayrıldığı günden beri, keder baş gösterdi. 

Bu durum içinde hayatı sorgulamak isteyen kişi 

meydanı asla bulamadığında ne yapmalı?” 
44

 

Varoluş ve yaratıcı konusuna da değinmiş olan J. P. Sartre bu 

konuda “Eğer varlık Tanrı’nın karşısında var olmaktaysa, bu, varlığın kendi 

kendisinin dayanağı olmasındandır, tanrısal yaratmanın en ufak izini bile 

taşımamasındandır. Kısacası, kendinde-varlık, yaratılmış bile olsaydı, 

yaratma aracılılığı ile açıklanamazdı, çünkü kendinde-varlık varlığın 

yaratılışının ötesinde sahiplenmektedir. Bu “varlık yaratılmamıştır” demekle 

aynı şey değildir.”
45

 sözleri ile açıklamaktadır. Burada da görüldüğü gibi 

özgürlük olgusunu edinme arzusunda olan birey merkeze kendini koymakta, 

kendinden yola çıkmaktadır. 

Savaş sonrası dönemdeki eserlerde daha yoğun olarak 

karşılaşabileceğimiz varoluşçuluk akımının insanın varlık anlamını 

sorgulamaya Soğuk Savaş Dönemi’nde itibaren başladığı bilinmektedir. 

Varoluşçu ulusal edebiyat teorisi, savaş sonrası dönem olarak adlandırılan 

gerçeklikten yola çıkan bir görüşle Kore Edebiyatı’nda eleştiri alanına 

                                                 
43

 Bu-il Cang, Nam-cheol Co, Sang-cin Lee, Hangug Gınhyeonde Munhaksa, 
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ideolojik bir derinlik katmıştır.
46

 Yazarlar bu süreçte insanoğlunun özünü 

anlamada daha derin çalışmalar yapıp, içinde bulunulan durumun üstesinden 

gelebilme yöntemi olarak insanoğlu ile ilgili duyguları ortaya 

koymuşlardır.
47

 

“… Öyle olduğu için ikiyüzlü olmak dışında 

yapabileceği başka bir şey yoktu. Onlarla gülüşüp 

oynaştığındaki yüzüyle,, tek kaldığında kendine 

döndüğündeki yüzü. Pek sosyalliği olmayan bir 

davranış değildi. Sadece bir arada olmalarında 

ipleri elinde tutma çabasında değildi.”
48

  

Savaş her daim onu tecrübe eden toplumlardan onların geleceğe dair 

umutlarını, sevdiklerini, yaşam alanlarını alıp götürmüştür. Savaşların çıkış 

sebeplerine bakıldığında çoğunun arka planında siyasi bir çıkar olduğu 

görülmektedir. Devletlerarası bu çıkar savaşları hiç kuşkusuz en fazla orada 

yaşayan masum halka zarar vermiş toplumda gıda yoksunluğu, parçalanmış 

aileler, topraklarından sürülme, ekonomik yönden çöküş, evlerini yitirme, 

geleceğe dair planlarının elinden alınması gibi noktalarda sayısız yitirilişle 

karşı karşıya kalmaktadır.  Söz konusu yitirilişler her savaşın sonucunda 

olduğu gibi Kore Savaşı sonucunda da yaşanmıştır. Ülkenin Japon 

istilasından kurtulmasından hemen sonra ayrılma süreci, modern tarihin en 

büyük felaketi doğu-batı bloğunun Soğuk Savaş sisteminin kurulma süreci 

gibi karmaşık süreçlerden geçen Güney Kore halkı, savaş sonrasında da 

beklenildiği gibi ayrılma ve çeşitli olaylarla yakından ilişkili olmak 

durumunda kalmıştır.
49

 Ulusal kimliklerini kaybeden Kore halkını yeniden 

canlandırmak ve yaşanılan acıları bir sonraki kuşaklara aktarabilmek için 

yazar ve şairler gibi aydın kesime büyük görevler düşmüştür. Bu doğrultuda 

eserlerini kaleme alan şair ve yazarların işledikleri konuların kimilerinde 

yitirilen uluslarını iyileştirme, kimilerindeyse kendi tarihlerini iyileştirme 

çabası içerisinde olan insanlara ön ayak olma çabası görülmektedir. 
50

   

 

                                                 
46

 a.e., s.102. 
47

 a.e., s.102-103. 
48

 a.e., s. 37-38. 
49

 a.e., s.10. 
50

 a.e., s. 3.  
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Sonuç 

Savaşı tecrübe eden milletlerde bariz şekilde ortaya çıkan yıkımlar 

Kore savaşının ardından da meydana gelmiş ve bu yıkımlar elbette tüm 

alanları etkilemiştir. Çalışmada ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamına 

rağmen oluşturulan çeşitli yazar grupları ile ulusal edebiyatı canlandırma 

girişimleri olduğu anlaşılmaktadır. Oluşturulan bu yazar grupları savaş 

esnasında tüm umutlarını yitirme durumunda gelmiş halka moral vermeyi 

kendine görev edinmiştir. Bu durum kalem ehlinin kalemini elinden 

bırakmayarak gerek toplumsal fayda sağlama gerekse edebi çalışmalar 

verme yönünden durmadıklarını göstermektedir. 

Çalışmada Kore savaşı dönemi ağırlıkta olmak üzere, öncesi ve 

sonrası dönemlere de kısaca değinilerek, yazarların içinde bulunulan şartlar 

gereği eserlerinde yoğun olarak kullandıkları akımlara göz atılmıştır. 

Burada incelenen eserler sadece roman türü üzerinden ele alınmıştır. 

Eserler Çileli İki Nesil (수난 이대-Sunan Idae), Yağmurlu Gün (비 오는 

날-Bi Onın Nal) gibi döneme damgasını vuran ve dönemi en iyi şekilde 

yansıttığı yönünde Kore edebiyat camiası tarafından da kabul görülüp Son 

Cang-seob, Ha Geun-chan gibi dönemin temsili yazarları tarafından ele 

alınmış olan eserler arasından seçilmiştir. Çalışma neticesinde dönemin 

savaş konulu eserlerinde ağırlıklı olarak hümanizm, realizm, nihilizm ve 

varoluşçuluk akımlarından yararlanıldığı görülmüştür. Ayrıca akımlardan 

bazılarının savaş sonrası dönemde Kore edebiyatında daha yoğun olarak 

yer aldığı anlaşılmaktadır. Fakat bu durum o döneme ait eserlerin sadece 

bu dört akım üzerinden kaleme alındığı anlamına gelmemektedir.  

Savaş döneminde şair ve yazarlar gibi aydın kesim de toplumun 

diğer fertleri gibi savaşa katılmak durumunda kalmıştır. Savaş esnasında bu 

kişilerden kimileri hayatını yitirirken kimileri de çeşitli yaralanmalara 

maruz kalmıştır. Savaşa katılmış yazarlar edindikleri tecrübeleri eserlerinde 

işlediği için bir ülkenin savaş döneminde içinden geçtiği durum, savaşın 

halkın psikolojisine yansıması ve arka plandaki pek çok konuyu bu eserler 

aracılığı ile tahayyül etmek mümkündür. Bu nedenle özellikle savaşın 

yaşandığı dönemde verilmiş edebi eserlerin dönemin edebi değişimlerine 

ve savaşın edebiyata etkisini yansıtmada önemli kaynaklar olduğu 

düşünülmektedir. 
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JAPON SÖMÜRGECİLİĞİ DÖNEMİNDE KORE EDEBİYATI’NA 

ETKİ EDEN EDEBİ AKIMLAR 

Merve KAHRIMAN
*
 

Giriş 

Edebiyat, hayatı anlamak, yorumlamak ve tanımak için en değerli 

araçlardan biridir. Gerçekleştiği dönemin siyasi, tarihi, kültürel, sosyolojik 

olaylarından etkilenir ve dönem hakkında bilgi edinmeye ve anlamaya büyük 

ölçüde ışık tutar. Farklı duyguların ve tecrübelerin aktarıldığı edebiyat 

ürünleri okuyucularını sosyal, kültürel ve duygusal yönden geliştirir ve 

onların düşünce dünyalarını zenginleştirir. 

 Toplumsal gelişmeler ve değişmeler, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, bireysel özelliklerin değişimi, siyasal yönetim özellikleri ile 

dönemin felsefi anlayışı ve toplumsal ekonomik şartlar sanat konusundaki 

yaklaşım ve eğilimleri büyük ölçüde etkiler. Sanat anlayışında yaşanan bu 

değişimler neticesinde ortak fikirler öne sürülür, genel ilkeler çerçevesinde 

ortak bir düşünce altında toplanan ve bu çerçevede gelişen, ortak bakış 

açıları olan akımlar resimden müziğe, edebiyattan mimariye her tür sanat 

dalını etkiler. Edebi akımlar, sadece ortaya ilk çıktığı ülkede değil aynı 

zamanda dünya çapında birçok milletin edebiyatında etkili olmuştur ve o 

edebiyatın gelişmesine yön vermiştir. Edebi akımlar, sosyal, tarihi, siyasi, 

ekonomik ve ideolojik nedenlere bağlı olarak farklılık gösterirler. Realizm
1
, 

Romantizm
2
, Natüralizm

3
, Dadaizm

4
 gibi akımların manifestoları sadece 

                                                 
* Arş. Gör. Merve Kahrıman, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kore Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı (merve.kahriman@istanbul.edu.tr ). 
1
 İnançlardan, bilinçten ve algılardan bağımsız bir gerçekliğin olduğunu düşünen 

akımdır. 
2
 İnsanın aklından çok duygularıyla ilgilenen romantizm Avrupa’da asırlarca devam 

eden akılcı klasisizme karşı tepki olarak ortaya çıkar. Hülya Bayrak Yıldız, Tansu 

Açık, Batı Edebiyatında Akımlar, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

2018, s. 143. 
3
 Güzel sanatlarda, tiyatro ve romanda "doğa" ilkesini temel alır ve insanı fizyolojik 

bir varlık olarak inceler. 
4
 Savaşın getirdiği barbarlığı, gündelik hayatta ve sanatta yaşanan zorlamaları ve 

erotizmi eleştiren bir akımdır. 

mailto:merve.kahriman@istanbul.edu.tr
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kendilerinin sanat anlayışını değil aynı zamanda farklı ideolojileri ve dünya 

görüşünü yansıtır. Her bir edebi akım, her ulusta farklı bir güce ve 

sürdürülebilirliğe sahiptir; yer edindiği toplumun yaşantısına ve 

ideolojilerine yeni bir anlam ve aydınlık getirir. Seyit Kemal Karaalioğlu 

(1980), Dadaizm, Letrizm
5

, Sembolizm
6

, Hümanizm, Empresyonizm
7
 

akımlarını çağdaş edebiyat akımları olarak; edebi akımların bilim felsefe ve 

tenkitteki gelişmelerin etkisiyle daha sık değişmelerini modern çağla 

ilişkilendirdiği için Kübizm
8

, Sürrealizm
9

, Ekspresyonizm
10

, 

Egzistansiyalizm
11

 ve Fütürizmi
12

 modern edebiyat akımları olarak ayırmıştır.  

Her bir edebi akım bir öncekine tepki olarak ya da bir öncekinin uzantısı 

olarak ortaya çıkar. Romantizmin klasisizme
13

, realizmin romantizme tepki 

olarak ortaya çıkması buna örnek olarak verilebilir.  

Edebi akımların her ne kadar Fransa başta olmak üzere Avrupa 

ülkelerinde ortaya çıkmış olduğu söylense de sadece o coğrafyayı 

etkilememiştir. Batı’dan Doğu’ya birçok ülke, sanat ve edebiyat akımlarının 

etkisinde kalmıştır. Bunlardan birisi de Uzakdoğu ülkesi olan Kore'dir. Kore 

de çeşitli dönemlerde bu sanat ve edebiyat akımlarından büyük ölçüde 

etkilenmiştir. 

                                                 
5

 Harfçilik akımıdır. Şiirde kelimeleri değil harfleri temel alır ve harfler 

doğrultusunda farklı tarzda şiirler yazılır. 
6
 Simgecilik. Şiirin sırrı olarak kabul edilir ve realizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

7
 İzlenimcilik. Varlığın ve doğadaki unsurların kişiler üzerinde bıraktığı izlenimler 

ve duygularla ilgilenir. Sanat için sanat görüşünü benimser. 
8
 Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır ve dış dünyada olup bitenleri iyi 

gözlemleyip tespit ederek, sadece varlığın görünen taraflarını değil görünmeyen 

taraflarını da betimlemeyi amaç edinir. 
9
 Gerçeküstücülük. Bilinçaltı gerçeklerini yansıtmayı amaç edinir, akıl ve mantık 

değersizdir.  
10

 Dışavurumculuk. Duygular ve iç dünya ön plana çıkarılır. Pozitivizm, natüralizm 

ve empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.  
11

 Varoluşçuluk. Bireyin varoluşunu her şeyden üstün tutar ve varlığın 

araştırılmasını içerir.  
12

 Gelecekçilik. Durgunluktan uzak durmayı, hareketi ve canlılığı, dinamizmi ön 

planda tutar. Hızın güzelliğini vurgular ve gelenekselci kuralları reddeder. Yani 

yazılarında serbestlerdir. 
13

 Kuralcılık. Akıl ve sağduyu bu akımda her şeyden önemlidir. Yazar, kendi 

duygularını, tutkularını yazmaktan kaçınır. Anlatmak istediklerini açık ve net bir 

dille anlatmak durumundadır. 
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Yazarların Japon sömürge gerçeği ile yüz yüze gelip sosyalizm 

düşüncesini edebiyat yoluyla halka aşılamaya çalıştıkları dönem olan 1920'li 

yıllarda Batı düşüncelerinin Kore'ye girmesi ile Romantizm, Realizm, 

Natüralizm gibi edebi akımlar Kore Edebiyatı'nda etkisini göstermeye 

başlamıştır. Kore'de, 1910 yılından 1945 yılına kadar 35 yıl boyunca 

şiddetini artırarak devam eden Japon sömürgeciliği, edebiyatı büyük ölçüde 

etkilemiş ve dönemin edebiyatçıları halkı bilinçlendirmek, cesaretlendirmek 

ve bağımsızlık bilincini aşılamak amacı ile çeşitli eserler vermişlerdir.  

1. Kore'de Japon Sömürgeciliği Dönemi 

 Kore, stratejik konumundan dolayı Çin, Rusya ve Japonya gibi 

büyük devletlerin ilgi odağı olmuştur. Hal böyle iken büyük devletlerin 

tutumları karşısında devlet yöneticilerinin kimisi tarafsız veya kararsız 

kalırken kimi ise Japonya karşıtı ve Rus yandaşı olmuştu.  

Bu Rus yandaşları arasında Kral Kojong’un eşi Kraliçe Min de 

bulunuyordu. Kojong, Japonya ve Rusya arasında tarafsız veya kararsız 

kalırken Kraliçe Min, Coson’daki Japon egemenliğini Ruslar aracılığıyla 

ortadan kaldırmaya çalıştı. Tüm bunların sonucunda Cosonlular arasında 

Japon aleyhtarlığının arttığını gören Japon elçi Miura Goro, Coson’daki bu 

sorunu ortadan kaldırmak için bir suikast hazırlayarak 8 Ekim 1895 gecesi, 

Kraliçe Min’i gizlice öldürtmüştür. 
14

 Daha sonraki yıllarda ise Kral Kojong 

Japonya tarafından tahttan indirilmiş ve yerine oğlu Sunjong tahta çıkmıştır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere Japonya, aleyhtarlarını ortadan kaldırarak 

Coson üzerindeki hâkimiyetini sorunsuz bir şekilde sürdürmek istemiştir.  

22 Ağustos 1910 tarihinde ise Kore'ye Japonya tarafından İlhak 

Anlaşması (한일병합) imzalatılmış ve bu anlaşma ile Kore, 35 yıl sürecek 

bir işgal altına girmiştir. Aynı zamanda bu anlaşma ile Kore'nin iç ve dış 

yönetim yetkileri Japonların eline geçmiştir. Büyük devletler arasında 

yaşanan Kore'yi elde etme çabalarını 19. yy. sonlarında Japonya kazanmış ve 

1910 yılında da Coson Hanedanlığı
15

 ister istemez Japonların boyunduruğu 

altına girmiştir. 1910 yılından itibaren Kore bağımsız bir ülke olarak değil 

kültürel bir varlık olarak 35 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Bu sömürge, 

                                                 
14

 Eun Kyung Jeong, Kore Milliyetçiliği, İstanbul, Likya Yayınları, 2016, s.69. 
15

 1392-1910. Japon Sömürgecilik Dönemi'ne kadar modern Kore topraklarında 

yaklaşık 600 yıl boyunca hüküm sürmüş bağımsız devlet. 
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2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilgisini ilan etmesi sonucunda son 

bulmuştur.  

Kore'nin Japonya'ya ilhakı ilan edilir edilmez Coson'un fiziksel 

toprakları Japonya'nın bir parçası haline gelmiştir. Japonya’nın katı 

yaptırımlarından dolayı Koreliler kendi topraklarında birer yabancı gibi 

yaşamaya başladı. Koreliler, kendilerine Japonlarla eşit hakların 

sağlanmadığı bu yönetimden oldukça şikâyetçiydi. Japonlar, Korelilerin 

gerek insan gücünü gerekse doğal kaynaklarını sömürmeye başlamıştı. 

Yönetim, yargı ve askeri güç Japonların elinde idi. Eğitim müdürleri de 

Koreliler yerine Japonlardan seçilir olmuştu. Basın ve medyanın yayın 

yapması da yasaklanmıştı.   

 Sömürgecilik yıllarında Coson'da eğitimin amacı Japon 

imparatoruna bağlılık ve boyun eğmek şeklinde idi. Cosonlular; Japon 

imparatoruna, atalarına ve tanrılarına itaat etmeye zorlanıyorlardı. 1938 

yılında Coson dilinde öğretim yasaklandı ve Japonca resmi dil oldu. İlk ve 

ortaokullarda Japon dili ve Japon tarihi zorunlu hale getirildi. Kısacası 

öğrencilerin öğrenmiş olduğu birçok şarkı, şiir, masal ve tarihi bilgiler 

Japonca idi.  

 Japonların kültürel siyasetleri, Coson ulusalcılığının ve de ırk 

bilincinin yok edilmesine yönelik olmuştu. Cosonluların Japon adları ve 

soyadları almaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca halk toplantıları yapmaları, 

siyasi ve sosyal örgütlenmeleri, ulusal bayraklarını sergilemeleri, silah 

bulundurmaları yasaklandı. Yapılan dini törenler ise polis gözetimindeydi. 

Aynı zamanda konuşma ve basın özgürlükleri de kısıtlanmıştı. Tüm bunlara 

rağmen Coson'un ulusalcılığı asla değişmedi. Bu da Japon 

sömürgeciliğinden kurtulma isteğini artırdı. Korelilerin egemenliğini 

yeniden elde etmeleri için kendi aralarında örgütlenmiş birkaç topluluk 

tarafından çeşitli ayaklanmalar gerçekleştirildi. Kasım 1918'de Kore dışında 

bir araya gelindi, 39 kişilik bir grup tarafından "Kore Bağımsızlık Bildirgesi" 

yayınlandı. Ertesi yıl 8 Şubat 1919'da ise Japonya'da öğrenim görmekte olan 

öğrenciler tarafından benzer bir bildirge daha yayınlandı. Tüm bunlar 

Japonya tarafından bastırılmış olsa da halkın direnişi durmadı ve yakın 

gelecekte kitlesel bir direnişin patlak vermesi olağan duruma geldi.  

1 Mart 1919 yılında tüm halk ulusal bağımsızlıklarını elde etmek 

için yürüyüş eyleminde bulunmuştur. Dönemin önde gelen şairi Çö Nam Son 

tarafından "Bağımsızlık Bildirgesi" yazılmış ve birçok edebiyatçı da bunu 
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imzalamıştır. Bu bildirge ile iyi bir şekilde örgütlenmiş olan göstericiler, 

Kore'nin bağımsızlığı için sokaklarda gösterilerde bulundular. Yıllarca 

evlerde gizli tutulan ulusal Kore bayrağını eline alanlar sokaklara çıktı ve 

büyük şehirlerde başlayan gösteriler küçük şehirlere ve kasabalara kadar 

yayılmış oldu. İlk etapta genç nüfus ve dini liderler tarafından başlatılan 

gösteriler çiftçiler ve emekçilerin de katılımı ile büyük kitlelere yayılmış 

oldu. Bu gösteriler yurtdışında bile büyük ses getirdi. Kore halkı her ne 

kadar bu Bağımsızlık Hareketi'nde başarıya ulaşamamış olsa da zafere giden 

yolda büyük bir adım atılmış oldu. 1 Mart Bağımsızlık Hareketi'ne 

katıldıkları için birçok meslek grubundan kişiler Japon hükümeti tarafından 

tutuklanmış, on binlerce kişi de Japonlar tarafından açılan ateşle hayatını 

kaybetmiştir. Tutuklananların büyük çoğunluğu çiftçilerden oluşuyordu. 

Bunu sırası ile öğrenciler ve aydınlar, tüccarlar veya sanayiciler, emekçiler 

ve diğerleri takip etmiştir. Bu olayın ardından halk birbirine daha da 

kenetlendi ve Japonya karşıtı işbirlikleri ve birleşmeler büyük bir ivme 

kazanmış oldu. Kore halkı bağımsızlık gösterilerine aralıklarla devam etti.  

Kasım 1929 tarihinde, Gwangju öğrencileri tarafından kitlesel bir 

yürüyüş düzenlenerek, Japonya'nın ırkçı ayrımcılığına ve çarpık sömürgeci 

eğitime son verilmesi yönünde talepte bulunuldu. Bu protestolara katılan 

600'e yakın öğrenci ise okuldan atıldı.  

1941 yılında 2. Dünya Savaşı başladığında Çin'deki Çungking'teki 

Kore Geçici Hükümeti bağımsızlığı elde etmek için Japonya'ya karşı savaş 

ilan etti. 1943 yılında ise Japonya teslim olduğunu duyurdu. Bunun ardından 

1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile birlikte Kore 

bağımsızlığına kavuşmuş oldu.  Bağımsızlığın ardından Amerika ve 

Rusya'nın talepleri doğrultusunda Kore Yarımadası 38. enlemden Kuzey ve 

Güney Kore olmak üzere ikiye bölündü. Bu da ileriki yıllarda Kore 

Savaşı'nın başlaması ve yeni acıların yaşanması demekti. 

1910-1945 yılları arasında Coson, Japon sömürge yönetimi altında 

çok zor günler geçirmiş olsa da gelişmelerin yaşandığı alanlar da olmuştur. 

Bu dönem boyunca birçok değişiklikler meydana gelmiş; Coson, Japon 

imparatorluğu için çok değerli, yarı sanayileşmiş, çağdaş bir sömürge 

durumuna getirilmişti. En belirgin değişiklikler de endüstrileşme ve ulaşım 

alanlarındaydı. Aynı zamanda belirli bir toplumsal dönüşüm de olmuş, nüfus 

artmış, büyük kentler kurulmuştu. Bunlara karşın, bilim adamı ve becerili 

işçiler yetiştirmeme biçimindeki sömürge siyasetinin kasıtlı eğitiminden 
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ötürü kültür ve eğitim alanlarında daha az ilerleme kaydedilmişti. Ucuz, 

beceri gerektirmeyen işgücü bol olduğundan, 1910'dan kısa süre sonra 

gelişmeye başlayan hafif sanayi büyümesini az da olsa sürdürdü. 
16

 

Japon sömürgeciliği döneminde yaşanan çeşitli acılara rağmen 

sömürgecilikle birlikte Kore yarımadasına çağdaşlık göstergesi olan okul, 

hastane ve banka gibi kurumlar inşa edildi. Aynı zamanda elektrik sistemleri 

ve raylı sistemler de bu dönemde Kore'ye gelmiş oldu. Fakat yine de bu 

aydınlanmanın da sömürgecilikten kaynaklı birtakım sınırlamaları olmuştur.  

2. Japon Sömürgeciliği Döneminde Kore Edebiyatı 

Felsefî paradigmaların değişmesi, bilim ve teknolojideki yenilik ve 

buluşlar, değişen siyasi, toplumsal ekonomik şartlar sanat konusundaki 

yaklaşım ve eğilimleri değiştirir. Bu eğilimler belli bir ortaklık düzeyine 

gelir, genel ilkeler etrafında ortak bir sanat anlayışı meydana getirilir ve bu 

yönde eserler verilirse bunlar bir akım niteliğine kavuşur. 
17

 

Kore edebiyatına edebi akımların etki etmiş olduğu dönemlerden biri 

de psikolojik olarak buhranların yaşandığı, halkın birçok zorlukla yüz yüze 

geldiği, toplumsal ve ekonomik şartların değişiklik gösterdiği, özgürlüklerin 

elinden alındığı dönem olan Japon sömürgecilik dönemidir. 

 1910 yılından 1919 yılına kadar olan dönem Koreli edebiyatçılar 

tarafından karanlık çağ olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde ne halk ne de 

edebiyatçılar düşüncelerini ve duygularını açıkça belirtebiliyordu. Japon 

karşıtı yazılar yazan edebiyatçılar ise tutuklandığı için ifade özgürlüğü 

tehlikeye girmişti.  

  Fakat yine de kimi yazarlar halkı cesaretlendirmek, onlara 

bağımsızlık bilincini aşılamak, kimi zamansa halkın acılarını ve ıstırabını 

dile getirmek, tarihlerine sahip çıkmalarını sağlamak için çeşitli eserler 

kaleme alıyorlardı. Bazıları ise ulusal bağımsızlık için kendilerini feda 

etmekten kaçınmıyordu.  

  Sömürgecilik dönemleri olan 1910 ve 1945 yılları arasında Kore 

edebiyatının gelişimini genel hatlarıyla inceleyecek olursak aşağıdaki gibidir. 

                                                 
16

 Andrew C. Nahm, Kore Tarihi ve Kültürü, çev. Ali Rıza Balaman, İzmir, Ege 

Üniversitesi Basımevi, 1998, s. 149. 
17

 a.e., s.26. 
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2.1. 1910'lu Yıllarda Kore Edebiyatı 

Japon sömürgecilik döneminde her alanda olduğu gibi edebiyat 

alanında da kısıtlamalar ve yasaklamalar mevcuttu. Birçok yazar risklerden 

dolayı sesini çıkaramıyordu. Yurtdışına öğrenim görmek için giden gençlerin 

ise sessiz kalmaktan başka çareleri kalmamıştı. Birkaç önde gelen aydın 

kesim ve yazarlar, gelenekselci ve cahil halkı bilinçlendirmek adına eserler 

vermeye gayret gösteriyorlardı. Dönemin edebiyatçıları için halkın üzerinde 

toplum ve politika bilincini uyandırmak çok önemli idi. Halkta ise 

"aydınlanma"
18

 düşüncesi daha da güçlenmeye başladı. Fakat bu aydınlanma 

düşüncesi, sömürge döneminden önceki aydınlama düşüncesi ile farklı 

özelliklere sahipti. 1910 yılından önce Kore'nin bağımsızlık konusundaki 

farkındalığından doğan aydınlanma düşüncesi, 1910 yılından sonra 

sömürgenin getirdiği etkiden dolayı siyasi düşünceleri beraberinde 

getiremedi. 

Bu dönemde çeşitli dergi, gazete ve kitapların yayımlanması 

yasaklanmıştır. 1910 yılından kurtuluşa kadar olan dönemin en önemli 

gazetesi olarak "Günlük Gazete" (매일신보-Meil Şinbo) gösterilmektedir. 

1900'lü yılların başlarında çağdaşlaşmaya ve aydınlanmaya yönelik 

öğeleri içerisinde barındıran  "Yeni Edebiyat"
19

 kavramı ortaya çıkmıştır. 

Her ne kadar bu bağlamda yazılan eserler çağdaşlaşmayı ve aydınlanmayı 

amaç edinmiş olsa da tam anlamıyla kabuğundan sıyrılamamış ve geleneksel 

ahlaki değerleri, geleneksel yazı biçimi ve tarzı eserlere yansımaya devam 

etmiştir. Bu dönemin en önemli edebiyatçılarına İ Gwang Su, Kim Donğ İn, 

Cu Yo Han gibi isimleri örnek verebiliriz. 

Toplumsal yapının değişiminden kaynaklı eski yazım biçiminden 

farklı yeni türlerin ve içeriklerin denendiği eserlere olan ihtiyaç, halk 

gazetelerinin basımı, meslek olarak yazarlığın doğuşu, aydınlanma düşüncesi, 

Çin ve Japon romanlarının etkisi ve Korecenin kullanım hareketi gibi 

sebeplerle "yeni roman" ortaya çıkmıştır. "Yeni roman" türünün konusu 

                                                 
18

 Akıl ve mantığın önemini vurgulayan düşünce sistemidir. 17. ve 18. yüzyılda 

Avrupa'da ortaya çıkan aydınlanma düşüncesi sonraki yıllarda Kore'yi de 

etkilemiştir. Aydınlanma doğrultusunda çok eskiden beri Kore'de süregelen 

Konfüçyanizm öğretileri geçerliliğini yitirmeye başlamış, sınıf sistemi kaldırılmış ve 

Kore alfabesi olan Hangıl resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
19

 "Yeni Edebiyat", "Yeni Roman" ve "Yeni Şiir" olarak ikiye ayrılır. 
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modernizm
20

 öncesi toplumu eleştirme, özgürlük hareketi, kadın erkek 

eşitliği ve yeni eğitim sistemi olmuştur.  

Batı ve aydınlanma temelli eserler, 1910 yılında İ Gwanğ Su'nun 

eserleri ile birlikte edebiyat sahnesine adımını atmıştır. Özgür düşünceyi 

oluşturmak ve kendine özgülüğünü ifade etmek için eserlerinde genellikle 

evlilikle ilgili aile düzenlemesi ve geleneksel yapıdaki katı görüşleri bir 

kenara koyup modern ve bilinçli bir insan modelini çizmeye çalışmıştır. 

Eserlerinde “özgür aşk” kavramına vurgu yaparak kişisel his ve kararlardan 

yola çıkarak kendi eşini seçme hakkını ele alan İ Gwanğ Su’nun önemsediği 

ve eserlerinde işlediği bir başka konu ise Batı tarzı eğitimdi. 
21

  

Eski gelenekselci biçim ve konulardan sıyrılarak adını modern 

edebiyatın kurucusu olarak adından söz ettiren ve tamamen ulusal dilde 

yazılan İ Gwang Su romanı ise Türkçeye "Merhametsiz Yaşam"
22

 olarak 

çevrilen "무정"(Muconğ) adlı eserdir. 

Böylelikle edebiyat alanında da gelenekselcilikten çıkılmış ve yeni 

tarzlar geliştirilmeye başlanmıştır. Eserlerin konuları değişmiş, aydınlanma 

düşüncesinin kabulü ve dış güçleri eleştirme gibi konular işlenmeye 

başlanmıştır. Aşk evliliği ve bireyselciliğin ön plana çıktığı eserler 

yazılmaya başlanmıştır. Edebi açıdan kısıtlamaların olduğu bu dönemde 

ikilemde kalan yazarlar farklı konularda eserler vermeye devam etmiştir. 

Sanat için sanat görüşünü savunan Kim Donğ İn, Cu Yo Han ve Con Yonğ 

Teg tarafından "Yaratma" ( 창조-Çanğco) dergisini çıkartılmıştır. Sanat için 

sanat görüşünü savunan Kim Donğ İn eserleri dil, kurgu ve zaman yönünden 

yenilikleri barındırsa da anlatım tarzı açısından gelenekselci yaklaşımı 

sürdürmüştür. 

Bu dönemde Batı tarzında düşüncenin girmesinden etki ile Kim 

Myonğ Sun, Na Hye Sok gibi kadın yazarlar da Kore edebiyat dünyasına 

adım atmıştır. 

                                                 
20

Batı’nın modernizm anlayışı sömürgecilik döneminde Japonya aracılığıyla 1930'lu 

yıllarda Kore'de de tanınmaya başlanmıştır. 
21

 Hatice Köroğlu Türközü, Modern Kore Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Likya 

Yayınları, 2017, s.10. 
22

 İlk modern roman olarak tanımlanır. 
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1910'lu yılların en önemli şairleri ise İ Gwanğ Su, Çö Nam Son, Cu 

Yo Han ve Hwanğ Sok U'dur. Bu dönemin şiirlerinde bireysellik ön plana 

çıkmış ve şairler duygularını rahatça ifade edebilmek adına ritim ve ölçü, 

konu sınırlamasından çıkmış ve serbest şiir tarzını benimsemişlerdir. Yazılan 

şiirlerin bir kısmı dönemin politik gerçeklerini eleştirmekte ve aydınlanmayı 

savunmaktadır. Özellikle tek vücut olmayı başarabilen millet düşüncesi göze 

çarpmaktadır. Dönemin şairleri çeşitli edebi akımlardan etkilenerek şiirlerini 

yazmışlardır. Bu döneme etki etmiş edebi akımlar detaylı bir şekilde 

dördüncü bölümde ele alınacaktır.  

Serbest şiirin en önemli örnekleri; Kim Ok adlı şairin "Bahar 

Geçiyor" ( 봄은 간다-Bomın Ganda) ve Cu Yu Han adlı şairin "Havai 

Fişekler"  (불놀이- Bulnori) adlı şiirleridir. 

Döneme etki etmiş olay, daha önce de bahsedildiği üzere "1 Mart 

Bağımsızlık Hareketi" olmuştur. Bu olaydan sonra edebiyatçılar eserlerini 

daha rahat yazmış ve çeşitli dergiler yayımlanmış olsalar da yine de tüm bu 

yayınlar Japonların denetimi doğrultusunda yapılmıştır.  

Genel hatları ile dönemin edebiyatçıları duygu ve düşüncelerini 

etkili bir şekilde okuyucuya aktarabilmek için çabalamışlardır. Bu bağlamda 

yeni temalar ve yeni yazım biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde edebi 

yönü oldukça güçlü eserler ortaya konulmamasının sebebi sömürgeciliğin 

getirdiği baskı ve ikilemdir.  

2.2. 1920'li Yıllarda Kore Edebiyatı 

Bu dönemde Japonya yeni bir toprak politikası uygulamaya 

başlamıştır. Resmi kayda geçmemiş toprakları halkın elinden almıştır. 1 

Mart hareketi sonrasında kültür politikaları yeniden düzenlenmiş olsa da bu 

Kore'nin bağımsızlığını sağlamamıştır. 1917 yılındaki Rus Devrimi'nden 

sonra tüm dünyaya yayılmaya başlayan "sınıfçılık" düşüncesi Kore'de de 

hızla kabul görmüştür. 

1920'li yıllar Kore edebiyatının düzene girdiği ve Batı tarzı 

düşüncenin girmesi ile çeşitli edebi akımların Kore edebiyatını etkilemeye 

başladığı yıllar olarak adlandırılabilir. 1 Mart Bağımsızlık Hareketi, Kore 

halkının direncini artırmış ve bağımsızlık için birbirlerine kenetlenmelerini 

sağlamıştır. 1920'li yılların yazar ve şairleri dönemin olaylarından büyük 

ölçüde etkilenmiştir. Gazete ve dergilerin aktif bir şekilde kullanılmasıyla 

birlikte edebiyatçıların kapsamlı yazı çalışmaları ivme kazanmıştır. Birçok 
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yazar, gazete ve dergi yayınlarında aktif rol almış, düşünce topluluklarına 

katılarak tarihi olayları okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. Dönemin yazarları 

özgür birey ve onu kabul etmeyen gerçekleri resmeden eserler yazmışlardır. 

Aynı zamanda sömürgecilik gerçeğini araştırmış ve sosyalizm düşüncesini 

temel alan edebiyat eserleri aracılığıyla toplumu değiştirmek adına çaba sarf 

etmişlerdir.  

 Dönemin göze çarpan en önemli özelliği ise Proleterya 

Edebiyatı'dır. Bu dönem eserleri I.dönem Proleterya ya da kendiliğinden 

oluşan Proleterya Edebiyatı olarak adlandırılır. Bu dönemdeki eserler 

egemen sınıf mücadelesinden ziyade fakir sınıfa karşı oluşan merhamet ve 

sömürgeye duyulan öfkeden kaynaklı eserlerdir. II. dönem Proleterya 

Edebiyatı egemen sınıf mücadelesini yansıtan edebiyat dönemidir. 1925 

yılında birçok edebiyatçı KAPF (Kore Proleterya Sanatçılar Birliği) çatısı 

altında toplandı.
23

  

KAPF hareketiyle sosyalizmi benimseyen bazı edebiyatçılar 1920'li 

yılların gerçeklerinden arınabiliriz düşüncesiyle sosyalizm temelli edebiyatı 

başlatmışlardır. 1935 yılına kadar varlıklarını sürdürmüş olsalar da birçok 

yazar Japon hükümeti tarafından tutuklanmış ve birlik dağılmıştır.  

1920'li yılların en önemli yazarları Kim Donğ İn ve Yom Sanğ 

Sop'tur. Kim Donğ İn, eserlere etki eden gerçeklerden ziyade eserin 

sonucunun çok daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca insanın 

bulunduğu çevreden ne denli etkilenerek değişim gösterdiğini gerçekçi bir 

tavırla eserlerinde ele almıştır. En önemli eserleri ise "Patates" (감자-Gamca) 

ve "Beddaragi" (배따라기) adlı eserleridir. Yom Sanğ Sob ise sömürgecilik 

gerçeklerini net bir şekilde okuyucuya aktarmaya çalışmıştır. 

Bunların yanı sıra "Şanslı Bir Gün"(운수 좋은 날- Unsu Cohın Nal) 

adlı eseri ile maddeciliğin ön planda olduğu toplumu eleştirel bir dille 

anlatan Hyon Cin Gon dönemin önemli yazarlarındandır. Bu eser, Japon 

sömürgeciliği döneminde alt tabakadan olan yoksul insanların yaşamını 

gerçekçi bir dille yansıtmaktadır. Eser, özellikle şanslı günün karısının 

                                                 
23

 Türközü, a.g.e, s. 61. 
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ölümü ile sonuçlanması ironisini yansıtan anlatım tekniğini barındırması 

yönüyle önemli bir özelliğe sahiptir. 
24

 

Dönemin şiirleri aşk, sevgi, ayrılık ve ego gibi temaları konu 

edinmişlerdir. En önemli şairler Kim So Wol ve Han Yonğ Un'dur. Kim So 

Wol, "Açelya Çiçeği" (진달래꽃- Cindallegod) adlı eserinde Kore'nin iyinin 

ve kötünün bir arada bulunduğu anlamına gelen "Han" geleneksel düşünce 

tarzını çok iyi yansıtmaktadır. Bu eser, sevgiliden ayrılmanın vermiş olduğu 

üzüntüyü ve sonu olmayan sevgiyi estetik bir dille anlatmaktadır.  

Keşiş ve aynı zamanda bağımsızlık hareketlerine katılmış bir şair 

olan Han Yonğ Un, genellikle eserlerinde Budizm temelli yaşam hakkında 

gözlemler ve gerçeklerle başa çıkmayı işlemiştir. Onun eserlerinde "Sevgili" 

(님-Nim) kelimesi oldukça dikkat çekicidir. Şairin bu kelime ile anlatmak 

istediği sadece "sevgili" kavramı değil aynı zamanda "ülke" ve "Buda"dır. 

En önemli eserlerinden biri olan "Sevgilinin Sessizliği"nde (님의 침묵-

Nime Çimmuk), sevgiliden ayrılmanın verdiği acı ile başa çıkmayı 

vurgulamaktadır. Kim So Wol'un eseri ile benzer bir şekilde "ayrılık" teması 

ele alınmış olsa da Kim So Wol'un şiirinde ayrılığın dönüşü yoktur. Fakat 

Han Yonğ Un'un eserinde tam tersine sevgili ile yeniden birleşme umudu 

vardır. 

Genel hatlarıyla dönemin edebiyat eserlerinin özelliği bağımsızlık 

bilinci, birey ve toplumun gelişmesi, edebiyat ve siyasetin uyumu gibi 

konuların işlenmesidir. Yazarların işlediği diğer konular ise özgür birey, 

sömürgecilik gerçeği ve onunla başa çıkma olmuştur. 

2.3 1930'lu Yıllarda Kore Edebiyatı 

1930'lu yıllar, Japonya ve Çin arasında yaşanan Mançurya Savaşı'nın 

patlak verdiği, 2.Dünya Savaşı'nın ise zemininin hazırlandığı bir dönemdir. 

Bu dönemde Japonya militarist bir düşünceye bürünmüş, tüm savaş 

teçhizatlarını Kore'ye yığmış ve Koreli gençleri savaşa katılmaya zorlamıştır. 

Bu dönemde Japonya'nın baskıları günden güne daha da artmıştır. Korece 

yasaklanmış ve Korelilerin isimlerinin Japonca olması konusunda 

zorlamalara gitmiştir. Militarizm propagandası dışında yayın yapan basın 

organlarını yasaklamıştır.  

                                                 
24

 İ Son İ, Kim Hyon Yanğ, Yabancılar için Kore Edebiyatı Tarihi, Seul, Kore 

Kültürü Yayınları, 2012, s.83. 
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Dönemin gerçeklerini eleştiren romanların sayısı bu dönemde 

oldukça azalmıştır. Bunun sebebi 1931 yılında Japonya'nın rejim karşıtı 

Koreli yazarların önünü kesmesi ve bu yönde eserler veren edebiyatçıları 

tutuklatmasıdır.  

Öte yandan Japon Sömürgesi kısıtlamaları içinde kapitalizmin 

gelişmesini takiben kentleşme ilerleme göstermiştir. Elbette ki kentleşme 

başkent haricindeki diğer bölgelerle dengesizlik içinde gerçekleşse de 

kapitalizmin getirdiği kentleşme pek çok toplum sorununu beraberinde 

getirmiştir. 
25

 

İdeolojik amaçlar doğrultusunda bakıldığında saf roman, köy romanı 

ve tarihi romanlar bu dönemde edebiyat sahnesine adımını atmıştır. Birçok 

edebi akım döneme etki etmiş, saflık ve sadeliği, faydacılığı vurgulayan 

eserler yazılmıştır. Hiciv yazıları da dönemin göze çarpan eserlerinden 

olmuştur.  

Dönemin önde gelen yazarları İ Te Cun ve Çe Man Şik'tir. İ Te Cun, 

eserlerinde fakirliği ve kaybolup giden eski gelenekleri ele alır ve maddeye 

düşkün olan toplumu eleştirir. "Taş Köprü" (돌다리-DolDari), onun en 

önemli eserlerindendir ve bu eserinde halkın maddeye olan düşkünlüğünü 

eleştirmiştir. Eserde eski- yeni, köy- şehir, baba- oğul kavramlarını irdeler.  

Dönemin önde gelen şairleri ise Conğ Ca Yonğ, İ Sanğ ve İ Yonğ 

Ak'tır. Şairler bu dönemde lirik şiirler yazmaya ve dilin önemini 

vurgulamaya özen göstermişlerdir. Conğ Ca Yonğ, "Memleket" (고향- 

Gohyanğ) adlı eserinde Japon sömürge dönemindeki "memleket özlemi" ve 

"arzu edilen hayalî memleket"i anlatmaktadır. Geçmiş zamana yani çocukluk 

yıllarına duyulan özlem dile getirilmiştir. İ Yonğ Ak ise şiirlerini nesir 

halinde yazar ve böylelikle somut gerçekler şiir aracılığıyla hikâyesel bir 

anlatım tarzı ile okuyucuya aktarılır.  

Kadın yazarlar ise, Japon sömürgeciliği döneminde kadının yeri ve 

rolü, sömürgeciliğin getirdiği fakirlik ve fakirliğin getirdiği sorunlar üzerine 

eserlerini yazmışlardır.  

2.4. 1940 -1945 Yılları Arasında Kore Edebiyatı 

                                                 
25

 Yanğ, a.g.e, s. 78. 
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Bu dönemde Japonya'nın baskıları oldukça artmıştır. Korece 

kullanımı yasaklanmış, isimler Japon dilinde verilmeye başlanmış, basın ve 

yayın yasaklanmıştır. Böylece yazarlar düşüncelerini aktif bir şekilde dile 

getirememişlerdir. Bu sebeple verimli eserler yazılamamıştır. Bu dönemde 

de yazarların üzerinde en çok durduğu konu "memleket özlemi" olmuştur.  

Bunun yanı sıra yaşanan zorluklar ve acılar, tüm sıkıntılara rağmen henüz 

içlerinde var olan bağımsızlık ümidi, dönemin çelişkisi, karmaşası ve 

adaletsizliği eserlere konu olmuştur. Dönemin en önemli edebiyatçılarına 

Hwanğ Sun Von, Bak Du Cin, Bak Mok Vol, Yun Donğ Cu gibi isimleri 

örnek verebiliriz. 

Tüm bu sıkıntıların ardından Japonya, 2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş 

ve artık hiçbir ülkeyi sömürmeyeceğini ilan etmiştir. Böylelikle Kore 

bağımsızlığını elde etmiştir. 

3. Dönemlerine Göre Kore Edebiyatına Etki Etmiş Edebi 

Akımlar 

3.1. 1910 'lu Yıllarda Kore Edebiyatına Etki Eden Edebi 

Akımlar 

Eski geleneklerden sıyrılarak, batı tarzı eğitimi, aşk evliliği ve 

bireyselciliği anlatan İ Gwanğ Su'nun "Merhametsiz Yaşam" adlı eseri 

modernizmin ve aydınlanmanın izlerini taşımaktadır.  

"Merhametsiz Yaşam" adlı eserin kahramanları İ Hyong Şik, aydın 

kadın olan Kim Son Hyonğ, Bak Yonğ Ce ve onun babası, bir diğer aydın 

kadın olan Kim Byonğ Ok'dur. Kyonsonğ okulunda İngilizce öğretmenliği 

yapan İ Hyong Şik, öğrencisi Kim Son Hyonğ'a âşık olur. Fakat daha 

öncesinde onu kendi evladı gibi büyütüp yetiştiren Bak beyin kızı Bak Yonğ 

Ce ile evlilik sözü vermişlerdir. İ Hyong Şik, iki kadın arasında kalır. 

Günlerden bir gün Yonğ Ce, bekaretini kaybeder ve duyduğu utançla intihar 

etmek için Pyonğyanğ'a doğru yol alır. Hyong Şik, onu durdurmak için 

ardından gitse de yetişemez. Pyonğyanğ'a gitmek için trene binen Yonğ Ce 

trende aydın kadın olan Kim Byonğ Ok ile tanışır. İkisinin konuşmaları 

neticesinde intihar kararından vazgeçer ve eğitim için Japonya'ya gitmeye 

karar verir. Olayların ardından nişanlanan Hyong Şik ve Son Hyonğ eğitim 

için Amerika'ya giderlerken aynı trende Byonğ Ok ve Yonğ Ce ile 

karşılaşırlar. Tren yolculuğu sırasında hep birlikte sel mağdurlarına yardım 

ederler. Bu vesile ile acı içindeki halkın farkına vararak ülkelerini kurtaracak 

işler yapmak için yurtdışı eğitimine giderler.  
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Çağdaş roman olarak değerlendirilen bu eser, medeniyet ve 

aydınlanma düşüncelerini yansıtır. Gelenekselci değer yargıları ve çağdaş 

değer yargılarının zıtlığını anlatan bu eser, gelenekselci toplumdan modern 

topluma dönüşme aşamasında olan Kore'nin durumunu gözler önüne serer. 

Eserde yer alan aydın kadın görüntüsü, Konfüçyanizm ideolojilerine sahip 

kadından oldukça farklıdır. Eserin kadın erkek eşitliği, kadının toplumdaki 

ve rolünü vurgulaması yönüyle modern bir anlayışa sahip olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Dönemin şairleri arasında yer alan Çö Nam Son ve İ Gwanğ Su'nun 

aydınlanma görüşü ve idealizm akımı neticesinde Hwanğ Son U ve Cu Yon 

gibi şairler ortaya çıkmıştır. Bu şairlerin özelliği sembolizmin etkisinde 

kalmalarının yanı sıra romantizm, natüralizm, idealizmi ve de toplumsal 

unsurları harmanlayarak iki görüş ortaya çıkarmış olmalarıdır. Cu Yo Han 

idealizm eğiliminde Minyo tarzı şiirler yazmış, Hwanğ Sok U ise natüralizm 

ve sembolizm eğiliminde Batı tarzı şiirler yazmıştır.
26

 

3.2. 1920'lu Yıllarda Kore Edebiyatına Etki Eden Edebi Akımlar 

1920'li yıllar Batı düşünce tarzının ve romantizm, realizm, sosyalizm, 

natüralizm gibi edebi akımların Kore'ye girdiği yıllar olmuştur.  

1920'li yıllarda Batı tarzı edebi akımlardan etkilenen yazarlar ve 

eserleri aşağıdaki gibidir; 

Kim Donğ İn: "Beddaragi" adlı eseri romantizm
27

 ve estetizm 

etkisinde, 

Kim Donğ İn: "Patates" adlı eseri realizm
28

 ve natüralizm etkisinde 

yazılmıştır. 

Yom Sanğ Sob: "Laboratuvardaki Yeşil Kurbağa" adlı eseri 

natüralizm etkisinde yazılmış ilk romandır. 

                                                 
26

 Yanğ, a.g.e, s. 49. 
27

 Batı’da romantizm akımına Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi gibi toplumsal 

olayların öncülük etmesi gibi Kore'de de romantizm akımının doğmasına 1 Mart 

Bağımsızlık Hareketi öncülük etmiştir. 
28

 Öznelliği kabul etmeyerek gerçekleri somut bir şekilde analiz eden ve betimleyen 

sanat eğilimidir. 19. yy.'ın ortalarında Avrupa'da romantizme tepki olarak ortaya 

çıkmıştır. 1920'li yıllarda Kore'de sömürgecilik durumunu ve halkın katlanılmaz 

durumunu anlatan realisttik (gerçekçi) edebiyat olarak ortaya çıkmıştır. 
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Yom Sanğ Sob: "Üç Nesil" adlı eseri realizm etkisinde yazılmıştır. 

Yom Sanğ Sob: "Mansecon" adlı eseri realizm etkisi ile yazılmıştır. 

Kim Donğ İn'in "Patates" adlı eseri, yoksulluk ve hırs yüzünden 

mahvolmuş bir kızın yaşamını tüm gerçekliğiyle gözler önüne serer. 

Hikâyenin başkahramanının para yüzünden birine eş olarak satılmasından 

tutun da tembel eşi yüzünden kendini satmak durumunda kalmasına kadar 

hayatın katlanması mümkün olmayan tüm olaylarını yaşar. Başkahraman bu 

çirkin olaylar karşısında çöküş yaşar ve hikâye kötü sonla biter. Eserin 

halkın yaşadığı zorlukları tüm açıklığıyla gözler önüne sermesi yönüyle 

Realizm etkisi ile yazıldığını söyleyebiliriz.  

Yom Sanğ Sob'un "Laboratuvardaki Yeşil Kurbağa" adlı eserinde 

sömürge altındaki aydınların yaşadıkları zorlukları ve karamsarlıkları 

üzerinde durulmuş ve psikolojik tahliller yapılmıştır. "Üç Nesil" adlı eseri, 

dede, baba ve oğul gibi üç neslin Japon sömürgeciliği altında çöküp giden 

yaşamı gerçekçi bir dille aktarır. "Mansecon" adlı eseri de yine benzer 

şekilde sömürgecilik gerçeğini tüm yönleriyle okuyucuya aktarmaktadır.  

Japonya aracılığıyla sosyalizm düşüncesini benimseyen birkaç 

edebiyatçı 1920'li yılların ıstırabından ancak sosyalizm ağırlıklı edebiyatla 

başa çıkabiliriz diye düşünmüştür ve bu doğrultuda KAPF'ı kurmuştur. 

Sosyalizmin etkisinde kalan bu yazarlar, sömürge gerçekliğini ve halkın 

acılarını resmetmekle kalmayıp aynı zamanda gerçeklere karşı direnişi de 

eserlerinde yansıtmışlardır. En önemli temsilcilerinden biri de "Çö So He"dir. 

"Alevler" adlı eserinde başkahraman, gerçekler karşısında öfkeden 

kundaklama ve cinayet gibi dönüşü olmayan suçlar işler.  

Sosyalist edebiyatçılar arasında sömürge gerçekleri ve kapitalizm 

aykırılıkları ile baş edebilmek için işçi ve çiftçi toplumsal değişimin merkezi 

olması gerektiğini savunanlar da vardı. KAPF üyeleri edebiyat ve siyasetin 

birbirinden ayrılamayacağını vurguluyorlardı. 

Ayrıca dönem şiirlerinde serbest ölçü, sadelik ve lirizmin ön planda 

olduğunu söylemek yerinde olacaktır. 

3.3. 1930'lu Yıllarda Kore Edebiyatına Etki Eden Edebi Akımlar 

Bu dönemde Kore edebiyatı, kapitalizmin gelişmesiyle yaşanan 

kentleşme, Japon emperyalizmi ve militarizmi dolayısıyla yeni bir ivme 

kazanmıştır.  



100 

Eserlere ise realizm ve modernizm
29

 akımları etki etmiş ve eserlerde 

saflık-sadecilik, faydacılık göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda 

yazarlar, sömürge altındaki aydınların sorunlarını ve çiftçilerin yaşamlarını 

gerçekçi bir tavırla eserlerinde işlemişlerdir. Kore edebiyatında modernizmin 

ortaya çıkışı Kim Gi Rim'in "Deniz ve Kelebek" adlı eseri ile olmuştur. 

Bunu takiben İ Sanğ'ın "Ogamdo" ve "Ayna" adlı eserleri ve Canğ Man 

Yonğ'un "Ay, Deniz, Yaprak" modernizm etkisi ile yazılmış eserlerdir.  

 Modernizmin yanı sıra sürrealizm, dadaizm ve imgecilik döneme 

etki eden edebi akımlar arasındadır. Sürrealizmin öncüsü Kore'de "Ayna" ve 

"Ogamdo" adlı eserleri ile İ Sanğ'dır. 1.Dünya Savaşı'nda başlamış kültürel 

ve sanatsal akım olan dadaizm, savaş barbarlığına, entelektüel katılığa ve 

erotizme tepki olarak doğmuştur. 1. Dünya Savaşı sonlarına doğru İngiliz ve 

Amerikan şairler tarafından ortaya çıkarılan imgecilik akımı, şiirde her 

şeyden ziyade imgenin önemini vurgulamıştır. Şiirde müziksellik ve 

ahenkten ziyade görselliği ön planda tutmuştur. Kore'deki temsilcileri Conğ 

Ci Yonğ, Kim Gwanğ Gyun ve Canğ Man Yonğ'dur.  

Sürrealizm etkisinde yazılmış olan İ Sanğ'ın "Ayna" adlı eseri, kendi 

varlığının bilincine varmaya çalışan kimlik duygusunun sonucu olarak 

kimlik ikiye bölünmüştür. "Ayna" kavramı ile kimlik ikiye ayrılmıştır. 

Bunlardan birisi gerçek kimlik diğeri ise doğal kimliktir.
30

 

3.4. 1940-1945'li Yıllarda Kore Edebiyatına Etki Eden Edebi 

Akımlar 

1945'teki bağımsızlıktan önceki bu dönemi Kore edebiyatının 

karanlık dönemi olarak adlandırabiliriz. Gitgide artan Japon baskılarından 

dolayı kimi yazarlar Japon taraftarı gibi görünmek için Japonca eserler 

yayınlamışlardır. Kimileri ise ümitlerini kaybederek edebi faaliyetlerine son 

vermişlerdir.  

Dönem yazarlarından Çö Myonğ İg, Marksist dünya görüşüyle 

modernizm etkisinde eserler ortaya koymaya yönelmiştir. Kendini bilen bir 

                                                 
29

 Gelenekselcilikten uzaklaşarak modernliğe yönelmek gerektiğini savuna edebi 

akımdır. Kore'de 1920'li yılların ortalarında çıkmış olsa da aktif olarak 1930'lu 

yıllarda gelişmiştir. 
30

 Be Gyu Bom, Yabancılar için Kore Modern Edebiyat Tarihi, Seul, Hawoo 

Yayınları, 2014, s. 123.  
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yetişkini kahraman olarak seçerek mevcut durumu umutsuz ve karanlık 

olarak aktarmıştır. 
31

 

Sonuç 

Edebi akımların ortaya çıkış sebebi olarak siyasi, tarihi, sosyal, 

kültürel ve teknolojik değişimleri örnek olarak gösterebiliriz. Yaşanılan 

toplumsal değişmeler, gelişmeler, savaşlar, buhranlar, ihtilaller sanatkarları 

büyük ölçüde etkiler ve çeşitli akımların ortaya çıkmasına neden olur. Bu 

durum sadece tek bir ülkenin edebiyatı için değil Türk ve Kore 

edebiyatlarında olduğu gibi tüm dünya edebiyatları için de geçerlidir. 

1910’lu yıllardan başlayarak 1945 yılına kadar devam Japon 

Sömürgeciliği döneminde Kore toplumsal yönden büyük sıkıntılar yaşamıştır. 

Japonya'nın getirdiği kısıtlamalar edebiyatçıların eser yazmalarını da zora 

sokmuştur. Nitekim birçok önemli yazar bu zor durumda dahi halkı 

bilinçlendirmek ve onları aydınlatmak adına çeşitli eserler vermiştir. 

Özellikle 1920li yıllardan itibaren Batı düşüncelerinin Kore'ye girmesi ile 

birlikte romantizm, realizm, natüralizm, modernizm gibi edebi akımlar Kore 

edebiyatında etkisini göstermeye başlamıştır. Kimisi gelenekselcilikten 

sıyrılıp yeni eğitim sistemini, kadın erkek eşitliğini, kadınların toplumdaki 

yerini ve rolünü kısacası modernizmi ele alırken kimisi sömürgecilik 

döneminde halkın yaşadığı sıkıntıları, buhranları ve acıları realistik bir bakış 

açısı ile okuyucuya yansıtmayı başarmıştır. Eserler aracılığıyla halkın milli 

farkındalık kazanması, zor günlerin geçici olduğu, birlik olarak tüm 

zorlukların aşılacağı ve yeniliklerin ne denli önemli olduğu büyük ölçüde 

vurgulanmıştır.  

Bir toplumun edebiyat eserlerini incelerken yaşanılan dönemin 

toplumsal, siyasi ve tarihi olaylarının incelenmesi gerektiği yadsınamaz bir 

gerçektir. Ancak bu sayede diğer uluslardan, anlayışlardan, akımlardan ne 

denli etkilendiği ve eserlere yansıtıldığı anlaşılabilir. 
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İ SANĞ’IN “KANAT” ADLI ESERİ İLE MODERNİZM AKIMI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Nihan KARAKUŞ HARMANCI
 
 

Giriş 

1. Kore’de Modernizm  

1930’lu yıllarda, ülkeye kapitalizmin girişiyle ortaya çıkan 

şehirleşme ve şiddeti artan Japon sömürgeciliğinin Kore alfabesi Hangılı 

yasaklaması, dergi ve gazetelerin kapatılması, Japonca konuşulmaya 

zorlanılması vb.’nin ciddi boyuta ulaşması Kore toplumunun kültürel ve 

siyasi asimileye uğraması ile kaosa sebep olmuştur. Bu dönemde modernizm 

ve saf edebiyat faal bir şekilde etkisini göstermiştir. Dönemin karanlığından 

kurtulma amacı güden yazarlar realist eserler üretemese de edebi akımları 

kullanarak kalitesi yüksek edebi eserler vermişlerdir.
1
 

1930'dan 1945'e kadar olan bu dönemde Kore edebiyatı, 

kapitalizmin gelişmesiyle şehirleşme ve Japon emperyalizminin 

militarizasyonuna çeşitli şekillerde karşılık vermiştir. Bu dönemde realizm, 

modernizm ve saf edebiyat gibi çeşitli edebi eğilimler aktif olarak gelişmiştir. 

Şiirde Cıonğ Ci Yong, İ Sanğ, İ Yonğ Ag; romanda İ Te Cun, Çe Man Şik; 

dramada Yu Çi Cin tartışmalı konularda eserler yayımlamışlardır. Zamanın 

karanlığından kopmaya çalışan yazarlar, çeşitli edebi eğilimler ve 

yöntemlerle yüksek kalitede edebi eserler vermişlerdir. 

 Modernizm; varolan gerçekçiliğin ve zihinlere yerleşmiş olan tüm 

ahlaki duyguları reddedip aşırı bireysellik ve kentsel uygarlık yüzünden 

kaybolan insan doğasını ele alan çeşitli edebi çevrelere atıfta bulunmaktadır. 

Geleneksel olan biçimden kaçmak için yeni bir sanatsal eğilime yönelme 

modernizm olarak adlandırılmaktadır. Kore’de bu tür eğilim 1920’lerin 

ortalarında başlasa da bir akım olarak var olması 1930’lu yıllarda 
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gerçekleşmiştir. Kentsel duyarlılık ve yaşanmakta olan baskının üstesinden 

gelmek için çabalama modernizm edebi akımını ortaya çıkarmıştır.
 2
 

 2.  Yazar İ Sanğ  

İ Sanğ (1910-1937) şair ve roman yazarıdır. Gerçek adı Kim He 

Gyıonğ tur. Seul’de doğmuştur. Sürrealist teknik vasıtasıyla parçalanan 

benlik dünyasını araştırmaya yoğunlaşıp, rakamlar, geometrik kelimeler, 

kavramsal hancalarla meydana getirilen eşsiz birçok eser yazmıştır. Başlıca 

eserleri “Holding Şirketi” gibi romanlar ve Ogamdo adlı şiir serisi gibi şiirler, 

“Yorgun”, “Yitik Cennet” gibi denemeler yazmıştır.  

İ Sanğ sömürge döneminin en büyük modernist yazarlarından biri 

olarak 1930’lu yıllarda dünya çapında etkili olan “bilinç akımı” tekniğini 

kullanarak öz bilinç üzerine odaklanmıştır. Psikolojik roman türünde Kore’yi 

temsil eden öz bilinç edebiyatının öncüsü olmuştur. Ayrıca sürrealist şair 

olarak da adlandırmaktadır. Edebi anlatımında kullandığı duygu karmaşası, 

sıra dışı dünya algısı nedeniyle eserleri derin olarak bilinmektedir. Edebi 

eserlerinde çoğunlukla bastırılmışlık duygusu, hayal kırıklıkları içinden yeni 

bir dünyaya kaçmaya çalışma, gerçeküstü gizli duygular güçlü bir şekilde 

ifade edilmektedir. Kötümser dünya algısı onu gerçek yaşama 

yabancılaştırmıştır. Bir taraftan kendisi tek başına gizli odada kalıp kendi 

kendine işkence ettiği zayıf noktasını gözler önüne sererek, bilincin iç 

dünyasıyla ilgili yeni açıklamaları mümkün kılmıştır. Bir taraftan da 

bilinçsizliğin durumunu edebi eserlerinde ifade etmiştir. Yani 1930’lu yıllara 

bakıldığında Kore Edebiyatının modernist değişimini temsil eden bir yazar 

olmuştur. 

2.1. İ Sanğ’ın Romanlarında Yaratıcılık 

 İ Sanğ roman içinde de yer aldığı için otobiyografi türünde hayatın 

bütün şekillerini ve özel hayatına kadar her şeyi gözler önüne sermektedir. 

Bu yaratıcılık metodu okuyucuların yazarın hayatına karşı meraklarını 

uyandırmaktadır. Büyük bir ihtimalle bunun temelinde üstünlük duygusu 

yatmaktadır. İ Sanğ aktif faaliyette bulunduğu dönemde modernizm ile 

                                                 
2
 이선이.김현양, 외국인을 위한 한국문학사,한국문화사,서울,2012 

İ Sıon i. Kim Hyıon Yanğ, Yabancılar için Kore Edebiyat Tarihi, Kore Kültür 

Tarihi, Seul, 2012. 
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bağlantı içinde olan yazarlar İ Te Cun ya da Bak Te Von gibi yazarlarda da 

kendini romanlaştırma eğilimi vardır. O zamanlarda edebi eserlerin, 

toplumun tarihe olan ilgisi ile kuşatıldığı dönemde; onlar psikolojik yeni 

roman yaratma yöntemini kavramış kişiler olarak insanoğlunun iç 

psikolojisini en mükemmel şekilde anlayıp yansıtmışlardır. Psikolojik olarak 

kendi sınırları içerisinde kalmaları noktasında yazar kendi günlük yaşamını 

romanlaştırma metodunu ortaya çıkarmıştır. Fakat İ Sanğ da durum biraz 

daha güçlüdür. İ Te Cun ya da Bak Te Von gibi yazarlar eserlerinde kendi 

günlük hayatlarını anlatarak bitirirler fakat bunun aksine İ Sanğ kendi 

hayatını eşsiz bir bakış açısıyla analiz ederek karikatürize eden farklı eserler 

üretmiştir. İ Sanğ’ın hayatı evlatlık gitmesiyle başlayıp tüberküloz olmasına 

kadar üstün sanatsal yeteneği ile anlatan eserler bırakmıştır. Kadınlarla 

bulunduğu ilişki öyle olağan şeyler değildir. Ayrıca eserleri vasıtasıyla kendi 

hayatını daha da garip bir şekle dönüştürmektedir.  

2.2. Bu Eserin İ Sang’ın Diğer Romanlarından Farklı Olma 

Sebebi 

Bu denli anlamsız bir hayat süren ve kimlik duygusu olmayan 

başkahramanın kötü bir dünya içerisindeyken bir şeylerin farkına varıp 

kaçması onun kuvvetli iradesini göstermektedir. Romanın başlangıcında 

başkahramanın güçsüz yaşamı “içi doldurulmuş hayvan” olarak sembolize 

edilmiştir. Eserin son bölümde de ‘Ben’in gerçekliklerden kaçışı “kanat” 

olarak sembolize edilmiştir. “Kanatlarım yeniden çıkın. Uçalım. Uçalım. 

Uçalım. Bir kez daha uçalım” diye haykırmaktadır. Fakat bu kaçış benlik 

duygusu içinde yankılanan kin ve nefret duygusudur. “Kanat” benlik 

duygusunu üstün bir şekilde nitelendirmesiyle “Kore” roman tarihinde 

psikoloji romanını temsil eden eser olarak sayılmaktadır. Aynı zamanda 

geleneksellikten kaçış ve modernizm akımına bir adımdır. 

3. “Kanat” Simgesinin Anlamı 

Dış dünyadan kopmuş bir şekilde yaşamakta olan ‘Ben’ in dışarıya 

çıkıp yenidünyayla bağ kurmaya çalışması onun yaşam rutinini harap 

edebilir. Üstelik onun öğrendiği şeyler karısının etrafını kuşatan şeylerle 

sınırlanmış olduğundan dışarıya çıkıp yeni şeyler öğrenmesi baş dönmesi 

hissetmesine de sebep olacaktır. ‘Ben’ meraklı gözlerle bakınarak sadece 

karısına doğru yönelmektedir bu yüzden dışarıya doğru açılamamaktadır. Bu 

zihniyet ‘Ben’ in normal olan günlük hayatını da tükettiği anlamındadır.   

İlk dışarıya çıkışı kendi iradesiyle olmuştur fakat bir amaç için dışarı 
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çıkmış değildir. Ancak sonrasında dışarı çıkması karısı odada uyuması 

yüzündendir. İkinci kez dışarıya çıkması ilk dışarıya çıkmasına kıyasla 

küçük bir amaca sahiptir; karısının odasında uyumak istemesi düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Üçüncü kez dışarı çıkması bir diğer insanın isteği de 

olduğu için diğerlerine kıyasla daha güçlü bir amaca sahiptir. Karısının para 

verip ‘Ben’in dışarı çıkmasını sağlaması ve geç gelmesine ikna etmesidir. 

Dördüncü dışarı çıkışı da; karısının grip ilacı diye verdiği ve uyku ilacı 

olduğunu anlayıp bunu kafasına takarak dışarı çıkmasıdır. Bu tür kaygılarını 

çözmek için, şüpheyle dolu bir şekilde dışarıya çıkmıştır. Son olarak beşinci 

kez evden çıktığında karısının verdiği bütün parayı atıp telaşla koşarak 

evden kaçmıştır. Bir tür kaçıştır… Bu dışarı çıkmaları arasında en dramatik 

olanı bilinçli bir şekilde dışarı çıkmış olmasıdır. 

“Benim birden koltukaltlarım kaşındı. Ahaaa, bu yapay kanatlarımın 

çıktığının belirtisidir. Ben yürümeyi bırakıp ayağa kalkıp bir kez bağırmak 

istedim. 

Kanatlarım yeniden çıkın! 

Uçalım. Uçalım. Uçalım. Sadece bir kez daha uçalım!” 

Elbette burada kullanılan ‘kanat’ kelimesinin benlik duygusu, ego 

anlamına geldiğini söyleyebiliriz. 

Eserde ‘Ben’in birkaç kez dışarı çıkması; iç dünyasındaki değişimi 

göstermektedir. Sonunda kimlik duygusu iyileşmektedir. Bu bölüm tam da 

böyle ‘Ben’ in kimlik duygusunun iyileştiğini gösteren bölümdür. Bu sözler 

kanatlarını takıp uçmayı ümit eden ‘Ben’in, kapalı karanlık gerçek hayattan 

kaçışıyla kaybettiği egosunun tam anlamıyla iyileştiği anlamına gelmektedir. 

Öte yandan, bozuk parayı eşine verirse onun odasında yatabileceği 

gerçeğini anlamadan önce, ‘Ben’e göre bozuk para parlayan oyuncaktan 

ibaretti. ‘Ben’in dünyasında toplum değerlerinin tersine dönmüş olması 

okuyucuların toplum değerlerini değil yaşamın doğal değerlerini 

düşünmesine yol açmaktadır. Bu eseri anlamlandırmada en önemli şey 

“Kanat” kelimesinin anlaşılmasıdır. “Kanat” eşine olan bağımlılığının 

üstesinden gelmesini ayrıca karısıyla yaşadığı ilişkisinin tersine dönmesini 

de sembolize etmektedir. Bu kelimenin odadan kaçışla beraber oldukça 

önemli bir işlevi vardır. Başka bir deyişle, kapalı bulunduğu odadan kaçışı 

toplumun içinde olduğu değer yargılarından kaçıp, geçmişten koparak yeni 

bir benlik kurmasıdır. 
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4. Eserde Görülen Modernist Unsurlar 

Karakter özelliklerine bakıldığında karısı, kötü muamele eden kadın, 

dışarının gerçek dünyası, görkemli başlıca oda ifadeleriyle 

nitelendirilmektedir. ‘Ben’ ise kötü muamele edilen erkek, gerçek iç dünya, 

karanlık yan oda kelimeleriyle nitelendirilmektedir. Baskı altındaki öz bilinç, 

benlik duygusu “oda” olarak ifade edilip kapana kısılmışlık anlamına 

gelmektedir. 

Kanat adlı eser anlaşılması zor olması açısından ve anlatı tarzının 

dramatikliği (psikolojik yazı) nedeniyle 1930'ların modernizm romanlarının 

en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Sanatçı, hayatın anlamsızlığını, 

sıradan olmayan bir kişi 'Ben' in yaşadıklarını tasvir etmektedir. Aynı 

zamanda anlamsızlıktan kaçmaya çalışan başkahramanın gücünü de gözler 

önüne sermektedir. Kanat adlı romanın anlatıcısı 'Ben' in dış dünyayla yani 

başkalarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. “Ben”in içe kapanık dünyası paradoksal 

monolog şeklinde ifade edilmiştir. Romanın ilk kısmında şöyle diyor “Ben 

bunların hiçbiriyle eğlenceli zaman geçiremem”. Eğlenceli zaman geçirmek 

bir kenara çevresindeki insanlara merhaba bile dememektedir. Bu durum da 

okuyuculara 'Ben' in dış dünyadan uzaklaşmış ve yabancılaşmış bir birey 

olduğunu göstermektedir. Bu tür bir yaşam şekli aynı zamanda, toplum 

bilincinin ortadan kalktığı modern kent toplumuna özgü bir insan ilişkisidir. 

'Ben' mesleği ve hiçbir işi olmayan ve yaşam gücüne sahip olmayan biridir. 

'Ben' i dış dünyaya bağlayan tek şey eşidir. Ancak 'Ben' ve eş, arasındaki 

ilişki normal bir evlilik ilişkisi değildir. Karı koca farklı odalarda 

yaşamlarını sürdürmektedir ve 'Ben' karısının fuhuş yaparak kazandığı 

parayla yaşamını sürdüren çaresiz bir adamdır. Diğer bir deyişle karısına 

maddi manevi açıdan bağlı yaşayan bir varlık olarak bu eserdeki 'Ben' ve 

eşinin ilişkisi genel anlamda evli çiftler arasında var olan ilişki durumunun 

tersini yansıtmaktadır.  

Kanat adlı romanda 'Ben' karısının ne iş yaptığını anlayamamaktadır 

ancak okuyucular eşinin yaptığı şeyin fuhuş olduğunu kolayca 

görebilmektedir. Okuyucular “Kanat” adlı eseri okurlarken İ Sanğ’ın ifade 

ettiği “gözetlemek” kelimesi vasıtasıyla erotizm kokusunu hissetmemeleri 

mümkün değildir. Ayrıca eşi dışarıdayken onun odasına girip onun makyaj 

ve parfüm kokusunu içine çekerek kendinden geçmesi de buna bir diğer 

örnektir. Ayrıca bu eserde meslek olarak yapılan fahişelik ve karşı tarafı 

parayla satın almadan zevk duyulmaktadır.  
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'Ben' kişilik sahibi olmayan, karısına bağımlı bir şekilde parazit gibi 

yaşayan kendi varlığını düşünmeyen kişilik sahibi olmayan bir karaktere 

sahip iken karısı ise 'Ben'i yöneten, ona hâkim olan ve onun karnını doyurup 

geçimini sağlayan bir karaktere sahiptir. “Dışarı çıkma, misafir, para” gibi 

kelimelerden de anlaşılacağı gibi karısının mesleği fahişeliktir. Yani 'Ben' ve 

karısı arasındaki ilişki “çoban köpeği ve kuzu” gibi ast üst ilişkisi içindedir. 

'Ben' karısıyla eşit şartlarda olmayıp karısının alt seviyesinde ve onun emri 

altındadır. Böyle bir itaat ilişkisi aynı evi paylaştıklarından dolayı zaman ve 

mekân ilişkileri için de devam etmektedir. Karısının fahişelik yaptığı oda 

onun için yasak alandır. Sadece karısı dışarı çıktığı zamanlarda sadistçe 

yaşadığı odadan çıkabilmektedir. Karısının 'Ben'e seslenmesi ve tekrar 'Ben'e 

seslenene kadar odadan çıkmayacak kadar karısına bağımlı bir şekilde 

yaşadığı bir hayatı bulunmaktadır. Gece yarısından önce asla ve asla eve 

girmesi yasaktı. 'Ben' in dışarı çıkma saati karısının fahişelik yaptığı zaman 

ve söylenmeden anlaşılan bir zamandı. Kanatlarının çıkması gerekirse, loş 

ışıklandırılmış ikinci kattaki odada uyuyup böyle bir ortamda zaman 

içerisinde kaybolmaktadır. Karısı evde bulunmadığı zamanlarda onun 

odasına gidip orada zaman geçirdiği de olmaktadır. ‘Ben’in en büyük 

ilgilerinden biri de karısıyla alakalı olan işlerdir. “Karım aşağıdaki katta ne 

yapıyor? Karım bana neden para veriyor? Karıma gelen adamlar neler 

yapıyorlar?” şeklinde düşüncelere sahiptir. Kendi odasında kendi isteğiyle ya 

da başkasının isteğiyle kapana kısılmış gibi yaşayan 'Ben' ve alt kattaki 

odada bulunan karısını gözetlemekten duyduğum haz tarif edilemez bir 

durumdur. 

‘Ben’ eşiyle 33 numaralı küçük bir odaya kira vererek ve günden 

güne isteksiz bir şekilde yaşayarak hayatlarını sürdürmektedirler. Karısı 

oldukça güzel bir bayan olan başkahraman ‘Ben’ karısının çekici 

görüntüsüne gizlice âşıktır. Bir gün karısının odasına misafir gelir. Karısı 

odaya yemek sipariş edip bedenini satar. ‘Ben’ bunu önemsemeyip bununla 

ilgili hiçbir tepki de göstermez. ‘Ben’ sadece karısının verdiği yemeği yiyip, 

eşinin mesleğinden dolayı kendi varlığının ülkedeki bütün varlıkları rahatsız 

ettiğini düşünüp karısının ‘Ben’ e verdiği uyku hapıyla bütün gün 

uyumaktadır. Ben aslında karısının verdiği ilacı aspirin olarak 

düşünmekteydi ve gün içerisinde kâh uyuyarak kâh hayallere dalarak zaman 

geçirebilmekteydi. Bir gün ‘Ben’ karısını merak etmektedir. Karısı dışarı 

çıktıktan sonra karısının makyaj kutusunu koklayıp makyaj mendilini 

büyüteç ile yakarak karısının bedeninin kokusunu içine çekmiştir. 
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'Ben' karısının misafirlerinin ona para verip gitmesinden ve karısının 

da ona para verip gitmesinden zevk alması arasında ilişki kurmaya 

çalışmaktadır. 'Ben' karısına para vermesiyle aldığı zevki mutluluğu 

hissetmektedir. Bu vasıtayla parayla beden satın almanın nasıl bir his 

olduğunu anlamaktadır. Eserde bahsedilen karı koca ilişkisini sahip ve köle 

ilişkisine benzetmemiz oldukça mümkündür. Bu düşünceyle fetişizm, 

sadizm, mazoşizm gibi erotizmin temsili konularını görmemiz mümkündür. 

Ayrıca esere baktığımızda eser eş ve ‘Ben’in karakterleri vasıtasıyla toplum 

durumu hakkında bilgi vermektedir. Eserde, eş ülkeyi ima etmektedir. 

Ayrıca eser, mevcut sosyal normların dayadığı erkek ve kadın konumlarını 

tersine döndürmüştür. Bu geleneksel kimliğin çöküşü modernizm 

romanlarının özelliğidir. Eserde, toplum kurallarını tersyüz eden kadın erkek 

ilişkisi, toplumda var olan değer yargılarını reddetme ve mantıklı 

bulunmayan toplum yapısını Ben ve eşi vasıtasıyla reddetme tutumu 

modernist bir olgudur.  

“Ah kahve… Ne hoş kokuyor… 

İstasyon binasına doğru ilerlerken cebimde tek bir kuruşun bile 

olmadığını hatırladım. Birden başım döndü. Binaya varmadan önce 

lanetlenmiş gibi hissettim ve orada burada sersem bir şekilde geziniyordum.  

Nerede olduğumu bilmiyordum. Birkaç saat sonra kendimi 

Mitsukashi alışveriş merkezinde buldum. Öğle vakti yaklaşıyordu. 

Rastgele bir yere oturdum. Hayatımın yirmi altı yılını anımsamaya 

başladım. Bitkin hafızamı yeniden canlandıracak önemli bir olay yoktu. 

Sonra kendime sordum. Hayattan beklentim neydi ki? Ama herhangi 

bir beklentim olup olmadığına bir cevap bulmak istemedim.  Benim için 

kendi varoluşumun önemini çözmek bile çok zordu.
3
 

 

‘Ben’ onu ölüme sürükleyebilecek olup olmadığını bilmeden tek 

seferde 6 uyku hapını birden içmiştir. Bir hafta boyunca uyuyup uyandıktan 

sonra eşini kendisini satarken görüp sonra da gece gündüz uyuyarak karım 
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nasıl bir suç işledi acaba diye düşünerek ikileme düşmüştür. ‘Ben’ cebinde 

kalan birkaç parayla Missıkkoşi Avm’sinin çatı katına çıkıp 26 yıllık 

geçmişini düşünmüştür. Ben öğle saati sireni çaldığında gösterişli cadde 

manzarasını izleyerek “Kanatlarım yeniden çık! Uçalım! Uçalım! Bir kez 

daha uçalım! Bir kez daha uçalım bakalım!” diye haykırır. 

Bu nedenle, ‘Ben’, “Uçalım! Uçalım! Bir kez daha uçalım” demesi 

gücünün yetmediği gerçek hayattan sıyrılıp yeni bir hayat yaşama arzusunu 

bildiren önemli bir ifadedir. Aynı zamanda günlük hayattan da kaçma arzusu 

olup karısı olarak adlandırdığı sınırlarından da kurtulup kendi varlığının 

farkında olması anlamına da gelmektedir. Bu ‘Ben’in yeniden doğuşu 

anlamına da gelmektedir. Başkahraman karısından azar işitip evden 

çıktığında bir binanın en üstüne çıkıp aniden uçmak istediğini söyler. 

İdealleri ve arzuları geri kazanmak için kendi kanatlarıyla uçmak 

istemektedir. 

Sonuç 

İ Sanğ’ın en önemli kısa romanı “Kanat”, 1936 yılının haziran 

ayında yayınlanan kısa romandır. İ Sanğ, sadece beş yıl boyunca kısa bir 

yazarlık hayatı yaşasa da, şiir, roman, deneme gibi çok sayıda eser 

bırakmıştır. Eserlerinde genelde o dönemde yaşanmakta olan gerçekliklerle 

sert dille alay ettiğini ve paradokslar konusunda istikrarlı olduğunu 

anlayabilmekteyiz. Özellikle romanlarına baktığımızda bu tarz düşünceler 

oldukça fazladır. Hayatın sıkıntıları ve kendine işkence etmesini eserlerinde 

okuyucularının gözleri önüne sermektedir. 

 Kanat adlı eserde parazit gibi yaşayan başkahramanın fahişe olarak 

yaşamını sürdüren karısıyla olan yaşamı anlatılmaktadır. Başkahraman ve 

karısının ilişkisi olması gerektiği gibi değildir. Buluşma olmadan anormal 

bir ilişki içerisinde devam etmektedir. Başkahraman içinde bulunduğu 

olumsuz gerçek hayat şartları altında yaşadığı anormal bir kadın erkek 

ilişkisinden ve böyle bir hayat içerisinde kaçınılmaz bir şekilde yaşaması 

gerektiği kaderinden bahsetmektedir. Başkahraman bu gerçekliğe uyum 

sağlayıp yaşayacak kadar materyalist değildir. Üstelik gerçeği düzeltecek 

cesarete ve yeteneğe de sahip değildir. Bu nedenle başkahraman kendini 

bilinçli bir dünyadan ayrı tutan yeteneklerini yitiren, bilinçsizlik dünyasında 

yaşayan ve sadece anlamsız entelektüel oyunlar oynayıp duyusal tahrik 

yaşayan, psikolojik problemi olan bir karakter olarak ortaya çıkmaktadır.  
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“Ben” in bölünmüş iç dünyası psikolojik anlatım tarzıyla mükemmel 

bir şekilde ortaya koyulmuştur. Kanat da böyle bir motife sahiptir. Karısı ile 

olan ilişkisi dönemde yaşanılan geleneksellik olarak adlandırabiliriz. 

Uçmaya çalışması ise geleneksellikten kaçıp modern bir hayata geçişi olarak 

tanımlayabiliriz.  İ Sanğ’ın diğer romanları da böyledir fakat bu eserde de 

beklenildiği gibi kendi hayatından tecrübelerini yansıtmaktadır. İlk aşkı Kim 

Hong İ ile iki yıllık beraberliğinde elde edilmiş bir eser olarak bilinmektedir. 

Kendi karakterinden bir şeyler katarak edebi eserler yaratan İ Sanğ 

dönemin sıkıntılarını da elbette eserlerine yansıtacaktır. Bu çalışmada 

geleneksek yaşam tarzından sıkılan ve modernist yaşama susayan Koreli 

yazar İ Sanğ’ın “Kanat” adlı eserdeki modernist unsurlar bulunmuştur. 
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YUSUF İDRÎS’İN ESERLERİ VE GERÇEKÇİLİK TEMELLİ 

KADIN ARAŞTIRMASI: EL-HARÂM, HÂDİSETU ŞEREF VE  

EL-‘AYB ÖRNEKLERİ 

Senem CEYLAN
*
 

Giriş 

Bu çalışma Arap edebiyatının önde gelen isimlerinden Yusuf İdrîs’in 

bazı eserlerinde kadının gerçekçi bakış açısıyla ele alınışına odaklanma 

maksadıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda bir erkek yazar ve onun öne 

çıkan eserleri incelenmiştir. Eserlerin yazıldığı dönem, sosyolojik ve edebî 

açıdan irdelenmiş ve kadın temasının nasıl kullanıldığı ana hatlarıyla 

incelenmiştir.  

Bilindiği üzere Arap edebiyatında modernleşme sürecinin 

Napolyon’un Mısır’ı işgali ile başladığı kabul edilir. Bu döneme kadar 

edebiyat ürünleri şiir ağırlıklı olarak ortaya konulmuştur. Arap edebiyatında 

roman türünün edebi bir değer kazanması yirminci yüzyılın ilk dönemlerine 

kadar sürmüştür.  Edebiyatta görülmeye başlayan batı etkisi, taklit ve 

uyarlama süreçlerinin ardından özgün eserler verilmiştir. Dolayısıyla Arap 

edebiyatındaki roman türünün gelişimi batı kaynaklı süregelmiştir. 1914 

yılında Muhammed Huseyn Heykel tarafından kaleme alınan Zeynep romanı 

ilk edebî roman olarak kabul edilmektedir. Yine bir erkek yazar tarafından 

kaleme alınan bu roman hem Arap edebiyatının roman türündeki ilk örneği 

olması hem de kadın konusuna değinmesi bakımından önem arz etmektedir.  

Bu çalışmanın asıl odağını, Yusuf İdrîs’e ait el-Harâm (1958), 

Hâdisetu Şeref (1958) ve el-Ayb (1960) romanlarında kadının ele alınışı 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Yusuf İdrîs’in gerçekçi bakış açısıyla 

romanlarında kadını nasıl işlediği sorusuna cevap aranacaktır. 

Modernleşmenin başladığı yer olması nedeniyle, bu romanlarda mekânsal 

olarak Mısır ve toplum olarak da Mısır halkının olması, bu eserlerin 

incelenmek üzere seçilmelerinde etkili olmuştur. 

1. Modernleşme Sürecinde Arap Edebiyatı 
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Napolyon Bonapart’ın 1798 yılında Mısır’ı işgali, siyasi hayata 

olduğu kadar sosyal ve kültürel hayata da etki etmiş ve Arap Edebiyatı 

bakımından modernizmin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Batı ile ilk 

temasın kurulmasını takiben, işgalin ardından yönetimi ele alan Mehmet Ali 

Paşa döneminde eğitim için Fransa’ya gönderilen öğrenciler, bu 

modernleşme hareketinin kendi ülkelerinde başını çekmişlerdir. 

Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da izlemiş olduğu politika sonucunda, 

kültürel hayatta önemli değişiklikler görüldüğünü belirtmek gerekmektedir. 

Bu dönemde Avrupa’nın çeşitli ülkelerine eğitim için giden burslu 

öğrenciler, orada kaldıkları süre içinde Avrupa edebiyatlarını okumuşlar, 

düşünce tarzını öğrenmişler, kültürel etkinliklerini izleme fırsatı 

bulmuşlardır. Bu kişiler ülkelerine döndüklerinde basının da toplumda 

yaygınlaşması ile batı edebiyatındaki yabancı türleri gerek çeviri ve 

adaptasyon gerekse deneme yoluyla Arap edebiyatına taşımışlardır
1
. 

“Modern anlamda roman Arap edebiyatına XIX. yüzyılın son 

çeyreğinde Batı edebiyatlarının etkisi ve çeviri hareketiyle girmiştir. Fransız 

yazarı Fénelon’un Les aventure de Télémaque adlı romanı, Mısırlı yazar 

Rifâa Râfi‘ et-Tahtâvî’nin çevirisiyle (Mevâkı‘u’l-eflâk fi vekâ’i‘i Telimak, 

Beyrut 1867) Arap edebiyatında modern romancılığın hareket noktasını 

teşkil etmiştir. Roman türündeki ilk denemeler Mısır ve Lübnan'da görülmüş, 

klasik anlatım türü olan makameyi canlandırma girişimi şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Mısır’da Rifâa Râfi‘ et-Tahtâvî’nin Tahlîşu’l-İbrîz (1834), Ali 

Paşa Mübârek’in 'Alemü'd-Din (1882) ve Lübnan'da Ahmed Fâris eş-

Şidyâk’ın es-Sâk ‘ale’s-sâk fî mâ huve’l-faryâk (1855) adlı çalışmalarına 

klasik Arap edebiyatında görüldüğü biçimiyle makame demek güçse de 

Mısır' da Abdullah Fikrî ve Âişe et-Teymûriyye ile Lübnan'da Nâsîf el-

Yâzicî’nin çalışmaları bu klasik türün devamı niteliğindedir.
2

” Arap 

edebiyatında modernleşme sürecine XIX. yüzyılın sonlarına doğru Mısır'da 

yayımlanan gazete ve dergiler, hikâye ve roman türüne önemli katkılar 

sağlamıştır. 1884 ile1914 yılları arası romanların tefrika edildiği süreli 

yayınların sayısı yirmiyi aşmıştır. Bu romanların çoğunluğu edebi değere 

sahip olmamasına rağmen geniş bir okuyucu kitlesini sürükleyen aşk ve 

macera romanlarının çevirileridir. Çeviri romanların ardından telif roman 

                                                 
1
 Rahmi Er, Modern Mısır Romanı (1914-1944), Ankara, Fatih Dağıtım, 1997, s. 4.   

2
 Rahmi Er, “Roman”, DİA, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXXV, 

2008, s. 164.  
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dönemi Lübnan'da Selîm el-Bustânî’nin 1870'li yıllarda el-Cinân dergisi için 

kaleme aldığı tarihi ve sosyal içerikli romanla başlamıştır. Bu telif örnek, 

Arap tarihi roman türünün ilklerindendir.
3
 

Arap edebiyatında özelinde tahkiye sanatının ve modern kısa 

hikâyenin gelişimi de diğer Arap ülkelerine göre Mısır’da daha erken bir 

tarihte başlamıştır. Mısır’daki kültürel ortam ve edebiyat alanındaki 

hareketlilik bu türün de ortaya çıkış ve gelişmesinde olumlu rol oynamıştır. 

Mısırlı edebiyatçı ve yazarlar; Fransızca, İngilizce ve Rusçadan tercüme 

ettikleri hikâyelerle modern Arap edebiyatının öncü isimleri olmuşlardır. 

Roman türünde olduğu gibi bu türde de ekonomik ve düşünsel alandaki 

bağımsızlık talepleri, Mısır kadınının sosyal hayatta yer alması, siyasi 

düzendeki değişiklik ve geçiş süreci ile özgürlük ve demokrasi 

kavramlarının daha çok dile getirilmesi edebiyat alanına ve yazarlara 

malzeme ve ilham kaynağı olmuştur
4
. 

 Edebiyat alanında, konu ve eserin kahramanı olarak sıklıkla 

kullanılan kadın imgesi, toplumsal eleştiri ve sorgulamanın da bir biçimi 

olmuştur. Kadın konulu edebiyat ürünleri, romantik temalı eserlerden sosyal 

içerikli eserlere geçiş süreci, ele alınış biçimleri ve dönemsel olarak 

farlılıklar gösterebilmektedir. Arap edebiyatı özelinde bu durum, Cahiliye 

döneminde şiirde geniş bir yer bulan kadın imgesiyken modern dönemde kız 

çocuklarının eğitimi, evlilik ve insan hakları gibi konuların başkahramanı 

olmuştur. Bilindiği gibi ataerkil bir yapıya sahip Arap toplumunda kadının 

statüsü tartışmalı bir konudur. Kadın hakları bağlamında kat edilen yola 

rağmen günümüzde kadınların, halen eğitim hayatlarından evlilik 

hayatlarına, iş hayatında yer almalarından aile içerisinde söz haklarına kadar 

birçok konuda hakları maalesef sınırlıdır. 

Bu çalışmada, daha özgün eserlerin ortaya konulduğu bir dönemde, 

Mısırlı erkek yazar tarafından kaleme alınan romanlarda kadının 

konumlandırılışı realist bakımdan incelenmiştir. Edebiyatta Muhammed 

Huseyn Heykel’in Zeyneb romanıyla başlayan modernleşme süreci, Yusuf 

İdrîs’in kaleminden kadın konusuna nasıl yansımıştır, bu süreçte nasıl bir 

                                                 
3
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4
 İrfan Dağ, Yûsuf İdrîs (Hayatı, Eserleri ve el-Haram adlı romanı), Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
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değişim yaşamıştır sorularına cevap aranmıştır. Yusuf İdrîs, kendi 

döneminin öne çıkan isimlerindendir. Bu çalışmada ‘toplumun gelişmişlik 

düzeyi, kadına daha fazla hak ve özgürlük sağlanması ile ilişkilidir’ 

düşüncesinden hareketle romanlarında Arap kadınına vurgu yapan bir 

yazarın bakış açısı ile yazarın dönemsel olarak kadına karşı toplumsal tutum 

ve tavır da incelenmiştir. 

2. Modern Arap Edebiyatında Realizm Etkileri 

Edebiyatta realizm yani gerçekçilik kelimesi ile amaçlanan; 

romanlarda kişi, olay, mekân ve zaman ile ilgili verilen somut bilgilerin 

romanın akışı içinde de günlük yaşamda olduğu gibi doğal ve gerçekçi 

olmasıdır.  Başka bir ifadeyle, romanın realist açıdan hayatın gerçeklerine 

uygunluğu noktasında gerçek veya gerçekçi olup olmaması ile ilgilidir. 

Gerçek kelimesi, bilgi ile ilgili konularda doğruyu, olgusal konularda ise 

gerçeği ifade eder. Gerçek kelimesi bir kullanım yönüyle doğruyu ifade 

ederken, diğer yönüyle ise insan ile ilgili bireysel ve toplumsal bazı 

durumları ifade eder. Gelenek-görenek ve örfler, inançlar, eğitim durumları, 

ait olunan toplum ve hayatı, psikolojik ve ekonomik durumlar, genel 

kabuller ve hayatın gerçeklerine uygunluk yönünden romanın gerçekliği ne 

derece yansıttığı bağlamında incelenir
5
. 

“Her romanın gerçekliği kendi içinden, yazarının sanatından ve 

okuyucunun algı dünyasından hareket ederek şekillenen bir yapıdadır. 

Ancak esas olan, yazarın okuyucuya sunduğu metin ve metin içi 

gerçekliktir.
6
” Bu metin içi gerçekliği ve orijinalliği sağlayan da romanın 

temelini oluşturan ayrıntılardır.          

Genel olarak bütün Avrupa edebiyatlarında 1830-1880 arası elli 

yıllık bir süreyi kapsayan realist akım, hayatın özenli bir gözlem ve ayrıntılı 

bir analiz ile ele alınıp birebir benzerlik gösteren tasvirler ve net 

betimlemelerle incelenmesidir.
7

 Fransa’da Stendhal, Balzac, Flaubert; 

İngiltere’de Dickens, Thackeray, Bronte; Rusya’da Dostoyevski, Tolstoy, 

Turgenyev gibi temsilcilerle tanınan realizm Arap edebiyatında Mahmut 

                                                 
5
 Selçuk Çıkla, “Romanda Kurmaca ve Gerçekçilik”, Hece Dergisi Türk Romanı 

Özel Sayısı, 2002, s. 114.  
6
 Çıkla, a.g.e., s. 117. 

7
 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul, Say Yayınları, 2009, s. 298. 
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Teymur, Abdurrahman eş-Şarkâvî, Taha Huseyn, Tevfik el-Hakîm, Yahya 

Hakkı ve Yusuf İdrîs ile tanınmıştır. 

3. Yusuf İdrîs, Hayatı ve Edebî Kişiliği 

1927 yılında Mısır’da eş-Şarkıyye’ye bağlı el-Beyrûm köyünde 

dünyaya gelen Yusuf İdrîs, modern Arap edebiyatının öncülerinden ve 

sosyal içerikli eser veren yazarlardandır. Babası ziraat müfettişi olduğundan 

ve sıklıkla yer değiştirmesinden dolayı ailesinden uzakta büyümüştür. İlk ve 

orta öğrenimini tamamlamak için Fakus, Dımyat, Mansura ve Zekazike 

arasında gidip gelmiştir
8
. İlk çocukluk yıllarında hem aileden uzakta olmanın 

verdiği yalnızlık hissi hem de fakirlik yazarın zor bir çocukluk dönemi 

geçirmesine neden olmuştur. Eğitim öğretim dışındaki zamanlarını ve 

tatilleri köyde geçirmiş, köy hayatını bizzat deneyimlemiştir. Bu deneyim 

tabii ki yazarın daha sonra eserlerinin konusunu oluşturacak köy hayatı ve 

köylüler için temel teşkil edecektir. Kaleme aldığı eserlerinde buradaki 

gözlemlerinden ve gerçekliklerden faydalanmıştır.  

1952 yılında tıp fakültesini bitirmiştir. Tıp fakültesindeki 

öğrencilik hayatı boyunca İngiliz işgali ve Kral Faruk’a karşı çeşitli 

protestolara katılmış, devrimci dergilerin yayımlanmasını sağlamış ve bir 

süre hapis yatmıştır.  

Bir süre doktorluk ve sağlık müfettişliği yaptıktan sonra Rûz el-

Yusuf dergisinin edebiyat bölümü başkanlığını yürütmüş, 1961 yılında el-

Ahrâm dergisinde çalışmaya başlayıncaya kadar eş-Şa‘b, el-Mısrî ve el-

Cumhuriyye gazetelerinde çalışmıştır
9
. 

1964 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır ve 1988 

yılında Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin tarafından edebiyat (nişan) 

ödülüne layık görülmüştür. 1990 yılında da Hüsnü Mübarek tarafından 

kendisine takdir nişanı verilmiştir
10

. 

“Mahmûd Tâhir Lâşin, Mahmûd Teymûr ve Yahyâ Hakkî’nin 

öncülüğünü yaptığı el-Medrasetu’l-Hadîse (“Modern Ekol”)’nin 

                                                 
8
 C.Turgut Koç, Yusuf İdris (Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri), Konya, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

1995, s. 12. 
9
 Ahmet Kazım Ürün, Modern Arap Edebiyatı, Konya, Çizgi Kitabevi, 2015, s. 93. 
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 Koç, a.g.e., s. 13.  
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temsilcilerinden sayılan Yûsuf İdrîs, Fransız yazarlar Maupassant (1850-

1983) ve Ernest Hemingway (1898-1961), Çek Franz Kafka (1883-1924) ve 

Rus Anton Çehov (1860-1904)’un eserlerinden çok etkilenmiştir. Hatta 

eleştirmenler onu Çehov ekolünün temsilcilerinden saymıştır
11

. Tıp 

fakültesindeki öğrencilik yıllarında yazmaya başlayan Yusuf İdris, 1952 

yılından başlamak üzere hikâye, roman, röportaj, anı, derleme, görüşme, 

oyun ve senaryolar yazmıştır. Gerçekçi ve gözlemci bir yazar olarak 

bilinmektedir
12

.  

1991 yılında yakın doktor arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen 

beyin kanseri hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.  

Arap edebiyatında roman türünde iyi örnekler dönemsel olarak 

İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk gelmektedir. Bir yandan 1948 yenilgisi, 

Süveyş savaşı, Haziran yenilgisi gibi olumsuzluklar diğer yandan eğitim-

öğretim ve kurumsallaşmanın yaygınlaşması, yaşam tarzındaki ve sosyal 

hayattaki değişiklikler roman türünün gelişimine katkı sağlarken toplumsal 

olarak her türden sorunun romanda işlenebilmesi bu türe ilgiyi beslemiştir. 

Arap toplumunun yaşadığı sorunlar ve siyasi baskılar romanda ele alınan 

unsurlar bağlamında gerçekçiliği ve realizmi tetiklemiştir. Mısır’da 1952 

devriminin ardından başarısız yönetimin yarattığı havayı gerçekçi romanlar 

yoluyla ifade eden Necib Mahfûz ile toplumcu gerçekçi romanların önü 

açılmıştır
13

.  

Yusuf İdrîs, konu olarak Mısır köy hayatını, kahraman olarak da 

köy halkını ve onların günlük yaşamlarından olayları seçmiştir. Dil ve üslup 

bakımından gerçeğine uygun olarak halkın konuştuğu dili eserlerine 

yansıtmış ve karşılıklı konuşmalarda halk dilini kullanmayı tercih etmiştir. 

Yusuf İdrîs, eserlerinde okuyucuya Mısır halkının yaşamlarından kesitler 

sunmuş, toplumun gerçekliğini dile getirmiştir. Eserlerinde Mısır’daki hayat 

ile bütünleşmiş bir dünyayı anlatmıştır. Yapıtlarında kullandığı karakterler 

ve kişilerin duygu ve düşünce dünyasını, fiziksel ve çevresel tasvirleri ile 

anlatıma akıcılık kazandırarak okuyucuyu kurgunun içine katmıştır. Onun 

eserlerinde sıradan gerçekliğin yorumlanmış gerçeğe dönüşümünü görmek 

mümkündür. Eserlerini realist üslup ile ele alan Yusuf İdrîs, halkın hayatını 

                                                 
11

 Musa Yıldız, Yusuf İdris’in el-Harâm Adlı Romanı, Nüsha, Ankara, 2001, s.130. 
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 Dağ, a.g.e., s. 14. 
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 Er, Roman, s.165. 
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ve Mısır’ın bağımsız bir devlet olma mücadelesini işlemiştir. Kendine has 

üslubuyla eserlerinde edebiyat dilini ve halk dilini karıştırarak ustaca 

kullanmıştır
14

. Yusuf İdrîs’i öne çıkaran edebi yönü, konularını Mısır 

toplumsal hayatının gerçeklerinden alan, Batı edebiyatı etkisinden sıyrılmış, 

Mısır’a özgü milli bir edebiyat oluşturmaya çalışması ile yerel renk ile 

uyumu, kişilerinin inandırıcılığı olmuştur
15

.  

Yusuf İdrîs’in hikâye türündeki eserlerini konu olarak toplumsal, 

sosyolojik ve psikolojik içerikli kategorilere ayırmak mümkündür. Hâdisetu 

Şeref hikâye koleksiyonu toplumsal içerikli olup, Mısır köy hayatından canlı 

tasvirler yapmış ve sosyal sorunları dile getirmiştir
16

. Yusuf İdrîs, eserlerinde 

1940-1991 arası elli yıllık bir süreyi zaman dilimi olarak kullanmıştır. 

“Yazar, hikâyelerinde zamanı kusursuz olarak kullanmış, bazen de hikâyenin 

vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirmiştir”
17

.   

Gerçekçi-toplumcu gerçekçi bakış açısıyla eser kaleme alan Yusuf 

İdrîs ve diğer yazarlar, genel olarak Arap coğrafyası ve dünyasının özel 

olarak da kendi ülkelerinde yaşanılan dramatik olayları gerçekçi bir gözle 

okuyucuya aktarmışlardır
18

. 

4. el-Harâm, Hâdisetu Şeref ve el-Ayb Eserleri 

4.1.  el-Harâm 

Yusuf İdrîs’in ilk ve en ünlü romanı el-Harâm’da, olaylar Azize 

adındaki roman kahramanının etrafında dönmektedir. Eşinin evden 

çıkamayacak, hareket dahi edemeyecek kadar hasta olması sonrası hayat 

şartlarının çiftçi Mısır kadınını ailesine yardım etmek zorunda bırakması ve 

karşılaştığı zorluklar konu edilmiştir. Hikâye 1952 devriminden önceki bir 

zamanda Nil nehrinin kuzeyinde bir köyde geçmektedir. Yusuf İdrîs ağalık 

sistemi ile yönetilen, gündelikçi işçilerin çalıştırıldığı bu pamuk tarlalarını 

Mısır’ın sosyal gerçekliği olarak romanında işlemeyi tercih etmiştir. Roman, 

ölü bir bebeğin söğüt ağacının altında bulunması ile başlar ve köy halkının 

ölü bebeğin annesini tahmin etmeye çalışmaları üzerine gelişir. Düğüm 
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 Koç, a.g.e., s. 85. 
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annenin kim olduğu ve ortaya çıkarılması üzerine kurulmuştur. Köy halkı 

evden eve anneyi bulmak üzere dolaşır. Bütün aramalara rağmen 

bulunamayan anne Azize’dir. Hasta eşi bir gün patates yemek ister. Azize 

köyde patates ekilen tek tarlaya gider ancak patatesler toplanmıştır. Tarla 

sahibinin genç oğlu Azize’ye yardım eder. “Azîze topladığı patateslerle 

birlikte güneş batmak üzere eve dönerken ayağı bir çukura girer ve 

yuvarlanır. Bunu fırsat bilen genç ‘Azîze’ye tecavüz eder. Bunun üzerine 

‘Azîze hamile kalır. Kocası uzun zamandan beri eşiyle yakınlaşamayacak 

kadar hasta olması ve işini kaybetme korkusuyla hamileliğini yedi ay kadar 

gizler. Yedi ay sonra gözlerden uzak çocuğunu doğurur. Çocuğun 

ağlamasını önlemek için ağzını kapatır ve çocuk ölür. Kendisi de o günden 

sonra halsizleşir. Durumu ortaya çıktığında insanlar ona yardım eder. 

Ancak o bilinçsizce bağırır, çağırır, sinir krizleri geçirir, zaman zaman 

çocuğunu bıraktığı nehir kıyısına doğru bilinçsizce koşar ve bir süre sonra 

ölür”
19

.   

Romanın ele aldığı en önemli sorun olaylara hiç karışmayan mal 

sahipleri yüzünden gündelik ücretle çalışmak zorunda kalan fakir halkın 

yaşadıklarıdır. Ağalara göre daha az bir mala sahip olan köy halkı bu 

gündelikçileri hakir görmekte, onlarla iletişim kurmamakta, hatta 

çocuklarının onların çocuklarıyla oyun oynamasına bile izin 

vermemektedirler. 

Yusuf İdrîs romanda Azize’nin başına gelen olayı, başlarda onun 

hatası olarak gören köy halkını romanın sonunda gerçeği öğrenen ve 

gündelikçilere karşı düşünceleri değişen bir köy halkı biçiminde okuyucuya 

sunmuştur.  

Azize’nin tek başına bebeğini doğurduğu, doğumdan birkaç dakika 

sonra ağlamasını durdurmak için ağzını kapatırken bebeğini öldürdüğü ve 

hatta altında kendisinin de son nefesini verdiği söğüt ağacı realist bir unsur 

olarak romanda yer almaktadır. Romanda Mısır halkının aşırı uçlardaki 

davranış kalıpları ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. Başlangıçta hor gördükleri 

gündelikçilerden bir kadını nasıl kutsallaştırdıklarını, duygu ve 

düşüncelerinin büyük dönüşümünü ve bebek sahibi olmak isteyenlerin 

Azize’yi bir bereket sembolü haline getirmeleri romanda ustalıkla 

betimlenmiştir. 

                                                 
19

 Yıldız, a.g.e., s.130. 
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Romanda karakterler arasındaki şüphe, merak hissi ve insani 

duygular öne çıkartılarak incelenmiştir. Kadınlar arasında yayılan “kimin 

bebeği” merakı, Başkâtip Mesîha Efendi gibi bazı erkeklerin bu bebeğin 

kendi eşi ya da kızından doğmuş olması şüphesi, Azize’yi daha çok 

çalışması için zorlayan ve döven kişinin daha sonra iyileşmesi için doktor 

çağırması örneklerinde ele alınmıştır. 

4.2. Hâdisetu Şeref 

1958 yılında ilk baskısı yapılan Hâdisetu Şeref, Fatma adında çok 

güzel ve açık sözlü bir genç kızın yaşadıklarını konu edinmektedir. 

Başlangıçta toplumun da sevdiği ve saydığı biriyken hakkında çıkan tecavüz 

söylentileri sonucu kendisine duyulan sevgi ve saygı yok olur. Köy halkı 

Fatma’nın erkek kardeşinin onun namusundan emin olması gerektiği 

yönünde baskı yaparlar. Hikâyenin sonunda Fatma’nın masum olduğu 

herkes tarafından öğrenilir. Ancak Fatma artık değişmiş, ruhu incinmiştir. 

Güzelliği dillere destan Fatma hakkında köylü kadınların “bu kadar güzel 

olduğuna göre, kesin şeref ve namus yoksunudur” diye düşünmeleri hem 

dönemin toplumu hakkında bilgi vermektedir hem de kadınların 

kıskançlığını gözler önüne sermektedir. 

Hikâyede odak noktasını utanç, rezalet ve şüphe kavramları 

oluşturmaktadır. Fatma masum bir genç kız iken kendisi hakkında çıkan 

söylentiler sonucunda köylü kadınlardan birinin evine muayeneye 

götürülmüştür. Dış kapı, iç kapı, pencere, cam ne varsa kapatılmıştır ama 

Fatma doğal olarak utanmakta ve direnç göstermektedir. Kadınlar başına 

üşüşüp, her biri kolundan, bacağından çekiştirerek kızı yatağa yatırmışlar ve 

Fatma’nın şeref ve namusundan emin olmuşlardır
20

. Yazar burada muayene 

sırasında Fatma’nın duygularını ayrıntılı olarak tasvir ederek herkesin 

kalbine dokunmayı başarmıştır. Fatma hata yapmamıştır ve namusludur. 

Fakat Fatma hakkındaki söylentiler nedeniyle toplum ona tüm bu 

dedikodular gerçekmiş gibi davranmıştır. Erkek kardeşi tarafından aşırı 

şiddete maruz kalmış, evde hapsedilmiştir. Kardeşinin eşi, Fatma’nın dayak 

yüzünden öleceğini zannetmiş, komşular Fatma’yı onun elinden almak için 

uğraşmışlardır
21

.  

                                                 
20

 Yusuf İdrîs, Hâdisetu Şeref, İngiltere, Hindawi, s. 68. 
21

 İdrîs, a.g.e., s. 69. 
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Bir süre sonra her şey normale dönmüş, hapis bitmiş ve köylüler 

yeniden Fatma’yı sevip saymaya başlamışlardır
22

. Bu romanda insanın 

psikolojik değişimi de anlatılmaktadır. Eğer bir kişinin ahlakı ya da 

davranışlarına dair toplumda şüphe varsa bir süre sonra insan, toplumun 

zannettiği o kişiye dönüşmektedir.   

Maalesef ki köy halkının fark etmedikleri bir şey vardır; o da 

Fatma’nın değiştiğidir. Fatma’daki olumsuz değişime rağmen toplumun 

muayene sonrasındaki tavrı ile yazar, şeref ve iffet kavramlarının 

şekilselliğini de vurgulamak istemiştir demek mümkündür. Yazar, Fatma 

karakteri üzerinden köylülerin, kadınların olumsuz özelliklerini yansıtarak 

toplumun gerçeklerini okuyucuya sunmuştur. Fatma en sonunda toplumdan, 

kültürden intikam almak için değişmiş, kötü olmuştur. Okur bu değişimi 

Fatma’nın ruh halinden ve daha önceki halinin tam aksi bir hal almasından 

anlamaktadır.  

4.3. el-‘Ayb 

Yusuf İdrîs, El-Ayb romanında, Cemal Abdunnasır döneminin 

sonlarında, 1952 devrimi sonrası bir zaman diliminde toplumun yozlaşması 

ve ahlakî yıkımını kaleme almıştır. “El-Ayb adlı romanda olay, Kahire’de 

yazarın daha önce çalıştığı bir devlet kurumunda geçmektedir. Romanda 

olayın geçtiği yer, yazarın çok iyi bildiği Kahire Belediyesi Kamu İşyerleri 

Ruhsat bölümüdür”
23

. Sena ve kız arkadaşlarının bu kurumda 

görevlendirilmesi ile başlayan romanda bu durum, aynı zamanda o kurumun 

ilk kadın çalışanları olmaları nedeniyle de büyük önem taşımaktadır. Roman, 

Sena’nın işe başladığı günkü kalabalığı özellikle belirterek hikâyeye başlar. 

Sena masum, edepli, ahlaklı, ilkeli ve üniversite mezunudur. Sadece 

erkeklerin olduğu bir işyerinde kız arkadaşları ile birlikte çalışmaya 

başlayarak hem bir ilki gerçekleştirmişler hem de imkânsız gözüyle bakılan 

bir duruma yani kadının çalışma hayatına katılmasına öncülük etmişlerdir. 

Romanda erkeklerin kanun ve kural koyucu, yönetici hatta geleneklerin dahi 

oluşturucusu oldukları vurgulanırken kadınlardan ise yeni bir nesil, yeni bir 

kan, yeni düşünceler olarak bahsedilmiştir. Ne yazık ki, hayal edilen 

dönüşüm kadına karşı olarak kendini göstermiştir
24

.  

                                                 
22

 a.e., s. 71. 
23

 Yıldız, a.g.m., s. 306. 
24

 Yusuf İdrîs, el-‘Ayb, İngiltere, Hindawi, s. 5. 
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Romanın kahramanı Sena, evinde ve okulda aldığı eğitim gereği 

toplumun her kademesine yayılmış olan rüşvete bulaşmadan şerefli bir 

memur olarak kalmaya çalışmaktadır. Ancak hikâyenin sonunda bu şerefli 

memurun nasıl bir rüşvetçiye dönüştüğünü, para kazanmak için rüşvetin bir 

araç olduğunu ve Sena’nın mecburen değişimi görülmektedir. 

Sena’nın çalıştığı ofiste mekânsal olarak yeri kapının yanıdır. İçeri 

girenler ve dışarı çıkanlar sürekli olarak Sena’ya çarparak onu rahatsız 

etmektedirler. Bu durum yazar tarafından kadının iş hayatında yeri 

olmadığına dair toplumun algısını yansıtan gerçekçi bir unsur olarak 

kullanılmıştır. Bu dar mekânın aslında Sena’nın iç dünyasını da temsil 

ettiğini söylemek mümkündür. Yine iş arkadaşlarından biri tarafından 

bakışlar yoluyla da olsa tacize maruz kalması, erkek bakışı üzerinden kadına 

karşı toplumsal baskının başka bir yönü ve biçimini ortaya koymaktadır. 

Sena’nın değişimi sigara içmesi ve bacak bacak üstüne atarak konuşmasıyla 

başlar. Yusuf İdrîs hem Sena’nın bu değişimini hem de sosyal ve siyasi 

atmosferi gerçekçi unsurlar olarak romanda kullanmıştır. Dönemsel olarak 

bakıldığı zaman toplumun zaten yazarın kaleme aldığından farklı olmadığı 

bilinmektedir.  

Sena babasının vefatının ardından ailesinin geçimini üstlenmiştir. 

Rüşvet ve yolsuzluğa karşı bütün direnişine rağmen şartlar onu rüşvet ağına 

düşürmüştür. Sosyal nedenler Sena’yı da olumsuz bir değişime götürmüş ve 

çalışmayan çarkın içine o da dâhil olmuştur.                          

Sonuç  

Realist romanda kişiler tanıtılırken çevresi, ailesi ile birlikte ele 

alınır ve derinlemesine anlatılır. Burada incelenen eserlerde gerçeğe bağlı 

kalma düşüncesiyle yer yer uzun ve çok ayrıntılı tasvirler görülmektedir.  

Yazarın eserlerinde, Mısır’ın köylerinden ve köylü halkından yola 

çıkarak toplumun aksayan yönleri anlatılmıştır. Eserlerin gerçekliği, olay 

örgülerinin doğallığı, dramatik tarzı, bakış açısı, şahıs kadrosu, mekân-insan 

ve mekân-olay ilişkisi ve kendine has üslûbu ile realizm akımı sınırları 

içinde kaleme alınmıştır.  

Yusuf İdrîs, hepsi yaşanmış olabilecek kadar gerçekçi kurguları, 

gözlem ve objektifliği ilke edinmesi, sosyal bir varlık olarak insanı ve 

toplumu yansıtmayı amaç edinmesi, mekânın tasviri, dil ve üslûba önem 

vermesi bakımından realist bir yazardır. Edebi kişiliğinden öte daha önceleri 
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doktor olarak Mısır’ın köylerinde çalışmış olması onun yazdıklarını yaşamış 

ya da şahit olmuş düşüncesini desteklemektedir. Yazar, eserlerinde mekân 

olarak Mısır’ın köyleri ve çevresini kullanmayı tercih etmiştir. Zaman dilimi 

olarak ise 1940’lı yıllardan itibaren elli yıllık bir süreyi seçmiştir. Bu 

döneme toplumsal ve dönemsel olarak siyasi çalkantıların yaşandığı, 

değişimlerin ardı ardına geldiği bir dönem demek mümkündür.  

Yusuf İdrîs’in eserlerine kadın kahramanlar açısından bakıldığında 

toplumun kadınlara dayattığı çaresizlik hissini, ekonomik kaynaklı olarak 

yaşadıkları sıkıntıları ve bu nedenden dolayı başlarına gelen talihsiz olayları 

görmek mümkündür. Ayrıca kadınlar üzerinden toplumsal sorunlara 

değinilmiş ve gerçekçi bir biçimde bu sorunlar irdelenmiştir.  Bu çalışmada 

ele alınan üç eserde de kadınlar sonuçta değişmiştir. Azize değişmiş ve ona 

karşı toplumun bakış açısı da değişmiştir. Fatma masumiyeti kanıtlandıktan 

sonra kötü yönde bir değişlim yaşamıştır. Sena ise, rüşvet çarkına dâhil 

olarak değişmiştir. Yazarın burada kadınların değişimi üzerinden toplumsal 

bir dönüşüme işaret ettiğini söylemek mümkündür.  
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FARS TASAVVUF ŞİİRİNDE SENÂÎ VE BİR GAZELİ  

Serpil KOÇ KONUKSEVER
*
 

Giriş 

“Tasavvuf” (التصّوف) kelimesinin etimolojisi üzerine yapılan 

araştırmalar, bu kelimenin bir şeyin özü, duru, arı ve en iyi olanı anlamına 

gelen    ٌَصفْوةٌ،  َصفآء  kelimelerinden; yün giyinen, yüne bürünen َصْفٌو، 

anlamında, ُصوف’dan; saf, sıra anlamında, صف’dan; güzel ahlâk ile 

vasıflanmak anlamında ِصفَة’dan türemiş olduğuna ilişkin farklı görüşler 

ortaya koysa da yaygın görüş, Arapça’nın iştikak özelliğiyle uygunluk 

göstermesi bakımından  “yün” anlamına gelen صوف’dan türemiş olduğu 

yönündedir. Genel olarak “tasavvuf” ve “sûfî” kelimelerinin; zühd, takvâ, 

tevâzu gibi beşerî övülen hallerin nişanesi olan “yün” ile 

ilişkilendirilmesinde, Hz. Muhammed’in sıcak havalarda yün giydiğine 

işaret eden rivayetler delil gösterilmektedir.
1
 Bir diğer görüş ise, kelimenin 

“yün giymek” anlamında ُصوف’dan değil de arınma fiiline işaret eden 

.dan türemiş olduğudur’َصفآءٌ 
2
 Tüm bu farklı görüşler, etimolojik açıdan 

ihtilâfa yol açarken tasavvuf yorumlarına anlam zenginliği kazandırması 

bakımından dikkate değerdir. 

Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) “tasavvuf”
3
u; “Kalbi halka ve 

[nefse ait] tabiatın ahlâkına uymaktan tasfiye etmek, nefsânî çağrılardan 

sakınmak, rûhânî sıfatlarla sıfatlanmak, hakîkat ilimleriyle alâkadar olmak, 

ebedî hayat için tercîh edilmesi gerekeni tatbik etmek, ümmete güzel nasihat 

vermek, Allah’a samimiyetle vefâlı olmak, şer’î hususlarda Resûlullah’a 
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uymaktır”
 4
 şeklinde tarif etmiştir. Bu tarife göre tasavvufun kötü ve nefsanî 

arzulara muhalefetle, mâsivâdan uzaklaşarak zühd ve takvâ yolunu seçen 

kişiyi şuhûd makamına ulaştırma vasıtası olduğu açıktır.  

Dünyevî ve maddî olan her şeyden uzaklaşılarak çıkılan tasavvuf 

yolculuğunu temsil eden “zühd” kavramının hicrî I. ve II. yüzyıllarda 

“tasavvuf” kavramına karşılık kullanımını
5

, tasavvuf tarihinin zühd 

dönemiyle başlamış olmasıyla ilişkilendirmek mümkündür. “Terk-i dünyâ, 

terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk” şeklinde nefsi yaratılmış her türlü bağdan 

kurtarmayı ifade eden anlayışla Hz. Peygamber ve sahabenin izinde temayüz 

eden zühd hareketi, Basra’dan Kûfe’ye, Bağdat’tan Horasan’a kadar uzanan 

geniş bir alana yayılmıştır. Basra’da Hasan-ı Basrî (ö.110/728), Abdülvâhid 

b. Zeyd (ö.177/793), Mâlik b. Dînâr (ö.131/748), Habîb el-Acemî 

(ö.130/747-748); Kûfe’de Dâvûd et- Tâî (ö.165/781[?]), Süfyân es-Sevrî 

(ö.161/778), Amr b. Utbe (ö.22/643[?]), Câbir b. Hayyân (ö.200/815); 

Horasan’da İbrâhim b. Edhem (ö.161/778), Fudayl b. İyâz (ö. 187/803), 

Şakîk-ı Belhî (ö.194/810), Ahmed b. Harb (ö.848) bu hareketin önde gelen 

temsilcileri kabul edilmektedir.
6
 

Tasavvuf tarihi; “Zühd Dönemi”, “Tasavvuf Dönemi” ve 

“Tarikatlar Dönemi” olmak üzere üç dönemde incelenmektedir. Zühd 

dönemi; Hz. Peygamber’in vefatından önce başlayıp ilk iki asrı ihtiva 

etmektedir. Bu dönemde askerî, siyasî ve içtimaî gelişmelere bağlı 

Müslümanların dünyevî yönelişlerine tepki olarak zühd hareketi başlamış ve 

Medine, Kûfe, Basra, Horasan olmak üzere dört ekole ayrılmıştır. Tasavvuf 

dönemi; hicrî II. yüzyılın sonlarında başlayıp tarikatların ortaya çıktığı VI. 

yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde tasavvuf ve sûfî kavramları 

kullanılmış ve sûfîlerin ilk tanınmış simaları ortaya çıkmıştır. Tarikatlar 

dönemi ise hicrî VI. yüzyıldan itibaren tarikatların teşekkül etmeye başladığı 

son dönemdir.
7
 

                                                 
4
 Zafer Erginli, a.g.e., s.1008. 

5
 Süleyman Uludağ, İnsan ve Tasavvuf, İstanbul, Mavi Yayıncılık, 2001, s.294. 

6
 Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, Ankara, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

Yayınları, 1986, s.6; Mustafa Altunkaya, a.g.e., s.21 
7
 Abdülbâki Gölpınarlı, 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1969, 

1.bs., s.30; Süleyman Uludağ, İnsan ve Tasavvuf, s.41-42; Mustafa Aşkar, 

Tasavvuf Tarihi Literatürü, İstanbul, İz Yayıcılık, 2006, s.35-36; Mustafa 

Altunkaya, a.g.e., s.99-107. 
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İlk teşekkülü zamanında tasavvuf, İslâm’ın iki temel kaynağı 

Kur’an ve sünnetten beslenerek şeriat çizgisini izlemiştir. Buna göre, Ehl-i 

beyt İmâmları başta olmak üzere Hasan-ı Basrî (ö.110/728), Hâris el- 

Muhâsibî (ö.243/857), Serî es- Sakatî (ö.251/865), Ma’rûf-i Kerhî 

(ö.200/815-6[?]), Cüneyd-i Bağdâdî (ö.297/9009) gibi ilk dönem sûfî ve 

zâhidler, kalbin tasfiyesi ve nefsin selâmetiyle meşgul olmuşlardır.
8
 

Kavram olarak tasavvuf; Allah’ı bilmek, zatını idrak etmede 

Allah’ın isim ve sıfatlarını bilmek, nefsi ve nefsin kötülüklerini idrak etmek, 

dünyevî ve maddî olan her şeye yüz çevirmek olan dört esas üzerine 

temellenmiştir.
9
    

Bir tasavvuf terimi olarak; -bilmek, -beş duyuyla tanımak, -

künhüne varmak
10

 anlamına gelen “irfan” kavramının “tasavvuf” kavramına 

yakın kullanımına işaretle, tasavvufu marifete ulaşma süreci; irfanı ise 

tamamlanmış sürecin sonucu olarak tarif eden görüşe göre, her iki kavram da 

birbirini karşılamaktadır. Gerek dinî gerekse de mezhebî açılardan bu iki 

kavramın ince farklıklarla birbirinden ayrılması, İran’da tasavvuf yerine 

irfan kavramının kullanılmasıyla kendini göstermektedir.
11

 Bilhassa bu 

durumun Fars şiirinde belirginlik kazandığını söylemek mümkündür.  

1. V/XI. Yüzyılın Ortalarından VII/XIII. Yüzyılın Başlarına 

Kadar Fars Şiiri ve Tasavvufî Seyri 

Gazneliler Devleti’nin Horasan’da yıkılışının ardından 

Selçuklular’ın hâkimiyetiyle başlayıp Harzemşahlar Devleti’nin çöküşüne 

kadar V./XI. yüzyıl ortalarından VII./XIII. yüzyıl başlarını ihtiva eden 

dönem, İran yönetiminde Türk etnik kimliğinin öne çıktığı bir dönem 

olmuştur. Gerek siyasî- içtimaî gerekse de dinî, ilmî, edebî sahalardaki 

değişim ve dönüşümün biçimlenmesinde bu kimlik olgusu, etkin bir rol 

oynamıştır. Söz konu döneme ilmî ve edebî açıdan bakıldığında; şer’î ve aklî 

ilimlerin yanı sıra özellikle son dönem Gazneli sultanlar tarafından çok 

sayıda şair ve edibin himaye edilip iltifat yoluyla teşvik edilmesiyle, Fars dili 

ve edebiyatının revaçta olduğu dikkat çekmektedir.
12

 

                                                 
8
 Mustafa Altunkaya, a.g.e., s.53. 

9
 Abdülbâki Gölpınarlı, a.g.e., s.15. 

10
 Künhüne varmak: Bir şeyin özünü, aslını anlamak için kullanılan bir deyim. 

11
 Mustafa Altunkaya, a.g.e., s.55-56. 

12
 Tafsilatlı bilgi için bkz. Zebîhullâh Safâ, Târîh-i Edebiyât der İrân, Tahran, 

İntişârât-ı Kaknûs, C.I, 1373hş., s.159-177. 
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Resmi dilin Farsça olduğu Gazneli Mahmud’un sarayında 

aralarında Türk asıllı Ferruhî-yi Sîstânî ve Menûçihrî-yi Dâmegânî, Ascedî, 

Gazâyirî, Firdevsî, Ebü’l-Ferec-i Rûnî, Senâî, Osmân-ı Muhtârî, Mes‘ûd-i 

Sa‘d-i Selmân, Eşref-i Gaznevî gibi yaklaşık dört yüz şairin olduğuna dair 

rivayetler
13

, Gazneliler’in İran edebiyatına büyük katkıları olduğu görüşünü 

desteklemektedir. Medih, hiciv, mizah, kıssa, hikâye, kahramanlık, felsefe, 

aşk, öğüt ve hikmet gibi şiirin zengin muhteviyatından birinde şöhret bulmuş 

dönem şairlerinden Firdevsî (ö.411/1020) kahramanlık şiirinde; Unsurî 

(ö.431/1039-40) ve Ferruhî (ö.429/1037-1038) övgü şiirinde; Senâî 

(ö.525/1131-[?]) öğüt ve hikmet şiirinde öne çıkmıştır.
14

 Şöyle ki: 

Firdevsî’nin eski İran’ın kahramanlık efsanelerinden oluşan manzum eseri 

Şâhnâme’si; İslâm devri İran edebiyatının ilk dönem kasidecilerinden 

Unsurî’nin ve öğrencisi Ferrûhî’nin kasideleri; Senâî’nin felsefî ve irfanî 

konularla harmanladığı öğüt ve hikmet şiiri
15

, sözü edilen bu dört meşhur 

şairin şairlik değerini belirlemede birer ölçüt kabul edilebilir.  

İran’ın İslâmî medeniyetinin altın çağı olarak bilinen IV./X. yüzyıl 

ortalarında tasavvufî düşüncenin yaygınlık kazanmasıyla, Fars edebiyatında 

tasavvufî konulu eserler verilmeye başlanmış;  V./XI. yüzyıldan itibaren ise 

bu eserlerin sayısı artış göstermiştir. Tasavvufî görüşlerini Farsça dile 

getiren Bâyezid-i Bistâmî (ö.234/848 [?]) ve savunduğu vahdet-i vücûd 

düşüncesiyle takipçisi Hallâc-ı Mansûr (ö.309/922), Tabakâtü’s-sûfiyye 

başta olmak üzere çok sayıda tasavvufî eserler veren Hâce Abdullah-ı  

Ensârî (ö.481/1089) gibi ilk mutasavvıfların tesirinde çok sayıda manzum ve 

mensur eserler verilmiştir.
16

 Bu büyük mutasavvıfların görüşlerini 

                                                 
13

 Erdoğan Meriç, “Gazneliler”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.XIII, 1996, s.483. 
14

 Zebîhullâh-i Safâ, a.g.e., C.I, s.214. 
15

 A.g.y., a.g.e., C.I, s.213-214. 
16

 A.e., s.74. 
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benimseyen Senâî, Attâr, Mevlânâ gibi Sünni mutasavvıf şairler
17

,  Fars 

tasavvuf şiirinin güçlü temsilcileri kabul edilmiştir.
18

 

Fars edebiyatında tasavvufî şiirin Baba Tâhir (ö.447/1055[?]), Ebû 

Saîd-i Ebü’l-Hayr (ö.440/1049), Hâce Abdullah-ı Ensârî gibi şairlere ait 

tasavvufî düşüncelerin hicrî IV. yüzyıldan sonra şiire girmesiyle başladığına 

işaret edilmektedir.
19

 Ebu İmâm Ali Rızâ, Bâyezîd-i Bistâmî, İbrâhim b. 

Edhem, Cüneyd-i Bağdâdî, Mahmûd-ı Gaznevî, Selçuklu Hükümdarı Sencer 

gibi tasavvuf tarihinin yedi sultanından biri kabul edilen Horasanlı 

mutasavvıf Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr’ın âşıkâne rubâîleriyle filizlenmiş olsa da 

Fars tasavvuf şiirinin Senâî ile başladığı kabul edilmektedir.
20

  

2.Senâî-yi Gaznevî  

Künyesi, Ebü’l-Mecd Hakîm Mecdûd b. Âdem Senâî-yi Gaznevî
21

 

olarak kaydedilen Senâî’nin doğumu V/XI. yüzyılın ortalarına gelse de 

doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hadîkatü’l-hakîka adlı eserini 

524/1130’da kaleme aldığında altmış yaşında olduğuna işaret etmiş olması, 

kendisinin 464/1071-72 yıllında doğmuş olma ihtimalini kuvvetlendirmiştir. 

Gazneliler Devleti’nde iyi bir görevde bulunan babası, Senâî’nin iyi bir 

eğitim almasını sağlayarak yetişmesinde ona destek olmuştur. Senâî, 

methiye şairi olarak şiir söylemeye başlamış; ancak bir süre eğlence ve işret 

içinde yaşamını geçirdikten sonra takvâ ve fazîlet yolunu seçmiştir. 

Gazneliler Devleti’ni uzun bir süre yöneten Sultan İbrâhim’in 492/1099’da 

vefatının ardından oğlu III. Mesud’un tahta geçişiyle, Gazne’den ayrılan 

Senâî, Belh’e gitmiştir. Eserlerinde işaret edilmemiş olsa da birçok kaynakta 

                                                 
17

 Süleyman Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.XV, 1997, s.380; Süleyman Uludağ, 

“Bâyezîd-i Bistâmî”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, C.V, 1992, s.240; Tahsin Yazıcı; Süleyman Uludağ, 
“Herevî, Hâce Abdullah”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, C.XVII, 1998, s.225; Edward G. Browne, a.g.e., s.437. 
18

 Ayrıca bkz. Nimet Yıldırım, “Fars Edebiyatında Tasavvuf Konulu Kahramanlık 

Anlatıları”, https://nyildirim.wordpress.com/category/makaleler/ (Çevrim içi: 

09.08.2019). 
19

 Adnan Karaismailoğlu, “İran Edebiyatında Sâkînâmeler”, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya, sy.1, 1992, s.3.  
20

 Nimet Yıldırım, a.g.m., s.165; Hicabi Kırlangıç, “Mevlâna’da Senâî Etkileri”, 

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, C.IX, 2009, sy.28, s.8  
21

 Saime İnal Savi, “Senâî”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXXVI, 2009, s.502. 

https://nyildirim.wordpress.com/category/makaleler/
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Senâî’nin Belh’de iken hacca gittiğine ve dönüşünde Horasanlı Sûfî Yûsuf 

el-Hemedânî (ö.535/1140)’ye intisap ettiğine dair bilgiler nakledilmektedir. 

Behrâm Şâh zamanında tekrardan Gazne’ye dönen Senâî, ömrünün sonuna 

kadar burada kalmış ve 525/1131 tarihinde vefat etmiştir.
 22

   

2.1. Edebî Yönü ve Eserleri 

Başlarda Gazne ve Hint bölgelerindeki yöneticileri övmek için 

söylediği methiyelerle Sâmânîler dönemi şiir geleneğini takip eden Senâî, 

daha sonraları yaşadığı hal değişimini şiirlerine de yansıtmıştır. Tasavvufî 

şiir geleneğinin önünü açan Hakîm Senâî-yi Gaznevî, bu geleneğin takipçisi 

Ferîdüddin-i Attâr (ö.618/1221), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.672/1273), 

Sa’dî-i Şîrâzî (ö.691/1292) gibi büyük mutasavvıf şairleri etkilemiştir. 

İran’ın ilk büyük mutasavvıf şairi sayılan Senâî, günümüze kadar 

ulaşmış birçok değerli eser vücuda getirmiştir. Hadîkatü’l-hakîka ve 

tarîkatü’ş-şerî’a
23

 adlı mesnevisi, İran edebiyatında tasavvufî konulu 

mesnevilerin ilki olması bakımından önem taşımaktadır. Bu eser, Nizâmî-i 

Gencevî’nin 2400 beyitlik didaktik tarzda kaleme aldığı münâcât, na’t ve 

Behrâm Şâh’a övgü bölümleriyle yirmi bölümden oluşan Mahzenü’l-esrâr
’
ı; 

Hâkânî-yi Şirvânî (ö.595/1199)’nin Fars edebiyatının ilk manzum 

seyahatnâmesi Tuhfetü’l-‘Irâkeyn’i; Evhadüddîn-i Merâğî (ö.738/1338)’nin 

ahlâkî ve tasavvufî mesnevisi Câm-ı Cem’i gibi eserlere esin kaynağı 

olmuştur.
24

 Ancak Zühre ve Hûrşîd’de olduğu gibi Bedrî-i Keşmîrî 

(ö.1001/1593), kendisine esin kaynağı oluşturma amacı dışında Senâî’nin bu 

eserini taklit etmiştir.
25

 Emîr Hüsrev-i Dihlevî ve Abdurrahman-ı Câmî gibi 

büyük mutasavvıf şairler de Senâî’nin bazı şiirlerine nazireler yazmışlardır. 

Senâî, kendisinden sonra gelen Attar, Sa’dî, Evhadüddîn-i Enverî, Hâkânî-yi 

                                                 
22

 Zebîhullâh-i Safâ, a.g.e., C.I, s.272-278; 209-210; Saime İnal Savi, a.g.m., C. 

XXXVI, 2009, s.502-503; İsmet Zeki Eyüpoğlu, Bütün Yönleriyle /Günün 

Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, İstanbul, Der Yayınevi, 1997, 

s.124; Hadîqatu’l- Haqîqat (Enclosed Garden Of The Truth), Haz. Major J. 

Stephenson, Bengal, Baptist Mission Press, 1910, s.11. 
23

 “Hadîkatü’l-hakîka” için bkz. Hadîqatu’l- Haqîqat (Enclosed Garden Of The 

Truth), s.26; Mürsel Öztürk, “Hadîkatü’l-Hakîka”, Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.XV, 1997, s.20 
24

 Mürsel Öztürk, a.g.m., C. XV, 1997, s.20. 
25

 Arif Nevşahi, “Bedr-i Keşmirî”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. Ek-I , 2016, s.178. 
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Şirvânî, Mevlânâ gibi büyük şairleri, hem şairlik hem de tasavvufî yönüyle 

etkilemiştir.
26

  

Senâî’nin; tasavvuf ilmine kaynaklık eden eserler arasında 

gösterilen Hadîkatü’l-hakîkası, on bin beyitten oluşmaktadır. Gazne Sultanı 

Behrâm Şâh’a ithaf edilen bu eser, sultanın övgüsüne mazhar olmasıyla, 

“Kitâbü’l- Fahrî” adıyla anılmıştır. Mevlânâ ise bu esere “İlâhînâme” adını 

vermiştir.
27

 

Fars şiirinde gazelin tarihi, Senâî’den önce ve Senâî’den sonra 

olmak üzere iki dönemde incelenmektir.
28

 Söylediği “âşıkane” ve “ârifane” 

tarzda gazelleriyle, gazel nazım türünde mahlas kullanma geleneği Senâî ile 

başlamıştır.
29

 Kendisinden sonra Enverî, Zâhir-i Fâryâbî, Cemâluddîn-i 

İsfahânî, Sa’dî âşıkane tarzda; Hâkânî, Nizâmî, Attâr, Mevlânâ ârifâne tarzda 

gazeller söylemişlerdir.
30

       

Senâî’nin şiirleri, yaşadığı hal değişimine bağlı olarak iki farklı 

üslûbu ortaya çıkarmaktadır: Bunlardan ilki, övgü şiirlerinde Menûçihrî, 

Ferrûh-i Sîstânî, Mes’ud-i Sa’d-i Selmân gibi sebk-i Horâsânî şairlerinin 

etkisinde kalarak oluşturduğu letafetli, şairane üslûbu; ikincisi kazandığı 

manevî olgunlukla tasavvufî, dinî ve felsefî düşüncelerin etkisinde şekillenen 

özgün üslûbudur.
31

 Nitekim Senâî, Fars şiirinde daha ziyade bu ikinci 

üslûpla tanınmıştır. 

Senâî’nin şiirlerinin konusu düşünce bakımından özgün olmamakla 

birlikte, Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan gelenekleşmiş görüşler 

barındırmaktadır. Tasavvufî düşüncelerini yansıttığı şiirlerinde “insan-Tanrı-

evren” ilişkisini açıklamaya çalışmıştır.
32

  

                                                 
26

 Saime İnal Savi, a.g.m., C. XXXVI, 2009, s.503. 
27

 Mürsel Öztürk, a.g.m., C. XV, 1997, s.20; Mustafa Aşkar, a.g.e., s.35-36. 
28

 Menûçehr Dânişpejuh, Güzîdehâ-yi Nazm ü Nesr-i Fârsî, Tahran, İntişârât-ı 

Dânişgâh-ı Allâme Tabâtabâî, Çap-ı heftom, 1375hş., s.76; “Rede-bendî-yi 

Ğezeliyyât-ı Senâî”, http://ensani.ir/fa/article/351483/, (Çevrim içi: 09.07.2019), 

s.36. 
29

 Sadık Armutlu, “Arap ve Fars Şiiri Bağlamında Gazel Türünden Gazel Nazım 

Şekline Geçiş”, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri 

(20-22 Ekim), Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2012, s.23. 
30

 Sîrûs Şemîsâ, Sebk Şinâsî-yi Şi'ir, İntişârât-ı Firdovs, Tahran, 1374hş., s.211; 

Sadık Armutlu, a.g.m., s.24. 
31

 Zebîhullâh-i Safâ, C.I, s.210-211. 
32

 İsmet Zeki Eyüpoğlu, a.g.e., s.124-125. 
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Kaside, gazel, terkibibend, terciibend, kıta ve rubâîlerden oluşan 

Dîvânı; dinî, tasavvufî konularda yazdığı Hadîkatü’l-hakîka, Kârnâme-i Belh, 

Seyrü’l-ʿibâd ile’l-meʿâd, Tahrîmetü’l-kalem, ʿIşknâme, ʿAklnâme ve bu 

eserle aynı olduğu iddia edilen Senâʾî-âbâd; on yedi mektuptan oluşan 

Mekâtîb dâhil Senâî’ye ait dokuz esere işaret edilmektedir. Bâğ-ı İrem ve 

Ğarîbnâme ve Tarîku’t- tahkik adlı eserlerin kendisine aidiyeti kesinlik 

kazanmamıştır.
33

 Bu eserler içerisinde tam adıyla Hadîkatü’l-hakîka ve 

şerîʿatü’t-tarîka, İran edebiyatında yazılmış ilk tasavvufî mesnevi olma 

hususiyetiyle dikkat çekmektedir. 

2.2. Tasavvufî Yönü 

Tasavvufî düşüncede “ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisi, 

varlıkların var oluş amaçlarının kavranması, sebeplerle bunların sonuçları 

arasındaki ilişkilerde ilâhî iradenin rolünün keşfedilmesi”
 
olan hikmet, 

taşıdığı anlam derinliğiyle, değerli ve gizli bir ilim olarak tarif edilmiş; bu 

ilmi, çaba sarf ederek kazanan kişiye ise “hakîm” denilmiştir. Ahlâkî ve 

manevî arınmanın göstergesi olarak aralarında Senâî’nin de olduğu birçok 

sûfî bu lakapla meşhur olmuştur.
34

 

Şiirlerinde Hz. Ali’ye mübalağalı övgüleriyle, Hasan ve Hüseyin’i 

anmasıyla mezhebinin Şiî olabileceği yönünde iddialarda bulunulmuşsa da 

Hadîkatü’l-hakîka’da Sünnî geleneğe göre sevgi ve bağlılığın göstergesi 

olarak Hz. Peygamber’den sonra dört halifenin ismini zikretmiş olması, 

Senâî’nin Sünnî olduğu görüşünü desteklemiştir.
35

 Nitekim Senâî’nin intisap 

ettiği şeyhi Yûsuf el-Hemedânî’nin de Sünnî olması, bu görüşü 

kuvvetlendirmektedir. Şeyh Yûsuf el-Hemedânî’nin Senâî’nin tasavvufî 

hayata yönelmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Yaşadığı hal 

değişimiyle, dünyevî ve maddî olan her şeyden uzaklaşıp zühd yolunu seçen 

Senâî, tasavvuf tarihinin ilk dönemi sayılan zühd dönemi ekollerinden biri 

olan Horasan ekolünün temsilcisi olmuştur.
36
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 Saime İnal Savi, a.g.m., C. XXXVI, 2009, s.503. 
34

 Mustafa Kara, “Hikmet” (Tasavvuf), Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.XVII, 1998, s.518, 519. Ayrıca bkz. 

Edward G. Brown, a.g.e., s.437. 
35

 Saime İnal Savi, a.g.m., C. XXXVI, 2009, s.503. 
36

 Mustafa Altunkaya, a.g.e., s.104-106. 
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Senâî üzerinde etkili olduğu düşünülen şahsiyetlerden biri, 

tasavvuf büyüklerinden Eş‘arî kelâmcısı Ahmed el-Gazzâlî 

(ö.505/1111)
37

’dir. Ağabeyi İmam Gazzâlî’nin ilim, mârifet, şer’i hükümler 

ve ahlâkî kaidelere dayalı tasavvufî yaklaşımlarına karşılık aşka ve vecde 

yönelen Ahmed el-Gazzâlî, bu yönelişin bir göstergesi olarak Sevânihu’l-

uşşâḳ adlı aşk konulu Farsça eserini kaleme almıştır. Aralarında Senâî’nin de 

olduğu Attâr, Aynülkudât el-Hemedânî ve Mevlânâ gibi mutasavvıflar, 

Ahmed el-Gazzâlî’nin etkisinde kalarak aşkı aklın önünde tutan tasavvufî 

yaklaşımlarda bulunmuşlardır.
38

 

Mutasavvıfların pek çoğu gibi Senâî de tasavvufî düşüncenin 

gelişimine katkı sağlayan Hallâc-ı Mansûr’un “Hallâcî” felsefesini izleyerek 

maddî varlığın Allah’ın varlığında yok olması olan “fenâ” görüşünü 

benimsemiştir.
39

  

“Fars Tasavvuf Şiirinde Senâî” başlığı altında gerçekleştirilen 

çalışmada; tasavvufî düşüncenin klasik şiire tezahürünün bir örneği olması 

bakımından Senâî’nin kaleme almış olduğu aşağıdaki manzumesi tercüme 

edilip biçim ve içerik özellikleri bakımından incelenecektir. 

                                                 
37

 “Ahmed el-Gazzâlî” için bkz. Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî”, Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XIII, 1996, s.489-505. 
38

 Süleyman Uludağ, “Aşk”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, C. IV, 1991, s.13; Mustafa Aşkar, a.g.e., s.99. 
39

 Süleyman Uludağ, a.g.m., C.XV, 1997, s.380. 

          راه فقرستتتتتتتتتتتف اه دتتتتتتتتتتترا ر ف  تتتتتتتتتتت   ر  ه رف   تتتتتتتتتتتف
             ستتتتتتتتتتتتتف      تتتتتتتتتتتتتر     تتتتتتتتتتتتت  نفتتتتتتتتتتتتا ا تتتتتتتتتتتتت ره     ا  

     دتتت ا  ختتت     دتتت    ش   شوتتت   ر   تتت   ختتت  
                 شتت    تتفچتت ر نفتتا  چتت ر نجتتس   تت     تت  

           نفتتتتتتتتتتتا را  راتتتتتتتتتتتو   تتتتتتتتتتت     دتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتترا  ا   تتتتتتتتتتتر       
           ا   ر  ر ا ٔه ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ارا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه     

         خ ا تتتتتتتتت   ار  چتتتتتتتتت ر ختتتتتتتتت ا ر    تتتتتتتتت  انتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتت    
   نکتتتت   ر شتتتتر یف اتتتتش ر ا د شتتتت     ختتتت ا ر  تتتت  

                       ستتتتتتتتتتتتتتتت  نش را  تتتتتتتتتتتتتتتت ه د تتتتتتتتتتتتتتتت  راه    تتتتتتتتتتتتتتتتش ستتتتتتتتتتتتتتتت خ   
         تتتتتتتتتت چ  انتتتتتتتتتتش ا  چتتتتتتتتتت  د شتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتف ش ا ه   تتتتتتتتتتر       

            اه د  تتتتتتتت   رفتتتتتتتتف   اتتتتتتتت ه     تتتتتتتتف   تتتتتتتترهر  دتتتتتتتتر ستتتتتتتت

      اش   ف  هبر ا   ن ر   ره نفا ا فر   
  ط ئ   د  س   مش   ر  کش  ریا   ف  

                 ر   ر    ی ش نظر ا  ص  زارا    ر  ن ف  
  فف س ط   د  ه     مج   د   م  مش  ف 

                          س  فخر  ر ل مب ن   ر چ  اص   و  مهچ 
              ف زار   فص    ف    راه  ر زن ف 

       ن م خ   را  ر  ار ه     ا ش   چ    ن ف  
            ر نر قتتتتتتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتتتتتتر    را ا  ختتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت ا ار ن تتتتتتتتتتتتتتف 

         و  ن     ه د  سف ار مه     س  ن ف  
        در سر خ ا  خ       سف ا و  ار ن ف  

                رستتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتت  نتتتتتتتتتتتت م  تتتتتتتتتتت نش  ر و  تتتتتتتتتتتتف   نتتتتتتتتتتت م نتتتتتتتتتتت نش  ش
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3. Manzumenin Biçim ve İçerik Yönünden İncelenmesi 

Senâî’nin üzerinde durulan manzumesi, klasik şiirin nazım 

biçimlerinden gazel formunda olup on üç beyitten meydana gelmektedir. İlk 

beytin mısraları birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci mısraları ilk beyitle aynı 

kafiye örgüsünü izlemektedir:  

ن، پیراهن، روزن، دشمن، توسن، رهزن، زن، کردن، سوزن،  تن، گلشن، "رفتن، کشت 

  مسکن"

Kafiye kelimelerindeki son asıl harfi, ن" " -nûn revi harfidir.
40

  Revi 

harfinden sonra tekrarlanan "ست" -est, redif olarak değerlendirilmektedir. 

Türk ve İran şiirine özgü bir ses ögesi olan redif, şiirde anlam bütünlüğünü 

kuvvetlendirmektedir. Bu yönüyle gazel, “müreddef” yani, rediflidir.
41

 Gazel, 

aruzun remel-i müsemmen-i mahzûf bahrinde fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / 

fâ’ilün vezniyle kaleme alınmıştır. 

Söz sanatları açısından incelendiğinde; 

 Matla ve makta beyitlerinin ilk mısralarında geçen "برادر" ای -Ey 

berâder; "سنایی ای " -Ey Senâî ifadeleriyle nidâ
42

 sanatı yapılmıştır.  

Matla beytinin ikinci mısraında nefis kastedilerek onun yerine 

کافر""  –kâfir kelimesinin kullanılmasıyla istiâre
43

 yapılmıştır. Kendisine 

benzetilenin açık olarak ifade edilmemesiyle bu istiâre, açık istiâredir. Soyut 

bir kavram olan nefis, kötü olması yönüyle kâfire benzetilerek somut bir 

hüviyet kazanmıştır. Canlılara özgü " نفس کشیدن" -nefes almak ve "کشتن" -

öldürmek eylemlerinin nefse aktarımıyla teşhis
44

 yapılmıştır. İkinci beyitte 

de taşıdıkları düşmanlık vasfıyla nefsin dört mertebesi nefs-i emmâre, nefs-i 

                                                 
40

 “Kafiye” için bkz. Veyis Değirmençay, Arûz ve Kafiye, Erzurum, Ofset 

Yayınları, 2012, 2.bs., s.109-136. 
41

 Nurettin Albayrak, “Redif”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXXIV, 2007, s.524. 
42

 “Nidâ” için bkz. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara, Türk Dil 

Kurumu Yayınları, 1995, 3. bs., s.453. 
43

 “İstiâre” için bkz. M. A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, İstanbul, 

Bilimevi Yayıncılık, 2000, 2.bs., s.109-110. 
44

 “Teşhis” için bkz. Saraç, a.g.e., s.112. 

                تتتتتتتتتتتر     شتتتتتتتتتتت    درانتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتت       تتتتتتتتتتت  ر    
               اه س   ش ف     فقر  فقریه   ش  ا 

                    تتتتتتتتت   تتتتتتتتت    ش  تتتتتتتتتف  تتتتتتتت ر دتتتتتتتتت   تتتتتتتتت    ستتتتتتتتتف د شتتتتتتتتت   
      ف     فقر  فقریه   شق   را   ک  ف
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levvâme, nefs-i mülhime kişileştirilmiştir. Yedinci beyitte ise benzeyen yani, 

 dört kız- "چار خواهر" nefs zikredilmeden sadece kendisine benzetilen- ,"نفس"

kardeş terkibinin zikredilmesi, açık istiare yoluyla benzerlik ilgisini kurarken; 

soyut bir kavram olan nefs, "زن"   –zen ve "مرد" –merd olarak iki farklı 

cinsiyetle ilişkilendirilerek kişileştirilmiştir. 

Matla beytinin ikinci mısraında, "کشتن" –öldürmek fiili ilk anlamı 

dışında; –ortadan kaldırmak, -yok etmek anlamlarını karşılayacak şekilde 

mecaz
45

 anlamda kullanılmıştır. 

İkinci beyitte, nefsin dört mertebesi  ،مطمئنه""اماره، لوامه، ملهمه  

emmâre, -levvâme, -mülhime, mutmainne kelimeleri arasında; üçüncü 

beyitte, “anâsır-ı erba'a” yani, -dört unsur خاک، باد، آب، آتش" " -toprak, -hava, -

su, -ateş kelimeleri arasında tenâsüb
46

 vardır.  

Beşinci beyitte, "نفس" –nefs ve "مرکب" –merkeb arasında serkeşlik 

yönüyle kurulan benzerlik ilgisiyle, soyut bir kavram olan nefis, somut bir 

kavram olan merkebe teşbih
47

 edilmiştir.  

Altıncı beyitte, دروازٔه ال""  –Lâ kapısı, terkibiyle “"دارالملک شاه  -

Şahın dârülmülkü, terkibi arasında anlam yönünden tezat
48

 bir ilişki 

kurulmuştur. Aynı beytin ikinci mısraında;  

هفهزار وهفصد و هفتاد راه و رهزن"" ; “yedi bin yedi yüz yetmiş yol ve 

eşkıya” tabiriyle, kinaye
49

 yoluyla karşılaşılması muhtemel zorluklara 

dolaylı olarak işaret edilmiştir.  On ikinci beyitte de ateşin renk bakımından 

güle; gülşenin ise içinde kor ateşlerin olduğu külhana benzetilmesiyle kinaye 

yoluyla "گلشن"  -gülşen cehennemi, "گلخن"–gülhen (külhan) ise cenneti 

anımsatacak şekilde kullanılmıştır. 

Sekizinci beyitte, "...کی روا باشد..." ifadesiyle, cevap 

beklenilmeksizin düşünce soru şeklinde dile getirilerek istifam
50

 yoluna 

gidilmiştir. Onuncu beyitte, "...هیچ دانی چه باشد" ifadesiyle de benzer durum 

söz konusudur.  

                                                 
45

 “Mecaz” için bkz. a.e., s.101-104. 
46

 “Tenâsüb” için bkz. a.e., s.148. 
47

 “Teşbih” için bkz. a.e., s.119-123. 
48

 “Tezat” için bkz. a.e., s.150. 
49

 “Kinaye” için bkz. a.e., s.131-132. 
50

 “İstifham” için bkz. a.e., s.205. 
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 Sekizinci beyitte, iki kız kardeşle aynı zamanda nikâh 

yapılmasının haram kılındığına işaretle, Nisâ Suresi 23. Ayet’e; dokuzuncu 

beyitte, ُحِب دنیا""  –dünya sevgisinin "سوزن عیسی" –İsâ’nın iğnesi gibi ayak 

bağı olduğuna işaretle, Hz. İsâ kıssasına; on ikinci beyitte, " یار با ما دوست باشد

 ”Külhanımız gül bahçesine dönüşür yâr bize dost olursa“ گلخن ما گلشنست"

denilerek ateşin gül bahçesine dönüşmesine işaretle, Hz. İbrâhim kıssasına 

telmih
51

 yapılmıştır 

On birinci beytin ikinci mısraındaki "نیِم نانی" ve "نیِم جانی" 

terkiplerinde, "نانی" –nânî ve "جانی" –cânî lafızları arasında ses izlemine 

dayalı cinas
52

 vardır, ancak lafızlardaki "ج" ve "ن"   harflerinin farklı 

olmasıyla, cinâs-ı gayr-i tâm yani, tam olmayan cinastır. On ikinci beyitte 

gülşen ve-"گلشن" " "گلخن  -gülhen lafızları arasında da "ش" ve ""خ  harflerinin 

farklı olmasıyla, benzer durum söz konusudur.   

On üçüncü beyitte "فاقه"، "فقر"، "فقیری" ibarelerinin aynı manada her 

iki mısrada tekrarı, tekrîr
53

 sanatını meydana gelmiştir. Ayrıca aynı kökten 

türemiş olmaları bakımından "فقر" "فقیری" kelimeleri iştikak
54

dır. 

 

 وندرین ره نفس کش کافر ز بهر کشتنست              راه فقرست ای برادر فاقه در وی رفتنست

[Ey kardeş! Fakr ile kat edilen fenâfillâh yolunda 

Kâfir nefsin nefesini kesmek muradıyla çıkılır yolculuğa] 

Arapça, “fakirlik, yoksulluk, muhtaçlık” gibi anlamlara karşılık 

gelen fakr
55

; tasavvuf terminolojisinde, insanın gönlünü mâsivâdan arındırıp 

mevhum varlığından kurtularak fenâ makamına ulaşmasıdır. İlk dönem 

sûfîlerinin yapmış oldukları tarife göre fakr, Allah’a giden yol; fakir de bu 

yolu kat eden kişidir. Bu tarife göre fakr, tasavvufî bir makamdan ziyade bir 

yol kabul edilmiştir. Genel olarak fakr; maddî yoksunluk, “zâhirî” ve manevî 

yoksunluk, “bâtınî” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tasavvufun daha 

sonraki dönemlerinde bâtınî fakrın zâhirî fakra nisbeten daha çok itibar 

                                                 
51

 “Telmih” için bkz. a.e., s.253. 
52

 “Cinas” için bkz. a.e., s.221-224. 
53

 “Tekrîr” için bkz. a.e., s.178-179. 
54

 “İştikak” için bkz. M. A. Yekta Saraç, a.g.e., s.229. 
55

 “Fakr” için bkz. Abdürrezak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, Çev. Ekrem Demirli, 

İstanbul, İz Yayıncılık, 2015, 4.bs., s.437-438; Süleyman Uludağ, Tasavvuf 

Terimleri Sözlüğü, s.171-172. 
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görmesine işaretle, İbn Hafîf (ö.371/981)’de olduğu gibi kötü huyların terk 

edilerek iyi huylar edinilmesi gibi yaklaşımlar, bâtınî fakra yeni ve değişik 

yorumlar kazandırmıştır.
56

  Bu cihetten değerlendirildiğinde Senâî’nin de 

benzer yaklaşımlar içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Zira kişinin 

Allah’a ulaşmasında nefsinin kötü istek ve arzularından uzaklaşması 

gerekmektedir. Bu sebeple “kötülük” kavramıyla özdeştirilerek somut bir 

hüviyet kazanan “kâfir” nefsi öldürmek, yani terbiye etmek için onunla 

mücadele etmek gerekir.  

 مطمئنه با سه دشمن در یکی پیراهنست              ست ودیگر ملهمه نفس اماره ولوامه

[Nefs-i emmâre, levvâme ve diğeri mülhime 

Mutmainne aynı gömlekte bu üç düşmanla]  

Tasavvuf terminolojisinde -kötülük kavramıyla özdeştirilerek 

ıstılahî bir anlam kazanan nefsin
57

 emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, 

râzıye, marziyye ve kâmileden ibaret yedi mertebesi olduğu kabul 

edilmektedir. Çoğu mutasavvıfa göre insan bedeninde tek bir nefis 

bulunmaktadır. Buna göre, kötülüğü emretmesiyle “emmâre”, kötülüğü 

kınamasıyla “levvâme”, itminana ermesiyle “mutmaine”, razı olmasıyla 

“râzıye”, razı olunmasıyla “marziyye” tek olan nefsin sıfatları 

sayılmaktadır.
58

 Beyitte emmâre, levvâme, mülhime ve mutmainnenin aynı 

gömlekte olduklarına işaretle Senâî, nefsi dört mertebede ele alarak bu 

hususa dikkat çekmektedir.  

 روزنست  رو درین معنی نظر کن صدهزاران             خاک وباد وآب وآتش در وجود خود بدان

 [Bedenin toprak, hava, su ve ateşin tertibinden 

Bu sebepten nazar et yüzbinlerce pencereden sen bu mânaya] 

Varlık âleminin yaratıldığı anâsır-ı erbaa; toprak, hava, su ve ateş 

olan dört unsurdan oluşmaktadır. Tabiat filozofu Câbir b. Hayyân 

(ö.200/815)’ın tabiat felsefesine göre küçük âlem olarak nitelendirilen insan 

                                                 
56

 Süleyman Uludağ, “Fakr”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XII, 1995, s.132-134. 
57

 “Nefis” için bkz. Abdürrezak Kâşânî, a.g.e., s.558-559; Seyyit Mustafa Rasim 

Efendi, a.g.e., s.1123; Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.368.  
58

 Süleyman Uludağ, “Nefis”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. XXXII, 2006, s.528. 
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da bu unsurların tertibinden müteşekkildir.
59

  Tasavvufî açıdan insanın nefsi 

bu dört unsurla ilişkili olarak nefs-i emmâre ateşe; nefs-i levvâme havaya; 

nefs-i mülhime suya; nefs-i mutmainne toprağa benzetilmektedir.
60

 Bu 

hususa işaretle Senâî’nin insana bakışında mahiyeti bakımından nefsinin 

toprak, hava, su, ateş özellikleri taşıdığı düşüncesi dikkat çekmektedir. Zira 

insan ancak kendi nefsinin mahiyetini tefekkür ederek, yüzlerce esrara 

mazhar olabilir. 

ده ودو جمله با هم دشمنست هفت سلطان با  چار نفس وچار طبع وپنج حسن وشش جهت  

       [Dört nefis, dört tabiat, beş duyu ve altı cihet 

Yedi yıldız, on iki burç hepsi birbirine düşmanca] 

İnsan mahiyeti bakımından; emmâre, levvâme, mülhime, 

mutmainne olmak üzere dört nefse; Gazzâlî’nin görüşüne göre Rabbâniyet, 

behîmiyet (hayvâniyet), sebûiyet ve şeytâniyet olmak üzere dört tabiata
61

; 

dokunma, tatma, koklama, işitme, görme olmak üzere beş dış algı gücüne
62

; 

cismî yönüyle üst, alt, sağ, sol, ön, arka olmak üzere hakîkî ve gayr-i hakîkî 

altı cihete
63

 sahiptir. Allah’ın dışında yeryüzünde ve gökyüzünde yaratılmış 

maddî ve manevî her şeyin oluşturduğu âlem; Gazzâlî’nin İhyâʾü ʿulûmi’d-

dîn  adlı eserinde mülk âlemi, melekût âlemi ve ceberût âlemi olarak üçe 

ayrılmıştır.
64

 Ay (Kamer), Merkür (Utârid), Venüs (Zühre), Güneş (Şems), 

Mars (Merih), Jüpiter (Müşteri), Satürn (Zuhal) olarak yedi gezegen; Koç 

(Hamel), Boğa (Sevr), İkizler (Cevzâ), Yengeç (Seretân), Arslan (Esed), 

Başak (Sünbüle), Terazi (Mîzân), Akrep (Akreb), Yay (Kavs), Oğlak 

(Cedy), Kova (Delv), Balık (Hût) olarak on iki burç, cisim ve cismanî 

şeylerin ait olduğu mülk âlemindedir. Bu bahisle hem insan hem de âlem 

ayrılıkların ve zıtlıkların bütünüdür.  

                                                 
59

 Seyyit Mustafa Rasim Efendi, a.g.e., s.815; Bekir Karlığa, “Anâsır-ı Erbaa”, 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. 
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[Nefsi merkep yapma kendine, onun arzusuyla gitme bir yere yoksa; 

Mayasındaki serkeşlik eşek gibi saplar onu balçığa] 

“Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvanı, merkep, 

karakaçan, uzun kulaklı”
65

 bir hayvan olan “eşek”, mecazen kaba, inatçı, 

ahmak ve kabiliyetsiz kişi anlamına gelmektedir. Tasavvufta ise 

“nefs/nefsânî hasletlerden kendini kurtaramamış kimse, gönlünü ve zihnini 

dünyâlıklarla, boş ve faydasız söz ve duygularla dolduran kişi ve ilmiyle 

amel etmeyen âlim”
 66

 gibi metaforik düşünceyi karşılamaktadır. Beyitte, 

“merkep ve har” lafızlarıyla nefse kinaye edilen eşek; dik başlı olma yönüyle 

dikkat çekmektedir.      

 [“Lâ” kapıdan çıkıp şahın dârü’l-mülküne varıncaya kadar 

Çıkar yedi bin yedi yüz yetmiş yol ve eşkıya karşına] 

  Yolculuk yapmak, seyahat anlamına gelen “sefer” tasavvufî bir 

terim olarak sâlikin nefsini terbiye etmek ve Allah’a ulaşmak için çıktığı 

maddî ve manevî yolculuğa karşılık gelmektedir. Tasavvufta; Seyr ilallâh 

(Allah’a seyr), seyr fillâh (Allah’ta seyr), seyr billâh (Allah ile seyretmek), 

İrşad (Tekmil) olmak üzere dört çeşit sefer vardır.
67

  Seyrilallâhın nefsin 

menzillerinden başladığına işaretle, sâlikin “fakr”a kinaye edilen “Lâ 

kapısından” çıkıp “şahın dârü’l-mülkü” olan kalp makamına doğru çıktığı 

yolculukta kendisini türlü zorluklar ve tehlikeler beklemektedir. 

 [Dört kız kardeşe benzeyen dört farklı his var bedeninde 

Kendine mert der ama bunların yanında kadın gibidir aslında] 

Ruhun ve bedenin birleşmesinden ortaya çıkan “nefis” ve 

“kalp” cismanî olarak kadın ve erkek cinsinde tasavvur edilmektedir. 

Nefis, su ve toprağa ait hevâ; ateş ve rüzgâra ait gazab sıfatlarıyla aynı 
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anneden doğmuş dört kız kardeşe benzemektedir. Kalp ise babasına 

benzeyen bir erkek çocuk gibidir. Kalbin ruhla, nefsin bedenle 

kurduğu ilişkide ruhanî sıfatlarla sıfatlanmış kalp ulvî âleme; kötü 

sıfatlarla sıfatlanmış nefis ise süflî âleme yönelmektedir.
68

  

[İki kız kardeşi bir arada nikâh altına almak nasıl uygun olur şeriat 

hükmünde 

Kendinden her ikisini de ayırman gerek tarîkat yolunda] 

Tasavvuf, İslâm dininin bâtınî hükümlerini ortaya koyarken 

İslâm’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnettin izinde dinî hükümlerin 

bütününü ifaden eden şeriat
69

 çizgisini takip etmekte ve şer’î hükümleri 

gözetmektedir. Beyitte bu hususa işaretle, “iki kız kardeşle nikâh 

yapılamayacağına”
70

 dikkat çekilmektedir.  Zira tarikatle hakikate ulaşmak 

için şeriatın zâhirî ve bâtınî hükümlerine uymak gerekir.
71

   

 [Bir iğne İsâ’nın yolunu kesti göğe yükselmekte  

Bir iğne de olsa ayak bağıdır, dünyaya bağlanma] 

Bir tasavvuf terimi olarak “dünya”, insanı Allah’tan uzaklaştıran, 

gaflete düşüren her şeye karşılık gelmektedir.
72

 Rivayete göre, Hz. İsâ’nın 

Allah'ın katına yükseltilmesi esnasında üzerinde bulunan ve dünya malının 

nişanesi olan iğne, göğün dördüncü katından sonra ilerlemesinde ona engel 

                                                 
68

 Serpil Koç Konuksever, “Şükrullah-ı Şirvânî'nin Riyâzu'l- Kulûb Adlı Eseri 

(İnceleme-Metin-Çeviri)”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, s.204-205. 
69

 “Şerîat” için bkz. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 451-453. 
70

بُِكْم َوأَن تَْجَمُعو۟ا بَْیَن ٱْْلُْختَْیِن..."  ئُِل أَْبنَآَٰئُِكُم ٱلَِّذیَن ِمْن أَْصلََٰ
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olmuştur.
73

 Tasavvufî hayatta esas olanın dünya olmadığına işaretle, Hz. İsâ 

kıssasına telmih yapılarak dünyaya karşı duyulan bağlılığın Allah’a 

ulaşmada engel olduğu vurgulanmıştır.   

 [Bilir misin nedendir izzet sahibi olmanın kıymeti; 

İzzetinden el uzatmamaktır hasisin sofrasına] 

Mutasavvıflara göre fakr, Allah’tan başkasına ihtiyaç duymama 

halidir; fakir de Allah’a muhtaç kişidir. Allah’a muhtaç olduğu bilincinde 

olan kişi, hakiki ve mânevî fakrın zenginliğine erişir.  Zira tüm bu 

zenginliğin tek sahibi Mâlikü’l- Mülk olan Allah’tır. Bu anlamda fakr fenâ; 

fakir de fânidir. Esasen fakirin zenginliği gönül bolluğu, mânevî zenginlik 

olan “gına-ı nefs”dir. Bu niteliklere sahip kişi ruhen ve kalben zengin olduğu 

için maddî zenginliğe kıymet vermez.
74

 Senâî, fakrın maddî zenginlikten 

daha üstün olduğuna işaretle, bu yüce mertebenin kişiyi izzet sahibi kıldığına 

dikkat çekmektedir. 

 [Kanaat sokağının başında bir hücre edinmen gerek kendine 

Can bedende oldukça rızık gelsin oradan sana] 

Elindekine razı olma, azla yetinme anlamında bir ahlâk terimi olan 

“kanaat”
75

, Allah’tan başka kimseye muhtaç olmadan izzetli bir yaşam 

sürmenin gereğidir. Kanaatkâr ise, nefsin doyumsuz arzuları karşısında 

izzetini korumaya çabalayan kişidir. “Can bedende oldukça…” ifadesiyle, bu 

çabanın ömür boyu süreceğine işaret edilmektedir. Aksi halde nefse yenik 

düşülür ve izzetten yoksun kalınır. Bir önceki beyitle bağlantılı olarak 

değerlendirildiğinde; fakr ve kanaat üzerine temelli bir zühd anlayışı dikkat 

çekmektedir.  
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 [Gül bahçelerinden kovulursak gideriz biz de külhana  

Külhanımız gül bahçesine dönüşür yâr bize dost olursa] 

Rengi ve kokusuyla güzellik imgesi olan “gül” tasavvuf kültüründe 

ve edebiyatında ilâhî aşkı; gül bahçesi anlamına gelen “gülşen” ise gönül 

ferahlığını, ilâhî güzelliğin yansımasına hazır temiz bir kalbi 

simgelemektedir.
76

  Aynı zaman da gül, dünyanın gelip geçici olduğunu 

hatırlatan bir imgedir.
77

 Beyitte hamamı ısıtan büyük ocak anlamına gelen 

“külhan” ve “gülşen” arasındaki ilişki, renklerinin kırmızı olmasıyla birbirini 

çağrıştıran gül ve ateş imgeleri üzerine kuruludur. Mecazen gülşen, fâni 

dünyayı; külhan ise ebedî hayatı temsil etmektedir. Bu cihetten gülşen 

cehenneme, gülşenin gülleri ise ateşe benzetilmiştir. Beyitte ateşin gül 

bahçesine dönüşmesiyle, Hz. İbrahim’in kıssasına telmih yapılarak tevhid ile 

fenâ arasındaki ilişki açığa çıkarılmaktadır.  

 [Ey Senâî! Fakirliği, yoksulluğu, muhtaçlığı meslek edin 

Fakirlik, yoksulluk, muhtaçlık meskendir âşıklara]  

Dünya ve dünyevî şeylere rağbet etmemekle, hırs ve ihtirastan 

uzak kalmakla zühd
78

 tavrını ortaya koyan zâhidâne yaşamın tezahürü olan 

fakr, insana temel vasfını kazandırmaktadır. Bu sayede insan gönlünü 

mâsivâdan arındırıp mefhum varlığından kurularak Allah’a yaklaşacaktır. 

Senâî’nin fakirliği, yoksulluğu, muhtaçlığı meslek edinmeyi kendine telkin 

etmesi; fakirliğin, yoksulluğun, muhtaçlığın âşıklara mesken olduğunu ifade 

etmesi, fakr düşüncesindeki kanaat zenginliğinin telakki edilişidir.  

Sonuç 
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İran’ın İslâmî medeniyetinin altın çağı görülen IV./X. yüzyıl 

ortalarında tasavvufî düşüncenin etkisiyle, Fars edebiyatında tasavvufî 

konulu eserler kaleme alınmıştır. Tasavvufî görüşlerini Farsça dile getiren 

Bâyezid-i Bistâmî, Hallâc-ı Mansûr, Hâce Abdullah-ı Ensârî gibi ilk 

mutasavvıfların tesirinde çok sayıda mensur ve manzum eser vücud 

bulmuştur. Bu mutasavvıfların görüşlerinden beslenerek kendi tasavvufî 

heyecanlarını şiire yansıtan Senâî, Attâr, Mevlânâ gibi Sünni mutasavvıf 

şairlerle, tasavvufî şiir geleneğini başlamıştır.  

Methiye şairi olarak şiir söylemeye başlayan ancak bir süre eğlence 

ve işret içinde yaşamını geçirdikten sonra takvâ ve fazîlet yolunu seçen 

Senâî, bu geleneğin güçlü temsilcisi olmuştur. Attar, Sa’dî, Evhadüddîn-i 

Enverî, Hâkânî-yi Şirvânî, Mevlânâ gibi şairleri hem şairlik hem de 

tasavvufî yönüyle etkilemiştir. İran edebiyatının ilk önemli tasavvufî 

mesnevisi olan Hadîkatü’l-hakîka başta olmak üzere çok sayıda eser 

vermiştir.  

Kaside, gazel, terkibibend, terciibend, kıta ve rubâî nazım 

şekillerinden oluşan Dîvân’ından biçim ve içerik özellikleri bakımından 

incelenen söz konusu gazeli; tasavvufî düşüncenin divan şiirine tezahürünün 

bir örneği olması bakımından Senâî’nin fakr ve kanaat üzerine temelli zühd 

anlayışını ortaya koymaktadır.  
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SÂMÂNÎLER DÖNEMİ ŞİİR ÜSLÛBU: SEBK-İ HORÂSÂNÎ 

Saniye Simla Özçelik

 

Giriş 

Altın veya gümüşü eritmek anlamındaki Arapça sebk kelimesi uzun 

bir süredir edebi terim olarak üslûp, tarz, yol kelimelerinin eş anlamlısı 

olarak kullanılmaktadır.
1
 Sebk kelimesi için derli toplu bir tanım yapmak 

zordur fakat üslûpbilim’de kullanıldığı zaman aşağıdaki üç kategoriden 

birini kast etmesi mümkündür: 

Belli bir kişiye göre: Sebk-i Hâfız, sebk-i Bîdil 

Belli bir döneme göre: Sebk-i Horâsânî, sebk-i Irâkî 

Konusuna göre: Sufiyâne üslup, dinî üslup, tarihî üslup
2
 

 İslam sonrası Fars edebiyatında görülen üsluplar daha çok dönemlere 

göre sınıflandırılmıştır. Edebiyat araştırmacılarından Sîrûs Şemîsâ, Fars 

şiirinde üslupları sekiz dönem şeklinde tasnif etmiştir. 

Horasan Üslûbu: Hicri üçüncü yüzyılın ikinci yarısından dördüncü ve 

beşinci yüzyıllara kadar. 

Ara Dönem (Sebk-i Hadd-i Vâsit) veya Selçuklular Dönemi Üslûbu: 

Hicri altıncı yüzyıl. 

Irak Üslûbu: Hicri yedi, sekiz ve dokuzuncu yüzyıllar. 

Ara Dönem veya Mekteb-i Vukû’ ve Vâsûht Üslûbu: Hicri onuncu 

yüzyıl. 

Hind Üslûbu: Hicri on birinci yüzyıl ve on ikinci yüzyılın ilk yarısı. 

Geriye Dönüş (Devre-i Bâzgeşt) Üslûbu: Hicri on ikinci yüzyılın 

ortalarından on üçüncü yüzyılın sonuna kadar. 

                                                 

 Arş. Gör. Saniye Simla Özçelik, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu 

Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

(simlasimla06@hotmail.com). 
1
 Muhammed Ca’fer-i Mahcûb, Sebk-i Horâsânî der Şi’r-i Fârsî, Tahran, İntişârât-

i Firdevs,1345 h.ş., s. 19. 
2
 Sîrûs Şemîsâ, Külliyyât-ı Sebkşînâsî, Tahran, İntişârât-i Firdevs,1373 h.ş., s. 69-

70. 
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 Ara Dönem veya Meşrutiyet Dönemi Üslûbu: Hicri On dördüncü 

yüzyılın ilk yarısı. 

Yeni Üslûp (Sebk-i Nov): Hicri On dördüncü yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren.
3
 

1. Sâmânîler Döneminde Sebk-i Horâsânî 

Hicri üçüncü yüzyılın ikinci yarısından hicri beşinci yüzyılın sonuna 

kadar Derî Farsçası şiir üslûbu Sebk-i Horâsânî olarak adlandırılır. Hicri 

üçüncü yüzyılın ortalarından itibaren Derî Farsçası ile yazılan şiirler genel 

olarak şimdiki Horasan, Afganistan, Tacikistan, Mâverâünnehir ve 

Türkistan bölgelerini kapsayan Büyük Horasan bölgesinde ortaya çıkıp 

geliştiği için bu devreye (IX-XI. yüzyıllar) Horasan üslûbu denilmiştir. 

Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde Tâhirîler, Saffarîler, Sâmânîler ve 

Gazneliler döneminde varlık gösteren bir üslup olmasına rağmen asıl olarak 

Sâmânîler ve Gazneliler dönemine aittir.
4
 

Sâmânîler; Tâhirîler ve Saffârîlerden sonra İran’da hüküm süren 

soyları Behrâm-ı Çûbîn’e oradan da Keyumers’e ulaşan bir hanedandır.
5
 

Sâmânîlerin en önemli özelliği İranlı asil ve eski bir aileden olmaları 

sebebiyle kendi milliyetlerine büyük bir ilgi duymaları ve bundan dolayı 

Horasan ve Mâvarâünnehir’deki İran gelenek ve göreneklerini korumalarıydı. 

Bu hanedan Fars dili ve edebiyatına büyük önem vermiş Farsça şiir söyleyen 

şairleri teşvik etmiş, onlara bağış ve ikramlarda bulunmuştur.  Dönemin 

mütercimlerini Sinbâd-nâme, Kelîle ve Dimne, Bahtiyâr-nâme gibi eserleri 

Fars diline tercüme etmeye yöneltmiş böylelikle de Fars edebiyatının 

temellerini sağlamlaştırmışlardır.
6
  

Sebk-i Horâsânî yani Sâmânî dönemi şiir üslûbuna baktığımız 

zaman fesahat, sadelik, yeni ve kullanılmamış mazmunlar, teşbihlerin tabii 

olması noktasında gösterilen özen, tabii ve dış âlemle uyumlu tavsifler, 

                                                 
3
 Sîrûs Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi’r, Tahran, İntişârât-i Firdevs,1374 h.ş., s.13-14. 

4
 Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi’r, s. 21; Muhammed Câfer Yâhekî, “Sebk-i Horâsânî”, 

Dânîşnâme-i Zebân ve Edeb-i Fârsî, (yay. İsmâil-i Saâdet), Tahran, Ferhengistân-ı 

Zebân ve Edeb-i Fârsî,1388 h.ş., C.III, s. 584. 
5

 Mehmet Atalay, İran Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan Gaznelilere Kadar), 

İstanbul, Demavend Yayınları, 2018, s.68. 
6
 Zebîhullâh Safâ, Târîh-i Edebiyyât der İrân, Tahran, İntişârât-i Firdevs,  1373  

h.ş., C.I, s. 65. 
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çeşitli konuları arama noktasındaki çaba, şiirde bilimsel kavramların 

kullanılmaması, Arapça kelimelerin çok az oluşu, eski Derî lehçesine ait 

kelimelerin çokluğu, şiir vezninin ve bahirlerinin kısa oluşu bu dönemin 

kendine özgü edebî özellikleri olarak zikredilebilir.
7
 

Fikrî açıdan bakıldığında genel olarak şiirler karamsarlık ve 

ümitsizlikten uzak olup şiire neşe hâkimdir. Söz konusu dönemde şiirlerde 

astronomi, tıp ile ilgili ilmî terimler yer almaz. Ayet ve hadislere telmihte 

bulunulmaz. Buna karşılık öğüt ve hikmet içeren hamâsî şiirler göze 

çarpmaktadır.
8
 Hamase türünde bu dönemin başlarında Mesudî-yi Mervezî 

ortalarında Dakîkî (ölm. 366-370/ 976- 980) ve sonlarına doğru Firdevsî 

(ölm. 411/ 1020) en güzel eserleri meydana getirmişlerdir.
9
 Muhammed 

Hüseyin Şehriyâr “İran Şiirinde Üslup ve Ekoller” başlıklı yazısında bu 

üslup hakkında şu değerlendirmede bulunmuştur: “Sebk-i Horâsânî üslûbu 

daha çok hamâsî şiirler için uygundur. Bu üslûbun saray mensuplarının, 

kumandanların ve askerlerin ifadelerinde olduğu gibi emreder bir havası ve 

silahşörce söz edası vardır. Elbette Sebk-i Horâsânî kendine has kelime, 

ıstılah ve cümle kuruluşlarına da sahiptir. Bunun da anlaşılabilmesi, sadece 

Horasan şairlerinin şiirlerini mütaala ile mümkündür. Bu üslûpta şiirin 

sağlamlığı, genelde zarafet ve letafet üzerinde yoğunlaşır. Hatta latif ve zarif 

kelimelerin seçiminde sınırı yoktur.”
10

  

Edebî açıdan bakıldığında ise üzerinde durduğumuz dönem şiirinde 

teşbihler özellikle de tafsîlî teşbihler oldukça güçlü bir durumdadır. İranlı 

araştırmacı yazar Şefîî-yi Kedkenî bu konu hakkında şöyle der: “Hicri 

dördüncü asır hissi tasvirler ile doğrudan tecrübeler açısından ve aynı şekilde 

tasvir alanlarının çeşitliliği bakımından Fars edebiyatının en verimli 

dönemidir. Bu dönem şairleri kendi hayal özgürlükleriyle yüzyıllar boyunca 

çeşitli kullanımlarla sonraki nesil şairlerinin şiirlerinde tekrarlanacak şiirsel 

hayallerden birçoğunu Fars edebiyatına kazandırırlar.” Yani bundan kasıt bu 

dönem teşbihlerinin şairin eşya ve tabiata bizzat kendi bakışı ve dikkati 

                                                 
7

 Zebîhullâh Safâ, İran Edebiyatına Genel Bir Bakış, (Çev. Hasan Almaz), 

Ankara, Nüsha Yayınları, 2003, s.15. 
8
 Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi’r, s. 38. 

9
 Zebîhullâh Safâ, Târîh-i Edebiyyât der İrân, 1373, İntişârât-i Firdevs, C.I, s. 99. 

10
 Muhammed Hüseyin Şehriyâr, “İran Şiirinde Üslûp ve Ekoller”, (Çev. Fahrettin 

Coşkuner), Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Kış 2005, Yıl: 5, Sy. 16, s. 134. 
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sonucu meydana gelmiş olmasıdır.
11

 Söz konusu dönem şiirinde bedîî 

sanatların kullanımı çok değildir.  

Şiir kalıbı olarak daha çok kaside ve mesnevide ilerleme 

sağlanmakla birlikte gazel, kıta, rubâi, tercî-i bend ve terkîb-i bend gibi 

nazım biçimleri de işlerlik kazanmıştır.
12

 Bu dönemin önemli şairleri 

arasında “ustâd-ı şairan” veya “sultân-ı şairan” lakaplarıyla anılan Rûdekî-yi 

Semerkandî (ölm. 329/ 941), gazeldeki başarısıyla Şehîd-i Belhî (ölm. 315/ 

927), Ebû Şekûr-i Belhî (ölm. IV/ X. yüzyıl), Rûdekî’den sonra dönemin en 

önemli şairi olarak görülen ve yazdığı medhiyelerle özellikle de yazdığı 

1000 beyitlik Şâhnâme ile adından söz ettiren Dakîkî-yi Tûsî zikredilebilir. 

Yine İran’ın hatta dünyanın en önemli hamâsî eserleri arasında yer alan 

Şâhnâme yazarı Firdevsî de ömrünün büyük bir kısmını bu dönemde 

geçirmiştir.
13

 

2. Dönemin Önde Gelen Şairleri 

2.1. Rûdekî-yi Semerkandî: 

Rûdekî mahlaslı, ustâd-ı şairan olarak tanınan Ebû Abdullâh Ca‘fer 

b. Muhammed b. Hakîm er-Rûdekî es-Semerkandî, Semerkant’ın Rûdek 

kasabasında dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve öğrenimine dair yeterli bilgi 

mevcut değildir. Sekiz yaşında Kur’an’ı ezberlemiş ve o tarihten itibaren şiir 

söylemeye yönelmiştir. Gençliğinden beri güzel bir sese sahip olan Rûdekî 

musiki ve icra yeteneğine de sahiptir. Zamanla bu yeteneğinin ünü Sâmânîler 

sarayına ulaşmış ve böylece Sâmânî emîri Nasr b. Ahmed’in sarayına intisap 

etmiştir.
14

  

Şiirleri hicri dördüncü yüzyıl şiir üslûbu yani Sebk-i Horâsânî 

üslûbunun en güzel örneğidir. Rûdekî tatlı söze, sade ve her türlü 

anlaşılmazlıktan uzak bir dile sahiptir. Şiirlerinde dünyayı önemsememe, 

                                                 
11

 Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi’r, s. 38. 
12

 Derya Örs “Şiir”, DİA, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2010, C. XXXIX, s. 154. 
13

 Mehmet Kanar, Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul, 
İletişim Yayıncılık, 1999, s. 193-194. 
14

 Rûdekî-yi Semerkandî, Dîvân-i Rûdekî-yi Semerkandî, (yay. Saîd-i Nefisî), 

Tahran, İntişârât-i Nigâh, 1373 h.ş., s. 7-13. 
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mutluluk ve neşeye yönelme dikkat çeker. Tasvirleri güçlüdür ve tabiat, 

şiirinde en canlı haliyle yer alır.
15

  

Methiye türünün en usta şairi olarak kabul edilen Rûdekî, gazel, 

rubai, mesnevi ve kıta nazım biçimlerinde birçok şiirler yazmış, bunları bir 

divanda toplamıştır.
16

 Tezkire yazarları onun şiirlerinin beyit sayısı hakkında 

çelişkili ve abartılı bilgiler vermektir. Bazıları beyit sayısının 1.300.000 

beyit ya da 100 defter olduğunu ifade etmektedir.
17

Rûdekî, Abdullâh b. 

Mukaffa’nın (ölm. 142/ 759) Pehlevî dilinden Arapçaya çevirmiş olduğu 

Kelîle ve Dimne’yi Farsçaya tercüme etmiştir. Ancak bu çevirinin aslı 

kaybolmuş eserden bazı beyitler günümüze ulaşmıştır.
18

  

Sebk-i Horâsânî üslûbunun temel özeliklerinden olan mutluluğa 

yönelmek ve dünyayı umursamamak hakkında Rûdekî’nin şiiri: 

  ه دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  ش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      دج  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ش   یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه
 ن تتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتف ش  ا تتتتتتتتتتتتتتتش اتتتتتتتتتتتتتتت   ا    دتتتتتتتتتتتتتتت ر 
 دتتتتتتتتتتتتتت     ادتتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتف ا تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   اف تتتتتتتتتتتتتت  

 

 اتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت   ن  تتتتتتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتتتتتتز ف تتتتتتتتتتتتتت ن    دتتتتتتتتتتتتتت   
     ذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   نکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  د  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ش   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ر ه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رن ا 
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ردف ش  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر    نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 

 19د  ادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   شر   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

Mutlu yaşa kara gözlülerle, mutlu 

Çünkü dünya efsane ve rüzgâr gibi geçicidir 

Olup bitenden dolayı mutlu olmak gerekir 

Geçmişi de hatırlamamak lazım 

Ben ve O misk kokulu büklüm saçlı 

Ben ve O huri soylu ay yüzlü 

Veren ve yiyen kimse talihlidir 

                                                 
15

 Hocetullâh Tebyâniyân, “Rûdekî-yi Semerkandî”, Dânişnâme-i Edeb-i Fârsî, 

(nşr. Hasan Enûşe), Tahran, Vezâret-i Ferheng ve İrşâd-ı İslamî, 1380 h.ş., C.II, s. 

461. 
16

 Mürsel Öztürk, “Rûdekî”, DİA, İstanbul, İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Araştırmaları Merkezi, 2008, C. XXXV, s. 185.   
17

 Bediüzzamân Furuzânfer, Sohen u Sohenverân, Tahran, İntişârât-i Zevvâr,  1369 

h.ş., s: 21. 
18

 Semerkandî, a.g.e., s. 13-14. 
19

 a.g.e., s. 74. 
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Yemeyen ve vermeyen kimse ise talihsizdir 

Ne yazık ki bu dünya rüzgâr ve bulut gibidir 

Şarap getir, her ne olacaksa olsun 

2.2. Dakîkî-yi Tûsî:  

 Rûdekî’den sonra hicri dördüncü yüzyılın önemli şairlerinden bir 

diğeri Mesudî-yi Mervezî’den sonra Şâhnâme nazmeden Ebû Mansûr 

Muhammed b. Ahmed-i Dakîkî-yi Tûsî’dir. Tezkirelerde Belh, Semerkant, 

Buhara ve Tus gibi farklı şehirlerde dünyaya geldiğine dair rivayetler 

mevcutsa da Tus şehrinde doğduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.
20

  

Methiye şiirleri ile ünlü olan şair başlangıçta Sâmânîlere bağlı 

Çağânî emîrlerinden Ebû Sa’d-i Muzaffer ve Ebû Nasr b. Ebû Ali’yi 

övmüştür. Daha çok Sâmânî emîri Nûh b. Mansûr’un (387/ 997) emriyle 

nazmetmeye başladığı Şâhnâme ile şöhret kazanmıştır. Fakat Şâhnâme’sini 

tamamlayamadan bir kölesi tarafından öldürülmüştür.
21

Dakîkî’nin 

Şâhnâme’sinin kaç beyit olduğu konusunda da değişik rivayetler vardır. 

Fakat ölümünden sonra yapılan araştırmalar 1000 beyit olduğunu ortaya 

koymuştur. Daha sonra Firdevsî’nin kendi eserine aynen aldığı bu 1000 

beyitte Dakîkî, Geştasp’ın destanını ve Zerdüşt’ün ortaya çıkışını 

yazmıştır.
22

 Dakîkî’nin şiirleri Sâmânî dönemi şiir üslûbunun tam bir 

örneğidir. Şiirlerinde çoğunlukla şarap, gül, bağ-bahçe tasviri, sevgilinin 

yüzü, yanağı gibi dönem şiirinde ele alınan konular göze çarpar. Dakîkî’den 

geriye gazel, kıta nazım biçimlerinde şiirler kalmıştır.
23

  

  Dakîkî’nin sevgiliyi tasvir ettiği beyitleri: 

 شتتتتتتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتتتتت  ه دتتتتتتتتتتتتتت ا    فکتتتتتتتتتتتتتت   وتتتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتتتت 
  ق تتتتتتتتتتا را چتتتتتتتتتتت  د تتتتتتتتتت     ن تتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتت  ه  تتتتتتتتتتترا 

 

 ستتتتتتتتتتتتتتت    ر   دتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت اش رختتتتتتتتتتتتتتت   وتتتتتتتتتتتتتتت    نتتتتتتتتتتتتتتت  
 24  نتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتر شدتتتتتتتتتتتتتت ار دتتتتتتتتتتتتتت   دتتتتتتتتتتتتتت   جتتتتتتتتتتتتتت   وتتتتتتتتتتتتتت 

 
 

Karanlık gece senin o saçlarına benzer 

                                                 
20

 Dakikî-yi Tûsî, Divân-i Dakikî-yi Tûsî, (yay. Muhammed Cevâd-i Şerîat), 

Tahran, İntişârât-i Esâtîr, 1373, h.ş., s. 7. 
21 Safâ, Târîh-i Edebiyyât der İrân, C.I, s. 109. 
22

 Ali Nihat Tarlan, İran Edebiyat Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1944, s. 31. 
23

 Tûsî, a.g.e., s. 23. 
24

 a.g.e., s. 97. 
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Günün beyazlığı yanaklarının aydınlığına benzer 

Hakkaklar Akik taşını iyice öğüttüklerinde  

Eğer parlarsa senin dudaklarına benzer 

2.3. Ebû Şekûr-i Belhî: 

Hayatı hakkında bilgi sahibi olmadığımız Ebû Şekûr-i Belhî 

Sâmânîler döneminde yaşamış olan önemli şairlerden birisidir. Doğum ve 

ölüm tarihi bilinmeyen şairin Âferîn-nâme adlı mesnevisini hicri 333 yılında 

yazmaya başladığında 33 yaşında olmasına nispetle hicri 300 doğmuş olduğu 

tahmin edilmektedir.
25

 Ebû Şekûr-i Belhî, doğum yeri Belh’den Horasan’a 

giderek Sâmânîler sarayına girmiş ve şöhrete kavuşmuştur. Daha çok kaside, 

mesnevi ve gazel biçimlerinde söylemiş olduğu şiirlerle tanınmış olmasına 

rağmen bunlardan geriye yalnızca bazı kısa kıtalar ve dağınık haldeki 

beyitler kamıştır. Mutekarib bahrinde yazmış olduğu Âferîn-nâme adlı 

manzumesi ona nispet edilen tek eserdir. Şiirlerinde genel olarak öğüt, 

hikmet ve ahlakî düşüncelere yer vermiştir.
26

  

Âferin-nâme adlı mesnevisinden öğüt verici beyitler: 

 دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اره  جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  رخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  را
 مهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف شر     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

    مشتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتر ا تتتتتتتتتتتتتتت    اتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتت دش شتتتتتتتتتتتتتتتکر   
 

  اتتتتتتتتتتتتت   مشتتتتتتتتتتتتتت   رخ تتتتتتتتتتتتتتش استتتتتتتتتتتتتف و تتتتتتتتتتتتتت  ا   تتتتتتتتتتتتتت  
 ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  را
 ا  ا  چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ش  ز تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 27  تتتتتتتتتتت   دتتتتتتتتتتتر اتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتف  ر تتتتتتتتتتتز  تتتتتتتتتتت ر
 

Düşmana güvenme 

Çünkü düşman tabiatı itibariyle acı bir ağaçtır 

Meyvesi acı olan bir ağaca yağ ve bal bile versen 

Yine sana aynı acı meyvesini verir 

Ondan bal ve yağ tadamazsın 

Düşmandan şeker dahi bulsan  

Zehir olduğunu farz et asla yeme 

                                                 
25

 Mahcûb, a.g.e., s. 39. 
26

 Dânişnâme, “Ebû Şekûr-i Belhî”, Dânişnâme-i Edeb-i Fârsî (nşr. Hasan Enûşe), 

Tahran, Vezâret-i Ferheng ve İrşâd-ı İslâmî, 1381 h.ş., C. III., s. 37. 
27

 Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi’r, s. 29. 
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2.4. Firdevsî-yi Tûsî: 

Yaşamının büyük bir bölümünü hicri dördüncü yüzyılda geçirmiş 

Sâmânî döneminin ünlü şairlerinden bir diğeri de Ebû’l- Kâsım Mânsur b. 

Hasan Firdevsî-yi Tûsî’dir. Tâberân’a bağlı Tus köyünde dünyaya gelmiştir. 

Künyesi Ebû’l-Kâsım mahlası Firdevsî’dir. Öğrenimine dair elimizde yeterli 

bilgi yoktur. Ancak eserlerinden vaktinin çoğunu Farsça ve Arapça ilmî, 

edebî ve tarihî kitapları okumakla geçirdiği, İran ile ilgili hikâyeleri derleme 

konusunda büyük bir ilgiye sahip olduğu, sonunda bu ilgi ve isteğin onu 

Şâhnâme nazmetmeye sevk ettiği anlaşılmaktadır.
28

 İran rivayetleri üzerine 

kurulu yaklaşık 60.000 beyitten oluşan Şâhnâme adlı eseri yalnızca bir 

hikâye kitabı değildir. Eserde tarihsel ve efsanevî geleneklerin yanı sıra 

İslamî döneme kadar meydana gelmiş olan aşağı yukarı bütün olaylar 

hakkında bilgiler aktarılmıştır.
29

  

Firdevsî’nin dili Sebk-i Horâsânî üslûbunun sadeliğine, akıcılığına 

ve sağlamlığına sahiptir. Eserinde tasvirleri güçlüdür.  Öyle ki sahnelerin 

canlılığı ve efsanevî olayların okuyucunun ruhunda yarattığı şiddetli etki 

Şâhnâme’nin en önemli üslûp özelliklerinden birisi olarak söylenebilir.
30

 

Şâhnâme eseri ile Derî Farsçasının en güzel örneğini vermiştir. 

 ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ر م ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت را   رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
  کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش  اس  ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترش  چشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 درش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د  ه 
   ار  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ک ره ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

 ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  چ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
 ا  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  را   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف

 

   ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ش   ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ش ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
  ل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ا  رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت م ش تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   افک تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ن رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترن  دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
   ر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت می  ار دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
    ا  ا تتتتتتتتتتتتتتتت  مهتتتتتتتتتتتتتتتتت  د نتتتتتتتتتتتتتتتتت   فر تتتتتتتتتتتتتتتتت   چ  تتتتتتتتتتتتتتتتتف

 31دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ه انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا راه ن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
  

Şimdi Rüstem ile Sohrâb’ın hikâyesini dinle 

Diğerlerini dinledin bunu da dinle 

                                                 
28

 Celâleddîn Humâyî, Târih-i Edebiyyât-ı İrân, Tahran, Neşr-i Hümâ, 1375 h.ş., s. 

87-92. 
29

 Firdevsî-yi Tûsî, Şahname II, (Çev. Nimet Yıldırım), İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 

2016, s. 25. 
30

 Şemîsâ, Sebkşînâsî-yi Şi’r, s. 35. 
31

 Pervîz Nâtil Hânlerî, Rüstem ve Sührâb: ez Şâhnâme-i Firdevsî, Tahran, 

İntişârât-i Emîr Kebîr, 1977, s: 40-41. 
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Gözyaşları ile dolu bir hikâyedir 

Hassas gönül dahi Rüstem’e öfkelenir 

Eğer Ganj nehrinden sert bir rüzgâr eserse 

Henüz olgunlaşmamış turuncu toprağa düşürür 

Ona zulüm mü diyelim ya da adalet mi? 

Hüner mi diyelim ya da hünersizlik mi? 

Eğer ölüm adalet ise zulüm nedir? 

Adaletten dolayı bunca feryat figan nedir? 

Bu sırdan senin ruhun haberdar değildir 

Bu perdede sana yol yoktur. 

Sonuç 

Fars şiirinde hicri dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasında 

İran’ın doğu bölgesinde şekillenen Sebk-i Horâsânî üslûbu; sade ve 

akıcı bir dilin kullanıldığı, Arapça kelime ve terkiplerin az olduğu, 

ilmî ıstılahların kullanılmadığı, şairlerinin hamâsî bir ruhla dış 

dünyayı gerçekçi bir biçimde anlattığı tarzdır. Mazmun ve düşüncenin 

yeni oluşu, vezinlerinin kısalığı, şiirlerin ümitsizlikten uzak neşe dolu 

olması yine bu dönem üslûbunun temel özelliklerindendir. 

İslamiyetten sonra Fars nazmının gelişim süreci olarak değerlendirilen 

bu devirde Rûdekî, Şehîd-i Belhî, Ebû Şekûr-i Belhî, Dakîkî gibi söz 

ustaları yetişmiş ve Sebk-i Horâsânî üslûbunun temellerini atmışlardır.
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SAMED-İ BEHRENGÎ’NİN ‘KÜÇÜK KARA BALIK’ ADLI 

ÖYKÜSÜNÜN SEMBOLİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Y. Yeşim AMAÇ* 

Giriş 

Sembolizm, Fransa’da 1880’li yıllarda yabancı kökenli şairler 

tarafından oluşturulan edebi bir akımdır. Bu akım, Aydınlanmacı ve 

Rasyonel akımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolizm ismini 1886 

yılında ilk kez kullanan Jean Moréas’a göre “Sembolizm, somut gerçeklik 

salt özgün değildir. Onlar sadece bizi asıl düşünceye iletmesi gereken 

işaretlerdir.” Sembolizm yazarlarına göre sanat, objektif gerçekleri aktarma 

yeri değildir. Önemli olan rüya, hayal ve fikirlerin şekillendiği sembollerdir.
1
 

Bu akımın yetiştirdiği en önemli şairler Baudelaire (1821-1867), Verlaine 

(1844-1896), Mallarmé (1842-1898) ve Rimbaud (1854-1891)’dir. 

Sembol kelimesi Fransızca “Symbole”, Latince “Symbulum” ve 

Farsça “Nemâd” olarak karşılık bulur. Kelime anlamı bir fikri ve hayali 

işaret eden simge demektir. Şair ve yazarlar eserlerini yazarken iki tür 

sembolden yararlanır. Biri, sade ve temsili sembollerdir; diğeri ise karışık ve 

sanatlı sembollerdir. “Bitkiler, hayvanlar, taşlar, dağlar, dereler, güneş, ay, 

su, ateş, rüzgâr gibi canlı ve cansız varlıklar sembol olabildiği gibi, evler, 

kayıklar ve arabalar gibi insan yapımı eşyalar veya sayılar da sembol 

unsuru olabilir.”
2

 Sembolist yazarlar evrendeki her şeyin bir sembolü 

olduğunu düşünürler.
3
 Bu sembollerin gizemlerini keşfeden şair ve yazarlar, 

karanlıkta kalmış ve ifade etmesi zor olan düşünceleri sembollere 

dönüştürerek okuyuculara telkin ile ulaştırırlar. Sembolizmin bir hedefi 

kelimelerin tek bir şey ifade etmesinin yerine, kelimelerin hayal dünyasında 
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anlamlarını çoğaltmaktır. Böylece şairler ve yazarlar sembolleri 

yorumlamayı okuyuculara bırakır.  

Fars edebiyatında Sembolizm, öncelikle 1330-1340/1951-1961’li 

yıllarda şiir türünde etkili olmuştur. Nîmâ Yûşîc (ö. 1338/1959), Ahmed-i 

Şâmlû (ö. 1379/2000), Mehdî Ehevân-i Sâlis (ö. 1368/1990) Furûg 

Ferrûhzâd (ö. 1345/1966), Siyâvûş-i Kesrâyî (ö. 1374/1995), İsmail-i 

Şâhrûdî (ö. 1360/1981), Menucehr-i Âteşî, M. Âzâd-i Tehrânî (ö. 

1384/2005), İsmail-i Hoyî ve Şefî’î Kedkenî gibi şairler sembolizm akımını 

şiirlerinde kullanan önde gelen isimlerdir. Bu şairler şiirlerinde sembolik dil 

aracılığıyla kendi dönemlerinin siyasi ve toplumsal konularını dile 

getirmişlerdir.
4
 İran’da Sembolizm akımı Batı edebiyatında olduğu gibi 

öncelikle şiir türünde etkili olmuş; daha sonra öykü ve roman türlerinde 

gelişmiştir. İranlı aydınlar daha çok toplumsal olayların yükümlülüğüne 

girerek edebi değerinden çok, toplumsal konuların öne çıktığı eserler 

yazmışlar ve böylece şiir, öykü ve romanlar sembolik mesajlara 

dönüşmüştür. 

1. İslam Devriminden Önce İran Çocuk Öykülerinde 

Sembolizm  

 İran öykücülüğü, Muhammed Rıza Şah Pehlevi’nin İran’ı yönettiği 

yıllarda uygulanan sansür nedeniyle gelişememiş ve bu boşluk yabancı 

öykülerin tercüme edilmesiyle doldurulmaya çalışılmıştır. 1334-1342/1955-

1963 yılları arasında 372 İran öyküsü yazılmış ve 666 yabancı öykü 

Farsçaya tercüme edilmiştir. Böylece farklı ülkelerin yazarlarından yapılan 

tercümeler, İranlı yazar ve okuyucularının edebi akımlarla tanışmalarına 

olanak sağlamıştır. Bu konuda bilgi ihtiyacını karşılamak için Sîrûs-i Perham 

“Realism ve Zıdd-i Realism, (Gerçekçilik ve Karşı Gerçekçilik) 1333/1954”; 

Rızâ Seyyid-i Huseynî “Mektebhâ-yi Edebî, (Edebi Ekoller) 1334/1955)” ve 

Yûnus-i İbrâhîmî “Honer-i Dâstân-nivîsî (Öykücülük Sanatı) 1341/1962” 

adlı eserler yazmışlardır.
5
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İslam devriminden önceki 1343-1357/1963-1978 yılları edebiyatı, 

uyanış ve kendine geliş edebiyatı olarak tanımlanır. Bu yıllarda, İranlı 

aydınların meşrutiyet yıllarında Batı medeniyetine karşı duydukları 

hayranlığın yerini, bilgilerin ve tecrübelerin yardımıyla kendine geliş ve 

toparlanma süreci almıştır. Yazarlar, kendi dillerinden, geleneklerinden ve 

edebiyatlarından kopmuş olduklarının bilincine varmış ve toplumun içler 

açısı bu durumunu göstermek ve halkın haberdar olmasını sağlamak 

amacıyla özel bir çaba göstermişlerdir. Bu nedenle pek çok yazar, 

öykülerinde kendi kimliklerini arayış temeli üzerinde konular ve temalar 

işlemişlerdir.
6
 

 İslam devriminden önceki yıllarda, çocuk öykülerinde sembol 

kullanımı Samed-i Behrengî’nin
7

 Küçük Kara Balık adlı öyküsü ile 

başlamıştır. 1347/1968 yılında yayınlanan bu eser, denize ulaşmaya çalışan 

küçük bir kara balığın maceralarını konu edinir. Öyküde hayatı sorgulayan 

ve başka hayatların olup olmadığını merak eden bu küçük balık dünyayı 

tanımak için bu uzun yolculuğunda yeni deneyimler kazanır. Küçük kara 

balık kazandığı deneyimlerle zorluklar karşısında mücadele etmesi nedeniyle 

1340-50/1960-70 onluğunun devrimci aydın kuşağının sembolü olarak 

görülmüştür. Hasan-i Mîr Âbidînî’ye göre bu öykü “İlk gençlik edebiyatının 

bilinç yönündeki tehlikeli ve acılı yolculuklarının başarılı bir temsili olarak 

kabul edilir.
”8

 

 Samed-i Behrengî’nin Küçük Kara Balık adlı öyküsünün 

yayınlanmasının ardından pek çok yazar çocuk öykülerinde sembol 

kullanmaya başlamıştır. Samed-i Behrengî’den sonra Dâryûş-i ‘İbâdullahî, 

Morteza Rıdvân, Kodsî Kâzî Nûr, Şekûr-i Lotfî, Ekber-i Ni’metî gibi 

yazarlar öykülerinde sembol kullanan en meşhur kişilerdir. Samed-i 

Behrengî’den sonra bu alanda adını duyuran Dâryûş-i ‘İbâdullahî’nin 

öykülerinde hayvan kahramanlara daha çok yer verilmiştir. Dâryûş-i 
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‘İbâdullahî özellikle gelinciğe on bir öyküsünde yer vermiş ve gelinciği yol 

gösteren rehber olarak sembolize etmiştir.
9
 

2. Samed-i Behrengî ve Küçük Kara Balık  

İran çocuk edebiyatının en önemli öykü yazarlarından Samed-i 

Behrengî 1318/1939 yılında Güney Azerbaycan’ın Tebriz kentindeki 

Çerendâb mahallesinde işçi bir ailede dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitiminden 

sonra, 1334/1955 yılında Tebriz’de öğretmen yetiştirme okuluna başlamış ve 

1336/1957 yılında eğitimini tamamladıktan sonra Mamkân, Gûgân, 

Kadcihân, Dihhârkân ve Âhîrcân gibi köy okullarında on bir yıl öğretmenlik 

yapmıştır. Öğretmenlik yaptığı sırada, Tebriz Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nün gece derslerine katılarak eğitimini devam ettirmiştir. 

Behrengî, öğretmenlik mesleğini sürdürürken bir yandan da çeşitli dergi ve 

gazetelerde Sâd, S. Karankuş, Cengiz, Muratî, Bâbek, Behrâmî, Behreng, 

Adıbatmış, Dâryûş, Nevvâb-i Merâgî, Efşîn-i Pervîzî, Adam, Solmaz ve Çok 

Bahtiyar gibi Azeri Türkçesi ve Farsça takma adlar kullanarak eleştiri 

yazıları yazmıştır.  Behrengî, Klasik ve Çağdaş Azerbaycan edebiyatını 

tanıtmak için Azeri dilinden Farsçaya çeşitli kitap ve makale tercüme 

etmiştir.
10

  

Samed-i Behrengî’nin en meşhur öykü ve masalları şunlardır: Mâhî-yi 

Siyâh-i Kûçûlû (Küçük Kara Balık), 1347/1968; Yek Holû Hezâr Holû (Bir 

Şeftali Bin Şeftali), 1348/1969; Ulduz ve Kelâghâ (Ulduz ve Kargalar), 

1346/1967; Ulduz ve Ârûsek-i Sohengû (Ulduz ve Konuşan Bebek), 

1347/1968; Keçel-i Kefterbâz (Kel Güvercinci), 1346/1967; Peserek-i 

Lebûfurûş (Pancarcı Çocuk), 1346/1967; Köroğlu ve Keçel Ḥamza (Köroğlu 

ve Kel Hamza), 1348/1969.  

Samed-i Behrengî öykülerini yazdığı dönemde Muhammed Rıza Şah 

Pehlevi İran’ı yönetiyordu. Bu dönemde yönetimin eleştirilmesine fırsat 

verilmiyor, eleştirmenler ve yazarlar baskı görüyordu. Bu yüzden Behrengî 

çeşitli dergi ve gazetelerde takma adlarla eleştiri yazıp kendisini 

koruyabildiği gibi, öykülerinde sembol ve simgeler kullanarak bir müddet 

düşüncelerini gizlemeyi başarmıştır. Behrengî, 1968 yılında Aras ırmağında 
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boğularak ölmüştür; ancak ölümünün şüpheli olduğu düşünülmektedir. 

Behrengî’nin beklenmedik ölümünün ardından 1970’li yıllarda kitapları 

yasaklanmış ve onun özgürlük düşüncelerini içeren öykü ve masalları devlet 

yönetimi için tehdit unsuru olarak görülmüştür. Samed-i Behrengî’den 

geriye İran ve Azeri edebiyatına kazandırdığı makaleleri, öyküleri ve 

masalları kalmıştır. Onun öykü ve masalları sadece İran’da değil, dünyanın 

çoğu ülkelerinde tanınmaktadır. Behrengî’nin öykü ve masallarının tamamı 

Türkçeye de tercüme edilmiş ve aynı öyküler farklı yayınevleri tarafından 

defalarca basılmıştır. Küçük Kara Balık adlı öyküsü İtalya ve Çekoslavya’da 

ödül almıştır.  

Behrengî’nin Küçük Kara Balık adlı öyküsü toplumun durumunu 

sorguladığı ve özgürlük, eşitlik ve adalet temalarını işlediği bir eseridir. 

Samed-i Behrengî, Küçük Kara Balık adlı öyküsünü yayınlamadan önce 

öyküsünün isminin “Bilgin Küçük Kara Balık” olduğunu Sîruz Tâhbâz’a 

yazdığı mektupta görüyoruz. Samed-i Behrengî, Âreş dergisi editörü Sîrûs 

Tâhbâz’a yazdığı mektupta öyküsünün adından “Bilgin Küçük Kara Balık” 

olarak bahsetmiş ve öyküsünün yayınlanıp yayınlanmadığını sormuştur.
11

 

Behrengî, öyküsünü öncelikle Âreş dergisinde yayınlamak istemiş ancak 

öyküsü dergi için uygun görülmeyince kitap olarak basılmıştır. Behrengî, 

hayatı sorgulayan ve özgürlük konusunu işlediği Küçük Kara Balık adlı 

öyküsüne ilk olarak “Bilgin Küçük Kara Balık” adını vermesine rağmen, 

“bilgin” sıfatını kitabın yayınlanma aşamasında çıkartmıştır. Buradan 

okuyucuya önceden balık hakkında bilgi verilmek istenmediği 

anlaşılmaktadır.  

3. Küçük Kara Balık Adlı Öykünün Özeti 

Yazar, öyküsünü yılın en uzun gecesi olan Çille Gecesinde torunlarını 

etrafına toplayan yaşlı bir balığın ağzından anlatır. Bu yaşlı balığın 

torunlarına anlattığı masalın ana kahramanı küçük bir kara balıktır. Küçük 

kara balık, ırmakta annesiyle beraber siyah bir taşın arkasında yaşar. Bu 

küçük kara balığın tek arzusu, bir kez olsun evlerinden ay ışığını görmek 

istemesidir. Annesiyle birlikte her gün aynı yerlerde dolaşmaktan sıkılan 

küçük balık, hayatını sorgulamaya ve başka hayatların olup olmadığını 
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merak etmeye başlar. Küçük kara balık bu fikirlerini bir sabah annesine 

anlatır. Yaşadıkları ırmağın nerede son bulduğunu görmek ve başka 

hayatların olup olmadığını öğrenmek istediğini annesine söyler. Annesi ise 

onun fikirlerini anlamsız bulur ve ırmağın sonunun olmadığını sadece 

yaşadıkları ırmağın olduğunu söyler. Küçük balık annesiyle konuştuğu 

sırada komşu balık da tartışmalarına katılır. Komşu balık salyangozun onun 

aklına girdiğini söyler. Annesi, küçük balığa salyangozla balıkların 

arkadaşlığının hiç duyulmadığını söyler. Küçük balık ise salyangozla 

balıkların düşmanlığını duymadığını söyleyerek karşılık verir. Salyangoz da 

bir zamanlar küçük balık gibi ırmağın sonunu araştırır ve bu yüzden diğer 

balıklar tarafından öldürülür. Küçük balık salyangozun boşu boşuna 

öldürüldüğünü savunur. Bu esnada onların konuşmalarını duyan balıklar 

küçük kara balığın haddini aşan sözlerine sinirlenir ve küçük kara balığı 

yakalamaya çalışırlar. Bunu fırsat bilen küçük balık arkadaşlarının 

yardımlarıyla oradan kaçar. Çağlayandan düşen küçük balık, ilk önce 

yumurtadan yeni çıkmış kurbağa yavrularıyla karşılaşır. Küçük balık 

kendilerini öven ve küçük balığı hor gören kurbağaların davranışlarını 

cahilce bulur ve aldırış etmez. Daha sonra küçük balık, kurbağaların 

anneleriyle ırmağın dışındaki hayatlar hakkında konuşur. Anne kurbağa, 

dünyanın sadece içinde bulundukları su birikintisi olduğunu anlayacak kadar 

çok yaşadığını söyler. Küçük balık, anne kurbağayı cahil ve aciz bulduğunu 

söyleyince anne kurbağa küçük balığın üzerine atlar. Küçük balık ise dibe 

dalıp çıktıktan sonra oradan uzaklaşır.  

Küçük kara balık, kurbağalardan sonra, yengeçle karşılaşır. Yengecin 

ona yakınlaşmak istemesi üzerine küçük kara balık ondan uzak durur. 

Yengeç düşman olmadığını söylese de küçük balık bunu anlamak için 

gözlerinin gördüğünü ve aklının olduğunu söyler. Daha sonra su içmek üzere 

koyun ve keçi sürüsü gelir. Küçük kara balık onları seyrettikten sonra taşın 

üzerinde duran bir kertenkeleyle sohbet etmeye başlar. Kertenkeleyi akıllı ve 

bilgili gören küçük kara balık, ona testere balığı, balıkçıl ve pelikan kuşu 

hakkında sorular sorar. Kertenkele, balıkçıl ve testere balığının denizlerde 

yaşadığını, pelikan kuşunun ise oralarda olabileceğini söyler ve pelikan 

kuşunun ağzındaki torbaya karşı onu uyarır. Küçük kara balık kertenkeleye 

pelikan kuşunun torbasından kurtulmanın çaresini sorar. Kertenkele ona bir 

hançer verir ve kurtulmanın tek çaresinin torbayı parçalamak olduğunu 

söyler. Küçük kara balık sevinçle hançeri alır ve kertenkeleye teşekkür eder. 

Kertenkele ise boş zamanlarında bitki dikenlerinden hançerler yapıp akıllı 



 
 

balıklara verdiğini anlatır. Küçük kara balık oradan ayrılır ve sürekli yeni bir 

şeyler öğrenmenin sevinciyle yoluna devam eder.  Biraz ilerde acele acele su 

içen bir ceylan görür. Küçük kara balık ceylana suyu neden acele içtiğini 

sorar. Ceylan ona bir avcı tarafından vurulduğunu söyler. Küçük kara balık 

yara izi göremese de ceylanın aksayarak yürümesinden doğru söylediğine 

karar verir. Küçük kara balık çağlayanlardan atlaya atlaya gidip epey 

ilerledikten sonra balık sürüsüyle karşılaşır. Balıklar küçük kara balığa 

nereye gittiğini sorar. Küçük kara balık ise ırmağın sonunu bulmaya gittiğini 

söyler. Balıklar peşlerinde her zaman pelikan kuşunun onu avlamak için 

hazır olduğunu söyler. Küçük kara balık ise bunu bildiğini; yine de gitmekte 

kararlı olduğunu dile getirir. Balıkların arasında korkusuz bir balık ırmağın 

sonunu bulmaya gidiyor diyerek bir haber duyulur. Bunu duyan bazı balıklar 

onunla gitmek isterler; ancak pelikan kuşuna av olma korkusuyla buna 

cesaret edemezler. Yoluna yalnız devam eden küçük kara balık, akşam ay 

ışığını görünce çok sevinir ve ay ile konuşur. Küçük kara balık aya ay ışığını 

çok sevdiğini ve her zaman ışığıyla aydınlanmak istediğini söyleyince, ay 

ona ışığının kendisine ait olmadığını, ışığını güneşten aldığını söyler. Ay 

küçük kara balığa nereye gittiğini sorar. Küçük kara balık aya dünya 

seyahatine çıktığını söyler. Ay ise dünyanın çok büyük olduğunu, her yere 

gidemeyeceğini anlatır. Küçük kara balık yine de gidebileceği yere kadar 

gideceğini söyler.  

Ertesi gün küçük kara balık uyandığında yanında diğer küçük balıkları 

görür. Korkularına rağmen onunla gelmek istediklerini söylerler. Küçük kara 

balık ise yola çıkınca korkularının geçeceğini anlatır. Tam bu esnada küçük 

kara balık ve diğer küçük balıkları pelikan kuşu torbasına alır. Küçük 

balıklar ağlamaya başlar ve karamsarlığa kapılırlar. Küçük balıklar pelikan 

kuşundan onları bağışlamalarını isterler. Pelikan kuşu, küçük balıkların kara 

balığı öldürmeleri şartıyla onları bağışlayacağını söyler. Küçük kara balık ise 

pelikan kuşunun yalan söylediğini ve balıkları birbirlerine düşürmek 

istediğini söyler. Diğer balıklar buna inanmazlar ve küçük kara balığı 

öldürmeye çalışırlar. Küçük kara balık ise hançerini çıkarır ve kendisini 

savunur.  Sonunda küçük kara balık kendisinin ölü gibi davranarak pelikanın 

nasıl davranacaklarını görmeleri için onları ikna eder. Balıklar kavga edip 

küçük kara balığı öldürmüş gibi yapınca, pelikan kuşu diğer balıkları hemen 

yutar. Küçük kara balık ise hançerini çıkartıp pelikanın torbasını yırtar ve 

kurtulur.  



 
 

Küçük kara balık daha sonra epey yol alır. Suyun derinleştiğini fark 

eder ve kaybolduğunu anlar. Bir ara kendisine doğru testere balığının 

geldiğini görür ve hızlıca oradan uzaklaşır. Balık sürüsüyle karşılaşınca 

balıklar küçük kara balığa denizde olduklarını söyler. Balıklar ona balıkçıl 

kuşuna karşı dikkatli olması konusunda uyarırlar. Küçük balık isteklerine 

kavuşmuş olmanın sevinciyle denizde yüzerken bir müddet düşüncelere 

dalar. Tam bu esnada balıkçıl kuşu onu uzun gagasının arasına kıstırır. 

Küçük kara balık balıkçıla kendisinin ölünce zehirli balığa dönüşeceğini 

söyler. Balıkçıl kuşu önce inanmaz. Küçük balığın hareketsiz olduğunu 

görünce yarı canlıyken onu yiyip yiyemeyeceğini sormak ister. Balıkçıl kuşu 

ağzını açınca küçük kara balık denize düşer. Bunun üzerine balıkçıl kuşu 

küçük kara balığın kendisine oyun oynadığını anlar ve suya tekrar dalıp 

küçük kara balığı bu kez yutar. Küçük kara balık balıkçıl kuşunun midesinde 

sürekli ağlayan minik bir balık görür ve minik balığa bütün balıkları 

kurtarmak için balıkçıl kuşunu öldüreceğini söyler. Önce balıkçılın karnını 

gıdıklayarak minik balığı dışarı çıkartacağını anlatır. Bunlara anlam 

veremeyen minik balık, küçük kara balığın nasıl kurtulacağını sorar. Bunun 

üzerine hançerini gösteren küçük kara balığın ise cevabı nettir. Balıkçılı 

öldürmeden dışarıya çıkmayacaktır. Küçük kara balık dediği gibi balıkçıl 

kuşunun karnında kıpırdanarak minik balığın dışarı çıkmasını sağlar. Minik 

balık balıkçıl kuşunun karnından fırlar ve denize düşer. Bir süre sonra 

balıkçıl kuşunun çığlık atarak denize düştüğünü görür. Ancak küçük kara 

balıktan bir haber yoktur.  

Masalı anlatan ihtiyar balık, masalı burada keser ve on iki bin balığa 

uyku vakitlerinin geldiğini söyler. Yavru balıklar ise küçük kara balığa ne 

olduğunu sorarlar. İhtiyar balık ise masalın devamını yarın gece anlatacağını 

söyler. On bir bin dokuz yüz doksan dokuz küçük balık uyumaya gider. 

Ancak küçük kırmızı bir balığı uyku tutmaz. Tıpkı küçük kara balık gibi 

geceden sabaha kadar denizi düşünür.   

4. Öykünün Sembolik Çözümlenmesi 

Çille Gecesi: Yılın en uzun gecesini İranlılar Yelda gecesi adıyla 

kutlarken, İran Azeri Türkleri ise bu geceyi Çille gecesi olarak adlandırırlar. 

İranlılar, yaklaşık 2000 yıldır çeşitli ritüellerle kutladıkları bu uzun gecenin 

sonunda Mihr tanrısı, güneşin doğmasıyla Ehrimen’in karanlığının yok 



 
 

olacağına inanırlar. İranlılar bu gece en azından birkaç saat uyanık kalır, 

meyve ve tatlı yiyerek bu geleneklerini devam ettirirler.
12

 Azeriler ve İran 

Azeri Türkleri ise bu geceyi yılın en soğuk günlerinin habercisi olarak görür. 

Kışın en soğuk aylarını kapsayan 60 günü ikiye bölerek 21 Aralık’tan 

itibaren ilk 40 gün “büyük çille”, sonraki 20 gün ise “küçük çille” olarak 

adlandırılır. Kelime anlamı kırk olan çille günlerinin sonunda aydınlık 

günlerin başladığı Nevruz’a ulaşılması beklenir. Azeriler ve İran Azeri 

Türkleri Çille gecesi uykusuz kalarak ümitli gözlerle sabahı beklerler. O 

uzun gece yaşlılar torunlarına masal anlatır ve bu gecenin sembolü olan 

karpuz ve tatlı yiyerek günün aydınlanmasını beklerler.
 13

 

Fars edebiyatında Yelda gecesi, gecenin karanlığı ve uzunluğu 

açısından gam gecesi olarak bilinir.
14

 Yazarın öyküsünü yılın en uzun 

gecesinde ihtiyar bir balığın ağzından masal ile başlatması Çille gecesi ve 

masal kelimeleri arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından özenle seçilmiştir. 

Behrengî, içinde bulunduğu zamanı Çille gecesi kadar karanlık görmüş ve 

öyküsünün okuyucularına bu karanlık günlerden çıkmaları ve özgürlüklerini 

aramaları için bu aydınlık masalın sayfalarını aralamıştır.  

Küçük Kara Balık: Bu öykünün ana kahramanı küçük bir kara 

balıktır. Balık, Fars edebiyatında incelik ve zarafetin simgesidir.
15

 Behrengî 

bu öyküsünde küçük balık ile baskıların yaşandığı dönemde özgürlük isteyen 

gençleri sembolize eder.
16

 Yazar, öyküsünün ana kahramanı olarak seçtiği 

küçük kara balığın ağzından gençlere hayatı sorgulayan fikirlerini şöyle iletir: 
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“Ben bilmek istiyorum. Gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir 

avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret; yoksa dünyada 

başka şekilde yaşamak da mümkün mü?”
 17

 

Balığın siyah renk seçilmesi, siyah rengin yalnızlığı, karamsarlığı ve 

gizemi sembolize etmesidir. Siyah renk daha çok kederi, ölümü ve matemi 

çağrıştırır.  İran kültüründe siyah renk Ehrimen ile ilişkilendirilerek karanlığı, 

kötülüğü, bilgisizliği ve zulmün kaynağını temsil eder.
18

 Yazar, balığın 

rengini siyah seçerek içinde bulunduğu toplumdaki özgürlüğü kısıtlanmış 

kederli insanı simgeler. Ayrıca küçük kara balık ırmakta annesiyle beraber 

siyah bir taşın arkasında yaşar. Taşın renginin siyah olması balığın rengiyle 

ve siyah renkli yer ile ilişkilendirilmiştir. İnsan bunaldığı zaman, nasıl 

kendisini dinlemek için siyah bir oda seçer, küçük kara balığın uykusuz kalıp 

düşüncelere daldığı yer de siyah bir taşın arkası olur.  

Deniz: Küçük kara balığın hedefi bilgiye ve özgürlüğe ulaşmaktır. 

Deniz, özgürlüğün sembolüdür.
19

 Küçük kara balık denize ulaştığı zaman 

tamamen özgürlüğe ulaştığını düşünmez. Küçük balık denize ulaşıp 

isteklerine kavuşmuş olmanın sevinciyle denizde yüzerken şöyle düşünür: 

“Her an ölüm beni bulabilir. Ama yaşayabildiğim sürece ölümle yüz 

yüze gelmeme gerek yok. Bir gün mecburen ölümle karşılaşacağım. Bu 

önemli değil. Önemli olan, benim yaşamım ve ölümümün başkalarının 

üzerinde nasıl bir iz bıraktığıdır.”
 20

 

Küçük kara balığın macerası denize ulaştığı zaman son bulmaz. Bütün 

balıklar için tehdit olan balıkçılla mücadele ettiği zaman, gerçek özgürlüğe 

kavuşmuş ve özgürlük için kendisini feda etmiştir. Çünkü küçük balık ne 

kendini beğenen kurbağalar gibi bencil, ne de onu kendine doğru çekmeye 

çalışan yengeç gibi kurnazdır. O, yaşamını ırmakta sürekli yüzülecek kadar 

değersiz görmemiş, hayatını anlamlı kılan şeyi bulmak için yollara düşmüş 

ve özgürlük yolunda iz bırakmıştır. 
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Ay: Fars edebiyatında ay; güzelliği, aydınlığı ve yüceliği simgeler.
21

 

Ay ışığı sevgilinin yüzüne benzetilip güzelliği ve aydınlığı temsil eder. 

Behrengî, öyküsünün girişinde küçük kara balığın ay ışığına olan özlemini 

dile getirmiş; aslında küçük kara balığın karanlık dünyasının aydınlanmasını 

istemesine işaret etmiştir. Ayrıca yazarın küçük balığın özlem duyduğu tek 

isteğinin ay ışığı olarak sembolleştirmesi onun hayatı sorgulama fikirlerini 

yüceltmek istemesindendir. 

 Kırmızı balık: Kırmızı renk masal metinlerinde canlılık, yeniden 

hayat bulma ve doğum gibi anlamlar taşır. Kırmızı, insanı heyecanlandıran 

ve ona güven, güç ve enerji veren bir renktir.
22

 İran kültüründe kırmızı renk, 

ateşi çağrıştırması bakımından Zerdüştî dinini anımsatır.
23

 Kırmızı balık ise 

İran kültüründe Nevruz gününde bereketin sembolüdür. İranlılar Nevruz 

gününe ulaşmanın sevinciyle on gün öncesinden hazırlıklar yapar. Bu 

hazırlıklar Nevruz alışverişi, yeşillik ekme ve bahar temizliğidir. Ayrıca 

İranlılar o gün aileleri için “Heft Sin” adını verdikleri sin harfiyle başlayan 

yedi şey ile hazırladıkları bir masa kurarlar. Bu masalarda akvaryumun 

içinde kırmızı balıklara da yer verirler.
24

 

Öyküde Çille gecesinin anlatılan bir masal ile başlayıp kırmızı balık 

ile bitmesi, yazarın Çille gecesi ve Nevruz günü ile bağlantı kurduğunu 

gösterir. Yazar, küçük kara balık ile başlayan özgürlük yolundaki 

mücadelesini tamamlar ve aynı düşüncenin heyecanını başka bir balığın 

zihninde yer etmesinin sevincini kırmızı balık ile Nevruz günü üzerinden 

gösterir. 

Yazar, öyküsündeki küçük kırmızı balıkla o dönemin özgürlüğünü, 

ayrıca haklarının peşinde olan ve bu düşüncelerle uykusuz kalan insanlarını 

sembolize eder.
25

 Ayrıca masalı dinleyen binlerce balığın içinden sadece bir 

balığın etkilenip denizi düşünmesi, özgürlük ve haklarının peşinde olan 

insanların yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir. 
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Olumlu Kahramanlar: Öyküdeki kahramanların çoğunu hayvanlar 

oluşturur. Tablo 1’de belirtildiği gibi salyangoz, aynı fikirleri paylaşan 

yoldaşı simgelemektedir. Öyküde salyangoz da hayatı sorgulamış ve 

ırmaktaki balıklar için tehdit unsuru olarak görüldüğü için öldürülmüştür. 

Küçük balık fikirlerini annesine söyleyince, annesi onun aklına bir zamanlar 

salyangozun girdiğini düşünür. Küçük balık ise annesine bunun doğru 

olmadığını, salyangozun onun iyi bir arkadaşı olduğunu söylemiştir.  

 Kertenkele ise küçük kara balığın maceralı yolculuğunda ona yol 

gösteren rehberi sembolize etmektedir. Küçük kara balık, kertenkeleyi akıllı 

ve bilgili bulmuş, yolda karşılaşacağı düşmanları hakkında ona sorular 

sormuştur. Kertenkele küçük kara balığa düşmanlardan savunmasına karşı 

bir de hançer vermiş ve zorlu yolculuğunda onu desteklemiştir. Behrengî, 

burada okuyucularına bir insanın tek başına bir şey yapamayacağını 

göstermektedir. 

Ceylan, masum insanları simgeler. Küçük kara balık ceylanla 

karşılaştığında ceylan ona ayağından vurulduğunu söyler. Küçük kara balık 

yara izi görmese de ceylanın aksayarak koşmasından doğru söylediğini anlar. 

Yazar, ceylan sembolü üzerinden masum insanları ayırt etmeyi küçük 

balığın deneyimleri üzerinden göstermektedir. 

Olumsuz Kahramanlar: Küçük kara balık, denizi aramaya çıktığı 

yolculuğunda ilk kez kurbağa yavrularıyla karşılaşır. Küçük balık, kurbağa 

yavrularını bencil ve cahil olarak sembolize etmiştir. Daha sonra karşılaştığı 

yengeç ise kurnazlığın sembolüdür. Yengeç, küçük kara balığa dost gibi 

görünerek yanına gelmesini istemiştir. Küçük balık ise yengecin dost 

olmadığını anlamak için gözlerinin ve aklının olduğunu söyler. Burada 

küçük kara balığın tecrübe ve akıl deneyimleriyle karşılaşıyoruz.  

Pelikan kuşu ise küçük balığı öldürmeleri şartıyla diğer balıkları 

yutmayacağını söyleyip sözünde durmamasıyla hilekâr ve yalancı insanların 

sembolü olmuştur. Ayrıca yazar bu olayda aklını kullanmayan ve gerçekler 

karşısında birlik olmayan insanların düştükleri durumları göstermektedir.  

Yazarın içinde bulunduğu dönemin yöneticilerini öykülerinde 

eleştirdiğini düşünürsek testere balığı ve balıkçılı şah rejimini sembolize 

ettiğini görürüz. Küçük kara balık kertenkeleye düşmanları olan pelikan 

kuşu, testere balığı ve balıkçılı sormuştur. Kertenkele ise küçük kara balığa 

pelikan kuşunun kesesine dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca 



 
 

ırmakta oldukları için testere balığı ve balıkçıldan korkmaması gerektiğini 

çünkü testere balığı ve balıkçılın denizlerde yaşadığını söylemiştir. Buradan 

hayatı sorgulamayan ve dönemin yöneticilerine karşı fikirlerde bulunmayan 

kişilerin ırmak gibi kendi küçük dünyalarında korkacakları büyük 

düşmanlarının olmadığını, testere balığı gibi acımasız devlet yöneticilerinin 

özgürlük arayışında olan insanları tehdit ettiğini pelikan kuşu, testere balığı 

ve balıkçıl sembolleri üzerinden görüyoruz. 

SONUÇ 

Sembolizm akımı, Batı edebiyatında olduğu gibi İran edebiyatında da 

önce şiir türünde etkili olmuş ve şiirden sonra öykü ve roman türlerinde de 

kullanılmaya başlanmıştır. Çocuk öykülerinde sembol kullanımı Samed-i 

Behrengî’nin Küçük Kara Balık adlı öyküsü ile başlamış ve kendisinden 

sonra pek çok yazar öykülerinde sembol kullanmışlardır. Behrengî, şah 

yönetimini eleştirmesi nedeniyle düşüncelerini sembollerin arkasında 

gizlemiş, çocukların dilinden düşüncelerini küçük bir masala sığdırmış ve 

her yaştaki okuyuculara özgürlük, eşitlik ve direnme gibi düşünceler telkin 

etmiştir.  

Behrengî Küçük Kara Balık adlı öyküsünü çocuklar için yazmış olsa 

da öykünün arkasındaki sembolik ifadeler çocukların anlayabileceği düzeyde 

değildir; bu nedenle daha çok gençlere ve yetişkinlere hitap etmektedir. 

Behrengî bu öyküsündeki kahramanlara farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. 

Mesela kertenkele ilk başta olumsuz bir kahraman gibi görünür; ancak bu 

öyküde kertenkele akıllı ve bilgin bir rehber olarak sembolize edilmiştir. Bir 

başka örnek verirsek ırmak kelimesi insanların huzur bulduğu bir yer olarak 

çağrışım yapar; ancak bu öyküde ırmak sorgulanmamış hayatı sembolize 

eder ve olumsuz bir imaj sergiler. Yazar, öykünün sonunda küçük kara 

balığın özgürlük yolunda kendisini feda ettiğini ima etmiş; ancak masalı 

dinleyen kırmızı bir balığın o gece tıpkı küçük kara balık gibi uykusuz 

kaldığını dile getirmiştir. Yazar, öyküsünde sadece kara ve kırmızı balığa yer 

verse de, aslında her renge sahip balıkların özgürlük düşüncelerini 

canlandırmak istemektedir. 

 

 



 
 

Tablo 1: Öyküdeki Sembollerin Anlamları ve Olumlu/Olumsuz 

Durumları 

Semboller Öyküdeki Anlamları Öyküde Durumu 

Küçük kara balık Özgürlük arayan genç insan Olumlu 

Irmak Sorgulanmamış hayat Olumsuz 

Testere balığı Acımasız devlet yöneticileri Olumsuz 

Pelikan kuşu Hilekâr ve yalancı insanlar Olumsuz 

Kurbağa  Bencil insanlar Olumsuz 

Ay Aydınlık, yücelik  Olumlu 

Salyangoz Yoldaş Olumlu 

Yengeç Kurnaz insanlar Olumsuz 

Balıkçıl Zalim yöneticiler Olumsuz 

Deniz  Özgürlük Olumlu 

Kırmızı balık Haklarının peşinde olan insanlar Olumlu 

Kertenkele  Rehber Olumlu 

Ceylan Masum insanlar Olumlu 



 
 

 

Resim 1: Samed-i Behrengî’nin Kendi El Yazısıyla Mâhî-yi Siyâh-i 

Kûçûlû’nün İlk Sayfası
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