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Girifl

Avare Kitab›, kültürümüzde avare, aylak, bafl›bofl, serkefl, serseri,
berdufl, evsiz barks›z, marjinal vb. olman›n flekilleri ve alg›lan›fl› ile il-
gili birikimin bir tespitidir. 

Bu kitapta, devletin serserili¤e bak›fl›, Osmanl›n›n serserili¤e yak-
l›fl›m›, serserilik konusundaki tedbir ve nizamnameleri ele al›nm›flt›r.

Horasan erenleri dervifller dünyadan geçmeyi, dünyaya itibar et-
memeyi bir yaflam biçimine dönüfltürmüfllerdir. Güç, kudret ve maka-
ma de¤er vermeyen dervifllere “aylak” gözüyle de bakabiliriz. Ancak,
dervifller tarihin her döneminde dünyaya ba¤l›l›¤› ve insan›n kendin-
ce esiri oldu¤u fleylerin sorgulanmas›na vesile olmufllard›r. 

Kültürümüzdeki en yerleflik ve belki de en eski aylak tipi Kelo¤-
lan’d›r. Raj Kapoor’un 1951’de çevirdi¤i Avare filminin Türkiye’de
gösteriminden sonra Türk sinemas›nda bir avare tiplemesi ak›m› bafl-
lam›flt›r. Kelo¤lan ve Yeflilçam avareleri aras›nda benzerlik vard›r: her
iki ortamda da avare tip bir kahramand›r. Avareli¤in kahramanlaflt›r›l-
mas›n›n ifllevi üzerinde düflünebiliriz. 

Avarelik anlam›ndaki kelimelerin çeflidi, kökeni, metin örnekleri
de kültürümüzün avareli¤i her dönemde bar›nd›rd›¤›na bir iflarettir. 

Avare vesilesiyle, bofl zaman kavram›, zaman›n neyle dolmas› ge-
rekti¤i, marjinalleflmeye yaklafl›mlar üzerine de¤erlendirmelerimizi
gözden geçirebiliriz.

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
2013
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Osmanl› Devletinde
Serserilik Alg›s› ve Sorunu Üzerine Tespitler

Cihan Özgün*

Serserilik kavram›

“Toplumun periferisinde yaln›z yaflayan marjinaller; serseriler”1 Os-
manl› devletinin her döneminde toplumsal düzeni bozabilecek potansi-
yel bir tehdit unsuru olmufllard›r. Osmanl› toplumunda merkezi otorite-
nin gücüne ve disiplin anlay›fl›na paralel olarak, bunlar›n gücü ve etki-
si artm›fl veya azalma göstermifltir. Özellikle devletin ekonomik duru-
munun zay›f oldu¤u dönemlerde, merkezi otoritenin gerek taflrada ve
gerekse baflkentte disiplini tam anlam›yla sa¤layamad›¤› zamanlarda bo-
zuk davran›fllar›n sergilenmesinde art›fllar görülmüfltür.2 Serseri ötede be-
ride bafl›bofl gezerek herhangi bir ifl yapmayan kimse olarak tan›mlan›r.3 An-
cak Osmanl› toplum ve devlet yönetiminde esbab-› maifletten mahrum,4

5

* Dr. Cihan Özgün, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yak›nça¤ Ta-
rihi Ana Bilim Dal›, ‹zmir.

1 Michelle Perrot, “S›n›rdakiler: Bekârlar ve Yaln›z Yaflayanlar”, Özel Hayat›n Tarihi
IV, Haz. Philippe Ariès - Georges Duby, çev. Ali Berktay, YKY, ‹stanbul 2008, s.
322. 

2 Mehmet Demirtafl, “XVIII. Yüzy›lda Osmanl›’da Bir Zümrenin Alt-Kültür Grubuna
Dönüflmesi: Külhanbeyleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7/
1, 2006, s. 113.

3 Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca - Türkçe Lûgat, 17. bask›, Ankara 2000, s. 943.
4 BOA., Y.A.HUS. 415/ 35, 12 M 1319 (01. 05. 1901).



hayta.5 hovarda,6 baflkas›n›n s›rt›ndan geçinen,7 adaba ayk›r› davran›fllarda
bulunan ve halk› galeyana getiren hareketler sergileyen,8 namus-u askeriye-
ye dokunur ahval içinde bulunan9 kimselerin de serseri olarak görüldü¤ü
gerçe¤i göz önünde bulundurulursa serserilik kavram›n›n s›n›rlar› hay-
li genifller. Bu durum bafl›bofl gezerek halk›n s›yanetini bozan serserile-
re10 madde ba¤›ml›lar› (örne¤in esrarkefller), yankesiciler,11 dilenciler,12 h›r-
s›zlar,13 fuhufl yapan kad›nlar,14 “san’at ve ticareti olmayan âlil, sâil yani çe-
flitli sakatl›klar› ve hastal›klar› bulunanlar, külhanbeyi, kabaday› gibi grup-
lar›n da dâhil edilmesine olanak sa¤lar. Ayn› zamanda serserilik kavra-
m› bu gibiler için k›smen de olsa bir “üst kimlik” olarak de¤erlendiri-
lir.15

Serserilik alg›s›

Çal›flmaya gücü yeten ancak çal›flmay›p bafl›bofl gezenle, dilenci-
ler gibi bedensel ya da zihinsel özürlülükleri veya hastal›klar› dolay-
s›yla çal›flamayanlar›n da serserilik alg›s›nda yer almas› “serserilik soru-
nunun” de¤erlendirilmesinde daha dikkatli olunmas›n› gerekli k›l-
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5 fiahin Barano¤lu, “Türkçede Ad Verme ve Tan›mlama”, Türk Dünyas› ‹ncelemeleri
Dergisi, V/ 1, ‹zmir 2005, s. 23.

6 Hatice fiirin User, “Eski Türkçede Baz› Unvanlar›n Yap›s› Üzerine”, Bilig, Güz/
2006, Say›: 39, s. 226.

7 Mehmet Demirtafl, agm., s. 113.
8 Safiye K›ranlar, Savafl Y›llar›nda Türkiye’de Sosyal Yard›m Faaliyetleri (1914-1923), ‹s-

tanbul Üniversitesi A‹‹TE, Bas›lmam›fl Doktora Tezi, ‹stanbul 2005, s. 46.
9 BOA., DH. MKT. 383/ 20, 17. Z. 1312 (11. 06. 1895); B.O.A., C. AS. 43/1992,

24/S /1297 (06. 02. 1880).
10 Mehmet Demirtafl, agm., s. 114.
11 BOA., BEO. 334/ 24999, 18 C 1311, (27. 12. 1893).
12 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909).
13 1909 y›l›nda Meclis-i Mebusan Riyaseti’ne sunulan “Serseri ve Mazanne-i Sû’ Olan

Eflhas Hakk›nda Adliye Encümenince Kaleme Al›nan Mazbata ile Kanun Layiha-
s›nda” sarik yani h›rs›zlarla ilgili olarak “Memalik-i Osmaniye’de vukua gelen ceraim-
i adiyenin yüzde sekseni[nin] gasp, sirkat, yankesicilik” oldu¤una iliflkin ayr›nt› hayli
önemlidir. BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909).

14 Safiye K›ranlar, agt., s. 46. 
15 Mehmet Demirtafl, agm., s. 117.



maktad›r. Serserilik tan›m›nda yer alan herhangi bir ifl yapmayarak
kolayca geçim sa¤lamak düflüncesi, dilencili¤in de serserilik alg›s›nda-
ki yerini belirlemifltir. Osmanl› toplumunda “dilencilik ile serserilik bir-
birini tamamlayan iki cüzü’ gibidir”.16 Sosyal bir yara ve ahlaki bir so-
rundan do¤an dilencilik yöntemiyle geçimlerini sa¤lamaya çal›flan
serseriler; ifl icab› müstekreh [i¤renç] k›yafetlerinin içinde müteaffin [pislik-
te] yaflar. ‹stisnas›z hepsi mazlum görünür, dilene dolad›¤› tekerleme d›fl›n-
da konuflmaz. Kad›n- erkek bütün iffet ve namus kayg›lar›ndan s›yr›lm›fl-
lard›r.17 Daha çok göz, kol ve bacaklar› olmak üzere do¤ufltan ya da
sonradan oluflan özürlülük durumlar›n› ve ayr›ca sakatl›klar›n› kulla-
narak dilenirler. Çal›flamayacak kadar yafll› ve fakir olanlar›n da di-
lencilik yapt›klar› bilinir.18 Osmanl› devletinde kölelerin sat›n al›na-
rak dilencilik yapt›r›lmas›ndan baflka19 kaç›r›larak al›konulan çocuk-
lar›n da kimi zaman göz, el, kol, ayak, bacak gibi uzuvlar›n›n sakat
edildikten sonra dilencilik yoluna sevk edildiklerine iliflkin örneklere
de s›kça rastlan›r.20

Osmanl› devletinde dilencilik yapabilmenin k›staslar› ve kanuni
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16 Naci fiensoy, “Çocuk Serserili¤i ve Dilencili¤i Sosyal Problemi”, Sosyal Hukuk ve ‹k-
tisat Mecmuas›, ‹stanbul IX, May›s 1949, s. 396.

17 Reflat Ekrem Koçu, “Dilenci”, ‹stanbul Ansiklopedisi, C. VIII, ‹stanbul 1966, s. 4573. 
18 Süheyl Ünver, “XIX. As›rda ‹stanbul’da Malûl Dilenciler ve Ressam Preziosi”, Türk

T›p Cemiyeti Mecmuas›, 12, ‹stanbul 1936, s. 597-603.
19 XVI. yüzy›l ‹stanbul esir pazarlar›nda ço¤u Arabistan’dan getirilen kör, topal, kam-

bur, sarsak, veremli, cüzaml› köle ve cariyeler için yüksek bir piyasa söz konusudur.
Esir pazarlar›nda çok güzel Çerkez cariyelere ve kuvvetli kölelere çok para verilme-
mektedir. Bir baflka ifadeyle Arap yar›madas›ndan ‹stanbul’a ihraç edilen özürlü kö-
leler asl›nda çok kazançl› bir meslek haline gelen dilencilik için insan kayna¤›d›r.
Söz konusu yüzy›l›n ortalar›na ait bir hüküm konu hakk›nda hayli ilginç bir tablo
çizmektedir. “Arap taifesinden ve gayriden baz› kimesneler her vechle sa¤ olup ibram› ga-
liz [can s›k›c› bir flekilde] ve cerri sakil eylemekle [›srarla para isteyerek] ehl-i ›rz olanlar›
rencide edüp ve baz› ama cariye ve kul alup esvak [çarfl›-pazar] ve mahallatta dilendirip ve
baz› kimesnenin boynuna zincir tak›p medyun ve mahpustur deyu mahallat ve esvak› gez-
dirip bölük bölük yollarda ve halk› cer edip ve baz› cerrar dahi bir hastay› yan›na al›p an›
bahane edip esvaka ç›k›p halk› cer edip enva-› g›lzetler [kabal›klar] edip müzayaka [s›k›nt›]
vermek[tedirler]”. Tarihte ‹stanbul Dilencileri, Tarih Hazinesi, ‹stanbul, 7, 1951, s.
354-355.

20 Reflat Ekrem Koçu, “Çocuk H›rs›z› Yahudiler Vakas›” ve “Çocuk H›rs›zlar›, Çocuk
H›rs›zl›¤›”, ‹stanbul Ansiklopedisi, C. VIII, ‹stanbul 1966, 4081-4082.



flartlar› belirlenmifltir. Yard›ma muhtaç, bakacak kimsesi olmayan, bir
ifl yapamayacak kadar ihtiyar, ifl göremeyecek kadar sakat, kör, kötü-
rüm olanlar›n belli bir nizama ba¤l› olarak dilencilik yapmalar›na izin
verilmifltir. Söz konusu nizam onlar›n gelifli güzel dilenmelerine imkân
vermemektedir. Osmanl› devlet yönetimine dilenciler bir loncaya ba¤-
l› bulunan esnaf kabul edilmifllerdir. ‹stanbul’da kay›tl› dilencilerin ne-
relerde faaliyet göstereceklerine yetkililer taraf›ndan karar verilmifltir.
Mesela gayrimüslim dilencilerin sokaklarda dilenmeleri yasakt›r, bun-
lar›n yaln›zca kilise kap›lar›nda dilenmelerine izin verilmifltir. Cenaze-
lerin defni s›ras›nda mezarl›klarda dilenen “›skatç›lar”, insanlar›n su
içerek yorgunluk att›klar› mekânlardan sebillerin yan›nda dilenen “se-
bilciler”, cami, çarfl› gibi kalabal›k yerlerde afl›r ve kaside okuyarak di-
lenen “kasideceler”, dörder befler kiflilik gruplar halinde caddelerde, so-
kaklarda, mahalle aralar›nda dolaflarak, kasideler, mevlitten beyitler
ve mavallar okuyarak para, g›da ve giyim eflyas› toplayan ve her iki
gözleri de kör olan “goygoycular” gibi dilencilerin gruplar meydana ge-
tirerek faaliyette bulunduklar› da bilinmektedir. Dilencilik, devletin
ekonomik, sosyal ve siyasal hayat›n›n kar›fl›k oldu¤u dönemlerde bir
geçim yolu olarak daha cazip bir hal alm›flt›r. Bu durum ayn› zamanda
taflradan çok say›da dilencinin ‹stanbul’a gelmesine de kap› aralam›fl
gözükmektedir. Osmanl› devlet yönetimi taraf›ndan as›l kontrol alt›n-
da tutulmaya çal›fl›lanlar da bunlar olmufltur. Tezkereleri olmad›¤› hal-
de dilenci k›l›¤›na girerek, çal›flmaya gücü yetti¤i halde çal›flmay›p ko-
lay kazanç elde etme yolunu tercih edenler ikazlara uymad›klar› tak-
dirde hapis ve hatta kürek cezas›na çarpt›r›lm›fllar; kimi zaman da dev-
letin s›kl›kla uygulad›¤› bir yöntem olarak memleketlerine geri gönde-
rilmifllerdir. Memleketlerine gönderilenlerin tekrar ‹stanbul’a gelme-
mesi için hükümet komisyonlar kurmufl, sevk masraflar›n› da karfl›la-
yarak dilencileri memleketlerinde bir ifl bulup çal›flmaya al›flt›rmak
için büyük çabalar sarf etmifltir. Dilenciler tüm bu önlemlere ra¤men
halk›n huzur ve güvenli¤ini tehdit etmeyi sürdürmüfl gözükmektedir-
ler.21 Osmanl› devleti gerek Dersaadet’te ve gerekse taflrada serserilik
sorununun çözümünden hareketle, özellikle Tanzimat’tan sonra dilen-

8 • Avare Kitab›

21 Bayram Naz›r, Dersaadet’te Ticaret, ‹stanbul 2011, s. 251-254.



cilikle mücadelede kararl› tavr›n› sürdürmüfl ise de çabalar›n tam anla-
m›yla baflar›ya ulaflt›¤›n› söylemek zordur.22

‹simlerini bar›nacak yerleri olmad›¤›ndan yat›p kalkt›klar› ha-
mamlar›n külhanlar›ndan [atefl ocaklar›nda] alan külhanbeyleri veya
kabaday›lar gibi çeflitli özellikleri bak›m›ndan farkl›l›klar gösteren ve
serserilik olgusuyla en yak›n iliflkileri “ayk›r›l›k” olan bu gruplara karfl›
toplumun ve devletin bak›fl aç›s› uzun bir süre biraz daha farkl› olmufl-
tur. Külhanbeyleri ‹stanbul Türk hâkimiyetine geçti¤i ilk dönemlerde
lonca gibi bir teflkilata sahip olduklar›ndan itibarl› bir zümre olarak
k›smen de¤er görmüfllerdir. Bir tak›m ayak iflleri yaparak ya da “meydan
süpürgesi” denilen büyük süpürgelerle çamurlu yollar› temizleyerek pa-
ra kazanm›fllard›r. Zamanla kurallar› çi¤nemeye bafllayan bu grup gay-
ri ahlaki davran›fllar sergilemeye bafllam›flt›r. Bafl›bofl bir hayat yaflaya-
rak toplum düzenini bozup, yetkilileri meflgul etmeleri, Osmanl› top-
lum ve devlet yönetimi taraf›ndan serseri olarak adland›r›lmalar› için
yeterli nedenler sunmufl olmal›d›r.23
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22 Osmanl› devletinin önemli bir liman kenti olan ‹zmir’de de belediyenin tüm önlem
ve çabalar›na ra¤men dilencili¤in önünün al›namad›¤› ve özellikle dilencilerin hal-
k› rahats›z eden davran›fllar›na iliflkin ‹zmir bas›n›nda ç›kan flu haber dikkat çekici-
dir: “Çorakkap›’dan Ayd›n flimendüfer hatt›n›n Kemer iskelesine isal eden büyük cadde-
nin her iki taraf›nda bir tak›m saililer oturup mârrin ve uburuna dest-i tese’ül uzat›yorlar.
Has›l-› matlub edince bir lisan-› sat›’ ile dua ediyorlar. Matlublar›n› terviç etmeyen eflyas›
ise de gönlünün arzusu derununda kals›n gibi kerahat ve nefreti muceb birçok sözler ile izaç
ediyorlar. Tese’ülü zanaat ittihaz eden bu gibilerinin bir çaresine bak›lmas› belediye idare-i
behiyyesinden intizar olunur”. Hizmet Gazetesi, 18 May›s 1310. (11.08.1892). Meflru-
tiyet dönemi ayd›nlar›ndan Ahmet Emin dilencili¤i serserili¤in yolunu açan bir
merhamet ticareti olarak tan›mlamakla birlikte, “aralar›nda sokak sefaletlerine daya-
narak hayatta kalanlar ve sürtüne sürtüne büyüyenler olursa bunlar heyet-i içtimaiyenin
bir uzvu de¤il, bir düflman› olarak yetiflecekler; pek ar›zal› olursa dilenecekler, azalar› tam
olursa h›rs›zl›¤›, cinayeti, serserili¤i sanat tutacaklard›r” demektedir. Ahmet Emin, “So-
kak Facialar›”, Vakit, 28 Nisan 1334 (1916).

23 ‹stanbul’un Osmanl› hâkimiyetine geçiflinden sonra flehir hayat›n›n bir parças› ha-
line gelmeye bafllayan külhanbeyleri küçük yafltan itibaren, baz› kiflilerin ve grupla-
r›n kontrolü alt›na girerek, çeflitli gayri meflru ifllere bulaflm›fllard›r. Söz konusu kifli
ve gruplar bu çocuklar› h›rs›zl›k, yankesicilik, dilencilik, adam yaralama ve öldür-
me, gasp ve benzeri suçlara iterek onlardan ç›kar elde etmeye çal›flm›fllard›r. Küçük
yafllardan itibaren bu türden suçlara itilen çocuklar büyüdüklerinde bu yap›n›n d›-
fl›na ç›kma imkân› bulamad›klar›ndan bafl›bofl ve serseri bir hayat tarz›n› benimse-
yerek di¤er serseri gruplarla ortak bir s›n›f durumuna gelmifllerdir. Mehmet Demir-
tafl, agm., s. 116 ve 133-134.



Adaba ayk›r› davran›fllarda bulunman›n serseri tan›mlamas›nda
yer almas› fuhufl yapan kad›nlar›n da Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi,24

baz› dönemlerde Osmanl› yönetimi taraf›ndan serseri olarak adland›-
r›lmas›nda etkili olmufltur. Osmanl›lar›n son döneminde kad›nlar› ça-
l›flt›rmak, dul kad›nlar› himaye etmek, kendilerine yetecek kadar para
kazanmalar›n› sa¤lamak ve kad›nlar aras›nda yayg›nlaflan fuhuflu (ve
artan dilencili¤i) engellemek amac›yla dulhaneler, darü’l-mesailer, ›slah-
hane ve darü’s-s›naalar büyük gayretler sergilemeye bafllam›flt›r. Örne-
¤in 1914 y›l› Ocak ay›nda Kastamonu’da fuhufl yapan iki fahifle adaba
ayk›r› davran›fllar›ndan dolay› “serseri” olarak kabul edilmifller; serseri
muamelesi gören bu kad›nlar›n içinde bulunduklar› durumdan kurta-
r›lmas› amac›ndan yola ç›k›larak, Kastamonu’da kad›nlar›n çal›flabile-
cekleri, din e¤itiminin de verilece¤i bir ifl evi aç›lmas› kararlaflt›r›lm›fl-
t›r. Kastamonu’da yap›lan bu uygulama tüm ülke için geçerli olacak fle-
kilde genellenmifltir.25

Önceden ifl güç sahibi olup de¤iflen sosyal ve ekonomik düzene
karfl›t olarak ortaya ç›kan, toplum düzen ve huzurunu bozmaya yöne-
lik davran›fllar sergileyen “kapusuz serseriler”, “serseri deliller”, “müsellah
serseriler” baflta olmak üzere baz› serseri gruplar› da Osmanl› devletinin
resmi belgelerinde s›kça karfl›lafl›lan terimler olarak karfl›m›za ç›kar.
Celali isyanlar›n›n Osmanl› devletine geri dönüflü olmayan zararlar
verdi¤i, Levent ve Kapusuz ad› verilen askeri gruplar›n asayiflte yarat-
t›klar› zafiyeti Tanzimat dönemine de¤in sürdürmelerinden anlafl›l-
maktad›r. Zaman zaman isimleri de¤iflen bu gruplar›n faaliyetleri Cela-
li dönemi ve sonras›nda Osmanl› devletince engellenmeye çal›fl›lm›fl
ancak yeteri kadar baflar› elde edilememifltir.26
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24 Avrupa ülkelerinde fuhufl yapan kad›nlar›n bu yoldaki faaliyetlerini himaye etmek-
le geçimini sa¤layanlara da “serseri muamelesi” yap›lmaktad›r. Genifl bilgi için lüt-
fen bkz. Halim Alyot, “Yabanc› Memleketlerde Dilencilik ve Serserili¤in Önlenme-
si ve Cezaland›r›lmas› Hakk›nda Mevzuat”, ‹dare Dergisi, s. 196, fiubat 1949, s. 183.

25 Safiye K›ranlar, agt., s. 46.
26 Osman Uysal, “XIX. Yüzy›lda Osmanl›’da ‹ç Güvenlik ve Asayiflin Temini Aç›s›n-

dan Kefalet Sistemi”, T.C. Bal›kesir Üniversitesi F.E.F. Karesi Tarih Kulübü Bülteni,
2007/ 1, s. 10 -11; XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Osmanl› devletinin birçok alan›nda
oldu¤u gibi iç güvenli¤in sa¤lanmas› için de çareler aranm›flt›r. Hiç flüphesiz bunla-



Asker kaçaklar›n›n serserilik alg›s›ndaki yeri “namus-u askeriyeye
dokunur ahval sergilemeleri” ba¤lam›nda de¤erlendirilmifl olmal›d›r. Ba-
fl›na toplad›¤› yirmi kadar serseri ile Makedonya’ya geçmek üzere as-
kerlikten firar etti¤i ihbar olunan Bulgaristan Topçu Zabiti Matruf
isimli flah›sla ilgili örnek, konuya aç›kl›k getirmesi aç›s›ndan önemli
say›labilir. Söz konusu flah›s daha önce askerlikten ihraç edildikten
sonra serseri bir flekilde dolaflmaya bafllam›fl ve yakalanmas› için “kop-
ya ettirilen resimlerinin birer k›tas› vilayetçe icab edilenlerle Zabtiye Nezare-
ti ve Selanik vilayetine gönderilmifl[tir]”. Duruma iliflkin resmi yaz›flmala-
r›n hemen hepsinde asker kaça¤› olan Matruf ve etraf›ndakiler serseri
olarak tan›mlanm›fllard›r.27

Osmanl›larda devlete ait bir geliri devlet ad›na toplayan mülte-
zimlerin zamanla baz› bölgelerde görevlerini suiistimal ederek kanun-
lara ayk›r› bir flekilde kendi paral› askerlerini oluflturduklar›, halka
yüksek faizle borç verdikleri, mülki amirleri de kendilerine ortak ve
yard›mc› ettikleri ve halk›n s›k›nt› içine düfltü¤üne iliflkin flikâyetler
tespit edilmektedir. Osmanl› devlet yönetimi resmi yaz›flmalar›nda ço-
¤u zaman bu tür mültezimleri serseri olarak nitelemekten geri durma-
m›flt›r.28
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r›n en önemlisi vali ve mutasarr›flar›n besledikleri kapu halk› diye an›lan askerlerin
neden olduklar› huzursuzluklar› ortadan kald›rmak için III. Selim’in söz konusu grup
için giriflti¤i ›slahat denemesidir. Ç›kar›lan genel bir fermanla kap›s›nda fazla mik-
tarda delil ve delil bafl› bulunan vali ve mutasarr›flar›n fazla olanlara izin tezkeresi
vermeleri, tezkereyi alanlar›n kalpaklar›n› ç›kar›p memleketlerine gitmeleri, ifl güç-
leriyle u¤raflmalar› emredilmifltir. Bu emre uymay›p memleketlerine gitmeyen kapu-
suz deliller yeniden ocaklar›na dönmek isterlerse kabul edilmeyecek; e¤er bunlar efl-
k›yal›k yap›p halk› rahats›z ederlerse üzerlerine askerle var›l›p te’dip edileceklerdir. Bu
anlamda daha birkaç ferman daha yay›nlanm›fl ancak olumlu sonuç al›namam›flt›r.
1804 Temmuz’unda gönderilen emirde bu türden serserilerin faaliyetlerini sürdür-
meleri halinde idam gibi daha ciddi tedbirlere baflvurulabildi¤ine dair ipuçlar› da söz
konusudur. Musa Çad›rc›, “Tanzimat'›n ‹lan› S›ralar›nda Anadolu'da ‹ç Güvenlik”,
Tarih Araflt›rmalar› Dergisi, Cilt: 12, Ankara 1980, s. 49 -52.

27 BOA., DH. MKT. 383/ 20, 17. Z. 1312 (11. 06. 1895).
28 II. Abdülhamit döneminde “Trabzon vilayeti dâhilinde ekseri H›ristiyan milletden olan

mültezimler mültezim zabtiyesi ünvan› alt›nda bir tak›m serserileri müsellah olarak istihdam
edüb bunlarda köylere ç›karak ahaliden meccanen yem ve yiyecek almak ve ahaliyi habis ve
tazyik etmek ve cebren mültezim defteri mühürletmek gibi kavanin-i münife ve iradat-› se-
niyyeye münafi mezalim ve taaddiyata ictira” etmifllerdir. Halk›n murabahac›lar ve on-



Halk› galeyana getiren hareketler sergileyen kimselere de serseri
tan›mlamas›nda yer verilmesi Osmanl› devletinin isyanlar, ayaklan-
malar, eflk›ya hareketleri, siyasi suçlular›n tutum ve davran›fllar›na ilifl-
kin bak›fl aç›s›n› da belirlemektedir. Bugün bile Osmanl› devletinin is-
yan hareketlerine yaklafl›m› tarihsel kesitteki örnekler üzerinden ele
al›nd›¤›nda tart›flma konusu olmaya devam etmektedir.29 Halk›n gale-
yana gelerek bir ayaklanmaya dönüflen sosyal tepkisinin devlet taraf›n-
dan serserilik olarak alg›lanmas›na iliflkin en dikkat çeken örneklerden
biri Osmanl› co¤rafyas›n›n önemli bir taflra kenti olan Kastamonu’da
karfl›m›za ç›kmaktad›r. II. Meflrutiyet öncesi Osmanl› Devletinin ikti-
sadî ve malî durumu sebebiyle “fiahsî Vergi” ve “Hayvanât-› Ehliye Rü-
sûmu” adl› ek vergiler konulmufltur. Kastamonu’da bu vergilerden biri-
si olan fiahsî Vergi’ye esnaf teflekkülleri karfl› ç›km›fl ve bu verginin aff›
istenmifltir. Hükümet taraf›ndan bu iste¤in kabul edilmemesi üzerine
Kastamonu’da bir ayaklanma giriflimi olmufl, ülkenin di¤er bölgelerin-
de de benzer olaylar bafl göstermeye bafllam›flt›r. Komutan Ali R›za Pa-
fla’n›n durumu ‹stanbul’a bildirirken “serserilerdir, flayân-› ehemmiyet de-
¤ildir” sözleri ayaklanmay› daha da körüklemifl, bu sebeple kalabal›k
Komutan Ali R›za Paflaya “biz serseri de¤iliz, mazlumuz” beyan›nda söz-
ler söylemifltir. Kastamonu’daki vergi ayaklanmas›n›n ard›nda ekono-
mik s›k›nt›lar›n yan› s›ra yerel yönetimle ilgili problemlerin, Genç
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lar›n tuttu¤u bir nevi paral› askerler sebebiyle u¤rad›klar› söz konusu bu gayri insani
duruma benzer bir baflka olay da Canik Sanca¤›’nda yaflanm›fl ve bu tür davran›fllar-
da bulunan kimseler de serseri olarak tan›mlanm›flt›r. “Canik sanca¤›na muzâf Fatsa
kazas› mültezimlerinden Öksüz o¤lu Artin ve Hacik ve Karabet ve Öksüz o¤lu Evakim ve
Mustafa ve emsali misüllü mültezimler hilaf-› nizam olarak mültezim zabtiyesi ünvan›yla
kulland›klar› müsellah serserileri bi’l-istishab köylere giderek baz› zerrâ’› habis ve baz›lar›n›n
mallar›n› gasb itmek ve darb ile adam öldürmek ve kollar›ndan adam asmak ve ›rza tasallut
eylemek ve iskat-› cenine sebeb virmek gibi flenaatlere cüret eylemifllerdir. ‹flte ahalinin fer-
yad›na ve baz›lar›n›n diyar-› ahire hicretlerine sebeb olan bu misüllü muamelat-› itisafiyedir.
Tüccar zabtiyesi ünvan›yla bir tak›m serserileri istihdam eden murabahac› ve esnaf ve çer-
çi güruhunun ahaliyi ne mertebe ma¤dur ve bizar etdikleri dahi bu kere Karahisar-› fiarki’de
mahalli hükümetince icra edilen tahkikat ile zahir olmufldur”. Mustafa O¤uz, “II. Abdül-
hamid’e Yerel Yönetimlerde (Sivas, Canik Sanca¤›) Yap›lan Yolsuzluklarla ‹lgili Su-
nulan Bir Lâyiha”, TSA, 10/ 3, Aral›k, 2006, s. 77-108.

29 Selim Karahasano¤lu, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 1730 ‹syan› Üzerine Yeni Bir
Eser: Vâk›a Takrîri Binyüzk›rküç’de Terkîb Olunmufldur”, Ankara Üniversitesi Tarih
Araflt›rmalar› Dergisi, 28/46, Ankara 2009, s. 183.



Türklerin siyasî faaliyetlerinin ve bu ba¤lamda sürgünlerin tahrik ve
teflviklerinin etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu olay 1908 devrimine gi-
den yolda Osmanl› yönetimi aç›s›ndan itibar kayb›na yol açm›fl, her iki
vergi de 25 Mart 1907’de kald›r›lm›flt›r.30

Osmanl› devletinde siyasal fikir ve düflünceleriyle “siyasi suçlu”
konumuna düflenler de halk› galeyana getirmek tan›mlamas›na uygun
olarak serseri alg›s›na dâhil edilmifltir. Buna iliflkin örnek elbette ki
çoktur; ancak en dikkat çekenlerinden biri Avlonyal› ‹smail Kemal
Bey’in Jön Türk hareketindeki faaliyetlerinden dolay› Osmanl› devlet
yöneticilerince “serseri” olarak alg›lan›p, resmi yaz›flmalarda kendisin-
den bahsedilirken s›kça bu s›fat›n kullan›lmas›nda görülür. 1847-1919
y›llar› aras›nda yaflayan ‹smail Kemal, II. Abdülhamid ve Meflrutiyet
devirlerinin ünlü devlet adam›d›r. 1902 fiubat›’nda Jön Türklerin Pa-
ris’te Sultan’› devirmek için topland›klar› I. Jön Türk Kongresi’ne ka-
t›lm›flt›r. Osmanl› yönetiminin ‹smail Kemal Bey’e olan tepkisi, hak-
k›nda yaz›lan resmi yaz›larda ad›n› kullanmayarak onu serseri olarak
nitelendirmesiyle iyice aç›¤a ç›km›flt›r.31

Devlet kendisine isyan eden veya eflk›yal›k yaparak toplumun hu-
zur ve güvenli¤ini tehdit eden haydutlar› da serseri olarak alg›lam›flt›r.
Serseri anlam›na da gelen hayta kavram›n›n, yol kesici, eflk›ya anlam›-
na gelen haydut [hay tut] kelimesiyle yak›n bir ilgisi oldu¤u da32 göz
önünde bulundurulursa eflk›yal›k hareketlerinin serserilik alg›s›ndaki
yerinin tespiti daha da kolay bir hal almaktad›r. XIX. yüzy›l›n sonlar›n-
da Y›ld›z Saray-› Hümayunu Bafl Kitabet Dairesi’nden yaz›lan bir res-
mi belgede geçen “serseri ve ona mümasil eflk›ya” ifadesi ve Beflike Kör-
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30 Mehmet Serhat Y›lmaz, “II. Meflrutiyet Öncesi Kastamonu’da Bir Ayaklanma Giri-
flimi - 1906”, Karadeniz Araflt›rmalar›, 2011/ 30, s. 129-130.

31 Söz konusu resmi yaz›flmalardan birinde “hususuyla Avrupa rical-i siyasiyesinin ço¤u
bu flahs-› menfur ile hempalar›n›n taharriyat ve maksad›n› adeta anarflistlerin mukaddeme-
i hareketi olmak üzere telakki ettiklerinden bu serseriye verilen ehemmiyet nâ behemehâl-
dir” ifadeleri dikkat çekmektedir. Bir baflka resmi yaz›flmada ise “bütün cihan-› mede-
niyet nazar›nda en den’i ve menfur bir serseri-yi bi-fluur tan›nm›fl olan” fleklinde bahse-
dilmektedir. ‹hsan Burak Birecikli, “Avlonyal› ‹smail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyet-
leri (1870-1908)”, Gazi Akademik Bak›fl, 3/ 5, 2009, s. 107 ve 119.

32 fiahin Barano¤lu, agm., s. 23.



fezi civar›nda söz konusu eflk›yal›k hareketlerine iliflkin anlat›lan olay-
lar33 serserilere benzeyen flakilere gönderme yapmaktad›r. Anadolu ve
Rumeli’nin baz› yerlerinde yaz›n dolaflmakta olan eflk›ya ve serseri ma-
kulesinin eylemlerinin anlat›ld›¤› bir baflka resmi belgede ise eflk›ya ve
serseri gruplar› “ahali-yi reayaya vaki olan flerr’ ve mazarratlar›” göz önün-
de tutularak birlikte de¤erlendirilmekte, biri di¤erinden ayr›lmamak-
tad›r.34 Dobnice’den seksen üç kadar serserinin Rile Balkan›’na gide-
rek orada yüz yetmifl kadar eflk›ya ile birlefltikten sonra Cuma-i Bala
kazas›na geçecekleri ve eflk›yal›k hareketlerinde bulunacaklar›na dair
Kosova, Edirne, Selanik Vilayetine çekilen telgraf söz konusu olan al-
g›n›n hakl›l›¤›na iliflkin örnekler aras›nda gösterilebilir.35

Osmanl› devletinin tarihi co¤rafyas› sosyal aç›dan “baflkald›r›”,
“direnifl”, “isyan” ve “eflk›yal›k” hareketlerine s›k s›k ev sahipli¤i yapm›fl-
t›r. Özellikle XIX. yüzy›l, Osmanl› devletinin topraklar›nda bu türden
hareketlerin büyük sorun haline geldi¤i dönemlerden biridir. Eflk›yal›-
¤›n XIX. yüzy›l Osmanl› co¤rafyas›nda büyük ölçüde artmas›, de¤iflen
ve geliflen bir bölgede yeni durumlara al›flma sürecinin toplum hayat›
üzerindeki etkilerinden biri olarak düflünülebilir. Bu bak›mdan sözünü
etti¤imiz eflk›yal›k eylemleri de¤iflen ekonomik sistemin bir uzant›s›
olarak de¤erlendirilebilir. Bed-baht, bed-faal, bed-girdar, haylaz, habis,
haydut, kutta-i tarik, serkefllik vadisine sapan adam gibi anlamlar› ifade
eden “flaki”36 sözcü¤ü, da¤ h›rs›z›, haydut kavramlar›na karfl›l›k gelen
“eflk›ya”37 sözcü¤ünden farkl› de¤ildir ve her iki kavramda da itaatsizlik
ve baflkald›r› söz konusudur. Özellikle da¤ h›rs›z› kavram› hemen hemen
bütün eflk›yalar›n eylemlerini gerçeklefltirdikleri yerlerin da¤l›k bölge
ya da k›r alanlar› olmas› aç›s›ndan önemli bir ayr›nt›d›r. Da¤, eflk›ya
için askerlere karfl› do¤al bir s›¤›nak, savunma alan›d›r.38 Eflk›yalar›n
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33 BOA., ‹. DH. 1090/ 85507, 18 ZA 1305 (27. 07. 1888). 
34 BOA., C. AS. 70/ 3309, 29 Z 1300 (31. 10. 1883).
35 BOA., BEO. 649/ 48646, 10 M 1313 (03. 07. 1895).
36 fiemsettin Sami, Kâmûs-i Türki, ‹kdam Matb., Dersaadet, H. 1318 [M. 1901], s. 781.
37 Ferit Devellio¤lu, age., s. 238, 942 ve 977. 
38 Cevdet Pafla, Tezakir (21-39), yay. Cavid Baysun, TTK, Ankara 1991, s. 131; Fer-

nand Braudel, Akdeniz Dünyas›, C. II., ‹stanbul 1989, s. 60. 



kol gezdi¤i yerler da¤lar, yüksek ovalar, ormanlar ve dar geçitli engebe-
li yöreler gibi ulafl›lmas› ve takip edilmesi güç bölgelerdir.39 fiaki tek ki-
flidir ama eflk›ya bir toplulu¤u tan›mlar. Eflk›ya, flaki sözcü¤ünün ço¤u-
ludur ama genellikle flaki sözcü¤ünün yerine kullan›l›r. Eflk›ya “kanun
tan›maz ve ahlaks›zd›r”. Yol kesme, adam soyma, adam kaç›rma eylem-
leri de bu tan›mlamaya dâhil edilebilir. Eflk›yal›¤› tan›mlamada kulla-
n›lan her sözcü¤ün yüklendikleri anlamda ortak nokta, içinde bulun-
duklar› faaliyetlerin kanunsuz ve yerleflik düzeni bozan özellikleri ol-
mas› ve s›radan halk için tehlike yaratmas›d›r. Eflk›ya ihtiyaçlar›n› kar-
fl›layacak maddi kayna¤› kanunsuz ifllerle sa¤lar; yol keser, adam soyar,
adam kaç›rarak fidye ister, köy basar, ev basar.40 Serserilerle eflk›yalar
farkl› tan›mlan›rlar, eylemleri ço¤u zaman birbirinden farkl›d›r. Ancak
her ikisi de “sefaletin kardeflidirler”41 ve Osmanl› toplumu için “ehl-i fe-
sat” tak›m›ndand›r. Gerek eflk›ya ve gerekse serseriler için kullan›lan
bu ortak terim baz› durumlarda eflk›yal›k eylemlerinin serserilik olgusu
içinde de¤erlendirilmesine neden olmufl gözükmektedir.42

Bafl›bofl gezen serserilerin büyük gruplar meydana getirerek “ya¤-
magirlik” yapmalar› Osmanl› devlet yönetimi taraf›ndan eflk›yal›k ha-
reketi içinde de¤erlendirilmifltir. 1880’lerin ortas›nda Ebu Arîfl kaza-
s›nda iki bin kadar serserinin flaki fierafeddin’in emri alt›nda birleflerek
gerçeklefltirdikleri ya¤malar bu yaklafl›m›n dayanak noktas›n› ortaya
koymaktad›r.43 Küçük çapl› h›rs›zl›k olaylar›ndan farkl› olarak büyük
gruplar meydana getirerek “flekavetgarane” eylemler gerçeklefltirdikleri
belirtilen ‹ran K›ptilerinin hayvan h›rs›zl›klar› da bu ba¤lamda ele al›-
nabilir. Bu konuyla ilgili olarak Hüdavendigar, Konya, Ankara, Ada-
na ve Kastamonu Vilayetlerine gönderildi¤i tespit edilen Osmanl›
devletinin son zamanlar›na ait flifreli bir telgrafta “Ayd›n Vilayeti dâhi-
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39 Eric Hobsbawn, Devrim Ça¤›, 1789-1848, Ankara 1998, 157; Bünyamin Bezci, “‹s-
yan›n Sosyo-Politik Tarihselli¤i: Eflk›yalar, Partizanlar ve Teröristler”, Uluslararas›
Hukuk ve Politika, 2/ 7, Ankara 2006, s. 101.

40 Olcay P. Yapucu, Modernleflme Sürecinde Bir Sancak Ayd›n, ‹stanbul 2007, 173-181.
41 Fernand Braudel, age., s. 62.
42 Enver Ziya Karal, Selim III’ün Hatt-› Hümayunlar›, TTK, 1999, s. 129; BOA., Y.

PRK. UM. 9/ 44, 24 S 1304 (20. 11. 1886).
43 BOA., ‹. DH. 995/ 78553, 14 L 1303 (16. 07. 1886).



linde serseri gezinmekte ve hayvan h›rs›zl›¤› ve saire gibi ahval-i flekavetga-
raneye cüret etmekte olan ‹ran K›ptilerinin toplatt›r›l›p hudud-u vilayet ha-
ricine ç›kar›lmas› mahaline yaz›lmakta eflhas-› merkume oralara gelecek
olurlarsa (…) hudud-u vilayet haricine tard ve def’I”44 istenmektedir.
Benzer flekilde büyük gruplar halinde dolaflarak bir flehirden bir baflka
flehre geçip asayifli tehdit eden serserilere iliflkin olarak R›za Pafla bir
arz›nda “k›rk alt› kiflinin Dobeniçe’den geçti¤i[ni] ve yüz kadar serserinin
Köstendil’den di¤erleriyle birleflerek hatt-› imtiyaz› geçecekleri ihbar olun-
ma¤la Edirne Vilayeti’nin ve Kosova ve Manast›r Vilayetlerine telgrafla bil-
dirildi¤i[ni]” yazmaktad›r.45 1886 y›l›nda Bulgaristan’dan Makedonya’ya
geçmek isteyen serserilerin say›s›n›n on binden fazla olmas› ise s›kça
görülen bir durum de¤ildir. Selanik Vilayeti’ne konuyla ilgili yaz›lan
resmi yaz›lardan birinde “Bulgaristan’da on iki bini mütecaviz serserinin
Makedaonya’ya geçmek ve ilan-› fesad ve flekavet etmek üzere f›rsat kolla-
makta olduklar› Dâhiliye Nezareti’nden bildirildi¤i”46 ifade edilmektedir.
Soygun yaparak ve cinayet iflleyerek etrafa korku salanlar›n flaki [ya da
eflk›ya] olduklar›na iliflkin bir genelleme yapmak da do¤ru de¤ildir.
Hem serseri olup hem de cinayet iflleyerek kan dökme eylemleri sergi-
leyen bir kaç kiflilik serseri gruplar› da söz konusudur. Örne¤in 1902 y›-
l›nda Osmanl› devletinin son dönemlerinde en kar›fl›k bölgelerinden
biri olan Manast›r’da H›ristiyanlara sark›nt›l›k eden baz› serserilerin
insanlara taarruz etmekle yetinmeyip ayn› zamanda kan döktüklerine
iliflkin bir tak›m verilere ulafl›lm›flt›r. Baflta Manast›r kaymakam› ol-
mak üzere önde gelen yerel yöneticiler “[ahaliye] sark›nt›l›k eden eflhas-›
serserinin tedibi[nin] zaten vezaif-i hukuk-u vilayete aid bulundu¤undan kan
dökmek adet-i mezmûmesinin ortadan kald›r›lmas›” için büyük gayretler
sarf etmifllerdir.47
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44 BOA., BEO. 2950/ 221245,11 L 1324 (28. 11. 1906).
45 BOA., Y. MTV. 122/ 50, 24. Z. 1312 (18. 06. 1895).
46 BOA., Y.PRK.UM. 9 / 44, 24 S 1304 (20. 11. 1886). 
47 BOA., Y.PRK.UM. 57/ 110, 22 Z 1319 (01. 04. 1902); Kimi zaman soygun yaparak

mal gasp edilmesi ve hatta cinayete varan hareketler eflk›yal›k hareketi olarak görü-
lürken ayn› zamanda bu hareketleri gerçeklefltirenler serseri s›fat›yla an›lm›fllard›r.
1920 tarihinde Samsun’da yaflananlar bu konuda bir tak›m ipuçlar› sunmaktad›r.



Serserilik alg›s›ndaki ayr›m sorunu

‹ncelenen örnekler Osmanl› devlet ve toplum hayat›nda serseri
kavram› ile dilenci, berdufl, eflk›ya, h›rs›z, ahlaka ayk›r› davran›fllar ser-
gileyen fahifle, asker kaça¤› gibi kavramlar›n ço¤u zaman birbiriyle
benzefltirildi¤ini göstermektedir. ‹syanc›, eflk›ya, hovarda, h›rs›z, dilen-
ci gibi toplum huzur ve güvenli¤ini bozan davran›fl kal›plar›n›n tan›m-
lanmas› ise söz konusu kavramlar› birbirinden ay›r›r. Örne¤in, ço¤u za-
man baflta flaki ya da dilenci olmak üzere toplum huzur ve güvenli¤ini
bozan davran›fllar sergileyenler serseri olarak alg›lan›r ancak serseri fla-
kiden ya da dilenciden farkl›d›r. Bu farkl›l›¤› daha çok davran›fllar›n
sergilenmesi s›ras›nda ortaya ç›kan tarzlar (sark›nt›l›k, istismar, gasp
vb.) ile kullan›lan araçlar (çak›, b›çak, dua vb.) belirlemektedir. 

Dilenci, yankesici, h›rs›z, esrarkefl, flaki gibi gruplar›n sosyal, eko-
nomik ve siyasal düzeni tehdit eden davran›fllar sergilemesi bunlar›n
sosyal bir grubu ifade eden serserilik genellemesi içinde de¤erlendiril-
melerine neden olmufltur. Bu gruplar›n serserilik olgusu içinde de¤er-
lendirilmesinde aile ve emlak vergisi vermemeleri, sanat sahibi olma-
malar›, yersiz, yurtsuz,48 iflsiz ve güçsüz olmalar›n›n da49 etkisi büyük ol-
mal›d›r.

Ayn› zamanda serserileri toplumun huzur ve güvenli¤i tehdit eden
di¤er gruplardan ay›ran özellikleri aras›nda halk› taciz etmeleri, çirkin
bir görüntü sergilemeleri ve “temin-i asayifl nokta-i nazar›ndan büyük teh-
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Türkiye’nin de¤iflik yerlerinden milletvekillerinin seçilmesiyle 23 Nisan 1920 tari-
hinde aç›lan TBMM’ye kat›lmak için yola ç›kan Trabzon vilayetinin temsilcileri Zi-
ya ve ‹zzet Beylerin Samsun’da bir eflk›ya grubu taraf›ndan flehit edilmeleri sonras›n-
da olay›n ayr›nt›lar› Trabzon’da ç›kan 9 May›s 1920 tarihli ‹stikbal gazetesinde “‹ki
fiehid-i Vatan” bafll›¤›yla verilmifltir. Gazete, haberi ayr›nt›lar›yla verdikten sonra
baflyazar Faik Ahmet’in cenaze merasimindeki nutkunu kamuoyuyla paylaflm›flt›r.
Gazete, memlekete birçok yararl›l›klar sa¤layan ve daha birçok faydalar sa¤layabi-
lecek Ziya ve izzet Beyleri öldürenleri “bir tak›m serseri ve 5-10 kurufl düflkünü habis”
olarak de¤erlendirmifl ve olay› fliddetle k›nam›flt›r. U¤ur Üçüncü, “Türkiye Büyük
Millet Meclisinin ‹lk fiehit Milletvekilleri”, Uluslararas› Sosyal Araflt›rmalar Dergisi,
3/ 12, 2010, s. 437.

48 BOA., BEO. 334/ 24999, 18 C 1311 (27. 12. 1893).
49 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909). 



like oluflturdu¤u” hakk›ndaki genel alg› da ay›r›r.50 Bununla birlikte Os-
manl› yönetimi dilencili¤i serserilikten küçük bir farkla ay›rmaktad›r.
Çal›flmaya gücü yetmeyen ya da yetmeyecek kadar özürlülük durumlar›
olanlar dilenci olarak de¤erlendirilmekte; “halk› izaç edecek derecede ço-
¤alan sa¤lam dilenciler hakk›nda serseri nizamnamesinin tatbiki”51 ifadesin-
den de anlafl›ld›¤› üzere çal›flmaya gücü yeten ve sa¤l›kl› olup da dilen-
cilik yaparak kolay geçim sa¤lamaya çal›flanlar ise serseri olarak alg›lan-
maktad›r. Serserilerin, serseri s›fat›yla an›lan söz konusu gruplarla ara-
s›ndaki ayr›m› belirleyen temel ölçütlerden bir di¤eri de serserilerin Os-
manl› toplum ve devlet yönetimi taraf›ndan sosyal ve kültürel boyutu
itibariyle “esafil-i nas”52 yani halk›n en afla¤› ve en baya tak›m› veyahut
zümresi olarak “dermandegan”53 yani biçare, düflkün, zavall› olarak alg›-
lanmas›d›r. Bu ayr›m kendi için oldukça önemli olmal›d›r.

Osmanl› devleti her birine “serseri” s›fat›n› yükledi¤i haydut, efl-
k›ya, dilenci, asker kaçaklar› gibi sorun ç›karan gruplarla mücadelede,
serserilik sorunuyla mücadelesinden ayr› olarak Men-i fiekavet Kanu-
nu54 örne¤inde oldu¤u gibi, farkl› çözüm yollar› aram›fl farkl› kanun ve
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50 Nadir Özbek, “II. Meflrutiyet ‹stanbul’unda Dilenciler ve Serseriler”, Toplumsal Ta-
rih, 11/ 64, 1999, s. 42-43; 1905 y›l›n›n sonlar›na ait Dâhiliye Nezareti’nin bir tez-
keresinde “Dersaadet’te köprü üzerinde bulunan ekserisi alil, eskam [hasta], mübtela olan
bir çok sailenin yerli ve ecnebileri gelip geçenleri izaç etmekte ve umumiyede çirkin görün-
mekte olduklar›” yaz›l›d›r. BOA. MV., 112/ 36, 26 fi 1323 (25. 10. 1905).

51 BOA., DH. MU‹., 85/ 33, 7 R 1328 (17. 04. 1910).
52 Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›na Ait Sosyal Yaflant›y› Ortaya Koyan

Bir Belge”, OTAM, 2, 1991, s. 314. 
53 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909).
54 Jandarma azl›¤›ndan dolay› eflk›ya takibiyle yeteri kadar meflgul olamayan, hapisha-

neleri korumakta güçlük çekti¤i için zaman zaman eflk›yan›n hapishanelerden kaç›-
fl›n› önleyemeyen Osmanl› hükümeti 3 Ekim 1909 Men-i fiekavet Kanunu’nu ç›kar-
m›flt›r. Kanunun beflinci fasl›n›n mücazat k›sm›n›n 31. maddesi eflk›yal›¤›n önlen-
mesi için hayli cayd›r›c› bir içerik tafl›maktad›r; bu maddeye göre ahaliden eflk›ya çe-
telerine kat›lan ailelerin hükümetin kararlaflt›r›laca¤› yer ve mahallere iskân edil-
mesi sa¤lanacakt›r. Yine ayn› kanunun 27. maddesi, eflk›ya ve ona yard›m edenlerin
yarg›lanmas› için Divan-› Harb-i Örfilerin de kurulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Sabri
Yetkin, Ege’de Eflk›yalar, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, s. 70-74., ve ay-
r›ca bkz. Meclis-i Mebusan: Levayih ve Tekalif-i Kanuniyye ve Encümen Mazbatalar›,
Devre: 1, ‹çtima sene: 2, H. 1325–1326, TBMM Bas›mevi, Ankara 1992, s.
109–123.



nizamnameler düzenleyerek önlemler almaya çal›flm›flt›r. Bu davran›fl-
lar› sergileyenler serserilik olgusu içinde de¤erlendirilmifl ve ancak ey-
lemleri serserilik olgusundan çok daha öte sorunlar olarak alg›lanm›fl-
t›r.

Bu ayr›mlar bir arada de¤erlendirildi¤inde serseri, toplumsal bir
grubu ifade eden, devlet ve toplum hayat›nda “mechül-ül-ahval [neyin
nesi oldu¤u bilinmeyen]”,55 vergi vermeyen, iflsiz güçsüz tak›m› olarak
görülmüfltür. 

Serserilik sorunuyla mücadele

Serserinin kald›¤› sabit bir yer veya mekân› ço¤u zaman yoktur.
Osmanl› devletinin konuyla ilgili tespit edilen resmi yaz›flmalar›nda
serseriler için s›kl›kla “kimsesizlik, yersizlik ve yurtsuzluk”56 vurgusunun
yap›lmas›n›n nedeni bu olsa gerektir. Serseriler genellikle hanlarda,
bekâr odalar›nda, dükkânlarda, sabahç› kahvelerinde, baz› ailelerin
akaretlerinde ve az bir bölümü de evlerinde bar›nm›fllard›r.57 Han, be-
kâr odalar› ya da dükkânlarda kalanlar›n kontrol alt›nda tutulmas›
amac›yla devlet buralarda dönem dönem say›mlar yaparak kefalet du-
rumlar›n› yeniden gözden geçirmeyi de ihmal etmemifltir.58 Bu bak›m-
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55 BOA., DH. MKT. 1652/ 74, 2 M 1307 (29. 08. 1889).
56 BOA., BEO. 334/ 24999, 18 C 1311 (27. 12. 1893); ve ayr›ca bkz. BOA., Y. A.

HUS., 415/ 35, 12 M 1319 (01. 05. 1901); Bu genel alg› yüzünden “bir serseri ç›lg›n
gibi hep sokaklarda dolaflt›m” diyen Ahmet Samim ya da I. Dünya savafl›n›n bitimiy-
le Osmanl› ülkesinin yer yer iflgal edilmesinden sonra“bugün bir serserisin, derbeder-
sin kendi yurdunda” m›sras›n›n yazar› M. Akif Ersoy gibi Türk ayd›nlar› da eserlerin-
de serseriler için s›kça “evsizlik” ve “yurtsuzluk” vurgusunu yapm›fllard›r. Ömer Ça-
k›r, “Devrin Edebiyatç›lar›n›n II. Meflrutiyet’in ‹lân› Hakk›ndaki Duygu ve Düflün-
celeri”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008/18, s. 93; Emine K›-
s›kl›, “Milli Mücadele’de Kamuoyu Oluflumunda Mehmet Akif”, I. Uluslararas›
Mehmet Akif Sempozyumu, 19-21 Kas›m 2008, s. 205.

57 Reflat Ekrem Koçu, “Çocuk H›rs›z Çeteleri”, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1966, s.
4078.

58 Serseri ve bafl›bofl kimseler tespit edilerek ‹stanbul d›fl›na ç›kar›lmalar› için belli ara-
l›klarla say›m yap›lmaktayd›. Ancak bir tak›m serseriler çeflitli bahanelerle kefil bu-
luyor, baz› kimselerin de rastgele serserilere kefil olduklar› için flehirdeki serseri sa-
y›s›nda büyük art›fllar yaflan›yordu. Rüflvet karfl›l›¤› kefilsiz kiflilerin bar›nd›r›lmas›



dan kervansaray, menzil ya da hanlar sadece askeri ve ticari fonksiyo-
na sahip kurumlar de¤illerdir. Onlar›n çok güçlü bir sosyal dayan›flma,
yard›mlaflma ve toplumsal bütünleflme (entegrasyon) fonksiyonlar›n-
dan baflka ço¤u zaman her çeflit serseri ve kar›flt›r›c› unsurlar için bir
bar›nma mekan› oldu¤u da tespit edilmektedir.59 Serserilerin çokça va-
kit geçirdikleri kahvehanelerde zamanla kumar, h›rs›zl›k, soygun, cina-
yet gibi olaylardan baflka dönem dönem padiflah aleyhine davran›fllar
sergilenip sözler sarf edilmesi, buralar›n bafl›bofl gezen kimselerin dedi-
kodu mekân› haline gelmesi nedeniyle belli aral›klarla bu yerlerin ka-
pat›lmas› ve hatta Erzincan örne¤inde oldu¤u gibi bazen y›kt›r›lmas›
için fermanlar ç›kar›ld›¤› da olmufltur. Serserilerin u¤rak yerlerinden
olan meyhanelere ehl-i fesad ve haramzadelerin konulmamas›na iliflkin
yasaklar da zaman zaman söz konusudur. Meyhanelerin say›lar›n›n art-
mas›yla buralarda serserilerin baflta b›çak olmak üzere çeflitli suç alet-
leriyle ehl-i ›rz hatunlara sark›nt›l›k ettiklerinden; meyhanelerin kapat›l›p,
yasa¤a uymayan meyhanecilerin kürek cezas›na çarpt›r›lmas› istenmifltir.
Meyhane veya kahvehanelerin serserilerin mekân› ve fesat yuvas› ha-
line gelmesi s›k s›k denetim alt›nda bulundurulmas›na, kapat›lmalar›-
na ve hatta y›kt›r›lmas›na neden olmufltur.60

Çal›flabilecek sa¤l›k ve güçte oldu¤u halde çal›flmay›p tembellik
eden bafl›bofl gezen kiflilerin toplum için bir tehlike unsuru tafl›d›¤› ve
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da konuyla ilgili yaflanan sorunlar aras›ndayd›. Özellikle han, dükkân ve bekâr oda-
lar›n›n sahipleri bazen kefalet belgesi olmayan serserileri bar›nd›rmak suretiyle fleh-
rin huzurunun bozulmas›na yol açmakta, böyle bir uygulaman›n içinde olanlar kü-
rek cezas›yla cezaland›r›lmaktayd›. Mehmet Demirtafl, agm., s. 120 ve 128.

59 Çok nadir de olsa, “fiehirlerdeki baz› hanlar›n halk›n zevk ve e¤lence yeri olarak kullan-
d›¤› da gözükmektedir. Mesela XIII. as›rda Konya'da bulunan Ziyaeddin Han’› böyle idi.
Tarihi bir kaynakta seyyah ‹bn Havkal’a izafeten X. as›rda Palermo ribat›ndan bahsedil-
mekte ve buras›n›n dindar ve hay›rsever insanlar hesab›na, düzenli cemiyet d›fl›nda geçim
yolu bulan serserilerin bir buluflma yeri oldu¤u kaydedilmektedir”. Selami Sönmez, “Or-
taça¤ Türk Ve ‹slam Dünyas›nda Kervansaraylar›n (Hanlar-Ribatlar) Fonksiyonla-
r›”, KKEFD / JOKKEF, 2007/ 16, s. 305 ve 319-320.

60 Mehmet Demirtafl, agm., 121 ve 126; Meyhaneleri u¤rak yeri haline getiren serse-
rilerin b›çak, hançer vb. kesici aletlerle ‹stanbul halk›na verdi¤i rahats›zl›¤a iliflkin
örnekler için lütfen bkz. Jean Thévenot, 1655-1656’da Türkiye, çev. Nuray Y›ld›z,
‹stanbul 1978, s. 162-163.



bu tehlikenin önünün al›nmas› ya da kontrol alt›nda tutulmas› gerek-
ti¤i düflüncesi gerek Osmanl› ve gerekse Avrupa devletlerinde çok es-
kilere uzanan bir anlay›fl›n gere¤idir.61 Her kötülü¤ün anas›n›n tembel-
lik oldu¤u ve serserili¤in de bundan kaynakland›¤›na iliflkin inan›fl,
Katolik ve Protestan düflüncesinde oldu¤u gibi ‹slam düflüncesinde de
çal›flman›n kutsall›¤›na olan inanc› diri tutmufltur.62 Avrupa’n›n serse-
rilere bak›fl aç›s›n› ve bunlara uygulanacak politikan›n temel hedefini
de bu inanç belirlemifltir. Serseriler ortaça¤ Avrupa’s›nda “kötülükleri
ve adaletsizlikleri sürekli artan” ve ço¤u zamanda dinlenilmeden önce
suçlu say›lan kesim olarak görülmüfltür.63 Serseriler, Avrupa’da uzunca
bir süre ortaça¤›n ormanlar›nda yaflayan kanun kaçaklar›yla on doku-
zuncu yüzy›l›n alay teflkil eden kentli yoksullar› aras›nda orta noktada
kalan büyük bir sosyal bofllu¤u ifade etmifltir. Avrupa’n›n say›ca fazla
bir sosyal grubu olarak serseriler kendilerine ait sosyal hiyerarflilerde
korunma aram›fllard›r. Aileleri ve çocuklar›yla gruplar halinde yolcu-
luk etmifller ve baz›lar› da yaln›zca ac›ma duygusunu uyand›rmak için
çocuk yapm›fllard›r. Her biri kendi yöneticileri ve koruyucular› olan
yankesici, h›rs›z, ev soyguncusu, seyyar sat›c›, dilenci, gerçek ve sahte
sakatlar, hokkabaz, e¤lence ustas›, falc›, seyyar kalayc›, fahifle, çamafl›r-
c› kad›n, vaiz ve müzisyen loncalar›nda toplanm›fllard›r.64 Avrupa’daki
pek çok kent asayifllerini sa¤lamak ve sa¤l›k endiflesiyle dilenciler, de-
liler, sahte veya gerçek topallar; meydanlar›, meyhaneleri, bedava çor-
ba da¤›t›lan manast›r kap›lar›n› dolduran iflsiz güçsüz gibi fakir ve ser-
serilerden kurtulmak istemifltir. Bu yüzden pek çok Avrupa kentinde
“berdufl ve serserileri” kovma karar› al›nm›flt›r. Ancak bu yöntemin iste-
nen sonucu vermedi¤i kovulan serserilerin bir yolunu bulup tekrar es-
ki kentlerine geri geldikleri anlafl›lmaktad›r. “Evrensel bir tehlikeyi ifade
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61 Nadir Özbek, agm., s. 35.
62 Reflat Ekrem Koçu, “Dilenci-Dilenciler”, ‹stanbul Ansiklopedisi, C. VIII, s. 4573-

4574; Nadir Özbek, agm., s. 35.
63 Fernand Braudel, age., s. 62. 
64 Norman Davies, Avrupa Tarihi - Do¤u’dan Bat›’ya Buz Ça¤›’ndan So¤uk Savafl’a Ural-

lar’dan Cebelitar›k’a Avrupa’n›n Panoramas›, (çev. Burcu Ç›¤man vd.), ‹mge kitape-
vi, ‹stanbul 2006, s. 579.



eden serserilik” sorunuyla mücadelede Avrupa ülkelerinde al›nan ön-
lemler aras›nda -Osmanl› devletindekine benzer flekilde- han, meyha-
ne, depo veya lokanta gibi yerlerde yap›lan gece bask›nlar›yla ya da
sürdürülen takiplerle serserilerin ülke d›fl›na ç›kar›lmakta olduklar› gö-
rülür.65 XVI. yüzy›ldan itibaren Avrupa’n›n baflta Londra, Amsterdam,
‹talya, ‹spanya ve Alman flehirleri olmak üzere birçok köflesinde dilen-
ci ve serserilere yönelik devletin sosyal alandaki müdahalesinin art›fl›-
na paralel olarak çal›flt›rma yoluyla ›slah ve terbiye etmek prensibine
dayal› ifl evleri Osmanl›ca tabiriyle darüssaylar yayg›nlaflm›fl ve böyle-
ce serseriler flehir merkezlerinden uzak tutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Fran-
sa’da kurulan dilenci evlerinde t›pk› Darülaceze’de oldu¤u gibi erkek-
ler kundura yap›m›, kad›nlar çorap örme, çamafl›r y›kama gibi iflleri
yapm›fllard›r.66 XIX. yüzy›la gelindi¤inde pek çok Avrupa ülkesinde
serseriler için s›¤›nma yerleri ve flefkat okullar› yayg›nlaflm›fl, on sekiz
yafl›n› doldurmam›fl serseriler sözü edilen kurumlara al›narak belli bir
ücret karfl›l›¤›nda belirlenen ifllerde çal›flmaya al›flt›r›lm›fllard›r.67

‹stanbul merkezi devlet ayg›t›n›n konumland›¤› bir mekân, Akde-
niz co¤rafyas›n›n öteden beri metropolü ve yine bu konumu dolay›s›y-
la yap›sal ve çevrimsel ekonomik krizlerin oldu¤u dönemlerde iflsiz
güçsüz serseriler için önemli bir çekim merkezi olmufltur.68 Osmanl›
toplumunda serserilikle mücadelede en çok baflvurulan yöntem Avru-
pa ülkelerinde oldu¤u gibi serserilerin bulunduklar› mahallerden bafl-
ka yerlere ya da memleketlerine gönderilmesidir. Osmanl› devleti bu
amaca yönelik olarak ‹stanbul’a Rumeli ve Anadolu’dan gelip yerlefl-
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65 Fernand Braudel, age., s. 62-63.
66 Nadir Özbek, agm., s. 35, s. 35-36; Baz› Avrupa ülkelerinin serserilerin ›slah edile-

rek topluma kazand›r›lmas› gayretlerinden çok daha öte ad›mlar att›¤› da görülmek-
tedir. Avrupa ülkelerinin birçok krall›¤›nda “casus” olarak görülerek flüpheyle bak›-
lan serseriler zaman zaman bu durumun sa¤lad›¤› avantajlar› kullanabilme f›rsat› ya-
kalam›fllard›r. Örne¤in “18. yüzy›l ortalar›nda Paris'te hafiyelerin, toplumdaki sosyal
iliflki a¤lar›n›n derinlerine nüfuz etme yetene¤i aç›s›ndan s›radan insandan çok daha uya-
n›k olabilecek olan dilenci, serseri ve suçlu geçmifli bulunan marjinal gruplar aras›ndan se-
çildi¤i bilinmektedir”. Cengiz K›rl›, “Kahvehaneler ve Hafiyeler: 19. Yüzy›l Ortalar›n-
da Osmanl›’da Sosyal Kontrol”, Toplum ve Bilim, 83, 2000, s. 58-79.

67 Halim Alyot, agm., s. 182.
68 Nadir Özbek, agm., s. 36.



melerin yasaklanmas›, belli bir süreden sonra gelmifl olanlar›n geri
gönderilmesi, dilenciler ve h›rs›zlar gibi serseri taifesiyle mücadele
edilmesi, flehre ifl için gelmifl olanlar›n kefalete ba¤lanmas› fleklinde
önlemler alm›fl ve uygulamaya çal›flm›flt›r. XVIII. yüzy›l ortalar›nda
devletin bafl›bofl serseri surette gezenlerin imhas› ve bunlar›n mal ve
mülklerinin müsadere edilerek eflyalar›n›n zapt olunmas› hakk›nda fet-
valar ç›karmas›, serseri zümresinin davran›fllar›n›n dayan›lmaz bir hal
ald›¤› dönemlerde gündeme gelen tedbirlerden bir di¤eridir.69 ‹stan-
bul’daki iflsiz güçsüz gezen serseri gruplar›n›n toplatt›r›larak kay›klarla
‹zmit’e gönderilip burada “kasaba-› mezburenin erbab-› sanayiine tefrik ve
teslim olunup” kendilerine göre ifl sa¤lanmas›70 ya da XVIII. yüzy›l›n or-
talar›nda düzeni bozduklar› için sekiz serserinin Molova kalesine sür-
gün edilmeleri örne¤inde oldu¤u gibi bafl›bofl gezenlerin Dersaadet’ten
uzaklaflt›r›lmas› için farkl› önlemlere baflvuruldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Kalelere sürgün edilenler ço¤unlukla kalebentlik yaparak cezalar›n›
çekmifllerdir. Böylece devlet hem kale hizmetlerini ve hem de bu kifli-
lerin ›slah›n› sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Taflrada ve baflkentte al›nan bütün
tedbirlere ra¤men ‹stanbul’a göçlerin engellenmesi ço¤u zaman müm-
kün olamad›¤› anlafl›lmaktad›r. Osmanl› devleti bu durumun önüne
geçmek için gelenlerin öncelikle tespit edilmesinde ciddi çabalar har-
cam›flt›r. ‹stanbul’da yaflayan külhanbeyi, h›rs›z, dilenci, yankesici gibi
serserilerin önemli bir k›sm›n›n bekâr evlerinde, dükkânlarda ve han-
larda bar›nmakta olduklar›ndan hareketle, bu kiflilerin zaman zaman
say›mlar› yap›larak nüfuslar›, ne iflle meflgul olduklar›, kefillerinin kim-
ler oldu¤u belirlenmifltir. Bu defterlerden baz›lar›n› ayr›nt›l› bir flekilde
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69 Bu amaçla ilk defa 28 A¤ustos 1567’de Haslar Kad›s›na yaz›lan bir hükümde, gelen
göçmenlerin geldikleri yerlerdeki çiftlerini b›rakmak suretiyle oradaki sipahileri
ma¤dur etmelerinin yan›nda, yerlefltikleri yeni yerlerdeki ahaliye de zarar verdikle-
ri vurgulanm›fl, göçmenlerden kaynaklanan kargaflan›n önüne geçebilmek için flu
tedbirlere baflvurulmufltur: “ehl-i fesâd ü flenâ‘at olanlar› ve kefili olmayanlar› dahi fler‘le
teftifl eyleyüp fâhifleden ve sâyir ehl-i fesâddan fler‘le fesâd ü flenâ‘ati sabit olanlar› habs,
arz icâb idenleri habs ü arz idüp lâz›m olmayanlara fler‘le lâz›m geleni icrâ idüp her mahal-
lenün ve befl y›ldan berü gelenlerün defterin mühürleyüp gönderesin”. Mehmet Demirtafl,
agm., s. 114 ve 127.

70 Ahmet Refik, XII. Asr› Hicride ‹stanbul Hayat› (1689-1785), ‹stanbul 1931, s. 194-
195.



inceleyen Demirtafl, kefalet iflinin formaliteden baflka bir anlam ifade
etmedi¤ine vurgu yapmaktad›r. Çünkü bu kiflilerin bir k›sm› birbirleri-
ne kefil olmuflken, önemli bir k›sm›na da han, bekâr odalar› ve dük-
kân sahipleri kefil olmufllard›r. Kendilerine kiral›k yer bulabilen kifliler
kefil bulmakta her hangi bir s›k›nt› ile karfl›laflmam›fllard›r. Bu duruma
göre ‹stanbul’da düzenin bozulmas›nda bafl›bofl kitle kadar, onlara özel-
likle rüflvet karfl›l›¤›nda çeflitli kolayl›klar sa¤layan, eflraf diyebilece¤i-
miz kiflilerin de önemli bir rol oynad›klar› kesindir. Osmanl› baflkenti-
ne gelen ve bütün çabalara ra¤men Dersaadet’e geri gelmenin yolunu
bulanlar bir sonraki say›mda tespit edildikleri takdirde, suçun tekrar›
durumunda uygulanan a¤›r yapt›r›mlarla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Bu
yapt›r›mlar içinde baflta gelen uygulama serserilerin belli bir süre dev-
let iflinde çal›flt›r›lmas›d›r. Bunun da en yayg›n biçimi bir süre için do-
nanman›n emrine verilmesi uygulamas›d›r. Serserilerin ›slah›na yöne-
lik uygulanan cezalar sonuç vermedi¤inde daha sert cezalar›n uygulan-
d›¤›, bu kapsamda hapis ve sürgün cezalar›na da fazlaca ihtiyaç duyul-
du¤u tespit edilmektedir.71 Mali imkânlar›n, kontrol ayg›tlar›n›n k›s›t-
l› oldu¤u durumlarda Avrupa örne¤inde oldu¤u gibi çeflitli mahallere
sevk veya sürgün, yol yap›m›, kanal açmak, maden iflçili¤i gibi a¤›r ifl-
lerde zorla istihdam uygulamas› daha kolay ve s›kl›kla baflvurulan yön-
temlerin en fazla baflvurulanlar› aras›nda yer almaktad›r.72 Serserilerin
Osmanl› baflkentine önlenemeyen göçleri, devleti yeni çözüm aray›fl-
lar›na itmifltir. Bu sorunun tespitine iliflkin en ciddi ad›m 1827’de Der-
saadet ve Bilad-› Selase ahalisinin erkek nüfusunun say›m›n›n yap›l-
mas› olmufltur. ‹stanbul’daki h›zl› nüfus art›fl›n›n, iflsizlik ve serserili¤in
önlenmesi için flehre girifl ç›k›fllar kontrol alt›na al›nd›¤›nda, imamla-
r›n denetimindeki mürur tezkerelerinde yolsuzluk yap›ld›¤› anlafl›l›nca
her mahalleye iki muhtar tayin edilmifltir.73 Al›nan bu önlemlere ra¤-
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71 Mehmet Demirtafl, agm., 129-131.
72 ‹ngiltere 1597 tarihli Serserilik Kanunu ile deniz afl›r› sürgünleri bir çözüm yöntemi

olarak belirlerken; Fransa’da da XVIII. yüzy›l bafllar›nda serserilerin Yeni Dünya’da-
ki sömürgelere sürülmeleri de hayli yayg›n bir uygulamayd›. Nadir Özbek, agm., 35

73 Mehmet Bayartan, “Osmanl› fiehrinde Bir ‹dari Birim: Mahalle”, ‹.Ü. Edebiyat Fak.
Co¤rafya Böl. Co¤rafya Dergisi, 13, ‹stanbul 2005, s. 103.



men serserilerin Osmanl› baflkentine girifllerine engel olunamad›¤›
XIX. yüzy›l›n ortalar›nda ç›kar›lan emir ve fermanlardan anlafl›lmak-
tad›r. Serserilerin ‹stanbul’a gelmek için baflvurduklar› yöntemler de
hayli ilginçtir. En dikkat çeken yöntemler aras›nda Hac ya da göç ka-
filelerine kar›flmak biçimindedir. Çeflitli tedbirlerle gelmeleri engelle-
nen baz› kifliler bu türden ilginç yöntemler denemelerine ra¤men mer-
kezi yönetim bu durumu da fark ederek engel olmaya çal›flm›flt›r. Ör-
ne¤in, Vidin bölgesinden hacca gidecek olanlar›n 16 kifliden ibaret ol-
du¤u yöneticilere hat›rlat›larak bunlar›n haricinde hiç kimseye ruhsat
verilmemesi tembih edilmifltir.74 Rumeli’den ‹stanbul’a göçen muha-
cirlere kar›flarak ‹stanbul’a gelen serserilerin oldu¤u da mevcut arfliv
belgelerinden tespit edilmektedir. Bir grup Rumeli muhaciri ve bu mu-
hacir grubuna kar›flan çok say›da serseri ‹stanbul Sultanahmet civar›n-
da Ah›rkap› caddesine gelerek ahflap kulübeler infla edip buralara yer-
leflmifllerdir. Bu durum hem uygunsuz ve hem de ruhsats›z yerleflimlere
neden olmaya bafllam›flt›r. Zaptiye Nezareti’nden Muhacirin Komisyo-
nu Riyaset-i Celilesi’ne gönderilen bir resmi yaz›da “iskânlar›ndan hu-
sule gelen taaffün-ü cibadet-i havay› ihlal etmekten baflka sar›l›k vukuundan
korkulmakta oldu¤undan bahsle (…) böyle mesakin ve mahallat aras›nda
serseri ve mechül-ül ahval tak›m›n›n bulundurulmamas›” önemle istenmifl;
“bu serserilerin zab›ta marifetiyle vilayat-› münasibiyeye sevk ve i’zamlar›
ba-irade-i seniyye’den75 oldu¤u bildirilmifltir”.

Toplum huzur ve güvenli¤i için bir tehdit unsuru olarak alg›la-
nan serserilerin tespit edilip ele geçirildikten sonra memleketlerine
geri gönderilmeleri sadece Osmanl› baflkentinde de¤il Osmanl› dev-
letinin di¤er baz› taflra kentlerinde de s›kl›kla uygulanan bir yöntem-
dir. 1893 tarihinde Ba¤dat’ta bulunan yersiz yurtsuz h›rs›z, yankesici
ve serserilerin baflka vilayetlere teb’idi [uzaklaflt›r›lmas›] ile ilgili al›-
nan önlem söz konusu yönteme iliflkin verilebilecek çok say›da ör-
nekten biridir. “Ba¤dat’ta bulunan ve bi’l-defaat haps ile mücazat olduk-
lar› halde ›slah olmayan sarik, yankesici gibi eflhas-› muz›rrenin [zararl›la-
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r›n] ‹ran vilayeti ahalisinden olanlar› mahallerine iade edilmekte oldu¤u gi-
bi nefs-i Ba¤dat ahalisinden olanlar›n da Diyarbekir, Adana, Halep, Bas-
ra vilayetlerine i’zamlar› [yollanmalar›]” bildirilmifl, serserilerin gönderi-
lecek vilayetlerde kabul edilmeleri istenmifltir. Söz konusu serserile-
rin say›s› ve durumlar›na iliflkin bir defter de tanzim edilmifltir. Def-
terde Ba¤dat’tan gönderilecek serserilerin on yedi kifli olduklar› ve
“sab›kal› tak›m›ndan h›rs›zl›k ve yankesicilik ve esrarkefllik gibi i¤fal-i maz-
mumeyi vesile-i kesb ve kar edinmifl güruhtan olarak ikisi üçü birleflerek
mazarratta bulunduklar›” da bildirilerek durumun ciddiyetine dikkat
çekilmifltir.76 Konuya iliflkin Midilli ahalisinden hamal Dimitri Bo¤a
örne¤i de hayli önemli ipuçlar› sunmaktad›r. Midilli’de yaflayan Ha-
mal Dimitri Bo¤a “her vakit sarhofl oldu¤u halde ötekine berikine tasallut
etmekte olup merkumun pederi mukaddem bir jandarmay› katl ile Roman-
ya’ya firar etmifl oldu¤u gibi biraderi dahi ef’al-i cinayetkaranesinden dola-
y› Trablusgarb’a teb’id edilmifl[tir]”. Hamal Dimitri Bo¤a’da serseri bir
flekilde Midilli’de yaflamaya devam etmektedir. Bir çocu¤a tasallut et-
mesinden dolay› mahkemeye ç›kar›lm›fl ve bu davada beraat etmifl
ancak sarhofl dolaflarak etraf›na sark›nt›l›k etmeyi sürdürmekten de
geri durmam›flt›r. Serserilik suçuyla yarg›lanmas›ndan sonra”ileride pe-
deri ve biraderi gibi cinayetler yapmaya melhuz idü¤üne ve ötede beride ba-
r›narak ikametgâh› dahi bulunmad›¤›na nazaran Midillü’de bekas› gayri
caiz bulundu¤u cihetle merkumun di¤er bir adaya teb’idi münasib görül-
müfl[tür]”77

Benzer durum dilenciler için de söz konusudur. Cami kap›lar›nda
ve kalabal›k yerlerde dilencilik yapanlar hakk›nda uygulanacak zab›ta
muamelesi için kaleme al›nan bir resmi yaz›da flunlar yer almaktad›r:
“Cami-i nas olan mahallerde ve cevami-i flerif kap›lar›nda teseül [dilenen] ve
bu surette halk› izaç [rahats›z] eden saileden [dilenci] çal›flmaya muktedir
olanlar›n ve malûl olanlardan taflral›lar›n memleketlerine i’zam› [yollanma-
s›] için memurin-i zaptiyeye teslimi ve ‹stanbullu ve bikes [kimsesiz] bulu-
nanlar›n da Darü’l-acezeye gönderilmesi müfettifller taraf›ndan tebeyyün
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edilmifltir [anlafl›lm›flt›r]”.78 XVI. yüzy›l›n çok öncesinden beri uygulanan
dilencilerin ya da serserilerin ‹stanbul’dan ait olduklar› memleketleri-
ne ya da taflradaki di¤er flehirlere gönderilmesi yöntemi79 “Dersaadet’te
idare-i örfiye cari bulundu¤u inzibat ve asayifl-i memleketin muhafazas› için
(…) hükümet-i askeriye karar›r›yla taflraya teb’id edilmesi [uzaklaflt›r›lmas›]
ve Dersaadet’e serseri gönderilmemesi”80 esas›na dayan›larak XIX. yüzy›l-
da da dikkatle sürdürülmüfltür. 

Özellikle Tanzimat’›n ilan›ndan sonra Osmanl› devletinin toplum
hayat›nda de¤iflim süreci daha kapsaml› bir hale gelmifltir. Bu dönem-
de dünya siyasetinin merkezi olma özelli¤ini sürdüren ve baflka top-
lumlar için modernleflmenin kayna¤› olarak görülen Bat›’y› yakalamak
için Osmanl› toplumu ve insan›n›n modern dünyaya yani Bat›’ya
uyum süreci temel bir sorunsal olarak iyice belirginleflmifltir. Dolay›s›y-
la serserilik sorunuyla mücadelede ceza yönteminden çok ›slah yönte-
mine baflvurulmas› bu de¤iflimin en temel ö¤esi olarak ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu ö¤enin hareket noktas› olarak serserilerin ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas› ve topluma kazand›r›lmas› belirlenmifltir. XIX. yüzy›l›n ikinci
yars›s›nda “Memalik-i Mütemeddine”de (medeni ülkelerde) oldu¤u gibi
Osmanl› baflkentinde de “sirkat ve emsali ve tecavüzata cüret edip zab›ta
taraf›ndan toplatt›r›lan serseri ve iflsiz ve güçsüz eflhas için” fukarahanele-
rin inflas›n›n gereklili¤i tart›fl›l›r olmufltur. Zaptiye Nezareti’nin haz›r-
lay›p fiura-y› Devlet’e havale etti¤i tezkerede serserilerin “mücazat›yla
tard ve teb’idleri icra olunuyor ise de bu makuleler aras›nda çok küçüklerin
avdet ve gittikleri yerlerde dahi baz› cinayete cüret etmelerinden dolay› dev-
letçe beyhude mesarif ihtiyar olundu¤u” belirtilmifl, bu gibilerin cezalan-
d›r›larak de¤il ›slah edilerek topluma kazand›r›lmalar› gere¤ine dikkat
çekilmifltir. Tezkerede Avrupa’da oldu¤u gibi serserili¤in ve dilencili-
¤in önlenmesi için belediye taraf›ndan fukarahaneler tarz›nda müesse-
selerin infla edilmesinin çok daha kal›c› bir çözüm olaca¤› anlat›lm›fl-
t›r. Böylece “serseriler san’at ve medar-› maiflet sahibi olup adalet ve inzi-

Emine Gürsoy Naskali • 27

78 BOA., ZB. 604/ 32, [Tamim no: 240], 4 L 1325 (10. 11. 1907).
79 Tarihte ‹stanbul Dilencileri, agm., s. 354-355, s. 355.
80 BOA., DH. HMfi. 21/ 110, 5 Z 1331 (05. 11. 1913); ve ayr›ca bkz. BOA., DH.

‹UM. EK. 1/ 16, 5 Z 1331 (05.11 1913).



bat›n da sa¤lanmas› kolaylaflacak[t›r]”.81 Zabtiye Nezareti’nin önemle
üzerinde durdu¤u bu teklifinden bir süre sonra Osmanl› devletinde ça-
l›flmaya elveriflsiz iflsiz güçsüz gezenler ya da kimsesiz olanlarla iliflkili
kurumsal anlamdaki en önemli giriflim II. Meflrutiyet’in arifesinde Da-
rülaceze’nin kurulmas› ve 1896 y›l›nda faaliyete geçmesi ile olmufltur.
Bu kurumdan önce benzer görevleri bir müdür ve bir müdür yard›mc›-
s›n›n yönetiminde, tabibi, eczac›s›, ziraat ve muhasebe kâtipleri, ima-
m›, a¤›llardan sorumlu bir memuru, muallimi, seranbarc› gibi görevli-
leri bulunan ›slahhaneler zaten uzun zamand›r sürdürmektedir.82 Darü-
laceze kurumu ise bundan daha genifl bir hizmet a¤› sa¤layacak ölçüde
hastaneleri, süt çocuklar› için krefli, yetimler için eytamhanesi, sahip
oldu¤u atölyelerle de bir ifl evi yani darüssay olarak düflünülmüfltür.
Genç ve yetiflkin darülaceze sakinlerinin ifl ile meflgul edilmeleri kuru-
mun dayand›¤› önemli ilkelerdendir.83 Kurulufl gayesi Darülaceze’nin
Kurulufl Nizamnamesi’nde ikinci maddede flöyle anlat›lm›flt›r: “Tedarik-
i maiflete mani alil ve eskam [hastal›k] sahibi olma¤la beraber fler’an infak›y-
la [sadakayla] mükellef kimsesi bulunmayanlar›n ve fleran infak›yla [sada-
kayla] mükellef akraba ve müteallikat [yak›nlar›] olup da akraba ve müteal-
likat›n kendilerini geçindirmekten aciz bulunduklar› mensup olduklar› daire-
yi belediyeden musadd›k mahalleri ilmühaberiyle tebeyyün eden [anlafl›lan]
maluliyetin infak [besleme] ve idareleri içün umumi darülaceze tesis ve kü-
flad edilmifltir”.84
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81 BOA., fiD. 1284/ 27, 28 R 1297 (08. 04. 1880).
82 BOA., HR. TO., 523/ 62, 19. 4. 1880.
83 Nadir Özbek, agm., s. 37; Darülaceze Kurulufl Nizamnamesi’nde yer alan 3. ve 4.

maddeler bu konu hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler vermektedir. 3. madde: “‹fl bu Darüla-
ceze’de zükûr ve inâs fukaraya ayr› ayr› daireler ve ko¤ufllar ve bunlar› iflgale mahsus s›-
naihaneler tesis edilecek ve her birinin mensub oldu¤u mezhebe göre talim ve terbiyelerine
itina olunacakt›r”. 4. madde: “Alil ve emraz› olanlar›n tedavisine mahsus olarak biri zü-
kûr ve di¤eri inâs içün Darülaceze’de iki hastahane infla olunacakt›r”. BOA., Y.PRK.A.
10/ 89, 27 R 1313 (16. 10. 1895); “‹llet-i cüzzam ile malul olanlar›n da Üsküdar Der-
gâh›ndaki mahal-i mahsusaya gönderilerek bu kabil-i müsabetin ‹stanbul cihetine geçiril-
memesine zab›taca dikkat olunmas›” konuya iliflkin uygulanan yöntemlerden bir di¤e-
ridir. BOA., MV. 112/ 36, 26 fi 1323 (25. 10. 1905).

84 BOA., Y.PRK.A. 10/ 89, 27 R 1313 (16. 10. 1895)



Darülaceze özellikle serserilik ve dilencilik sorunuyla mücadelede
önemli görevler üstlenmifltir. Söz konusu sorunlarla mücadelede yeni
yöntem “iki, üç polis Darülacezeden tayin olunacak müfettifllerle birleflip
her gün köprü üzerindeki saileyi cem’i ve Darülacezeye sevk ve orada hüvi-
yetleri tedkik olunarak Darülhayre kabule flayan bulunanlar›n orada al›kon-
mas› ve taflra ahalisinden olanlar›n memleketlerine sevk olunmak üzere za-
b›taya tevdi edilmesi ve ana babas› olan çocuklar›n teseül ettirilmeyece¤ine
dair ebeveyninden teminat al›narak kendilerine teslim k›l›nmas›” fleklinde-
dir.85 Sokaklarda çal›flan çocuklar›n bu durumdan kurtar›lmas› için
hasta ve sakatlar›n Darülacezeye, sa¤lam olanlar›n ise mektep, sanat
ve askeriye gibi yerlere verilmesi çabalar› II. Meflrutiyet’in ilan›ndan
çok önce sergilenmeye bafllam›flt›r. Serseri ve sefil halde dolaflan ço-
cuklar›n “tehzib-i ahlak ve iktisab-› ilim [ahlaklar›n› düzeltmek ve ilim
kazanmalar›]” yoluyla topluma kazand›r›lmas›, meslek ve sanat sahibi
birer insan haline getirilmesi çabalar›na iliflkin Sadrazam Halil R›fat
Pafla’n›n kaleme ald›¤› resmi yaz›s› hayli önemlidir. Sadrazam “fiurada
burada serseriyane ve sefilâne dolaflmakta olan bir tak›m etfalin erbab-› hir-
fet ve sanattan olmalar› esbab›na tevessülen Tophane ve Tersane-i Amire’ye
mensup sanayi s›n›flar›na, baruthaneye, feshaneye, mekteb-i sanayi ve as-
keriyeye, alil ve sakat ve naks-ül aza olanlar›n darülacezeye yerlefltirilmesi
(…) Bahriye ve Dâhiliye ve Orman ve Maden ve Ziraat Nezaret-i celilile-
riyle Tophane-i Amire Müflirriyet-i celilesine tebli¤ olundu¤u[nu] bu etfalin
aid oldu¤u daire ve sakat olanlar›n›n Darülacezeye izam olunmalar› z›mn›n-
da Zabtiye nezareti ve flehremaneti Celilelerine tebligat-› lâz›me icra olun-
du[¤unu]” belirtmektedir.86 Tespit edilen resmi yaz›flmalardan bir di¤e-
rinde bu durum “Sokakta teseül etmekte olan etfalin taflral› k›sm›n›n ekse-
risi bikes [kimsesiz] olarak buraya gelmifl oldu¤u evvelce icra olunan tahki-
kattan anlafl›lm›fl olmas›na mebni bunlardan çocu¤unu sanata sevk ederek
teseül ettirmemek üzere kendisinden sened al›narak alil ve aciz bulunan ço-
cuklar›n ise Darülacezeye alil ve aciz bulunmayanlar›n mekteb-i sanayi ve
Darülaceze gibi müessesat-› Hayriye kayd ve kabul ettirilmek flayed mikda-
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85 BOA., MV. 112/ 36, 26 fi 1323 (25. 10. 1905).
86 BOA., Y.A.HUS. 415/ 35, 12 M 1319 (01. 05. 1901).



r› müessesat-› mezkurenin tahmininden fazla olur ise de bunlar›n elveriflli
bulunanlar›n Tophane-yi Amire ve Bahriye’ye verilmesi” fleklinde özetlen-
mektedir.87 Osmanl› taflras›nda ise Darülaceze’nin bu türden hizmetle-
rini bimarhaneler baflta olmak üzere çeflitli darülhayr kurumlar›n›n
üstlendi¤i tespit edilmektedir.88 XIX. yüzy›l sonlar›nda cezai yapt›r›m-
lardaki daha insanc›l ve medeni olarak nitelenebilecek de¤iflikliklerin
de etkisiyle iflsiz- güçsüz gezmek ya da dilenme ifli toplumsal dayan›flma
ve yard›mlaflma aç›s›ndan ve medeni bir ülke olma gayreti içinde bu-
lunulmas›ndan dolay› yeniden ele al›nm›flt›r. Bu yüzden taflrada toplu-
mun kendi bünyesinden baz› cemiyetler ç›karak sosyal bir sorun olan
serserilik ya da dilencilikle mücadele sürdürülmüfltür. ‹zmir’de kurulan
Fukaraperver Yahudi Cemiyeti, Bayburt’ta kurulan Müslüman Dilendir-
mez Cemiyeti ya da Bursa’da kurulan Himaye-i Fukara Cemiyetleri bu
mücadelede önemli roller üstlenmifltir.89 Örne¤in 1887 y›l›nda ‹z-
mir’de bulunan dilenciler, kimsesizler, iflsiz ve güçsüzler belediyenin
özel gayretleriyle bir yere yerlefltirilmifl ve hamiyet erbab›ndan (yard›m-
severlerden) sa¤lanan parasal yard›mlar ve belediyenin de çabalar›yla
rahatlar› sa¤lanm›flt›r. ‹çlerinde fiziksel olarak sa¤lam ve çal›flabilecek
durumda olanlar, velisi bulunanlar ve özellikle ‹zmirli olmayanlar için
önlemler al›narak dilencilik yapmalar›na ve serseri bir flekilde dolafl-
malar›na son verilmifltir. Bu gibilerin halktan zorla para almalar›n›n
önüne geçilmeye çal›fl›lsa da al›nan önlemlerin yetersiz kald›¤› ve söz
konusu durumun “milletin ahlak›na olumsuz etkiler yapmaya devam etti¤i”
anlafl›lmaktad›r.90

Osmanl› devleti kimsesiz ve iflsiz- güçsüzlerin sadece kurumsal de-
¤il ayn› zamanda kanuni olarak takip ve denetimine yönelik bir tak›m
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87 BOA., ZB. 375/ 52, 9 R 1322 (23. 06. 1904). Söz konusu çabalar ilerleyen y›llarda
daha planl› bir flekilde sürdürülmüfltür. Balkan Savafllar› sonras›nda gelen ve baka-
cak kimseleri olmayan çocuklar›n, sokaklarda serseri halde dolaflmalar›n›n engel-
lenmesi için çabalar harcanm›flt›r. Bu yüzden 1915 y›l› e¤itim döneminde sanayi
mekteplerinin kontenjanlar›n›n %30 veya %40’n›n böyle çocuklar için ayr›lmas›
sa¤lanm›flt›r. Safiye K›ranlar, agt., s. 23n.

88 BOA., DH. MKT. 2896/ 80, 24 B 1327 (11. 08. 1909).
89 Safiye K›ranlar, agt., s. 105-114.
90 Hizmet Gazetesi, 3. 11. 1888.



nizamnameler yay›nlamay› da ihmal etmemifltir. Bunlardan ilki 17 Ni-
san 1890 tarihli fiura-y› Devlet taraf›ndan haz›rlanm›fl olan “Tese’ülün
Menine Dair Nizamname”dir. Bunu 18 Eylül 1890 Tarihli “Serseri ve
Mazanne-i Sû’ Eflhas Hakk›nda Nizamname” takip etmifltir. 26 Ocak
1896 tarihinde Darülacezenin Dâhili nizamnamesi ile birlikte yeni bir
“Tese’ülün Men’ine Dair Nizamname” haz›rlanm›flt›r. Bu üç belge dilen-
cilik ve serserilikle ilgili II. Meflrutiyet öncesi mevzuat›n ana çerçeve-
sini belirlemifltir. 10 May›s 1909 ‘da Meclis-i Mebusan’da “Serseri ve
Mazanne-i Sû’ Eflhas Hakk›nda Kanun” ile o tarihe kadar ayr› ayr› ni-
zamnamelerle ele al›nan dilencilik ve serserilik konular› tek bir mev-
zuat alt›nda birlefltirilmifltir.91 Önemle belirtilmesi gereken husus “Ma-
zanne-i sû’” ve “serserilik” kavramlar›nda kesin bir ayr›m›n söz konusu
oldu¤udur. Mazanne-i sû’ kendisinden ancak fenal›k beklenen ya da
suç ifllemeye meyilli kiflileri ifade etmektedir. Her flüphelinin bir serse-
ri olmad›¤›n›n vurgusu ve söz konusu ayr›m, 1909 serseri nizamname-
sinin üçüncü fasl›n›n on ikinci maddesinde ayr›nt›l› bir flekilde yer al-
maktad›r.92 Ancak Osmanl› devletinde serserilere karfl› al›nan önlem-
lerde “flerr’ ve mazarratlar›n›n defi’[nin]”93 öncelikli olarak sa¤lanmaya
çal›fl›lmas› serserilerin suç iflleme potansiyelinin yüksek olmas›ndan
kaynaklanmakta ve bu durum da mazanne-i su kavram›yla yak›n ilifl-
kisine iflaret etmektedir. Bu yaklafl›m Osmanl›lar›n çeflitli nizamname-
lerinde yer alan baz› yapt›r›mlar›n temel çerçevesini de belirlemifltir.
Örne¤in 1882 tarihli ve 52 maddeden oluflan Zab›ta-i Saydiye Nizam-
namesi’nin avc›l›kla ilgili k›sm›nda “serseri kabul edilen kiflilere av tezke-
resinin verilmemesi”94 mazanne-i sû’ ile olan yak›n iliflkisinden kaynak-
lanan “flüpheci” yaklafl›m›n bir sonucu olmal›d›r. Serseriler ve mazan-
ne-i su’ olanlarla ilgili mevzuatlarda ayn› çat› alt›nda yer alm›fl ancak
yapt›r›mlar›na iliflkin maddeler farkl› fas›llar içinde düzenlenmifltir.
Söz konusu nizamnameler karfl›laflt›r›ld›¤›nda, serserilere iliflkin en
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91 Nadir Özbek, agm., s. 37.
92 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909).
93 BOA., C. AS. 70/ 3309, 29 Z 1300 (31. 10. 1883).
94 Bekir Koç, “Tanzimat Sonras› Hukuk Metinlerinde Av Yasaklar›”, Acta Turcica Çev-

rimiçi Tematik Türkoloji Dergisi - Türk Kültüründe Av Say›s›, 1/ 1, 2009, s. 159-160.



kapsaml›s› ve sonuncusu olan 1909 y›l›ndaki kanunla serserilere olan
yaklafl›m›n “cezai” bir boyuttan “›slahata” yönelik bir eksene do¤ru kay-
d›¤› tespit edilmektedir. Dilencilikle ilgili 1890 tarihli ilk nizamname
tasla¤› malul ve bikes (hasta, sakat ve kimsesiz) olan dilencilerin bele-
diyece yakalanarak bir hafta hapis cezas› uyguland›ktan sonra ‹stan-
bullu olanlar›n acezehaneye, taflral› olanlar›n da memleketlerine gön-
derilmesini öngörmektedir. ‹fle güce muktedir olan dilenciler ise [ser-
seri olarak de¤erlendirilmekte] zab›taca yakalanmalar› halinde 1 aydan
3 aya kadar hapse mahkûm olmaktad›r.95 Hapishanelerde “kâtil, flaki,
h›rs›z, hîleli medyunlar ile ale-l-âde karmakar›fl›k bir halde bulundurulan
serseriler”,96 hapis cezas›n›n ard›ndan ‹stanbullu iseler kefaletle sal›ve-
rilmekte, taflral› iseler memleketlerindeki belediyelerce “meflgul” edil-
mektedir. 1896 tarihli nizamname de ise iflsiz güçsüz gezen ya da dile-
nenlere yönelik hapis cezas› kald›r›lm›flt›r.97 Bu düzenleme serserili¤in
“cürm [suç]” teflkil etti¤ine yönelik alg›n›n da ciddi anlamda de¤iflme-
sine katk› sa¤lam›flt›r. Benzer düzenleme Belçika’da 27 Kas›m 1891 ta-
rihli kanunla sa¤lanm›fl, serserilik fiillerinin suç telakki edilmeyece¤i
ve bu fiilleri iflleyenlerin hükümet emrine verilmesi keyfiyetinin ise bir
ceza olmaktan ziyade idari bir tedbir oldu¤una dikkat çekilmifltir. Ay-
n› tarihlerde Fransa’da ise Frans›z Ceza kanununun 269. maddesine
göre serserilik cünha nevinden bir suç [küçük çapl› bir suç] kabul edil-
meye devam etmektedir.98

II. Meflrutiyetin ilan›ndan sonra serserilerden kaynaklanan sorun-
lar›n daha da artm›fl olmas›nda, Meflrutiyetin ilan›yla birlikte sürgün-
den dönen ya da hapishanelerden sal›verilen serseri mahkûmlar›n ve
taflradan bu dönemde ‹stanbul’a gelen binlerce bafl›bofl ve iflsiz güçsüz
kiflinin rolü bir hayli fazlad›r.99 Meflrutiyet’in ilan›ndan önce ‹stan-
bul’daki serseri ve suçlu say›s›n›n hayli fazla oldu¤u gerçe¤i de göz
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95 Nadir Özbek, agm., s. 37.
96 Hatice Ak›n, “Osmanl› Devleti'nde Hapishane Islahat›na Dair 1893 Tarihli Bir Ni-

zamname Önerisi”, History Studies Volume, 3/3 2011, s. 27.
97 Nadir Özbek, agm., s. 37.
98 Halim Alyot, agm., 184 ve 188.
99 Nadir Özbek, agm., s. 34.



önünde bulundurulursa toplumsal düzenin içinde bulundu¤u durum
daha iyi anlafl›l›r. 1909 tarihli son Serseri Nizamnamesi’nin görüflül-
mesi s›ras›nda Meclis-i Mebusan’a sunulan kanun layihas›nda geçen
“elhâletü hazihi [flimdiye kadar] ‹stanbul’da on bin kadar serseri ve mazan-
ne-i sû’ mevcud olup ceraim-i vakan›n on da dokuzu bu kabil eflhas taraf›n-
dan vukua getirilmifltir” ifadesi durumun ciddiyetini vurgulamaktad›r.100

Bu nedenle Meclis-i Mebûsan’da konu görüflülürken serserilere uygu-
lanacak cezalar›n a¤›rlaflt›r›lmas› ve hatta gerekirse idam cezalar›n›n
uygulanmas› önerisi hayli tart›flmalara neden olmufltur.101

“Bir müddetten beri türemifl ve vaktiyle tard edildikleri mahallerden av-
det etmifl ve hapishanelerden sal›verilmifl olan bir tak›m serseri ve mazanne-
i su’-i eflhas›n inzibat-› asayifl-i memleketi tehdit ve ihlal edece¤i her türlü
u¤ursuzlu¤u icradan fârig olmamalar›ndan dolay› o gibi eflhas hakk›nda
mer’i olmak üzere”102 uzun bir haz›rl›k sürecinden sonra kaleme al›nan
“Serseri ve Mazanne-i Sû’ Eflhas” adl› nizamname 10 May›s 1909 tari-
hinde daha kal›c› bir çare olmas› amac›yla ç›kar›lm›flt›r. Nizamname,
Meclis-i Mebusan’a gelinceye kadar birçok aflamalardan geçmifltir.
fiöyle ki; Zaptiye Nezareti “müstacelen ve Meclis’in küflad›na kadar mu-
vakketen mer’iyyül-icra (geçerli) olmak üzere” bir nizamname layihas› ha-
z›rlam›flt›r. fiura-y› devletçe yap›lan incelemeler s›ras›nda esasta var
olan “1890 tarihli Serseri ve Mazanne-i sû Nizamnamesi” de birlikte ele
al›nm›fl, layihan›n nizamnameden daha ilkel oldu¤u görülmüfltür. Bu
durum karfl›s›nda fiura-y› Devlet, Zaptiye Nezareti’nden bir üst düzey
görevlisinin de verdi¤i bilgi, aç›klama ve baz› düzeltmelerden sonra la-
yihay› yaln›z eski nizamnamenin tadili (de¤ifltirilmesi ve gelifltirilme-
si) yönünde çal›flmalar yapm›fl geçici olarak yürütülmek üzere kabul et-
mifltir.103 1909 tarihli Serseri Nizamnamesi Osmanl› devletinin serseri-
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100 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909).
101 Faruk Il›kan, “II. Meflrutiyet’te Serseri ve Mazanne-i Sû’ Eflhas Hakk›nda Nizam-

name”, Tarih ve Toplum Dergisi, 108/ 12, 1992, s. 369.
102 BOA., ZB. 327/ 19, 2 T 1324 (19. 11. 1906).
103 Faruk Il›kan, agm., s. 370; “infak ve iafleye muktedir hiç kimsesi olmayan çocuklar›n

hükümet taraf›ndan müessisat-› talimiyye veya sanayiye konularak veya mensup baflka
bir suretle iflgal edilerek iafle ve terbiye olunmalar› her ne kadar bir madde fleklinde konu-



lik sorunuyla ilgili olarak ç›kard›¤› son nizamname olup devletin tarih
sahnesinden çekilene kadar yürürlükte kalm›flt›r. 

Söz konusu nizamname serserilik sorununa yaklafl›m ve serseri ta-
n›m›n›n s›n›rlar›n›n yeniden belirlenmesi noktas›nda ayr› bir öneme
sahiptir. Konuya iliflkin Meclis-i Mebusan görüflmeleri s›ras›nda serse-
ri tan›m›na aç›kl›k getirilmeye çal›fl›lm›fl ve bu ba¤lamda “mahal-i bey-
tuteti olan ile olmayan serseriler yan›nda hükmen bir fark olmamas› esas›
kabul edilerek”104 serserilerle ilgili bir s›n›flama yap›lm›flt›r. Yap›lan s›-
n›flamaya göre serserilikte ilk grup malulin, sakat ve hastal›kl› kimse-
lerdir. Bunlar›n çal›flmaya kudretleri yoktur ve bu gibi düflkünler için
devletin darülacezeler kurmas›, “Dersaadet belediye kanunun vezaif-i
umumiye-yi belediyeye mübeyyin üçüncü maddesinde dahi a’ma ve bi-zebân
(dilsiz) ve bi-vâge (nasipsiz) çocuklar›n terbiyesi ve fakir ve muhtac›n teda-
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lamam›fl ise de hükümetçe bu vazifenin icras› cümle-i teminiyattan” say›ld›¤› kanun la-
yihas›nda vurgulanmas›, serseri nizamnamesinin zaten daha önceleri serseri ve
kimsesizlere uygulanmakta olan benzer yöntemlerin hukuki çerçevesini çizdi¤ini
de ortaya koymaktad›r. BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909)
[s. 12].

104 Meclis-i Mebusan’da Serseri ve mazanne-i sû’ olan eflhas hakk›nda adliye encüme-
nince kaleme al›nan mazbata ile kanun layihas›nda konuyla ilgili olarak “ikamet”
kavram› üzerinden hareket edilmifl ve yeni tan›mlaman›n s›n›rlar›na iliflkin flu ifa-
delere yer verilmifltir: “serserili¤in mahiyeti ile ahval-i haz›ra-y› içtimaiyemiz hakk›nda-
ki mütalaat ve tedkikat serseriler hakk›nda flura-y› devletçe tasdik olunan tarifin baz› mer-
tebe-i tadilata u¤rat›lmas› lüzumu anlafl›l›yor. Evvela çal›flmaya iktidar› olmayan saniyen
ifl tahrisinde bulunan eflhas›n tariften ihrac› lâz›medendir. (…) Malum oldu¤u üzere Me-
malik-i Osmaniye’de fakir oldu¤u halde bofl gezen eflhas aras›nda bar›nacak bir yeri olma-
yan hiç yok gibidir. Filhakika ve adad-› kavmiyemizden olan acezeperverlik ve mahal-i
beytutet tedarikinde suhulet iktizas›ndan olmak üzere sokakta yatan serseriler mülkümüz-
de enderdir. (…)E¤er Fransa, Belçika, ‹talya, Portekiz ve cemahir-i müttefikiye Ameri-
ka ile ‹sviçre’nin baz› kantonlar› ahkâm-› kanuniyesince mahal-i ikametin fikdan› serseri-
li¤in icra-y› mürekkebiyesinden yani flerait-i teflkilinden addolunmufl ise de baz› memalik-
i mütemeddinede ikametgâh maddesi ikinci derecede tutulup en ziyade say ve amelin ve
vesait-i maifletin fikdan›na atf-› ehemniyet edilir. Almanya’da zab›taca tayin olunan bir
müddet zarf›nda vesait-i maiflet tahrisi yolunda teflebbüsat-› lâz›mede bulunmayanlara
ale’l-›tlak çal›flmaktan müteneffir denilerek serseri cezas› verilir. Avusturya kanununa na-
zaran ikametgâh›n› terk etmifl olan eflhas ikametgâh› olmayan eflhasa teflbih olunur. Da-
nimarka kanunu serserinin tarifinde ikametgâh kayd›n› meskût geçmifltir. ‹spanya kanu-
nunda ise ikametgâh› olsun olmas›n vesait-i maiflete malik olmad›¤› gibi bir ifl dahi tutma-
yan eflhas serseri addolunur”. BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05.
1909) [s. 5-6].



visi ve ifle güce mukadder olmayan erbab-› ihtiyac›n iaflesi z›mn›nda hastane
ve gurabahane ve sanayi mektepleri teflkiliyle” himaye etmesi gerekmekte-
dir. 

‹kinci grubu oluflturan serseriler ise “ifl güç veya servet sahibi iken bir
ar›za üzerine muvakkaten iflsiz kalm›fl veya harik (yang›n), harekât-› arz
(deprem) gibi hadisat hasebiyle medar-› maifletlerini zayi edip giriftar-› zaru-
ret olmufl” kiflilerdir ki, devlet “bu gibi biçaregan›n imdatlar›na yetiflmek
için de iane sand›klar›, teavün flirketleri, muvakkit misafirhaneler gibi mües-
sisat-› maliye ve hayriyye ihdas[›nda]” bulunmal›d›r. 

Üçüncü grup ise devlet için as›l serserilerdir ki, aile terbiyesinden
mahrum, çal›flmaya gücü yetti¤i halde çal›flmayan toplumun huzur ve
güvenli¤ini tehdit eden kiflileri ifade etmektedir. Bunlar için “darüflfla-
faka, darülhayr, ›slahhane gibi yetim ve bikes etfalin talim ve terbiyesine me-
malik-i garbiyede oldu¤u gibi tembelleri suî ve amel ve fen ve sanata al›flt›r-
ma¤a mahsus müesseseler ihdas› mümkün ise de tabiyet-i serseriyane ile
mecbul olan (yarat›lm›fl) eflhasa karfl› tedabir-i manaan›n ahkâm-› zecriye
fleklini almas› zaruri” kabul edilmektedir.105

II. Meflrutiyet’in serseriler konusunda yeni olarak yapmaya çal›fl-
t›¤› daha çok söylem ve tan›m noktas›nda ortaya ç›km›flt›r. Serserili¤in
bir cürüm olarak tan›mlanmamas› gerekti¤i, dilencilere ya da serserile-
re k›sa süreli de olsa hapis cezas›n› uygulamamak, sürgün cezas› yerine
“sevk ve i’zam›n” sa¤lanmas›, serseri olarak tan›mlamak için iki ay bo-
yunca iflsiz dolaflm›fl ve bu süre içinde ifl aramam›fl olmak, serseri nite-
lemesinin ancak savc›l›k tahkikat› ve mahkeme karar›yla verilmesi106

gibi ayr›nt›lar serserilik alg›s›ndaki s›n›rlar› da daraltm›flt›r.

Osmanl› devletinin 1909 tarihli son Serseri Nizamnamesi üç ayr›
fas›ldan ve toplam yirmi bir maddeden oluflmaktad›r. Söz konusu ni-
zamnamenin ilk maddesinde “hiçbir vas›ta-i maifleti bulunmad›¤› ve çal›fl-
maya kudreti oldu¤u halde lâ-akal iki aydan beri bed-gu na-kar-u kesb veya
sanatla meflgul olmayan ve bu müddet zarf›nda ifl bulmak için teflebbüsat-›
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105 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 2-3]. 
106 Nadir Özbek, agm., s. 38.



lâz›mede bulundu¤u dahi isbat edemeyip flurada burada dolaflan kimselere
serseri ›tlak olunur. Çal›flmaya muktedir iken tese’ülü vesile-i maiflet ittihaz
edenler dahi serseri addolunurlar”107 denilmek suretiyle serserili¤in tan›-
m› yap›lmaktad›r. Nizamnamenin ikinci ve üçüncü maddeleri serseri-
nin durumuna iliflkin tespitlerin ve buna ba¤l› olarak muhakemenin
nas›l yap›laca¤›na aç›kl›k getirmektedir. Buna göre zab›taca icra k›l›na-
cak tahkikat üzerine serseri oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra “derdest olunan
eflhas yirmi dört saat zarf›nda evrak-› tahkikiyesiyle birlikte müdde-i umumi-
li¤e teslim olunacaklard›r (2. madde)”. “fiahs-› maznunun netice-i muhake-
meye kadar zab›ta dairesinde al›konulmas› z›mn›nda müdde-i umumi tara-
f›ndan müzekkere verilib evrak› derhal mahkemeye tevdi olunur. Evrak›n
tevdiinden itibaren nihayet yirmi dört saat zarf›nda icra-y› muhakemeye mü-
bafleret olunacakt›r (3. madde)”.108

4., 5., 6. ve 7. maddeler ise mahkeme taraf›ndan serserili¤i sabit
olanlar›n nerelere, ne kadar süreyle istihdam olunacaklar›, istihdam
ücretleri hakk›nda uygulanacak esaslar› içermektedir. “Bi-l muhakeme
serserili¤i sabit olan flahs›n umur-u nafia veya belediyede veyahud müessesi-
sat-› umumiyenin birinde iki mahdan dört maha kadar istihdam›na ve bu sü-
renin icras›na lede’l-tedar imkâns›zl›¤› görüldü¤ü takdirde memleketine veya
ifl bulmas› mümkün olan bir mahal-i münasibe sevk ve i’zam›na birlikte ka-
rar verilecektir. ‹fl bu karar kabil-i istinaf ve temyiz olmay›p derhal icra olu-
nacakt›r (4. madde)”. “Madde-i sab›kta beyan olunan istihdam ücret-i ma-
rufenin n›fs› istihdam eden idare taraf›ndan verilmek flart›yla o belde dâhilin-
de veya civar›nda serserinin çal›flt›r›lmas›ndan ibarettir. Ancak mahal-i bey-
tuteti olmayanlara idare-i mezkûre taraf›ndan yatacak bir mahal gösterile-
cek ve bu takdirde serseriye ücret-i marufenin yaln›z salisi ita olunacakt›r
(5. madde)”. “Madde-i sab›ka vechle istihdam› mümkün olmayan serseri-
nin i’zam olunaca¤› mahal zab›ta ile bi’l-muhabire müdde-i umumi taraf›n-
dan tayin olunduktan sonra icabat› zab›taca icra olunur. Mahkum-u aleyh
esbab-› makbule beyan›yla bir mahal tayin eder ve zab›taca mahzur gösteril-
mezse kendisinin arzu etti¤i mahale gönderilir (6. Madde)”. “Müddet-i is-
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107 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 10, madde 1].
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tihdam›n› ikmal veyahud müddet-i mezkûre zarf›nda bir vas›ta-› maiflet te-
darik ve temin eden serseriler müdde-i umumilikçe kayd›na iflaretle serbest
b›rak›lacakt›r (7. Madde)”.109

8. madde ise “hizmetinden firar veya imtina eden veyahud bir sene
zarf›nda mükerrir olan serseriler[in] derdest edildiklerinde üçüncü madde
mucibince zab›ta dairesine gönderilip muhakemeleri bilâ-icra üç aydan bir
seneye kadar nefy olunacaklar›[na]”110 iliflkindir. Nizamnamenin 9. mad-
desinde ise “zab›taca flüpheli addolunan mahallerde dolaflmay› itiyat eden
veyahud dai-i flüphe ahval ve harekatda bulunan serseriler[in] on üçüncü
maddede muharrer usule tevfikan bi’t-tevkif muhakemeleri icra olunarak bir
haftadan alt› maha kadar hapis veyahud üç mahdan iki seneye kadar nefyo-
lunacaklar[›n›]” ifade etmektedir.111

Nizamnamenin ikinci fasl› onuncu ve on birinci maddelerden
oluflmakta olup mazanne-i sû’ hakk›ndad›r. Üçüncü fas›l ise onikinci
maddeden yirmibirinci maddeye kadar serseri ve mazanne-i sû’ olanla-
ra ait hükümleri birlikte içermektedir. 

On ikinci madde h›rs›zl›k yapan serserilerle ilgili olup “Ketm-i hü-
viyet (kimli¤ini gizlemek) maksad›yla her ne suretle olursa olsun tebdil-i k›-
yafet etmifl olanlar veyahut üzerlerinde i¤e ve çengel ve maymuncuk gibi ki-
lit ve kap› ve pencere küflad ile h›rs›zl›k ve ceraim-i saire irtika›na ve mesa-
kin ve dükkanine duhule medar olacak alet ve edevat bulundu¤u halde eflya-
y› mezkureyi evvel zaman bir maksad-› meflruiyeye mebni tafl›d›klar›n› ispat
edemeyenler serseri makulesinden ise befl kamç›dan yirmi kamç›ya kadar
darp olunduktan sonra dokuzuncu madde mucibince mücazat edilir yahut
buna bedel bir aydan bir seneye kadar hapis olunur” fleklinde hükmü içe-
rir.112 On üçüncü madde ise serserilerin fiili sald›r› sonucu iflledikleri
suçlara ait hükmümdür. “Eflhasa fiilen taarruz veya tehdit eyleyen serseri-
ler 10 deynekten 30 deyne¤e kadar darp olunduktan sonra 9. madde muci-
bince mücazat edilir veya buna bedel bir buçuk aydan bir buçuk seneye ka-
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109 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 10, madde 4-7].
110 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 10, madde 8].
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dar hapis olunur”.113 On dört ve on beflinci maddeler bir önceki iki
maddenin cezai bak›mdan icra olunmas›yla ilgilidir. On alt›nc› madde
ise serserilerin ebeveynleri ile ilgili ve hayli önemli bir hükmü ifade et-
mektedir. Bu maddeye göre, 15 yafl›n› ikmal etmeyen çocuklar serseri ad-
dolunamazlar. Bu kabil çocuklar ebeveyni veyahut fler’an infak ve terbiyele-
riyle mükellef olan akrabas› muktedir olduklar› halde infak etmezler ve flu-
rada burada serseriyane dolaflmalar›na müsaade ve müsamaha ederlerse 20
kurufltan 300 kurufla kadar ceza-yi nakdi al›n›r veyahut buna mukabil 24
saatten 15 güne kadar habis ile mücazat edilirler.114 On yedinci madde ise
“15 yafl›ndan afla¤› çocuklar› istifade maksad›yla teseül’e sevk ve teflvik
edenler hakk›nda madde-i sab›kdan muharrer ceza-i nakdi ve habis cezala-
r›[n›n] birlikte hüküm olunaca¤›[na]” dairdir.115 On sekizinci madde de
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113 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 11, madde 13].
114 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 11, madde 16]; Bu mad-

de üzerinde çok tart›fl›lm›flt›r. Meclis-i Mebusan’a sunulan “Serseri ve mazanne-i sû’
olan eflhas hakk›nda adliye encümenince kaleme al›nan mazbata ile kanun layiha-
s›nda” konuyla ilgili flu ayr›nt›lar hayli önemlidir: “Serseriler hakk›nda hükm-ü kanu-
nun tadbik olunamayaca¤› ve on befl yafl›n› ikmal etmemifl çocuklardan bir çok serseri mev-
cud olup bunlar ale’l-ekser sirkatlerle ceraim-i mümailede gözcülük ve rehberlik ettikleri
halde kanunen hapisleri tecviz olunamamas› yüzünden mahzur-u kesire meflhud[dur] (…)
ve Dersaadet’te geçen bir buçuk sene zarf›nda zab›tadan müdde-i umumili¤e yirmi befl ser-
serilik maznunu teslim edilip yaln›z on befl mahkûm oldu¤u ve mahkûmlardan istinaf ve
temyiz istidas›nda bulunanlar olmad›¤›” ifadesi dikkat çekicidir. Bu durum çocuk yafl-
taki serserilerin h›rs›zl›k yapmalar›n›n ard›ndan bir cezai yapt›r›ma tabi tutulmama-
s›n›n da yaratt›¤› s›k›nt›y› ortaya koymas› aç›s›ndan hayli önemlidir. Meclis-i Mebu-
san’da konuya iliflkin Avrupa’daki örnekler de sunulmufltur. “tahsil ve terbiyeden mah-
rum ve bir tak›m namdar sariklerin flunun bunun akçe ve eflyas›n› çalmakla meflgul olan
bu gibi genç eflhastan kanun-u ceza ahkâm›na göre on üç yafl›nda bulunanlar› sabi addo-
lunarak iflledikleri ceraime mahsus cezadan istisna edilmifl ve on üç yafl›ndan on befl yafl›-
na kadar olanlar baz› müsâadat-› cezaiyeye tabi tutulmufl olduklar›ndan sariklerin bu k›s-
m› hakk›ndaki ›slahiye ve tedibiye büsbütün müflkilata maruz kalm›flt›r. ‹ngiltere’de bu gi-
bi flirret-i müstemire ashab›na mücazat-› habisiyeden baflka mütenevvi mücazat-› cismani-
ye dahi tatbik edildikten sonra Londra vesair flehirlerde eflirran›n mikdar› külli azalm›fl ol-
du¤u Fransa matbuat› itiraf etmektedir. Japonya ve Amerika gibi memalik-i mütemeddine-
de bu usul-ü merr’i-ül icra olarak fevaid-i matlube-i inzibatiyenin istihsal eyledi¤i ve usul-
ü mezkureyi henüz tatbik etmemifl olan Fransa ise ceraim-i müdhiflenin günden güne teza-
yid etmekte oldu¤u ve flu aral›k Almanya’da baz› erbab-› flirret bir t›ynet-i hunharvari ola-
rak Berlin sokaklar›nda insanlar› bila-sebeb itlafa kadar vard›klar› yine matbuat›n cümle-
yi beyanat›ndand›r.” BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 4].

115 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 11, madde 17].



ecnebi serserilere iliflkindir. Maddeye göre serseri ve mezanne-i sû’ tak›-
m›ndan olan eflhas ve tebea-y› ecnebiyyeden olduklar› halde mücazat-› mah-
kumeleri icra edildikten sonra zab›taca memalik-i osmaniyeden tard ve ihraç
olunacakt›r.116 Ondokuz ve yirminci maddeler serserilere darp cezas›n›n
hangi durumlarda ve nas›l uygulanaca¤›na iliflkindir. Yirmi birinci ve
yirmi ikinci maddeler ise söz konusu kanunun yürürlü¤e girmesi ve uy-
gulanmas›n› içermektedir.117

Serseri kanunun yürürlü¤e girmesindeki temel amaç “serserili¤in
ceraimden addolunmamas› ve cezadan ziyade tedabir-i ›slahiyye kabilinden
ahkam›n” uygulanmas›d›r. Toplum huzur ve güvenli¤inin sa¤lanmas›n-
dan baflka serserileri çal›flmaya al›flt›rarak ›slah etmek yöntemi kanu-
nun en önemli esaslar›ndand›r.118 Serseriler, yüzünü “garb›n en müterak-
ki addolunan memalikine” yani bat›ya dönmüfl Osmanl› devleti için pek
çirkin bir görüntüye neden olmaktad›r. Bu nedenle “‹nsan›n çocukken
ald›¤› terbiye bütün müddet-i ömründe saik ve rehber-i harekât› olaca¤› ve
binaenaleyh bir memlekette ›tfal›n talim ve terbiye-i sahihelerine ne kadar iti-
na olunursa erbab-› faziletinde o nispette tezayid ve ashab-› ceraimin ise te-
nak›s edece¤i umumun malumu oldu¤undan hükümetçe bu babda mesai-i
cedideye sarf›n›n ve fedakârl›k ihtiyar›n›n en mükemmel ahkâm-› cezaiyeden
daha müessir ve esasl› olaca¤›ndan”119 Osmanl› devleti hay›r ve yard›m
kurumlar›yla serserileri hem topluma kazand›rmak ve hem de ›slah
ederek bu sorunla mücadelesini daha kararl› sürdürmek istemifl olma-
l›d›r.

Serserilerin muhakemesinden sonra memleketlerine gönderilme-
si ya da ‹stanbul d›fl›na ç›kar›lmas› önlemi ve bu kiflilerin tekrar geri
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116 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 11, madde 18].
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118 Meclis-i Mebusan’a sunulan serseri ve mazanne-i sû’ olan eflhas hakk›nda adliye

encümenince kaleme al›nan mazbata ile kanun layihas›nda konuyla ilgili “serseri-
ler hakk›ndaki kanun beyan eder ki bir ceza olmaktan ziyade muamele-yi tehzibiye ve ›s-
lahiye kabilindendir. (…) serserilik bir cürm-ü adi olmayub (…) mümkün oldu¤u kadar
tembelleri çal›flma¤a al›flt›rmak hususundaki faide-i külliye-i içtimaiye takib olunmas›” ifa-
desine yer verilmifltir: BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s.
3].

119 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [ s. 12].



dönmelerinin önlenmesi için gönderildikleri vilayetlerin haberdar
edilmesi yöntemi kesintisiz devam etmifltir. Osmanl› devletinin son za-
manlar›nda bir aral›k serserilerin bafl›bofl dolaflmak ve kad›n ticareti
yapmak gibi eylemlerinin artmas› nedeniyle k›smen flüpheli flah›slar-
dan say›lm›fl ve ‹stanbul’da mevcut olan örfi idarenin s›n›rlar› içerisin-
de tutulmaya çal›fl›lm›fllard›r. ‹stanbul d›fl›na gönderilen bu nitelikteki
insanlar›n ise gittikleri yerden ‹stanbul’a dönmek bir yana bulunduk-
lar› yerden k›p›rdamamalar›n›n sa¤lanmas› istenmifltir.120

Serserilerin takip ve denetimi ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün
sorumlulu¤unda olup özellikle Beyo¤lu ile Üsküdar Emniyet Müdür-
lükleri bu konuda önemli görevler üstlenmifltir.121 Serseri Kanunun 4.
maddesi uyar›nca bir flahs›n serseri olup olmad›¤›na mahkeme karar
verdikten sonra durum müdde-i umumilik [savc›l›k] arac›l›¤›yla Emniyet
Müdürlü¤üne bildirilmektedir. Bu süreç sonunda serserinin ›slah edil-
mesi amac›yla “umur-u nafia ve belediye veya müessesat-› umumiye” yani
bay›nd›rl›k alan›nda ya da ‹stanbul’da bir devlet iflletmesinde istihda-
m›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r. ‹stanbul’da istihdam›n›n mümkün
olmad›¤› durumlarda “flehremanetiyle bi’l-muhabere kararlaflt›r›larak
memleketine veya ifl bulmas› mümkün olan bir mahal-i münasibe sevk ve
i’zam›” yoluyla bir iflle meflguliyeti sa¤lanm›flt›r.122

Serseri Nizamnamesi serserilerin istihdam›na iliflkin esaslar› da
ayr›nt›l› bir flekilde içermektedir. Ayr›ca söz konusu kanunun uygulan-
mas›ndan ayr› olarak serserilerin ›slah› için askerlik yapt›r›labilece¤ine
iliflkin yaflanan baz› istisnai durumlar da hayli dikkat çekicidir. On do-
kuz yafl›ndaki Eskiflehirli Mahmud bin Aziz üç yafl›nda annesiyle bir-
likte Eskiflehir’den ‹stanbul’a gelerek on alt› yafl›na kadar So¤uk Çefl-
me Yokuflu’ndaki Ziya Pafla kona¤›nda yaflam›fl, annesinin ölümünden
sonra konaktan ayr›lmak zorunda kalm›fl ve kimsesi olmad›¤› için de
serseri olarak ‹stanbul’da yaflamaya devam etmifltir. Mahkemece “ifade-
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si ve zab›t varakas› mündericat›yla” serserili¤i sabit olan Mahmud mah-
kemeye ç›kar›lm›fl ve “serseri nizamnamesinin dördüncü maddesi mucibin-
ce umur-u nafiada iki mah [ay] istihdam›” istenmifltir. Ancak Birinci Ce-
za Dairesi’nde icra k›l›nan mahkemesi esnas›nda “[Eskiflehirli Mahmud]
hüsn-ü r›zas›yla gönüllü olarak vezaif-i askeriyeyi ifa etmek üzere Yemen’e
gönderilmesini ifade ve istirham etmesine mebni Harbiye Nezareti celilesine
kabulü halinde sevk ve i’zam› taht-› karara al›nm›fl[t›r]”. Mahmud’un bu
durumu serserilerin istihdam›na iliflkin bir istisna olmal›d›r. Çünkü
Mahmud’la birlikte ayn› mahkemede serserili¤i sabit olan di¤er birkaç
serseri hakk›nda nizamnamenin ilgili maddelerince iki ya da dört ay
aras›nda de¤iflen zamanlarda bay›nd›rl›k ifllerinde istihdamlar›n›n sa¤-
lanmas› için muamelelere bafllanm›fl ancak Mahmut hakk›nda verile-
cek karar Harbiye Nezareti’yle olan yaz›flmalar dolay›s›yla bir süre ge-
cikmifltir. Resmi yaz›flmalar sonunda Mahmud’un “cihet-i askeriyeye
bafllamas›na karar verilmifl (…) merkez kumandanl›¤›na teslim k›l›nm›fl an-
cak tezkere-yi Osmaniyesi olmad›¤› ve zikr olunan tezkere-yi Osmaniye ib-
raz edilmedikçe bu gibiler hakk›nda muamele-yi icras› kabil olamayaca¤› ve
tezkere-i Osmaniyesi olmamas› itibariyle gönüllü kayd› cihetine gidilemedi¤i
beyan›yla Merkez kumandanl›¤›ndan gönderilen Mahmud hakk›nda serseri
muamelesi icra k›l›nmak ve müdde-i umumili¤e sevk edilmek üzere Beyo¤lu
merkez memurlu¤una i’zam›[na]” karar verilmifltir. Anlafl›ld›¤›na göre
Eskiflehirli Mahmud bin Aziz’in serserili¤inin tespitinden sonra kanun
gere¤ince iki aydan dört aya kadar umur-u nafia veya belediyede veyahut
müessesat-› umumiyenin birinde istihdam edilmek yerine gönüllü askerlik
yapma iste¤i kabul edilmifl ancak tezkere-i Osmaniyesi yani nüfus tez-
keresi bulunmad›¤› için memleketine geri gönderilmek zorunda kal›n-
m›flt›r.123

Serseri Nizamnamesinin 4. maddesi gere¤i serserilerin bir iflte is-
tihdam› iki aydan dört aya kadard›r. ‹stihdamlar “zorla” ama “ücret kar-
fl›l›¤›nda” olmaktad›r. Baz› durumlarda serserilerin istihdam edilme sü-
relerinin alt› aydan iki seneye kadar da ç›kabildi¤i tespit edilmektedir.
“Mahkûmiyet” gere¤i uygulanan bu yöntemin ayr›nt›lar› muhakeme
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neticesinde serseri olduklar› kesinleflmifl olan bir tak›m flah›slar›n Se-
lanik yoluyla Manast›r vilayetine gönderilerek mahkûmiyetleri müd-
detince vilayet dâhilinde infla edilen yollarda çal›flt›r›lmalar› örne¤in-
den hareketle incelenebilir. Söz konusu serserilerin say›s› on bir kifli
kadard›r ve bir ya da iki sene müddetle yollarda istihdam olunan asakir
gibi ücretle çal›flt›r›lmak üzere Manast›r vilayetine nefy [sürgün] edil-
mifllerdir. Serseri nizamnamesine göre iki ya da dört ay kadar istihdam
edilmeleri gerekirken söz konusu serserilerin yollarda çal›flt›r›lma süre-
lerinin bir ya da iki sene olarak belirlenmesi nizamnamenin 8. ya da 9.
maddelerinin uygulanm›fl oldu¤una iflaret etmektedir.124

Bununla birlikte bu taflra kentlerinde de istihdam imkân›n›n sa¤-
lanamamas› durumunda serserilerin XVI. yüzy›l ve sonras›nda oldu¤u
gibi genellikle ‹zmit üzerinden memleketlerine gönderilme uygulama-
s›n›n devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. ‹stanbul Emniyeti ço¤u zaman ser-
serileri vapura doldurup ‹zmit’e yollayarak sorunu kolayca bafl›ndan
savma e¤ilimini sürdürmüfltür. Ancak bu sorun ‹zmit Mutasarr›fl›¤›n›n
bafl›n› hayli a¤r›tacak ve mutasarr›fl›k kendince bu uygulamaya karfl›
direnifl yöntemleri sergilemeye çal›flacakt›r. Örne¤in Ni¤deli Ömer
fiükrü ve Karahisarl› Ali, fakir, hasta ve sakat olduklar› ve ayr›ca sevk-
leri için tahsisat da verilmemifl oldu¤undan dolay› ‹zmit Liva ‹dare
Meclisi’nin karar›yla ‹stanbul’a iade olunmufllard›r. Söz konusu bu du-
ruma iliflkin ‹zmit Mutasarr›fl›¤›n›n Emniyet-i Umumiye Müdüriye-
ti’ne 26 Eylül 1909 tarihli flu yaz›s› bir ultimatom niteli¤indedir: “Bu
kabil kesan›n burada [‹zmit’te] durdurulmas› ve para olmad›kça sevkleri ka-
bil olamayaca¤›na binaen masarif-i nakliyesi temin olunmayarak gönderi-
lenlerin iadesi zaruri oldu¤u gibi bu gibi fakirlerin beyhude yere izam ve ia-
desiyle ifltigale mahal kalmamak üzere iktizas›n›n ifas› temenni olunur efen-
dim”. ‹stanbul Polis Müdüriyeti bir süre sonra memleketlerine sevk
edilmek üzere ‹zmit’e vapurla yüze yak›n dilenci gönderecek ve ‹zmit
Belediyesinden bunlara ekmek verilmesini isteyecektir. ‹zmit Mutasar-
r›fl›¤› “‹zmit Belediyesi’nin ancak buran›n belediye ihtiyaçlar›ndan mükellef
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124 BOA. DH. MKT. 2851/ 49, 2 C 1327 (21. 06. 1909); ve ayr›ca bkz. BOA., ‹.
KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [8 ve 9. maddeler].



oldu¤unu ve bu flah›slara ekmek vermenin belediyenin vazifesi olmad›¤›n›”
ve ço¤u kör topal olan dilencilerin sevk masraflar›n›n karfl›lanamaya-
ca¤›, söz konusu dilencilerin kuvvet yoluyla da sevkleri mümkün ola-
mad›¤›ndan açl›k ve sefalet içine düflen dilencilerin “ikide bir hüküme-
te gelerek a¤lamakta ve s›zlanmakta olduklar›ndan” flikâyet etmeyi uzunca
bir süre sürdürmüfltür. “E¤er yar›na kadar tayin ve masarif-i sevkiye veril-
mez ise ba-mecburiyet” bu dilencilerin serbest b›rak›lacaklar› Dâhiliye
Nezareti’ne 8 Eylül 1909 tarihli telgrafla bildirilmifltir. Bu konu ‹stan-
bul Emniyet Müdürlü¤ü ile ‹zmit Mutasarr›fl›¤› aras›nda bir süre sür-
tüflmeye neden olacak ve nihayet Dâhiliye Nezareti’nin ‹zmit Muta-
sarr›fl›¤› lehine müdahalesiyle bir çözüme kavuflturulacakt›r.125

Serserili¤i mahkeme taraf›ndan kabul edilen flah›slar›n çok az bir
k›sm›n›n istihdam› sa¤lanabilmifltir. ‹stihdam edilen serseriler de daha
çok yol ya da maden ifllerinde çal›flt›r›lm›fllard›r. Osmanl› hükümetinin
serserilerin istihdam› için öncelikli olarak yol yap›m› veya madenler-
de çal›flt›r›lmalar›n› tercih etmesinin nedenleri aras›nda bunlar›n a¤›r
ifller olmas›, di¤er ifllere göre daha fazla cayd›r›c›l›¤›n›n bulunmas› ve
‹stanbul d›fl›na gönderilmeleri için bir f›rsat olarak görülmesiyle yak›n-
dan ilgili olmal›d›r.126

Devletin serserileri bir ifle yerlefltirip onlar› çal›flmaya al›flt›rarak
›slah etmek gayretlerinin ço¤u zaman baflar›ya ulaflt›¤›n› söylemek zor
gibi görünmektedir. Biga Sanca¤› Mutasarr›fl›¤›n›n, 11 Kas›m 1909 ta-
rihli telgraf ile “liva dahilinde maden ocaklar› vesair darüss›nailer ve flose
tariki inflaat ve tamirat› olmad›¤›ndan sevk olunacak serserilere bu livada ifl
bulunamayaca¤›n›” bildirmesi bu bak›mdan dikkat çekicidir.127 Ayr›ca
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125 Nadir Özbek, agm., s. 39-40.
126 Serseri nizamnamesinin haz›rl›k aflamas›nda Meclis-i Mebusan görüflmelerinde ko-

nuya iliflkin öneriler içinde serserilerin a¤›r ifllerde çal›flt›r›larak ›slah edilmesi yön-
teminin Avrupa’dan örnek al›nd›¤›na iflaret eden kay›tlar flöyledir: “Memalik-i mü-
temiddinede serserileri al›flt›rmak için o gibi müesseselerde bir müddet a¤›r ve birinci ifller-
de istihdam ederler. Müddet-i mezkure zarf›nda say ve hidmetle isbat-› liyakat edenlere
bundan sonra bir zanaat talim edilerek bu suretle müesseseden huruclar›nda kendilerine
tedarik-i maiflet edecek vas›ta-y› münevviye temin edilmifl olur” BOA., ‹. KAN. 5 /
1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [s. 3].

127 Nadir Özbek, agm., s. 40.



“hükümet hesab›na ifllemekte bulunan Ergani ve Bulgar da¤›ndan baflka ma-
den olmayub, bi’l-cümle madenlerin mültezimlerin uhdesinde bulundu¤u”
da bir gerçektir.128 Serserilerin bu türden özel madenlerde çal›flt›r›lma-
lar› da ancak mahalli hükümetlerin maden mültezimlerine tavsiye su-
retiyle mümkündür. Ancak maden mültezimlerinin serserilerin ma-
denlerinde istihdam›na s›cak bakmamaktad›r. Orman ve Maden ve Zi-
raat Naz›r›’n›n Dâhiliye Nezareti’ne gönderdi¤i resmi yaz›s›nda asayi-
flin devam› aç›s›ndan serserilerin belli kazalardaki maden ocaklar›na
sevkinin zararl› olaca¤›na iflaret etmesi önemli bir baflka ayr›nt›d›r.129

Naz›r›n bu yaz›s› taflra yönetiminin serserilerin asayifli bozma tehdidi
karfl›s›nda ald›klar› tav›rla yak›ndan ilgili olmal›d›r. Bu durum ayn› za-
manda serserilerin ‹stanbul d›fl›na gönderilerek uygun alanlarda istih-
dam›n›n sa¤lanamamas›ndaki temel nedenlerden birine de iflaret ede-
bilir. Söz konusu resmi yaz›da serserilikle mahkûm olan baz› flah›slar›n
“ahval ve hüviyetleri meçhul ve sab›kal›” olduklar›ndan “Ere¤li vesair ma-
dende çal›flt›r›lmalar›ndan sarf-› nazar olunmas›” istenmifltir. Ayn› zaman-
da serserilerin istihdam edilmesinden sonra hâlihaz›rda madenlerde
çal›flan amelenin ifl ve maifletlerinin sektedar olaca¤›na ve bunun da
flikâyetlere sebep verece¤i bildirilmifltir.130

‹stanbul’un flüpheli flah›slar› olarak görülen serserileri çal›flt›rmak
bahanesiyle ‹stanbul’dan uzaklaflt›rmak gerekiyorsa da gönderilmeleri
planlanan baz› vilayetlerin serseri tayfas›n› kabul etme ve onlara bir ifl
bulma yönünde çok isteksiz oldu¤u da gözden kaçmamaktad›r. Özellik-
le Ankara Vilayetinden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 15 Mart 1910
tarihli telgrafta “dahil-i vilayette hal-i haz›rda inflaat-› nafia ve ameliyat-›
saire olmad›¤› cihetle sevk olunacak serseriler için temin-i esbab-› maiflet ka-
bil olamayaca¤›” bildirilmektedir.131 Ankara yerel yönetimi, vilayet dâ-
hilindeki Kayseri, K›rflehir merkezleriyle Sivrihisar kazas›nda birkaç
tane hal› ve kilim tezgâh› oldu¤unu bu tezgâhlarda genelde kimsesiz
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128 BOA., DH. HMfi. 21/ 106, 16 ZA 1327 (30. 11. 1909).
129 Nadir Özbek, agm., s. 40.
130 BOA., DH. MU‹. 61-2/ 9, 21 S 1328 (04. 03. 1910).
131 BOA., DH. HMfi. 21/ 106, 16 ZA 1327 (30. 11. 1909).



k›z çocuklar› ve dul kad›nlar›n çal›flt›¤›n›, baz› tezgâh sahiplerinin de
eleman s›k›nt›s›n› kendi akrabalar›n› çal›flt›rma yoluyla giderdi¤ini be-
lirterek serseri olarak nitelenen bu kiflilere çal›flacak yer bulunmad›¤›-
n› ve kesinlikle Ankara vilayetine gönderilmemeleri gerekti¤ini resmi
bir yaz›yla bildirmekten de çekinmemifltir. ‹fl imkânlar›n›n daha iyi ol-
du¤u düflünülebilecek olan Adana Vilayeti de ayn› istekte bulunmak-
tad›r. Adana bir ziraat memleketi oldu¤undan zaten pek çok amelenin
u¤rak yeri olmas› nedeniyle önemli bir flehirdir. Ayr›ca Ba¤dat demir-
yolu inflaat›ndan dolay› külliyetli miktarda amele ayn› flekilde flehre
göç etmeyi sürdürmüfltür. Çok say›da iflçi göçü alan flehirde ayr›ca ser-
seri grubundan kimselerin bulunmas› kolluk kuvvetleri aç›s›ndan so-
run yaratacak bir neden olarak de¤erlendirilmifl ve bu yüzden böyle
kimselerin gönderilmemesi Dâhiliye Nezareti’nden aç›kça talep edil-
mifltir.132

Bab-› Ali’den Dâhiliye nezaretine gönderilen mektubi kalemi ev-
rak›na kay›tl› 1595 numaral› resmi bir belgede serserili¤i mahkemece
tespit edilen flah›sla ilgili “hidemat-› Osmaniye’den birinde iki mahdan
dört maha kadar istihdam olunaca¤›na dair serseri nizamnamesinin dördün-
cü maddesinde münderic ahkâm-› kanuniye mucibince hükümet taraf›ndan
derhal ifl bulmak mümkün olmayub da kendisi bir vesait-i maiflet tedarik et-
ti¤i halde yedinci madde hükmüne tevfikan kayd›na iflaretle serbest b›rak›l-
mas› laz›m gelip temin edemezse memleketine veya ifl bulmak mümkün olan
bir mahale sevk ve i’zam›na”133 iliflkin kay›t istihdam olanaklar›n›n sa¤-
lanamad›¤› durumlarda uygulaman›n bu do¤rultuda da gerçeklefltirildi-
¤ini düflündürmektedir. 
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132 Safiye K›ranlar, a.g.t., 123-124; Benzer bir durum Selanik vilayetindeki yankesici
ve serseri tak›m›ndan kurtulmak maksad› ile bunlar›n ‹flkodra'ya gönderilmesi an-
cak Selanik vilayetince gönderilecek olan bu tür eflhas›n an›nda iade edilece¤inin
‹flkodra vilayetinden bildirilmesi örne¤inde de izlenebilmektedir. ‹flkodra Vilaye-
ti’nden Selanik vilayetine gönderilen resmi yaz›da zaten ‹flkodra’da “bu misüllü efl-
has-› muz›rrenin kesretle mevcut oldu¤undan bu makule eflhas›n oraya gönderilmemesi
hususu” belirtilmifl ve serserilerin gönderilmesine ›srar edildi¤i takdirde bunlar›n
tekrar Selanik’e gönderilece¤i yaz›lm›flt›r. BOA., DH. MKT. 1573/ 106, 8 R 1306
(12. 12. 1888).

133 BOA., DH. MKT. 2885/ 40, 9 B 1327 (27. 07. 1909) [1595 numaral› yaz›flma].



Kanunun uygulanmas›na baflland›ktan bir süre sonra Dâhiliye
Nezareti, istihdam imkânlar› kesinlefltirilmeden serserilerin ifl bulma-
lar› muhtemel olan yerlere sevk edilmelerinin istenilen fayday› temin
etmedi¤ine iliflkin yaz›s› da hayli dikkat çekicidir.134 Bu nedenle serse-
rilerin baflta ‹zmir, ‹zmit, Trabzon, Beyrut, Selanik gibi ticaret merkez-
leri olmak üzere taflra kentlerine gönderilerek bir ifle yerlefltirilmeleri-
nin135 önceden planlanarak veya sistemli bir flekilde yap›lmad›¤›na ilifl-
kin çok say›da ipucu bulunmaktad›r. Bunlardan biri “Mevaki-i muhteli-
feden serserilikle mahkûm birçok eflhas[›n] Samsun’a gönderilmekde ve ken-
dilerine bir ifl bulunamamas›ndan dolay› serseriyane dolaflmakta olduklar›n-
dan [bu misüllülerin teksiri vezaif-i zab›tay› da iflgal etmekte oldu¤undan]
bahsle serserilikle mahkûm edilecek olanlar›n Ere¤li kömür madenlerine
sevkleriyle orada çal›flt›r›lmalar› lüzumu Trabzon Vilayeti’ne iflar k›l›nm›fl”
oldu¤una iliflkin bir resmi belgeden tespit edilmektedir.136

Serseri nizamnamesi yürürlü¤e girmesine ra¤men ekonomik yeter-
sizlikler nedeniyle gerekti¤i gibi uygulanamam›flt›r. Çünkü dilenciler
ve serseriler bir meslek sahibi olabilmeleri yönünde çal›flmad›klar› gi-
bi bu süre boyunca özellikle taflrada bar›nmalar› için gerekecek darüla-
ceze, gurabahane gibi kurumlar yayg›nlaflmam›flt›r. ‹stanbul’daki Darü-
laceze Kurumu ve Bursa’daki Refladiye Darülacezesi d›fl›nda bu konuy-
la ilgili herhangi bir kurum meydana getirilememifltir. Bu yüzden dev-
let ‹stanbul’daki dilenci ve serserilerden taflral› olanlar› Anadolu’ya
sürgün etmek gibi daha kestirme yolu benimseyerek sorunu kolay yol-
dan çözmeye çal›flm›fl ancak ayn› sorunun Anadolu’nun di¤er flehirle-
rine yay›lmas›na neden olmufltur.137

Dâhiliye Nezareti evraklar› aras›nda ‹stanbul’dan taflraya gönderi-
len birçok serseri örne¤ine rastlan›lmas›na ra¤men beklenenin tersine
Osmanl› baflkentinde serserili¤in önünün al›namad›¤› anlafl›lmaktad›r.
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134 Nadir Özbek, agm., s. 40.
135 BOA., DH. MKT. 1821/ 63, 14 fi 1308 (25. 03. 1891); BOA. DH. EUM. THR.
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Dahiliye Nezareti’nden ‹stanbul Valili¤i’ne gönderilen 25 Eylül 1909
tarihli yaz›da “tese’ülün men’i hakk›nda elyevm mer’i-ül-icra olan nizam-
name temin-i maksada kafi ahkam› muhtevi bulundu¤u ve Darülaceze bu-
nun için tesis edilmifl oldu¤u halde yine köprü üzerinde büyük caddelerde di-
lencilere tesadüf edilmekte ve flu hal pek çirkin bir manzara hâs›l ederek ah-
kam-› nizamiyenin tamamen tatbikine itina edilmedi¤ine delalet etmekte” ol-
du¤u belirtilmektedir. Dâhiliye Nezareti zab›ta memurlar›n›n uyar›l-
mas›n› ve emirleri harfiyen yerine getirmeyenler hakk›nda cezai ifllem-
ler yap›lmas›n› istemektedir. Yine bir baflka resmi yaz›flmada özellikle
ramazan ay›nda camiler önünde ve büyük caddelerde dilencilerin say›-
s›nda art›fl oldu¤u ve ars›z dilenci çocuklar taraf›ndan halk›n rahats›z
edildi¤i, bunun ola¤anüstü devriye tertibat›yla önünün al›nmas› gerek-
ti¤i belirtilmifltir. ‹stanbul’da dilencilerin say›s›n›n giderek artt›¤›n›
belirten bu örnekler dilencili¤e yönelik maddeler de içeren yeni 1909
tarihli Serseri Nizamnamesi’nin ‹stanbul’da dilencilik ve serserilik so-
rununa beklenen çözümü getiremedi¤ine iflaret etmektedir.138
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138 Nadir Özbek, agm., s. 42; Dilencili¤i bir “merhamet ticareti” olarak tan›mlayan
Ahmet Emin Nisan 1918 tarihli Vakit gazetesindeki yaz›s›nda dilencilik yapt›r›lan
çocuklar›n büyükler taraf›ndan ticari bir meta olarak kullan›ld›¤›na iflaret etmekte
ve flöyle devam etmektedir: “Medeniyetin en mühim ayar› insan hayat›na verilen k›y-
mettir. Seviye-i medeniyeyi insan hayat›na verilen k›ymetle ölçen bir ecnebi bu s›rada
memleketimize gelse ve sokaklarda dilendirilen çocuklar› görse bizim hakk›m›zda her hal-
de pekiyi hükümler vermez. Zaman›n ve vaziyetin fevkaladeli¤ini ileri sürerek kendimizi
bu hükümlerin mesuliyeti alt›ndan kurtaramay›z. (…)Zab›ta teflkilat› vezaif-i tabiyesine
dâhil bulunan bu meseleye seyirci kal›yor. Unutmayal›m ki, iflin içindeki cürm, kanunla-
r›m›z›n henüz men etmedi¤i dilencilik de¤ildir. fiehrimizin sokaklar›nda dilencili¤i bir top-
tan ticaret haline koymufl olan adamlar, büyüyecek ve yetiflecek birçok insan hayatlar›na
bir menfaat iktisad›yla bi’l-iltizam tecavüz ediyorlar. Bunu her kanun ve her memlekette
mer’i kavaid ahlakiye ef’al-i memnuadan addeder. fiehremaneti’nden bahse lüzum gör-
müyorum, Emanet, hayat-› umumiyeye aid meseleleri zaten kendisine vazife edinmedi¤i
için her türlü mesuliyetlerin fevkindedir. Çocuklar› himaye maksad-› mahsusuyla teflkil et-
mifl bulunan Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesinin de hissesine düflen vazifeyi ifa et-
ti¤i add olunamaz. Bunu itiraf etmek benim için ac› ve a¤›r bir fleydir. Çünkü cemiyetin
müessislerinden ve heyet-i merkeziyesi azas›ndan›m”. Ahmet Emin, “Sokak Facialar›”,
Vakit Gazetesi, 28 Nisan 1334 (1916); Serserilik ve dilencilik özellikle savafl sonra-
s› dönemlerde yaflanan sosyal ve ekonomik s›k›nt›larla birlikte daha da vahim bir
hale gelmektedir. 1919 tarihli Tasvir-i Efkâr gazetesindeki “Dilenciler toplan›yor
mu?” bafll›kl› yaz›da flu ayr›nt›lar dikkat çekmektedir: “Darü’l-acezeye yaln›z 6 dilen-
ci gönderilmifl, sokaklarda sefil ve sergerdan dolaflan sailenin toplatt›r›larak Darü’l-aceze-



Ecnebi serseriler sorunu

Memalik-i Osmaniye’den olmayan serseriler ise Osmanl› devlet ve
toplumu taraf›ndan flüpheci bir yaklafl›mdan hareketle ciddi bir tehdit
unsuru olarak alg›lanm›fl gözükmektedir. Osmanl› devletinin resmi ya-
z›flmalar›nda bu türden serserilere “ecnebi serseriler” denilmifltir. Özel-
likle Osmanl› devletinin hayatta kalma mücadelesi verdi¤i II. Abdül-
hamit döneminde Romanya sefiri taraf›ndan kaleme al›nan bir layiha-
da Osmanl› devletindeki ecnebi serserilerin durumlar›, soruna iliflkin
güvenlik önlemlerinin art›r›lmas› ve ecnebi serserilerin ülke d›fl›na ç›-
kar›lmas› gere¤i flu sat›rlarla anlat›lmaktad›r: “Memâlik-i fiâhâne flehr ü
kasabât›nda emniyyet-i umûmiyyenin f›kdân› gibi Devlet-i Âliyyenin flân ve
i’tibâr›na irâs-› halel ider hiçbir fley yokdur. Vâk›â flu hâl-i zarûrenin dâhi dâ-
hil-i küllisi var ise de en ziyâde (…) her tarafdan tard olunub Memâlik-i fiâ-
hâneye müstevli olan ecnebi serserilerinin kesretidir. Henüz tamam›yle gice
olmazdan yirmifler otuzar neferden mürekkeb bölük bölük kollar beyhûde
Be¤o¤lu büyük caddesinde dolafl›yorlar. Halbûki tenha mahalleler kâmilen
gözedilmelidir. Gezen kollar yaln›z üç kifliden ibâret olmal› ve bunlar flehrin
kâffe-i mahallât›n› dolaflmal›d›r. Bir de gayet nâk›s bir sûretde icrâ’ olunan
flu kollar hidmetine daimâ teftifl ve nezâret itmek üzere ba’z› zabitân›n süvâ-
ri olarak gezmeleri laz›md›r. (…) Emniyyet-i umûmiyyenin f›kdân›ndan do-
lay› süferây-› ecnebiye taraf›ndan mazhar-› ta’riz olan hükümet-i seniyye sü-
ferâ-y› mümâ-ileyhüm kendi devletlerinin serseri makûlesinden olan eflhâs›
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ye sevk olunaca¤› hakk›ndaki kararlar üzerine bu hususta ne yap›laca¤›n› anlamak mak-
sad›yla bir muharririmiz Dar’ül-aceze Müdürü Ferid Bey’e müracaat ve bu hususta ma-
lumat talep etmifl atideki cevab› alm›flt›r. 8 Temmuzda fiehremaneti Mektupçulu¤u tara-
f›ndan telgrafla dilencilerin Darü’l-acezeye sevki flehremanetince mukarrer oldu¤undan
yatak ihzar edilmesi emr olunmufltu. Cevaben 50 yata¤›n haz›r oldu¤unu bildirdim. O
günden bugüne 150 yatak ihzar olundu¤u halde ancak 6 dilenci gönderildi. Geçen gün
Tercüman-› Hakikat gazetesinde S›hhiye Müdür-ü Umumisi Abdullah Cevdet Bey’in so-
kaklarda dilencilerin sürünmesinden bahis baz› beyanat› mündericti. Hâlbuki gönül arzu
ederdi ki, bu husustaki neflriyat yerine icraata bafllan›ls›n ve bafllang›ç olarak da elyevm
haz›r bulunan 150 yatak olsun doldurulsun. Benim bu husustaki fikrime gelince, dilenci-
lik meselesi memleketimizde yeni bir derd de¤ildir. Harbin senelerce süren sefalet ve zaru-
retleri bu derdi daha had ve vahim bir safhaya sürüklemekten baflka bir netice vermedi”.
“Dilenciler Toplan›yor mu?” bafll›kl› yaz›, Tasvir-‹ Efkar Gazetesi, 26 Temmuz 1335
(1919).



memleketlerinden tard ve teb’id itdikleri misüllü Devlet-i Âliyyenin dâhi flu
hakk›n› tûl-i müddet red ve inkâr idemeyeceklerini yoluyla tefhim itmelidir.
Hatta ba’z› devletlerde ashâb-› haysiyet ve servetden ba’z› adamlar bile
mümzâ sosyalist efkâr›nda bulunduklar› zann olundu¤u içün tard ve teb’id
olunurlar”.139

Söz konusu layihan›n sunulmas›ndan k›sa bir süre sonra 1909 y›-
l›nda Osmanl› devletinin yürürlü¤e koydu¤u Serseri Nizamnamesi’nde
“Serseri ve Mazanne-i sû’ tak›m›ndan olan eflhas tebaa-y› ecnebiyyeden ol-
duklar› halde mücazat-i mahkumeleri icra edildikten sonra zab›taca Mema-
lik-i Osmaniye’den tard ve ihraç olunaca¤›” kararlaflt›r›lm›flt›r.140 Nizam-
namenin yürürlü¤e girmesinden sonra Dâhiliye, Hariciye ve Adliye
nezaretlerine gönderilen resmi yaz›lardan birinde “ecnebi serseriler”
hakk›nda uygulanacak bu kanun hükmünün nedeni “Meclis-i Mahsus-
u Vükelada lede’l-mütala mezkûr nizamnameden maksad asayiflin muhafa-
zas›yla beraber evlad-› vatandan serserili¤i itiyad edenlerin [al›flkanl›k haline
getirenlerin] ›slah-› ahvali ve bir ifl ile ifltigali maddeleri olup bu ise bi’t-tabi
hayli mesarif ve külfeti müstelzim ve tebaa-y› ecnebiyeden olan serseriler için
Hükümet-i Osmaniyece bir gûne mesarif ve külfet-i ihtiyar›na [masraf ve
külfetine katlanmaya] mahal olmad›¤› derkar bulunmas›na nazaran tebaa-y›
ecnebiyeden serserili¤i sabit olup da müstelzim mücazata bir gûne cürm-ü ir-
tikab etmemifl olan eflhas›n bir ifl ile ifltigali ve saire için beyhude mesarif ve
külfet-i ihtiyar edilmeyerek ahkâm-› kanuniye ve selahiyet-i ahdiyeye tevfi-
kan mensup olduklar› konsolatolar›n malumat›yla memalik-i Osmaniyeden
ihraçlar› cihetine gidilmesi”141 ifadeleriyle aç›kl›k kazanmaktad›r. Ancak
Sefaret-i Ecnebiye [Fransa, Rusya, Avusturya, Almanya, ‹talya, ‹ngilte-
re ve Flemenk elçilikleri] “hiçbir kanunun tebaalar›na tatbik olunamaya-
ca¤› hakk›ndaki itiraz›yla” söz konusu Serseri Nizamnamesi’nin Osman-
l› ülkesinde yaflayan halklar› için “en feci ve en fledid ceza olan harp ce-
zas›” olarak uygulanmas›ndan da büyük endifle duymufltur. Osmanl›
Hükümet Müflaviri konuya iliflkin kaleme ald›¤› resmi yaz›s›nda harp
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139 Mustafa O¤uz, “Romanya Sefirinin, Osmanl› Devlet Nizam› Hakk›nda II. Abdül-
hamid'e Takdim Etti¤i Lâyihas›”, Karadeniz Araflt›rmalar›, 26, 2010, s. 104.

140 BOA., ‹. KAN. 5 / 1327/R-1, 19. R. 1327 (10. 05. 1909) [3 Fas›l/ 18. madde].
141 BOA., BEO. 3714/ 278484, 23 S 1328 (06. 03. 1910).



cezas›n›n yabanc› ülkelerde yaln›z cinayet iflleyenler, mürtekibler vb.
flah›slar hakk›nda tatbik olundu¤unu vurgulad›ktan sonra “serseri ol-
mak üzere derdest olunan flah›s bu kabil cezay› irtikab etmemifl farz olunur
flayed böyle bir cürm irtikab etmifl ise o eflhas mücrim olup serseri de¤ildir”
diyerek serseri nizamnamesinin harp cezas› uygulamas›yla bir iliflkisi-
nin olmad›¤›n› bildirmifltir.142

Eldeki veriler ecnebi serserilere uygulanacak muamelenin bir an-
da Osmanl› hükümetini u¤raflt›ran bir uluslar aras› sorun haline geldi-
¤ine iflaret etmektedir. Osmanl› yönetimi ecnebi serserilerle ilgili ka-
nun hükmünün Osmanl› hükümetindeki tüm yabanc›lar için uygula-
naca¤› konusundaki tavr›n› korurken ayn› zamanda yabanc› ülkelere
“düvel-i ecnebiyye Paris muahedenamesiyle muahedat-› ticariyeyi imza et-
mekle devlet-i aliyyenin umur-u dâhiline müdahale etmemeyi taahhüd” de
bulundu¤unu ›srarla yinelemeyi sürdürmüfltür.143 Osmanl› hükümeti
ecnebi serserilerle ilgili hükmün bulundu¤u Serseri Nizamnamesi’nin
on sekizinci maddesini uygulamaktan vazgeçmeyece¤ini Bab-› Ali Hu-
kuk Müflavirli¤i’nde kaleme al›nan resmi bir yaz›yla yabanc› ülke sefa-
retlerine göndermifltir. Söz konusu resmi yaz›da “geçen sene neflr olunan
kanunun on sekizinci maddesi ahkâm›nca serseri ve mazanne-i su’ tak›m›n-
dan olan eflhas-› tebaa-y› ecnebiyyeden olduklar› halde mücazat-› mahkume-
leri icra edildikten sonra zab›taca memalik-i osmaniyeden tard ve ihrac› mu-
karrer olup (…) emniyet-i umumiye idaresince bilhassa serseri ve mazanne-
i su’ güruhundan bulunan ecnebiler hakk›nda tedabir-i cezaiyenin elzem ol-
du¤u ve tatbik ve icras› caizdir” denilmifltir.144

Bununla birlikte Avrupa ülkelerinde yürürlükte olan “Serserili¤in
Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› Hakk›ndaki Kanun”larda ecnebi serserile-
re iliflkin “mahkeme karar›yla serseri ilan olunan kimseler[in] ecnebi tabi-
iyetinde iseler hükümet karar›yla s›n›r d›fl› edilebilecek[lerine]”145 dair bir
maddenin yer almas› ise Avrupa’n›n bu konuda gösterdi¤i tepkinin
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142 BOA., BEO. 3714/ 278484, 23 S 1328 (06. 03. 1910).
143 BOA., BEO. 3714/ 278484, 23 S 1328 (06. 03. 1910).
144 BOA., HR. HMfi. ‹fiO. 191/ 93, 26 Z 1328 (29. 12. 1910) ve ayr›ca bkz. BOA.,

HR. HMfi. ‹fiO. 191/ 99, 20 N 1328 (24. 09. 1910).
145 Halim Alyot, agm., s. 182-188.



Osmanl› devletindeki siyasal ç›karlar›na dayal› kayg›lar›ndan kaynak-
land›¤› izlenimini güçlendirmektedir. Osmanl› devletinde “muhâs›m
hükümetler tebas›ndan, flüpheli ve gayr-i itimada flayan tak›m›ndan olan”
flah›slar›n da serseri olarak de¤erlendirilmesi Avrupa’n›n tafl›d›¤› kay-
g›n›n kayna¤› hakk›nda dikkate de¤er bir ipucu sunmaktad›r. Meclis-i
Vükelan›n 1910 y›l›ndaki görüflmesinde “Dahil-i vilayette bulunan Yu-
nan, Bulgar, S›rp ve Karada¤ tebaas›n›n hudud haricine ç›kar›lmalar› Sela-
nik Vilayeti’nden ve Ayd›n Vilayeti’nde kesir olan Yunanl›lar›n ihrac›na te-
flebbüs olunaca¤› vilayet-i mezkureden iflar olundu¤undan bahsle istifsar-›
muameleyi mutazamm›n makam-› valalar›ndan (…) tebli¤ olunan kararda
muharrer oldu¤u vechle muhâs›m hükümetler tebaas›ndan serseri ve flüphe-
li ve itimada gayri flayan tak›m›ndan olanlar›n hemen Memalik-i Osmaniye
haricine ç›kar›lmas› laz›m gelece¤inden146 Ayd›n ve Selanik Vilayetlerinde
bulunan hükümet-i mezkure tebaas› hakk›nda dahi bu suretle muamele ifa-
s› hususunun Nezaret-i müflarünileyhe cevaben tebli¤i müzekkir k›l›nd›”
fleklinde bir karara var›lm›flt›r.147 Bu karar Osmanl› devletinin içinde
bulundu¤u siyasi düzenindeki kar›fl›kl›k sonucunda söz konusu düflman
devletlerin halk›ndan olanlara karfl› uygulayaca¤› gerekli bir önlemi
ifade etmesi aç›s›ndan da önemlidir. Bu ba¤lamda “Serseri nizamname-
sinin Yunan devleti tebaas›na tatbiki hakk›nda serd edilen itirazat” da hayli
ilginçtir. Yunan hükümeti serserilere iliflkin ç›kar›lan bu kanunu siya-
si bir boyutta de¤erlendirerek Rumlar›n tasfiye hareketine tabi tutula-
caklar›n› düflünmüfl olmal›d›r. Yunan sefaretine verilen takririnde ge-
çen “Yunanl›lardan tard ve teb’idi icab edenlerin baflka bir mahale sevk olu-
namayacaklar› hakk›nda hükümet-i seniyyeye hiçbir kayd-› ahid ile ba¤l› de-
¤ildir”148 ifadesi Yunan sefaretini daha da endiflelendirmifl oldu¤u söyle-
nebilir. Bu endifleye neden olan çok daha önemli bir baflka ayr›nt› ise
“Ayd›n Vilayeti’nde düvel-i muharebeden üçünün [Bulgar, S›rp, Kara-
da¤]149 tebaas› az ise de Yunanl›lar kesir [çok] oldu¤undan ve binaenaleyh ih-
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146 BOA., BEO. 4107/ 307962, 22 ZA 1330 (03. 11. 1912).
147 BOA., MV. 170/ 61, 20 ZA 1330 (01. 11. 1912).
148 BOA., HR. HMfi. 191/ 101, 1 ZA 1327 (15.11. 1909).
149 BOA., BEO. 4107/ 307962, 22 ZA 1330 (03. 11. 1912) [2220 numaral› hususi ev-

rak].



raçlar›na mübafleret olunaca¤›ndan bahsle”150 kaleme al›nan Dâhiliye Ne-
zareti’nden yaz›lan 2222 hususi numaral› belgede geçen ifadelerdir. Bu
belge Yunan sefaretinin endiflesini hakl› k›lacak niteliktedir. 

Sonuç

Osmanl› toplumunda ve devlet yönetiminde dilenci, hovarda,
h›rs›z, yankesici, berdufl, eflk›ya, fahifle, asker kaça¤› gibi toplum huzur
ve güvenli¤ini bozan ve ayr›ca ahlaka ayk›r› davran›fllar sergileyenler
baz› dönemlerde serserilik üst kimli¤i içinde alg›lanm›fllard›r. Serseri-
lerin, serseri s›fat›yla an›lan söz konusu davran›fllar› sergileyenlerle ara-
s›ndaki ayr›m› belirleyen en belirgin unsur Osmanl› toplumunda ve
devlet yönetiminde serserilerin bir sosyal grup olarak görülmesidir. Bir
sosyal grup olarak de¤erlendirilen serserili¤in kavramsal s›n›rlar›n›
“esafil-i nas” yani halk›n en afla¤› ve en baya tak›m› veyahut bir zümre-
si olarak “dermandegan” yani biçare, düflkün, zavall› olmalar› belirler.
Mechül-ül-ahval yani neyin nesi oldu¤u bilinmeyen, iflsiz güçsüzler ta-
k›m›n› ifade eden serseriler flüpheli görülmeleri ve suç ifllemeye müsa-
it davran›fllar sergilemeleri nedeniyle uzunca bir süre bulunduklar› du-
rumun cürm teflkil etti¤i kabul edilmifltir. XIX. yüzy›la kadar potansi-
yel bir suçlu olarak alg›lanan serseriler hapis ve sürgün cezalar› baflta
olmak üzere çeflitli yapt›r›mlarla ›slah edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Tanzi-
mat’›n ilan›ndan sonra Osmanl› devletindeki de¤iflim sürecinin daha
kapsaml› bir hale gelmesiyle, devletin Bat›’ya uyum süreci temel bir so-
runsal olarak iyice belirginleflmifltir. Serserilik, Osmanl› devletinde si-
yasal gücün belirledi¤i sosyal ve kültürel de¤iflime uygun bir flekilde
tekrar tan›mlanm›fl, toplumun bat›l› ölçülere göre yeniden düzenlen-
mesi kapsam›nda de¤erlendirilerek, hedeflenen insan tipine ulafl›lma-
s› ve bat›l› bir toplum görüntüsünün kazan›lmas›nda ilk ele al›nan so-
runlar içinde yer alm›flt›r. Devlet, iflsiz güçsüz gezen bu kiflileri cinsiyet
ve istihdamlar›na göre ›slah ederek sadece ebeveyn terbiyesini üstlen-
mekle yetinmemifl, ayn› zamanda modernleflmenin temel argümanlar›-
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150 BOA., BEO. 4107/ 307962, 22 ZA 1330 (03. 11. 1912).



n› topluma uyarlayarak, toplumsal dokunun estetize edilmesi için bü-
yük çabalar harcam›flt›r. Dolay›s›yla “serserilik” sorunuyla mücadelede
ceza yönteminden çok onlar›n topluma kazand›r›lmas› gayretleri bu ar-
güman›n en temel ö¤esi olarak ortaya ç›km›flt›r. 1896 tarihinde serse-
rilerle ilgili bir hukuki düzenlemeyle iflsiz güçsüz gezen ya da dilenen-
lere yönelik hapis cezas› kald›r›lm›fl; serseri olman›n bir cürm teflkil et-
medi¤i alg›s› güçlenmifltir. Osmanl› devleti darülaceze, darüssay, gura-
bahane, sanayi mektepleri gibi kurumlara al›nan kimsesiz ya da iflsiz
güçsüz kimselerin buralarda sadece ›slah edilerek ifle al›flt›r›lmalar›n›
de¤il ayn› zamanda serserilerin toplumsal rollerinin yeniden belirlen-
mesi konusunda da dikkate de¤er müdahalelerde bulunmufltur. Bu mü-
dahalelerden belki de en önemlisi serserilerle ilgili en kapsaml› huku-
ki düzenleme olan “1909 Tarihli Serseri ve Mazanne-i Sû’ Eflhas Nizam-
namesi”dir. Bu nizamnameyle Osmanl› devlet yönetimi ve toplum ha-
yat›nda serserilik alg›s› soysal, siyasal gerçekli¤e ve geleneksel kal›plar-
dan uzak bat›l› ölçülere göre de¤iflime u¤ram›flt›r. 
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Dervifller: Dünyadan Geçen “Aylaklar”

Caner Ifl›k*

Girifl

Dervifller kendilerine do¤ru ruhsal bir yolculu¤u hedeflemifl tip-
lerdir. Kendine do¤ru yap›lan yolculu¤un en alt kademesi derviflliktir.
Asl›nda ruhsal yolculuk ayn› zamanda makams›zl›¤a do¤ru yap›lan bir
yolculuk oldu¤u için en yüksek derecedeki kifli de dervifltir (K1). Bu
manada halk, insanlara uyand›r›c› bilgiler aktaran kiflilere dervifl demifl
ve onlara gönüllerinde önemli bir makam vermifltir. Halka göre dervifl
Tanr› yolunda olan, Hakka yak›n kimsedir. Dervifller ruhsal olan›n bi-
re bir yafland›¤› kiflilerdir, bu anlam›yla Tanr›sal tezahürün de kaynak-
lar›d›rlar. 

Halk, “dervifl”i dünyadan elini ete¤ini çekmifl, dünyan›n hiçbir
nimetine yüzünü dönmeyen kifli olarak düflünmektedir (O¤uz
2000:79). Durum böyle olunca dervifllik halk için zorluklarla dolu bir
dünya kavray›fl› olarak görülmüfl ve halk›n dervifllere sayg› ve hayran-
l›k duymalar›na sebep olmufltur. Bunun yan›nda dervifllik, ‹slam’›n her
alg›lan›fl biçiminde özel bir yere sahiptir. Çünkü dervifller asl›nda ta-
savvufla iç içe bir yaflam sergilemifllerdir. Bu anlam›yla dervifl, Orto-
doks olsun Heterodoks olsun Türk “Halk ‹slam’›n›n” temel ö¤esidir
(Çamuro¤lu 1999:116). Asl›nda ‹slam’›n Anadolu’da yayg›nlaflmas›n-
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dan, halk nazar›nda kabul görmesine kadar birçok unsurun uygulay›c›-
s› dervifller olmufltur (Barkan 1942:279-304). Bunun yan›nda dervifller
tasavvuf yorumu ile Anadolu’da yay›lmaya uygun bir ortam bulmufllar-
d›r (Ocak 2000:62). Bu yay›lma dönemlerinde özellikle Anadolu’nun
her yerinde Horasan erenleri etkili olmufltur. Söz konusu bu derviflle-
rin Türk halk ‹slam’›n›n anlafl›lmas›nda özel bir yeri vard›r. Anadolu
co¤rafyas›nda yaflanan tarihsel birçok olay›n, derviflli¤i baflka formlara
soktu¤u gözükmektedir. Fakat her de¤iflim Halk ‹slam’› ba¤lam›nda
farkl›l›klar yaratm›fl ve problemli konulardaki uzlafl› dervifller üzerin-
den yap›lm›flt›r (Çamuro¤lu 1999:116). Bu sebeple dervifller Anado-
lu’nun uzlaflt›r›c› evrenini temsil etmifltir. 

Horasan erenleri olarak adland›r›lan ve halk içinde dervifl, dede,
baba ve ata olarak kabul edilen bu s›n›r tan›maz flahsiyetler Anado-
lu’ya yap›lan 13. yüzy›l göçleri sonucunda ciddi bir nüfuz ve etki yarat-
m›fllard›r. Türk boylar›n›n Anadolu’da yerleflmesinden, yerleflik hayat
bilgisinin düzenlenmesine kadar birçok etkinlik içinde bulunan bu
dervifller, Anadolu’nun “tahta k›l›çla” irflat edilmesinin sebepleridirler.
‹rflat edilen bu topraklar daha sonra beylerin savafllar› ç›kar çat›flmala-
r› ile karmaflaya düflürülse de Osman Bey ve onunla iliflkili olan Ahi-
yan-› Rum, Gaziyan-› Rum, Bac›yan-› Rum ve Abdalan-› Rum teflki-
latlar› birleflmesi ile büyük bir imparatorlu¤un temeli at›lm›fl ve Hora-
san harc› ile Anadolu birleflerek kudretli bir yap›ya dönüflmüfltür. Bu
süreç içinde dervifller gönülde birlik anlay›fl› ile bulunduklar› her yer-
de birlefltirici evrenin savunucular› olmufltur. Daha sonralar devletin
iktidar olmas› ve iktidar›n› koruyabilmek için bütün muhalif unsurla-
r› kontrol etmeyi istemesi sebebiyle, ‹ren Melikof’un tabiriyle bafl›bo-
zuk dervifller grubu sistemli bir tarikata Bal›m Sultan vas›tas›yla dönüfl-
müfltür (Melikof 1998:208). Bu süreçten sonra kurumsal dervifller ile
yine halk içinde olan ve iktidara tabi olmayan dervifller olmufltur. Fa-
kat tasavvufi bilginin kurumsal olarak üretilmesi, di¤er dervifllerin
halk içinde yaflamas› ve özellikle Alevi gruplar aras›nda itibar görmesi
gibi bir sonuca yol açm›flt›r. K›sa bir giriflle tan›tmaya çal›flt›¤›m›z bu
dervifller ço¤unlukla kurumsal bir örgütlenme içinde olmayan, bir ta-
rikat›n üyesi bile olsalar o tarikat içinde kural tan›mazl›¤› ile özel bir
konumda olan dervifllerden bahsedilmeye çal›fl›lacakt›r. Bu dervifller
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asl›nda flamanlar›n ‹slam inanc› içinde flekil de¤ifltirmifl halleri gibidir.
Çünkü yapm›fl olduklar› “mucize” ve “flifalar” fiamani ruhsal etkinin
halk aras›nda paylafl›lmas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bu anlam›yla
dervifllerin özelliklerine ba¤l› yap›lan s›n›fland›rman›n aktar›lmas› ile
söz konusu dervifllerin durumu da anlafl›l›r olacakt›r. 

Farkl› Dervifl Tipleri

Dervifller dünyadan vazgeçmifl olmalar› ve dünyada baflka bir
âlemde yafl›yor gibi yaflamalar› ile birbirine benzer fakat bu benzerlik-
lerine ra¤men farkl› özellikleri ve toplum içinde yapt›klar› farkl› ifllev-
lerine göre farkl› dervifl tipleri oldu¤unu söylemek mümkündür. Der-
viflleri sabit bilinebilir anlam kategorileri ile s›n›rland›r›p, onlara top-
lumsal ve bireysel alanda sabit ifllevlere karfl›l›k gelir demek zordur.
Öncelikle farkl› dervifl tiplerinin farkl› ifllevlere karfl›l›k gelebilece¤i
aç›kt›r. Örnek vermek gerekirse bir ba¤daflt›r›c› dervifl için aile sahibi
olmak ve ailede dengeyi gözetmek, de¤erlere sayg›l› olmak, üst de¤er-
ler üretebilmek, çal›flmak ve çal›flmay› sal›k vermek gibi hasletler
önemlidir. Ba¤daflt›r›c› dervifl bu de¤erleri aktarmak ve yayg›nlaflt›r-
mak ifllevini yerine getirir. Bunun tersi olarak, bir meczup dervifl bu de-
¤erlerin hiçbirini önemsemez. Bunlar›n d›fl›nda insanlar›n aras›nda uz-
laflmaz düflünceleri ile yaflar ve ola¤anüstü deneyimlerini insanlarla
paylafl›r veya insanlar onun ola¤anüstü fleyler yapabilece¤ine inan›r ve
keramet gösterdi¤ine inanarak yaflayan kutsal insan ifllevini toplumda
yerine getirir. Bu iflleve göre insanlar meczup dervifli zorluklardan be-
lalardan kurtaran insan olarak anlar ve onlardan bu yönde beklentiler
gelifltirir. 

Mistik gelenekte dervifller ruhsal insan olarak ifllevleri ve özellik-
lerine göre çok farkl› s›n›fland›r›labilir. Bunlar özetle; “Bilge”, “Sad›k”,
Nefes söyleyen, “fiifa” yapan, “Keramet sahibi”, “Bekâr-meczup” ve
gezgin dervifller olarak zikredilebilir. Dervifller söz konusu ifllev ve özel-
liklerden sadece biri ile tan›nd›¤› gibi birkaç özelli¤e birden sahip olup
birden fazla özellikle de tan›nanlar vard›r.
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Bilge ve Sad›k Dervifller

Bilge-Arif; bilen, vâk›f, aflina, tan›yan, anlay›fll›, kavray›fl› mü-
kemmel, irfan ve marifet sahibi kifli, baflka bir anlam› ise Allah’›n ken-
di zat›n›, s›fatlar›n›, isimlerini ve fiillerini müflahede ettirdi¤i kimse.
Müflahede ve temafladan hâs›l olan bilgiye marifet, bu bilgiye sahip
olan flahsa da arif denir (Uluda¤ 2001:44). “Arif” dervifller; bilgi ve
edepleri ile halk aras›nda örneklik teflkil eden dervifllerdir. Gerek tari-
kat iflleyiflinde gerekse hayat›n iflleyiflindeki aksakl›klara ve geriliklere
dair çözüm üretip yeni bilgileri uygulamaya koyarlar (K4).1 Arifler her
söz ve eylemi bir anlaml›l›k içinde düflünürler ve onlar› yorumlamay›
kendileri için bir görev sayarlar. Onun için gerek hayatta yap›lan dav-
ran›fllar hakk›nda, gerekse iliflki biçimleri hakk›nda fikir ve yorumlar›
vard›r. Bir muhabbette arif varsa o kifli muhabbeti açmak soru sormak
ve alçakgönüllülükle varsa yanl›fllara iflaret etmek durumundad›r. 

“Sad›k” dervifller; mürflidine olan sadakatle onun kendisinden is-
tediklerini yapmaya odaklanan dervifllerdir. Bu dervifller kendi istek ve
be¤enilerini tamamen ortadan kald›r›p kendisinde mürflitlerini gerçek-
lefltirmeyi hedefleyen dervifllerdir. Bunlar genelde mürflitlerinin kam-
beri olarak hizmet ederler. Sad›k olan mürflidini bekler ve saklar, onun
her fleyi gerçeklefltirebilecek güce sahip oldu¤unu düflünür. Kendi iflle-
vinin mürflidine yard›m oldu¤una inan›r. Bu sebeple bütün kiflisel vur-
gular› mürflidine yapar. Asl›nda bu dervifllerin genel tavr› sultanl›k pe-
flinde olmay›fllar›d›r. Dervifl Ruhan bir fliirinde;

Dervifl Ruhan e¤il kullu¤a e¤il
Kul oldukça flahl›k al›r giderim (Ifl›k 2008)

Diyerek yol içinde kendilerine düflen misyonu en iyi flekilde yap-
mak ile zaten al›nabilecek payenin en üstte olan›n›n al›nabilece¤ini
belirtmifllerdir. Sadakat bir derviflte yarad›l›fl gayesine sadakat anlam›-
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1 K4 Cuma Zeytünlü, “Dervifl Biçare” hakk›nda flöyle bir olay nakletmifltir: “Biça-
re”nin köye gelmesine sevinen sevicileri onun için bir koç kurban etmek isteyince,
“Biçare” “Ça¤am›z (çocuklar›m) bugün cana k›ymay›n, kendinizi kurban edin yola”
diye uyar›da bulunmufl ve kurban kesmeyi gerçek anlam›na kavuflturmufltur. Bu du-
rumda bir bilgi de¤iflikli¤i dervifl arac›l›¤› ile yap›lm›flt›r.



na da gelir. Mürflidinden uyanarak yeniden do¤an dervifl, mürflidine sa-
d›k kalarak, asl›n› koruyabilece¤ini düflünür. 

Nefes Söyleyen Dervifller

Kutsal oldu¤una inan›lan nefesler mistik fliir gelene¤i içinde kut-
sal olanla temas etmenin bir sonucu olarak kabul edilir. Nefes söyle-
mek zaten derviflçe bir ifltir ve ruhsal tesirleri sözle iletmenin fleklidir.
Söz konusu durum, eski Türk geleneklerinden gelen bir yöntem ol-
makla birlikte ‹slam’la birlikte dervifller, ozanl›k ifllevinin ‹slam sonra-
s› görünümleridir. Bu anlam› ile Müslüman ozan anlam›nda, baflka bir
ifade ile ozan›n ruhsal bir kimli¤e bürünmesi ile âfl›kl›k kavram› orta-
ya ç›km›flt›r. Âfl›k, halk aras›nda, umumiyetle saz flairlerine verilen bir
isimdir (Köprülü 1999:167-168). Bu anlam›yla halk›n anlay›fl›na göre
bu dervifl flairler Hak âfl›klar›d›r ve ilham kaynaklar›n›n ilahi oldu¤una
inan›l›r. Öyle ki ‹lhan Baflgöz (1986:31) dervifl flairlerin kendi sözleri
hakk›nda iflaret etti¤i “Bende söyleyen dil Tanr› dilidir” ifadesinin bu ila-
hili¤e kendilerinin de inand›¤›n› gösterdi¤ini söylemifltir. 

Âfl›kl›kla dervifllik o kadar iç içe girmifltir ve anlam olarak birbi-
rini ça¤r›flt›r›r ki baz› Köro¤lu varyantlar›nda, dervifllik, âfl›kl›kla ayni-
lefltirilmifltir (Bayat 2003:126-127). Bunun yan›nda Alevi Bektaflilerin
fliirleri hem inanç dünyas›n›n temel dillendiricisi olmufl hem de fliir ya-
zanlara çeflitli ola¤anüstülük atfederek dervifllik payesi verilmifltir. Bu-
nun yan›nda halk fliirinin günümüze kadar gelmesinde bu inanç unsu-
ru çok etkili olmufltur. Çünkü inanç bilgilerini Alevi Bektafliler fliir va-
s›tas›yla getirmifller ve fliire üst bir anlam vererek tarih sahnesinde
unutulmas›na müsaade etmemifltir. Bu konuda Fikret Türkmen Halk
fliirimizin kaybolmadan günümüze kadar gelmesinde Alevi Bektafli fla-
irlerinin büyük katk›lar› oldu¤unu aç›kça belirtmifltir (Türkmen
1999:344-345). Nefes söyleyen dervifller; bunlar›n halk aras›nda nefes
yazan ve söyleyen olarak özel bir yerleri vard›r. Yukar›da da belirtti¤i-
miz gibi ço¤unlu¤u eren olarak kabul edilir ve söyledikleri kelam›n
kutsal oldu¤una inan›l›r. Bu kutsall›k öyle bir kutsall›kt›r ki okunan fli-
irlere “kelam” “delil” gibi isimler verilmektedir. “Kelam” “hak kelam›”
anlam›nda iken “delil” ise “gerçe¤e” delil anlam›nda kullan›lmaktad›r. 
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‹lahi olanla temas›n bir sonucu olarak kabul edilen nefes söyleye-
bilmenin özel bir durumunun ismi de “aktan okuma”d›r. Böyle do¤aç-
lama ve yar› trans halinde okunan eserler gelenek içinde daha kutsal
kabul edilir. “Aktan okunan” eserin Tanr›sal bir yard›mla kifliye akta-
r›lan metin oldu¤una inan›l›r. Söz konusu durum hakk›nda alandan
derledi¤imiz baz› ifadeleri burada aktar›rsak konu daha anlafl›l›r ola-
cakt›r.

“Haydar A¤a, Kul Fak›r Ali A¤a’n›n, deyifl okurken kuca¤›nda Kuran
kitab› gibi bir kitap olup oradan okudu¤unu gördüm derdi. Cem yerinde
açuktan görmüfl yani, tabi mana olarak görmüfl herkes onu deyifl okuyo gö-
rüyo emme o asl›nda hattan okuyor.” (K6)

“A¤dan okuyan Kul Fak›r Ali dervifltir. Gerçekli¤in en güzel taraf› a¤-
dan okumak. Karadan herkes okur. Ben bu yaz›y› flimdi okurum sen de
okun, amma a¤dan okuyamay›z. Biz okuryazar›z karadan okuruz. A¤dan
okumak baflkad›r. 

Kul Fak›ram a¤lam›fl›m gülemem
Okuram a¤dan karay› bilmem. 
Bin derman verseler bu derdi bilmem
Hemen galp evimde mihmana benzer.” (K5)

Halk›n insanüstü vas›flar yükledi¤i nefes söyleyen dervifllerin a¤-
z›ndan ç›kan söz kutsallaflt›r›lm›fl ve yolun e¤itim ö¤retim bilgileri ol-
mufltur. Sözlü gelene¤in böyle inanç unsuru ile yo¤un yafland›¤› çok az
gelenek vard›r. Söz konusu dervifller hem bilginin aktar›lma ifllevini,
hem korunma ifllevini hem de eskiyen bilgilerin de¤ifltirilmesi ifllevini
yerine getirmifllerdir. Bu dervifllerden dolay›d›r ki Alevi Bektafliler
inanç alan›nda birçok yenili¤e aç›k heterodoks karakterini korumufl-
tur.

Sa¤alt›m Yapan, Keramet Sahibi Dervifller

Mucizeler evliyalar taraf›ndan yap›ld›¤› ifade edilince bu mucize-
lere keramet denir. Kerametin en fazla örneklendi¤i etkinlik sa¤alt›m
flifa etkinli¤idir (Grof 2000:23-24). Baz› dervifllerin; metapsiflik yete-
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nekleri oldu¤una fiziksel ve psikolojik sa¤alt›m yapt›klar›na inan›l›r.
Bunlar metapsiflik yeteneklerinin Tanr› vergisi oldu¤unu belirtip, flifa-
y› bu yolda kullanacaklar›n›n vurgusunu yapar ve derviflvari bir yaflam
sürerler. Örnek olarak çal›flmam›z›n kaynak kiflilerinden Ali Belli (K2)
ve Cuma Zeytünlü (K4) verilebilir. Dervifller baz› sa¤alt›m güçlerine
sahip olduklar›na inan›l›r. Söz konusu sa¤alt›m teknikleri ile fiamanik
ritüeller ve inançlar›n benzerlikleri oldukça flafl›rt›c›d›r. Bu sebepledir
ki birçok araflt›rmac› (Ocak 2000:123, Güngör 1999:245, Eliade
1999:440) Alevi Bektafli erenleri ile flamanlar aras›nda benzerliklerin
izini sürmüfltür. fiamanlar›n özellikleri ve kabiliyetleri Türklerin gir-
dikleri dinlerle yeniden flekillenmifltir. Türklerin, Atalar kültü, Gök
Tanr› inanc›, Manihizm, Budizm gibi dinlerin bir k›sm›nda uygulay›c›
olarak görülen kiflilerdeki fiamani kabiliyetler bu konuda çal›flan kifli-
lerin fiamanizm üzerine yo¤unlaflmalar›n› sa¤lam›flt›r. Bu anlam›yla ‹s-
lam’la Türklerin tan›flmas› sonucu bu fiamani kabiliyetler dervifllerde
gözlenmifltir. Ahmet Yaflar Ocak Alevi-Bektafli velileri olan Hac› Bek-
tafl, Hac›m Sultan, Abdal Musa ve di¤erlerinin, Müslüman olmakla
birlikte izleri bir türlü silinmemifl fiamanist geleneklerin hâkim oldu-
¤u bir çevreden ç›kma Türkmen babalar› oldu¤unu, bu motiflerde esas
unsurun fiamanizm oldu¤unu görmenin pek tabii oldu¤unu belirtmek-
tedir (Ocak 2000:123). Bununla birlikte ‹rene Melikof (1998) da yu-
kar›daki düflünceyi destekler bir biçimde gezgin dervifl, Kalender
(Gunnar 1987) ya da abdal›n, flaman›n bütün d›fl çizgilerini tafl›d›¤›n›;
muska, ç›ng›rak, kufl teleklerinden bafll›¤›n, at simgesi de¤ne¤in, tasav-
vufta zikrin, fiamanl›¤›n kendini aflma uygulamalar›n› and›rd›¤›n› be-
lirterek. Bu fleylerin ayn› fiamanlarda oldu¤u gibi hastal›klar› iyi edici
amaçlarla yap›ld›¤›n›, flaman geleneklerinin, yok olup gidece¤i yerde,
halk sufili¤i çerçevesi içinde yaflaya geldi¤ini, bu bilinçd›fl› kal›nt›lar›
anlamak için ilk dervifllere ve tarikat›n›n kurucular›na dönmek gerek-
ti¤ini söylemifltir (Melikof 1998:26).

Sa¤alt›m yapan dervifller birçok inanan taraf›ndan t›pk› fiamanla-
r›n kabul edildi¤i gibi kutsal insan olarak kabul edilir ve halk bu anla-
y›flla dervifllerle iliflki kurar. Bu özellikleri vas›tas›yla bunlarla temas
halinde olan halk, ruhsall›kla temas halinde oldu¤una inan›r. Birçok
fiziksel ve psikolojik sorununu söz konusu dervifller arac›l›¤› ile çözme-
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ye çal›fl›r. Bu sebepledir ki dervifller halka göre yeryüzünde ruhsall›¤›n
kayna¤› veya yans›d›¤› yerdir. 

Meczuplar ve Mücerret-Bekâr Dervifller

Dervifller bafll›¤› alt›nda dünyadan ve toplumsal olan de¤erlerden
en uzak olan dervifl grubu bu gruptur. Meczuplar, akli melekelerinden
dolay› öngörülemeyen davran›fllara sahip, “flizofren” belirtiler gösteren,
gerçek ile hayalin birbiri içinde yans›d›¤› flahsiyetlerdir. Mücerret der-
vifller ise hayat›n her zevk ve imkân›ndan vazgeçmifl, aile kurmay›,
cinsel yaflam› reddetmifl kiflilerdir. ‹kisinin ortak özelli¤i toplum d›fl›
de¤ere sahip olmas›d›r. Ama yaflay›fl olarak çok farkl›d›rlar. Mücerret
dervifller bekârl›¤› fluurlu bir yaflam biçimi olarak seçerken, meczup
dervifllerin makul bir tercih olarak seçtikleri söylenemez. Bu tip dervifl-
ler toplum içinde deli-veli tipi olarak anlafl›l›r (Harmanc› 2006:80-
83). Yapt›klar›na ak›l s›r ermez olarak düflünülür fakat onlarda ruhsal
bir etki ve yükseklik oldu¤una inan›l›r. Bu konuda Ali Cemal dedenin
bu tarz dervifller hakk›nda anlatt›klar› dikkat çekicidir.

“Eskiden 60 y›l önce, sakall› dervifller onlar kalmad›. Hasan Efendi
kendisi A¤›r Göl (Erzincan) ma¤aralar›nda yaflam›flt›r. Kendini belli bir
inanca adam›fl, insand›… Zaten bizim ustalar›m›z o sakall›lard›, belli inanç-
lar› vard›, onlar hiç okul okumam›fllar, biz onlarla otururduk sabaha güne-
flin nas›l açt›¤›n› bilmiyorduk, ama onlarda kalmad›… Sakall› dervifller mu-
habbet ederdi. Onlar akl›na gelebilecek her konuyu alabildi¤ince etrafl›ca
düflünür, konuflur incelerlerdi, bir yorum yaparlard›, akla hayale gelen her
düflünceyi ortaya atar bir birlerine görüfllerini sorarlard›, o düflünceler üze-
rinde yorum yap›p kabul edilebilir inan›labilir hale gelince noktalarlard›. O
noktay› bulunca sevinirlerdi kalkar birbirlerini öperlerdi. Bu sorun bilinmifl-
tir, çözülmüfltür diye sevinirlerdi” (K4)

Yukardaki dervifller toplum içinde deli-veli kategorisindeki tipler-
di. Meczup tipteki dervifller k›l›k k›yafetine önem vermezler, hatta ba-
z›lar› meczup olarak görünür ve halk aras›nda öyle bir hayat sürer. Ge-
nellikle k›l›k ve k›yafetlerine önem vermeyen dervifllerin üstleri baflla-
r› toz toprak içinde, elbiseleri kirli, saç ve sakallar› uzun ve bak›ms›z-
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d›r. Erkan Türkmen “Bir yoksulluk vard›r ki derviflin g›das›d›r” der
(Türkmen 2005:20). Bu dervifller iç yüzlerinin iyi olmas› için, d›fl yüz-
lerinin çirkin görünmesi gerekti¤ine inan›rlar. Bazen da halk›n tepki-
sini çeken bu tür görünümü, gerçek kifliliklerini gizlemenin bir arac›
sayarlar. “Harabat ehline hor bakma zahir, Defineye malik viraneler var”
diyen Virani böyle varl›klar›n asl›nda en k›ymetli varl›k oldu¤unu vur-
gularken, halka bu yönde nasihat yoluyla dervifller hakk›nda bir bilgi
vermektedir. Bu konuda Baki Öz yar› meczup fakirlerin her yerde gö-
rülebilece¤ini, Türklerin tüm yar› meczup kimseleri Tanr›’ya daha ya-
k›n oldu¤una inand›klar›n› söyleyerek, bu tip meczup dervifllerin öne-
mine vurgu yapar (Öz 1997:289). Bununla birlikte Halil ‹nanc›k Ot-
man Baba ile ilgili çal›flmas›nda, ‹slam’da dervifl tipleriyle ilgilenmifl
olan Alman sosyolo¤u Max Weber’in kavramlar›n› kullanarak Otman
Baba tipindeki meczup derviflleri, Tanr›’y› müflahede eden ermifl (con-
temptative) mistikler aras›na koydu¤unu ve bu gibi dervifllerin duyu-
lar›m›za hitap eden her çeflit ampirik gözlemin ötesinde kâinat›n esas
zat› (Tanr›sal) anlam›n›, vahdeti gözlemledi¤ini iddia eder; onun, gün-
lük dünya yaflam›n›n her türlü bask›s›na karfl› kendinde, Tanr›’n›n ba-
¤›fllad›¤› haleti sürekli hale getirmeye çabalad›¤›n› ve Tanr›’n›n arac›-
s› oldu¤una inand›¤›n› söyler. Ona göre cezbe, keflif hali Tanr›’n›n ger-
çek maksad›n› temsil etmifl olman›n bilincini en belirgin biçimde ifa-
de etti¤ini belirtir. Ona göre dervifl kâinat›n tüm görünüflü içinde mer-
kezi bir duruma gelmifl ve dünya üzerinde bütünlefltirilen bir etki yap-
m›fl olan mistik hakikatlere ermifltir. Bu tip dervifllere Weber’in
“mystagogue”, “devrimci mistik” dedi¤i bir dervifl tipi olarak bahseder.
Velayetnamede sadakatle çizilen Otman Baba’n›n, tam da böyle bir
dervifl tipi oldu¤unu, sürekli cezbe halinde bir meczubu canland›rd›¤›
tespitini yapar (‹nanc›k 2004:15). Bu anlam›yla meczup ve bekâr der-
vifller belli bir tarihsel süreç içinde flamanlardan ‹slamlaflma ile birlik-
te dervifle dönüflmüfl ve sosyal alandaki etkileri dönüflerek günümüze
kadar gelmifltir.
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Gezgin Dervifller

Gezgin olmak, göçebe olmak bir derviflin en önemli özelliklerin-
den biridir. Tasavvufi eserlerde dünyay› yenmek için, sefere ç›kma ve
seyahat etmenin önemi üzerinde s›kl›kla durulmufltur. Tarih boyunca
tekke ve zaviyeler, mescitler, imarethaneler, harabe ve viraneler, hatta
ma¤aralar gezgin dervifllerin konaklad›klar› ve geceledikleri yerler ol-
mufltur. Baz› dervifller, seyahat etmeyi, kendi iç dünyalar›ndaki farkl›
geliflim zamanlar›nda yola ç›kmay› özellikle tercih etmifllerdir. Baz›lar›
tasavvuf yoluna girdiklerinde, baz›lar› da olgunluk dönemlerinde sefe-
re ç›km›fllard›r. Ço¤u zaman seferin amac› çile çekmek, nefsi zorlukla-
ra al›flt›r›p e¤itmek, bilgili ve hal ehli kiflilerle görüflüp kendilerinden
faydalanmak, de¤iflik fleyler görüp ibret almakt›r. Esasen dervifllik ge-
nel anlamda, maddî âlemden ruhî âleme do¤ru yap›lan manevî bir se-
ferden ibarettir. Bu sebeple gezginlik derviflli¤in as›l anlam›na ters düfl-
mez. Çünkü esas›nda terk ve arama vard›r. Nejat Birdo¤an (1994:43)
derviflleri gezgin ve yerleflik olarak ikiye ay›rmaktad›r. Gezgin dervifller
daha çok bir yere ba¤lanmadan arayan ve ararken buldu¤u insanlarda
iyi insan olmaya dair deneyimler paylaflarak yaflayan dervifller, yerleflik
dervifller ise yerleflip yurt tutan, köy kuran, yaflamay› ö¤reten dervifller-
dir diye belirtir. ‘Dünyadan geçen aylaklar’ olan dervifllerin dünyay›
terk etmelerinin en görünen kan›t› bu gezgin olma halleridir. Gezgin
olan sabit olan hiçbir dünyasal fleyle ba¤ kurmaz, onu sahiplenemez.
Bir misafir gibi geldi¤i dünyadan bir misafir gibi zaman› geldi¤inde çe-
ker gider. Bu anlam›yla gezgin dervifller dervifl tiplemelerinin tarihsel
olarak en yayg›n ve bilinen tiplemesidir. Gezgin dervifle Yunus Em-
re’den daha güzel bir örnek de yoktur. Yunus Emre varl›¤›n›n sanc›la-
r›n› bütün Anadolu’yu gezerek aflmaya çal›flm›fl, “Ben ay›m› yerde gör-
düm/Ne iflim var gökyüzünde” diyerek, yerde hikmet ve bilgelik kay-
naklar›n› bulmakla ömrünü geçirmifltir. Çünkü bu tip dervifller içim
“rahmet yerden ya¤ar” prensibi sars›lmaz bir gerçeklik tafl›r. Bu anla-
m›yla toparlayacak olursak, gezgin dervifller, maddeyi terkin bir göster-
gesi olan sahip olmamak halinin göründü¤ü dünyadan vazgeçmifl, flah-
siyetlerdir.
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Sonuç

‹nsan yaflam›n›n maddi bir ruhsal bir bütünlük oldu¤u kabul edi-
lirse, dervifller bu bütünlü¤ü ruhsal olandan yana daha yo¤un bir bi-
çimde yaflayan flahsiyetlerdir. Maddenin imkânlar›ndan, zevk, güç ve
sahip olunabilecek fleylerden bilinçli bir flekilde uzaklaflmay› amaç
edinmifl olan dervifller, yaflad›klar› hayata dünyadan vazgeçerek de ya-
flanabilece¤ini gösterirler. Türk kültür tarihinde ruhsal flahsiyet olan
flamanlarla bafllayan süreç, ‹slam inanc› içinde dervifl kimli¤ine bürün-
müfl ruhsal flahsiyetlerle devam etmektedir. Özellikle Alevi gelene¤in-
de dervifller bu ruhsal yaflant›n›n Türk kültürü geçmifliyle en somut gö-
rünen örneklerini sergilemektedir. Bilge, sad›k, nefes söyleyen, flifa ya-
pan, keramet sahibi, bekâr-meczup ve gezgin dervifller olarak makale-
mizde özetledi¤imiz her bir dervifl tiplemesi kültürel tarihimizde bir
geçmifl olan ve günümüzde de son örneklerinden bahsedilen tipleme-
lerdir. Dervifller bir yaflam prati¤i olarak bizlere dünyadan geçilerek,
dünyaya ba¤lanmayarak, aylak gibi görünerek, insan olunabilece¤i,
hem de ideal bir flahsiyet olarak yaflanabilece¤ini hayatlar› ile örnekle-
meye çal›flm›fllard›r. Kendilerinden baflka u¤raflt›klar›, nefislerinden
baflka düflmanlar› olmayan bu flahsiyetler, dünyan›n yenilebilece¤i bil-
gisini uygulamal› olarak paylaflm›fllar ve bu sebeple s›radan insan grup-
lar› için ola¤anüstü niteliklerle anlamland›r›lm›fllard›r. 

Dünyadan geçen aylaklar olan dervifller, tarihin her döneminde
dünyaya ba¤l›l›¤› ve insan›n kendince esiri oldu¤u fleylerin sorgulan-
mas›na vesile olmufllard›r. Gerek yapt›klar›na inan›lan kerametleri ile
sa¤alt›m uygulamalar› ile bir yere ba¤l› olmayan mülksüz halleriyle da-
imi bar›fl› ve haktan olan› telkin eden yaflant›lar›yla kültür tarihimizin
önemli flahsiyetleri, isimsiz manevi önderleri olmufllard›r. Halk aras›n-
da kabul edilen bir söz bu dünyadan geçmifl aylaklar› tarifte çok anlam-
l›d›r. “Harabat ehline hor bakma zahit, defineye malik viraneler var”
yani görünüflü ile y›k›lm›fl, çaresiz görünenlerin içinde hakk›n gizli ha-
zine ve defineleri sakl›d›r, onlara dikkat edersek hayattaki gerçek hazi-
nelerle donan›r›z.
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Kelo¤lan’›n Avareli¤i

Yasemin Bulut*

Anadolu’daki ad›yla Kelo¤lan, Türk masallar›n›n en meflhur kah-
ramanlar›ndan biridir. Türkçe destan ve masallarda Kel (Özbek), Ke-
çel (Azeri), Kelce, Kelçe (Altay, Türkmen), Tas, Taz (Kazak, K›rg›z,
Tatar, Uygur), Tazfla (Kazak), Tastarakay (Altay), Kukfla ‹van/Y›van
(Çuvafl) adlar›yla geçer.1

Kelo¤lan’›n nitelikleri üzerine çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r:

Bahaeddin Ögel Türk Mitolojisi adl› eserinde Türklerde kel ve
kellik anlay›fl›n›, kelli¤in çeflitlerini, kel hayvanlar›, insanlar›n kelli-
¤ini, eski Orta Asya tarihindeki kel ve dazlak atalar›, ‹slamiyet’te saç
kesmeyi bafll›klar halinde ele alm›fl ve Kuzey Asya Türk destanlar›n-
daki Kelo¤lan tipinin kelli¤i, don de¤ifltirmesi, gö¤e ç›kmas› gibi mi-
tolojik özelliklerini anlatm›flt›r (Ögel 1995: 77–82; Ögel 1976:
II/265–268).

77

* Dr. Yasemin Bulut, Marmara Üniversitesi Türk Dili Bölümü, ‹stanbul, yasemin.bu-
lut@marmara.edu.tr

1 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi II, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1995,
77–82; Pervin Ergun, “Altay Destanlar›nda ve Anadolu Türk Masallar›nda Tastara-
kay-Kelo¤lan”, Milli Folklor, 2005, 68, 78–84, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBI-
LIM/pervin_ergun_altay_turk_destanlari_keloglan.pdf; Emine Gürsoy Naskali, Al-
tay Destan› Maaday Kara, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul 1999; Metin Y›lmaz, “Çu-
vafllarda Anlat›lan Kelo¤lan (Kukfla ‹van/Y›van) Masallar›”, Türk Dünyas› Araflt›r-
malar›, Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 2009, 145–180.



Tahir Alangu “Kelo¤lan Masallar› Mitostan Kurtulufl Gerçe¤e Yö-
nelifl” adl› makalesinde Kelo¤lan masal tipinin niteliklerini ortaya ko-
yar ve Kelo¤lan tipiyle o güne kadar ilk karfl›laflmam›z›n “Köro¤lu’nun
K›rat›n› Kaç›rmas›” bölümünde olmas›na iflaret ederek bu tipin en es-
ki on yedinci yüzy›la kadar gidebildi¤ini söyler (Alangu 1968:
468–469).

Meriç Harmanc› “Kelo¤lan’›n Mitik Aynadaki Görüntüsü” bafl-
l›kl› makalesinde K›rg›z Türklerinin Kelo¤lan› Ç›n›bek’i Türk mitolo-
jisindeki kahraman tipine ait özellikleri ile ele al›r ve Ç›n›bek’in Ke-
lo¤lan tipinin en eski temsilcisi oldu¤unu söyler (Harmanc› 2012:
72–80). “Kelo¤lan’›n Hilebazl›¤›” adl› makalesinde Kelo¤lan’›n, hile-
kârl›¤›n› ve düzenbazl›¤›n› karfl›s›na ç›kan kötülük, güç ve zulme karfl›
kulland›¤›n› belirtir (Harmanc› 2010: 79–94). Kelo¤lan’›n hilebazl›¤›
üzerine bir di¤er çal›flma Evrim Ölçer Özünel’in “Kel Ata’dan Kelo¤-
lan’a ‘Hilebaz’ Dönüflüm” bafll›kl› makalesidir. Burada Kelo¤lan’›n hi-
lebaz arketipi ile olan iliflkisi ele al›n›r ve Türk kültüründe Taz Kan
ad›yla bilinen mitik figür ile Kelo¤lan aras›nda arketipsel bir ba¤ oldu-
¤u tespit edilir (Ölçer Özünel 2005: 47–52).

Pervin Ergun “Altay Destanlar›nda ve Anadolu Türk Masallar›n-
da Tastarakay-Kelo¤lan” bafll›kl› makalesinde, ayn› kökten gelen Al-
tay destanlar›n›n karakteristik motifi Tas-Tastarakay ile Anadolu Türk
masallar›ndaki Kelo¤lan’› karfl›laflt›rarak ortak özelliklerini tespit et-
mifltir (Ergun 2005: 78-84).2
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2 Makalede Tastarakay ile Kelo¤lan’›n ortak özellikleri flu flekilde s›ralanm›flt›r: “Bu
benzerlikleri flöyle s›ralayabiliriz: a) ‹kisinin de sadece yafll› anne-babas› veya anne-
si vard›r. Yaln›z, Tastarakay’›n ailesi kutlu yarat›lm›fl han soyudur. Kelo¤lan’›n aile-
si ilk bak›flta gariband›r. Kutlu oldu¤u sonradan anlafl›l›r. b) ‹kisi de kutlu yarat›lm›fl
han k›z› ile evlenir. c) Kötü, güçsüz görünmelerine ra¤men, en zor engelleri aflarlar.
Engelleri flöyle s›ralayabiliriz: Kötü kiflilerle mücadele (köse, dev, kötü yarat›l›fll› ha-
kan, Erlik, vs.); üç âlemde seyahat (Kuyudan, a¤aç kökünden, denizden, yol ayr›-
m›ndan vs. inilen ç›k›lan yer alt› ve yer üstü âlemi.) d) Kelo¤lan ile Tastarakay, ka-
rakter olarak birbirine çok benzer. ‹kisi de kutlu yarat›l›fll›d›r. Ak›ll›, zeki, sevimli,
muktedir, dürüst, kötülere karfl› ac›mas›z, vs. e) ‹kisi de uykucudur. Tastarakay, ba-
zen, belki alt› ay boyunca uyur. Kelo¤lan’›n annesi, o¤lunun tembelli¤inden ve uy-
kuculu¤undan yak›n›r. f) D›fl görünüflleri birbirine çok benzer. Yamal›, y›rt›k k›yafet-
li, bafl› kepekli, burnu sümüklü, uyuz, kel görünüfllü, güçsüz, takatsiz, komik bir hâl-



Lazzat Urakova, Kazak Türklerinin Kelo¤lan tipi Tazfla Bala’n›n
masal› ile Anadolu’daki “Kelo¤lan’›n Ali Cengiz Oyunu” adl› masal›
konu, kurgu, bölümler ve tipler bak›m›ndan karfl›laflt›r›r, ortak nokta-
lar› s›ralar (Urakova 2007: 64–67).

Magdalena Sodzaw›czny, Türkiye Masallar›nda fiamanizm Ö¤eleri
bafll›kl› tezinde Anadolu masallar›ndaki kahramanlar ile hayvanlar›n,
do¤aüstü hayat kaynaklar›n›n ve masal evrenini oluflturan alanlar›n
fiamanizm inançlar›yla ba¤daflt›¤› noktalar› ortaya koyar. Burada Ke-
lo¤lan masallar›nda ad› geçen Arap adl› kahraman fiamanizm’e özgü
yeralt› dünyas›n›n padiflah› Erlik’e, Kelo¤lan’›n Arap ile yeralt›na yap-
t›¤› yolculuklar da flamanlar›n gö¤e ve yeralt›na yolculuk edebilme
özelli¤ine benzetilmifltir (Sodzaw›czny 2003: 41, 48, 50).

Mehmet Naci Önal “Halk Anlat›lar›nda Kahraman›n Kimli¤ini
Gizlemesi” adl› makalesinde Köro¤lu Destan›nda Kelo¤lan’›n niyetini
gizleyerek hareket etmesi ile masallardaki, flamanlar›n da bir özelli¤i
olan kimlik ve k›l›k de¤ifltirmelerini ele al›r (Önal 2010: 1278, 1281). 

Meral Ozan “Geçifl Ritüelleri ve Halk Masallar›” bafll›kl› makale-
sinde masal kahramanlar›n›n Kelo¤lan k›l›¤›na bürünmesinin hem d›fl
hem de iç de¤iflimi yans›tt›¤›n›, ikinci bir kiflili¤e geçifl oldu¤unu söy-
ler (Ozan 2011: 78–79).

Kelo¤lan, di¤er masallardaki esas kahramanlardan farkl› özellikle-
re sahiptir. D›fl görünüflü itibar›yla bafl› kel, gözü çapakl›d›r (Tezel
1936: 10). Yoksuldur, yafll› anas› ya da bazen babas›ndan baflka kimse-
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dedirler. g) Kutlu yarat›l›fll› olduklar›, ancak iyi yarat›l›fll› insanlar taraf›ndan anla-
fl›labilir. h) ‹kisinin de uyuz kel görünüfllü at› vard›r ve onlara can yoldafl›d›r. (Sahi-
bi gibi kutlu yarat›l›fll› bu atlar, gerekti¤inde ak›l verir, konuflur, korur. Ait oldukla-
r› hanla, do¤umlar›na sebep olan obje ayn›d›r: Elma. Dikey düzlemde yarat›ld›¤›na
inand›¤›m›z üç âlemde birlikte seyahat ederler. i) ‹kisi de kötüleri cezaland›r›rlar,
iyileri mükâfatland›r›rlar. Bazen ceza, ölüm de olabilir. j) ‹kisi de hakan üstü özel-
liklere sahiptir. Hiçbir yarat›lm›fl onlar› öldüremez. Onlar Tanr› taraf›ndan yeryüzü-
nü nizama sokmakla görevlendirilerek gönderilirler. Vazifeleri bitince tekrar Tan-
r›’n›n emriyle ve kutlu objeler vas›tas›yla cennete götürülürler. k) Sazl› sözlü, zekâ
yar›flt›r›c› deyiflmelere ve spor müsabakalar›na kat›l›rlar ve hepsinde mutlaka mu-
vaffak olurlar. Altay destanlar›ndaki Tastarakay ile Kelo¤lan aras›nda tek fark var-
d›r: Tastarakay tekrar eski hâline döner, kutlu yarat›l›fll› han olur. Kelo¤lan ise baz›
masallarda ayn› flekilde kalarak kutlu han olur.” (Ergun 2005: 79–80).



si yoktur. Haks›zl›klara karfl› zekâs›, kurnazl›¤› ile karfl› gelir ve kötüle-
re kendi silahlar›yla karfl›l›k verir. Bu özellikleriyle Kelo¤lan, di¤er ma-
sal kahramanlar›na göre daha yenidir. Pertev Naili Boratav ve sonra
baflka araflt›rmac›lar da Kelo¤lan’›n “avam tabakas›ndan bir mümessi-
lin yüksek s›n›fla mücadelesini” ifade etti¤ini söyler.3 Tahir Alangu,
Kelo¤lan’›n gurbete ç›km›fl, kentlileflmifl köylünün bir tasviri oldu¤unu
belirtir ve onun için “kötü-ahlaks›z” der (Alangu 1968: 460–462). Ke-
lo¤lan’›n kurnazl›¤›, hilebazl›¤› ve kendinden üstün görünen varl›klar-
la (zengin kifliler, devler, h›rs›zlar, haramiler, adaletsiz padiflahlar, vezir-
ler...) mücadelesi s›ras›ndaki ac›mas›zl›¤›n›n böyle bir alg› oluflturdu¤u
do¤rudur. Ancak o, yaln›zca kendisine zarar vermeye çal›flan, alay
eden, öteleyen varl›klarla mücadele halindedir, onlara bir ders verme
gayesindedir. Onun kötülü¤ü, kötülerle mücadelesi s›ras›nda ortaya ç›-
kar, zay›f› ezdi¤i görülmez. Bu yüzden, zaman zaman kötü olsa da, ah-
laks›z de¤ildir. 

Ele al›nan bu özellikleri bir tarafa, bu yaz›da Kelo¤lan’›n avareli¤i
üzerinde durulacakt›r. 

Kelo¤lan’›n genellikle belli bir ifli, u¤rafl› yoktur. Tembel ve uyu-
fluktur: “Bu Kelo¤lan yerinden k›m›ldamaz, evden ç›kmaz, hiç de çal›fl-
mazm›fl. Elinde mafla mangaldaki külleri efleler, sedire yaslan›p minde-
re yan pala oturur, kediler gibi m›r m›r m›rlan›r, uyuklar dururmufl.”
(Alangu 2012: 7), “Sabah akflam durmadan uyur, yatakta uyur, sedirde
uyur, kuru toprakta, tafl üstünde, ah›rda ve de sekide, nereye yaslansa
dalar gider, horul horul uyurmufl. Arada bir karn› ac›kt›kça, anas› ne
verdiyse yer, ellerini koltukaltlar›na sokar, yine kalkar uyurmufl.”
(Alangu 2012: 47).

Günü kurtararak yaflamaktad›r: “Ya¤l›dan yavandan ne bulursa
yer, bulmazsa suyunu içer, kemerini s›kar, aç karn›na yatarm›fl.” (Alan-
gu 2012: 138), “Bu Kelo¤lan anadan öksüz, babadan yetim, kimi kim-
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3 “Kelo¤lan›n baflar›lar›, bir yönüyle halk›n özlemlerini, rüyalar›n›, iktidar sahnesin-
de s›n›f de¤ifltirme düflünü, alt s›n›f›n üst s›n›fa karfl› zaferini temsil etmektedir.
Halk, Kelo¤lan gibi çelimsiz, yoksul, kel ve ezik bir kahraman yoluyla, kültürel bi-
linçalt›nda, kaderden ve üst s›n›flardan bir nevi intikam almaktad›r.” (Bostanc›
2011: 270).



sesi yok, çarfl› pazar dolafl›r, bulursa yer, bulmazsa aç yatar, Tanr›’n›n ga-
ribi bir delikanl›ym›fl.” (Alangu 2012: 179), “Vakti zaman›nda, mem-
leketin birinde, bir Kelo¤lan’la a¤as›, bunlar›n bir de kocam›fl analar›
varm›fl. Geçimleri dar, paralar› yok, kilerleri tamtak›r, tencere dibi ka-
lays›z k›z›l bak›r, keseleri delik, yoktur metelik. ‹çleri açl›ktan kaz›n›r,
fluradan buradan kâh dilenir, kâh kazan›r...” (Alangu 2012: 95).

Bazen bir çoban olarak anlat›l›r: “Kelo¤lan komflular›n sürülerine
çobanl›k yaparak hayat›n› kazan›r, günlerini da¤larda, bay›rlarda sürü
peflinde dolaflarak geçirirmifl.” (Tezel 1990: 144), “Bu Kelo¤lan da¤da
bay›rda s›¤›r davar güder, köylüye çobanl›k eder...” (Alangu 2012:
110), “Ötekinin berikinin ifline, köylünün mal›n› davar›n› gütmeye
koflulur...” (Alangu 2012: 152).

Bazen de çiftçi olarak bahsedilir: “Vaktile bir Kelo¤lan varm›fl.
Bütün ailece çiftçilikle meflgul olurlarm›fl.” (Tezel 1936: 14), “Vaktin
birinde bir Kelo¤lan varm›fl. Köyün birinde kendi halinde yaflar, çifti
çubu¤u peflinde koflar, u¤rafl›r dururmufl.” (Alangu 2012: 52).

Üzerine yap›lan araflt›rmalarda Kelo¤lan’›n en belirgin özelli¤i
olan kelli¤inden sonra kurnazl›¤› öne ç›kmaktad›r. Ancak Kelo¤lan’›n
kurnazl›¤›ndan daha önce gelen belirgin özelli¤i tembel ve aylak olu-
fludur. Masallar›n öncelikli hedef kitlesi olan çocuklar Kelo¤lan’›, “kel
kafal›” ve “ak›ll›” olmas›n›n hemen ard›ndan “tembel” ve “söz dinle-
meyen” haliyle tan›mlam›fllar, kurnazl›¤›n› ise tembelli¤inden daha az
ifade etmifllerdir (Duran 2012: 377).

Kelo¤lan, art›k günü kurtaramad›¤›, mecbur kald›¤› durumlarda
kazanç elde etmek için u¤raflmaya, ifl aramaya bafllar, uzak yerlere git-
meye koyulur. Genellikle anas› ya da bazen babas› çok yafllanm›fl, ona
bakamaz hale gelmifl ya da ölmüfltür: “Analar› günün birinde bu o¤lan-
lar› ça¤›rm›fl da: ‘Art›k yaflland›m, kocad›m, çal›fl›p davranamaz oldum.
‹ki kardefl ç›k›n da kendinize ifl aray›n, çal›fl›n, kazan›n, bir baltaya sap
olun.’ demifl.” (Alangu 2012: 90), “Bu k›rk çocu¤un babas›, bunlar›
besleyip büyütünceye, yetifltirip meydana ç›kar›ncaya kadar yafl› yet-
mifle, ifli bitmifle gelmifl de dayanm›fl. Günlerden bir gün, en büyü¤ün-
den en küçü¤üne kadar, k›rk›n› da ça¤›rm›fl. Karfl›s›na s›ra s›ra dizilip
durmufllar: ‘Hele o¤ullar›m, s›ra s›ra çocuklar›m, art›k ihtiyarlad›m, el-
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den ayaktan düfltüm. Sizi bu boya getirdim. Çal›flacak halim, duruflup
konuflacak gücüm, takatim kalmad›. Hele davran›n tosunlar›m, ifller
bulun, u¤rafl›n, çal›fl›n da kazan›n...” (Alangu 2012: 125), “Babas› gü-
nün birinde ölmüfl. Bu Kelo¤lan da ihtiyar anas›na bakmak için ifl ara-
maya ç›km›fl.” (Alangu 2012: 146), “Günün birinde bu Kelo¤lan’›n
harçl›¤› tükenmifl, cebi delinmifl, çaresiz kalm›fl. Efle¤ini satmak için al-
m›fl, pazara ç›karm›fl.” (Alangu 2012: 52).

Tembelli¤inden, aylakl›¤›ndan b›kan anas›, nenesi ya da kar›s›
onu kovmufltur: “Nenesi bunun halinden aciz kal›p... can›na yetmifl de
sopay› kapm›fl, bu Kelo¤lan’› evden kovalam›fl.” (Alangu 2012: 7),
“Anas›n›n art›k sabr› tükenmifl de çok k›zm›fl: ‘fiimdi buradan git, gö-
züme görünme, zengin olmadan da gelme...’ demifl”. (Alangu 2012:
48), “Fakat Kelo¤lan her gün minder üzerinde oturmaktan baflka bir
fley yapmazm›fl. K›z bir gün, iki gün, üç gün buna sabretmifl. Dördüncü
günü Kelo¤lan’a vurma¤a: ‘Kalk, çal›flmaya git, ekmek paras›n› kazan’
diyerek dövmeye bafllam›fl.” (Tezel 1936: 7). Bazen de s›rf bofl gezmek-
ten usand›¤› için bir fleyler yapmaya karar verir (Alangu 2012: 76). 

Akl›na düfleni bulmaya gitti¤i, merak›ndan yola ç›kt›¤› da olur:
“Bir kar›n›n bir evlad› varm›fl. Bir akflam otururken: ‘Evlad›m, kapuyu
eyi kapa, korkar›z’ ´lan validesine: ‘Korku nedir?’ deye sorar. ‘Evlad›m
iflte korkar›z.’ ‘Korku ne olur? Ben korkuyu bulac®m’ der. Validesi ne
kadar ‚rafltîse çare bulamaz. ´lan evden ç›kar gider.” (Radloff 1998:
246)4 “Öteden k›rk kat›r gelir, kat›rlar›n üstünde bofl k›rbalar kendi
kendine kat›rlardan inüp çeflmeden su dolar, â’zlar› bâlan›r, yine kat›r-
lar› yüklenir, kat›rlar giderler. Kel ¨lan bunu görünce bu nas›l fleye de-
ye merak edüp, babas›n›n bafl›n›n alt›na bir tafl kor, kendisi kat›rlar›n
arka s›ra gider.” (Radloff 1998: 244).

Kelo¤lan’›n maceralar› da bundan sonra bafllar. Günlük, basit ifl-
lerle u¤rafl›rken ya da o günün az›¤›n› bulmak için dolafl›rken çeflitli
rastlant›larla maceraya at›l›r: “Sabahleyin baltay› omuza, efle¤in ipini
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4 “Korku” adl› bu masalda Kelo¤lan ad› geçmez, kahraman›n kel olup olmad›¤› da
söylenmemifltir. Ancak masal, nitelikleri itibar›yla Kelo¤lan masallar›yla ayn›d›r,
kahraman› Kelo¤lan olmal›d›r.



de eline alm›fl ve da¤dan odun kesmek için yola ç›km›fl.” (Tezel 1936:
11), “Kelo¤lan, bir gün da¤a ava ç›km›fl ve bir ceylan vurmufl.” (Tezel
1936: 4), “Kelo¤lan tavuklardan birini alarak pazara gitmifl ve bir ha-
mamc›ya satm›fl.” (Tezel 1936: 1). 

Gitmedi¤i yer yoktur. Yeralt› âlemine iner, denizlere dalar, da¤lar
aflar, Yemen, Arabistan gibi uzak memleketlere gider. Onun bu perva-
s›zca gidiflleri kaybedecek bir fleyi olmamas›ndan, gelecek kayg›s› tafl›-
mamas› ve an› yafl›yor olmas›ndand›r. Kelo¤lan bu haliyle Türk halk
edebiyat›n›n âfl›k tipini akla getirir. “Elinde sabr›, aya¤›nda karar› ol-
mayan dertli âfl›k, maddi ve manevi beklenti ve hesaplarla z›vanadan
ç›km›fl bir nâdân de¤il, an› yaflayan bir kalenderdir.” (K›rman 2005:
178). Klasik Türk edebiyat›ndaki rindlere de benzemektedir. “Rindler
kontrolsüz bir hissîlik taraf›ndan flekillendirilir ve rindli¤in temelinde
her türlü ba¤dan, kay›ttan kurtularak yaflama özlemi vard›r.” (K›rman
2005: 178). Avarelik, düflkünlük rindli¤in bir gere¤idir (Mengi 1985:
45). Klâsik fliirimizde rind kavram›, gams›z, nefleli, genifl gönüllü ve
dünyaya bofl vermifl, e¤lence ve sefaya dalm›fl, hayat›n tad›n› ç›karan
bir kiflili¤i ifade etmek için kullan›l›r (‹çli 2012: 1309). Rind, aldatma-
ca ve riyan›n düflman›d›r, görünürde sefil, iç dünyada ise yüksek mer-
tebelidir (Y›ld›r›m 2012: 2705). Kelo¤lan da “e¤lence ve sefaya dalma”
d›fl›nda aynen böyledir.

Sosyolog Thorstein Veblen’e göre toplumun tüm katmanlar› ava-
reli¤e özenmektedir (Günefl 2012: 215). Sonunda kahraman›n›n mut-
laka bafllang›çtaki halinden çok daha üst bir seviyeye geldi¤i, hatta pa-
diflah bile olabildi¤i görülen Kelo¤lan masallar›nda avareli¤e bir övgü
var m›d›r? Masallarda Kelo¤lan’›n kazan›mlar›, genellikle onun hare-
kete geçmesiyle mümkün olmaktad›r.5 Serüveninin ilerleyiflinde Ke-
lo¤lan durup k›smetini beklemez ya da durup oturdu¤u zamanlarda
elinde hiçbir fleyi yoktur. Gider, merak eder, u¤rafl›r, mücadele eder, di-
renir. Ancak bunu çok ileriye dönük hesaplarla de¤il o anl›k düflünce
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5 Yaln›z Kelo¤lan’›n bir vuruflta gözünün üstündeki sineklerin k›rk›n› birden öldürüp
k›l›c›na, “K›rk can öldüren Ahmet A¤a’n›n k›l›c›” yazd›rd›¤› masalda pek bir çaba
göstermeden de devlerin alt›nlar›na sahip oldu¤u görülür (Tezel 1939: 10).



ve kararlarla yapar. Kelo¤lan’›n varl›¤› ile salt aylakl›k ve avareli¤in
övüldü¤ünü, kahramanlaflt›r›ld›¤›n› söyleyemeyiz. Kelo¤lan ile daha
çok, bu dünyay› çok da ciddiye almayan, maddi kazan›mlar u¤runa
haks›zl›k yapmayan ve bu kazan›mlar için kendisine kötülük edenler-
le, var olan haks›z toplum düzeniyle mücadelesi neticesinde murad›na
eren bir avare tipi bize sevdirilmifltir.
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Türk Sözlü Kültüründe Tembel ve Tembellik
(Türk Masallar› Örne¤i)

Metin Eren*

Türk Dünyas› Masallar› ve Tembellik

Türkçede “fakirlik ay›p de¤il, tembellik ay›p; nasihat istersen
tembele ifl buyur; tembele dediler “kap›n› ört”, dedi “yel eser örter”;
tembele ifl buyur, sana ak›l ö¤retsin; tembelli¤i tutmak” gibi atasözü ve
deyimlerle tembellik yerilmifltir. “Tembel” kelimesi Türkçe Sözlük’te
“‹fl görmeyi sevmeyen, çal›flmay› sevmeyen, çaba göstermekten, s›k›n-
t›dan kaçan (kimse), üflengeç” olarak tan›mlanmaktad›r.1

Türk dünyas› masallar› incelendi¤inde tembelleri iflleyen masalla-
r›n bir k›sm› varyant ve versiyonlar halindedir.2 ‹ncelemeye esas olan
masallar gösterdikleri özelliklere göre birkaç alt gruba ayr›larak incele-
nebilir: 

Birinci tip masal, yayg›n versiyon / varyantlar› olan bir masald›r.
Bu masallarda kahraman farkl› isimler tafl›maktad›r. Bir masalda kah-
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* Yard. Doç. Dr. Metin Eren, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, Mardin. Metineren1976@gmail.com

1 www.tdk.gov.tr 
2 Burada varyant ve versiyon M. Öcal O¤uz’un tan›mlamas› esas al›narak kullan›lm›fl-

t›r. M. Öcal O¤uz, “Türk Halkbilimi Çal›flmalar›nda Eflmetin (Varyant) ve Benzer
Metin (Versiyon) Sorunu”, Milli Folklor, s. 42, Y›l:11, s. 2-5.



raman “Köse” olarak an›l›r,3 iki masalda kahraman “Ahmet” ismiyle
karfl›m›za ç›karken4 iki masalda da “Ali” ismiyle yer al›r.5 Bir masalda
kahraman “Hezer” ismiyle yer almaktad›r.6 Bir masalda ise “Osman
A¤a”,7 bir masalda ise “Bilal”8 ad›n› tafl›maktad›r. Masal kahramanlar›
befl masalda “korkak” olarak nitelendirilirken,9 bir masalda “tembel”
niteli¤iyle masalda yer al›r.10 Bir masalda ise “deli” olarak nitelendiri-
lir.11 Masallar detaylarda farkl›laflmakla beraber flu temel epizotlar› iz-
ler:

a) Kahraman, çok korkak oldu¤u için d›flar› ç›kamayan birisidir.
Bu nedenle de hiçbir ifl yapmaz/yapamaz.
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3 Umay Günay, Elaz›¤ Masallar› ve Propp Metodu, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2011, s.
201.

4 Abdullah Do¤an, Ad›yaman Masallar›, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi Sivas, 2006, s. 203; Handan Kas›mo¤-
lu, Van Yöresine Ait Türk Halk Masallar›, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Yay›mlanmam›fl Doktora Tezi, Ankara 2010; Ferit Ayy›ld›z, ‹spir Pazaryolu Yö-
resi Masallar› (Metin ‹nceleme), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ya-
y›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2001, s. 279; Esma fiimflek, Yukar›çuku-
rova Masallar›nda Motif ve Tip Araflt›rmas›, F›rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Yay›mlanmam›fl Doktora Tezi, Elaz›¤ 1990, s. 659. 

5 Metin Eren, Bitlis Masallar› Üzerine Bir Araflt›rma, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Van 2001, s. 287; fiakir
Yavuz, Mufl Masallar› Üzerine Bir Araflt›rma, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Van 2006, s. 193.

6 Ahmet Öcal, Karakuyu Köyü (Bo¤azl›yan-Yozgat) Çevresi Masallar› I (Metin ve ‹n-
celemeler), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek
Lisans Tezi, Erzurum 1999, s. 391. 

7 Ali Berat Alptekin, Tafleli Masallar›, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2002, s. 238. Bu ma-
sal, eylemsizli¤e odaklanan bir masal özelli¤i göstermemektedir. Bu nedenle masal
benzer özellikler göstermesine ra¤men de¤erlendirilmeyecektir.

8 Sakao¤lu, age., 2002, s. 373.
9 Sakao¤lu, age., s. 373; Ayy›ld›z, age., s. 279; fiimflek, age., s. 659; Eren, age., s. 287;

Yavuz, age., s. 193; Alptekin, age., s. 238 “Han›m›ndan Korkan Osman A¤a” masa-
l›n ismidir.

10 Y›lmaz Önay, Van Masallar› Üzerine Bir Araflt›rma, Yüzüncü Y›l Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Doktora Tezi, Van 1995, s. 273.

11 Okan Alay, Bingöl Masallar› (‹nceleme-Metin), F›rat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Elaz›¤ 2005, s. 267.



“Köse” y›ld›zlardan korkar, hiçbir ifl yapmaz12 “Bilal A¤a”, tilkiden
çok korkmaktad›r.13 “Tembel Ehmet” tand›rda ihtiyar annesinin getir-
di¤i yiyeceklerle hayat›n› sürdürmektedir.14 Tilkiden çok korkan “Ali
A¤a” hiç d›flar› ç›kmaz.15 Ahmet, kümeslerine dadanan tilkiye tafl at-
mayacak kadar korkakt›r.16 “Korkak Ali” tavuklar›n, kufllar›n kendisi-
ni yiyece¤inden korkar ve hiç d›flar› ç›kmaz.17 Korku nedeni belirtil-
mezse de “Gorkah Ahmet” evden ç›kmaz.18 Kahraman hiçbir fley bil-
medi¤i için d›flar› ç›kmaz.19

b) Annesi veya han›m› kahraman› bir flekilde d›flar› ç›karmay› ba-
flar›rlar ve bir daha da içeri almazlar.

Han›mlar›, evin d›fl›na att›klar› ekme¤i getirmesi bahanesiyle d›-
flar› att›klar› “Bilal A¤a”y› içeri almazlar.20 Her gün ekme¤ini aya¤›na
getiren annesi bir gün ekme¤ini kap›n›n d›fl›na b›rak›nca “Tembel Eh-
met” kald›¤› yerden ç›kmak zorunda kal›r. Han›m› yapt›¤› ekme¤i ka-
p›n›n önüne b›rakarak “Köse”yi evden ç›karmay› baflar›r.21 Annesi
“Ahmet”i içeri almaz.22 “Ali A¤a”, han›m›n›n “gökten çörek ya¤›yor”
sözüne inanarak d›flar› ç›kar. Han›m› “Ali A¤a”y› tekrar içeri almaz.23

Han›m› “Hezer”i zorla d›flar› atar ve içeri almaz.24 Annesi “Ahmet”i
imam›n verdi¤i ak›lla onun için ald›¤› flekerlerin yere döküldü¤ü baha-
nesiyle d›flar› ç›kmas›n› sa¤lar. “Ahmet”, korkusuna ra¤men, flekerler
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12 Günay, age., s. 201.
13 Sakao¤lu, a.g.e, s. 373.
14 Önay, age., s. 273.
15 Eren, age., s. 287.
16 fiimflek, age., s. 659.
17 Yavuz, age., s. 193.
18 Do¤an, age., s. 203.
19 Alay, age., s. 267.
20 Sakao¤lu, age., s. 373.
21 Günay, age., s. 201.
22 Önay, age., s. 273.
23 Eren, age., s. 287; Yavuz, age., s. 193
24 Öcal, age., s. 391; Do¤an, age., s. 203.



için evden d›flar› ç›kar.25 Masal›n kahraman› bir flekilde d›flar› ç›kar,
bunu f›rsat bilen han›m› adam› içeri almaz.26

c) Kahraman, çeflitli eflyalar alarak evden ayr›l›r.

“Bilal A¤a”, bir yumurta, bir ekmek, bir avuç un ve bir çuvald›z
alarak evden ayr›l›r.27 Kahraman iki yumurta bir ip alarak evden ayr›-
l›r.28 “Korkak Ali”, dilenerek biraz un ve yumurta toplar.29 “Korkak Ali
A¤a”, k›l›c›n›, biraz un ve iki yumurta alarak evden ayr›l›r.30 Babas›n›n
eski, kör k›l›c›n› alarak evden ayr›l›r.31 Un, yumurta ve ip alarak evden
ayr›l›r.32

d) Kahraman eflyalardan birine, k›l›ç veya bir sopa, yapt›¤› küçük
bir ifli abartan ifadeler yazar.

Ahmet, sinekleri öldürdü¤ü sopan›n üstüne “Ehmed-i nazar, g›rh
devi birden ezer.” yazar. Bunu okuyan devler ondan korkarlar ve onu
kald›klar› saraya götürürler.33 Ahmet, k›l›c›yla öldürdü¤ü sinekler için
“Bir vurmaya g›rk gan edik Ahmet A¤a” yazd›r›r.34 Ali A¤a masal›nda
Ali A¤a, gömle¤inin üzerinde k›rk bit öldürür ve bu kanla bulad›¤› k›-
l›c›n›n üzerine “Bir vuruflta k›rh kelleyi kesen Pehlivan Ali A¤a” ya-
zar.35 Hezer, bir çeflmenin bafl›nda sinekleri öldürür ve çeflmeye “Ben bi
Hezerim, bi vurmada bing denesini ezerim.” yazar.36

e) Karfl›laflt›¤› devleri, kiflileri çok güçlü oldu¤una inand›ran kah-
raman devlerin kendisi için haz›rlad›klar› s›namalardan kurnazl›¤› sa-
yesinde baflar›yla geçer. 
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25 fiimflek, age., s. 660-661.
26 Alay, age., s. 267.
27 Sakao¤lu, age., s. 373.
28 Do¤an, age., s. 276.
29 Yavuz, age., s. 193.
30 Eren, age., s. 287.
31 fiimflek, age., s. 661.
32 Öcal, age., s. 391.
33 Önay, age., s. 273.
34 fiimflek, age., s. 662. 
35 Eren, age., s. 287.
36 Öcal, age., s. 391.



Kahraman karfl›laflt›¤› insanlar›/devleri yumurtay› taflm›fl gibi elle-
rinde s›karak güçlü oldu¤una inand›r›r.37 Kahraman, beraber kald›¤›
devlerin odun/su getirmesi isteklerini abart›l› davran›fllarla geçifltirir.
Bu geçifltirme, iflleri en yap›lmayacak flekle sokma fleklinde gerçekleflir:
Odun getirme iflinde bütün bir da¤› tafl›maya çal›fl›r, su getirme iflinde
bütün bir çeflmeyi tafl›maya çal›fl›r.38

f) Kahramandan kurtulmak isteyen devler, onu zengin edecek he-
diyelerle evine götürürler.39

g) Kahraman son bir oyunla annesinin veya han›m›n›n yan›nda
devleri korkutur ve baflar›s›n› ispat eder.40

Yukar›da da belirtildi¤i gibi bu masallarda kahraman›n ilk vasf›
korkakl›¤›d›r ve bir masal d›fl›nda da kahraman için “tembel” s›fat›
kullan›lmaz. Bu kahramanlar›n “tembel” olarak de¤erlendirilmesinin
nedeni, korkakl›¤›n kahramanlar› eylemsiz b›rakmas›d›r. Korkular› ne-
deniyle d›flar› ç›kamayan kahramanlar, ev içinde de tam bir eylemsiz-
lik içerisindedirler. Anlat›lar›n kahramanlar› tam bir eylemsizlik içeri-
sinde tasvir etmeleri, mizaha varan bir etki uyand›r›r ve toplumsal bek-
lentilerle tam anlam›yla tezat oluflturur. 

Kahramana her zaman yiyece¤ini ulaflt›ran annesi veya han›m›-
n›n onu yiyecekten mahrum b›rakmalar› kahraman› harekete geçi-
rir. 

Kahraman›n harekete geçmesi için evinden uzaklaflmas› gerek-
mektedir ve kurulan oyun sonuç verince kahraman evden uzaklafl›r; fa-
kat kahraman evden uzaklaflmadan yan›na çeflitli yard›mc› nesneler
al›r: Yumurta, ip, sopa, k›l›ç. 
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37 Sakao¤lu, age., s. 373; Do¤an, age., s. 203; Yavuz, age., s. 193; Eren, age., s. 287;
Öcal, age., s. 392.

38 Sakao¤lu, age., s. 373-374; Günay, age., s. 202; Do¤an, age., s. 203; Yavuz, age., s.
193-194; Eren, age., s. 287-288; Öcal, age., s. 392-393; Önay, age., s. 274-276.

39 Günay, age., s. 202; Do¤an, age., s. 203; Yavuz, age., s. 194; Eren, age., s. 288; Öcal,
age., s. 393; Önay, age., s. 277.

40 Günay, age., s. 203; Sakao¤lu, age., s. 374; Do¤an, age., s. 203; Yavuz, age., s. 194;
Eren, age., s. 288; Öcal, age., s. 393; Önay, age., s. 276. 



Evinden amaçs›zca uzaklaflt›r›lan kahraman küçük baflar›lar›ndan
büyük baflar› hikayeleri ç›kar›r: Belirsiz ifadelerle tasvir edilen mizahi
baflar›lar, k›rk sine¤i öldürmek, tafl› s›k›yormufl gibi yap›p yumurta s›k-
mak, gerçe¤i bilmeyen devlerin gözlerini korkutur. Anlat›n›n bundan
sonras›, eylem içinde eylemsizli¤in anlat›lmas›d›r asl›nda. Ço¤unlukla
devler taraf›ndan s›nanmaya çal›fl›lan kahraman abart›l›/iddial› söz ve
hareketlerinin, kimi zaman da masallarda s›kl›kla karfl›m›za ç›kan flan-
s›n›n yard›m›yla muhataplar›n›/düflmanlar›n› korkutur ve flafl›rt›r. Ay-
n› sonucu veren her denemenin sonunda masal›n “tembel/korkak”
kahraman› baflar›l› ve zengin bir flekilde evine döner. 

Yukar›daki anlat› kal›b›, yüzeysel bir okumada özün de¤iflmeden
durdu¤u bir durumda bile baflar›l› olunabilece¤i fleklinde bir ileti içerir.
Baflar›, gerçek yeteneklere ve yeterli görünebilecek bir “çal›flkanl›¤a”
ba¤l› de¤ildir. Metnin anlam katmanlar›na daha yak›n bir bak›fl, asl›n-
da eylemsizlikten eyleme geçiflin bu sonucu do¤urdu¤unu göstermekte-
dir. Evden ç›kmayan kahraman, d›fl dünyan›n ve toplumsallaflman›n
zorunluluklar›yla karfl›laflmam›flt›r. Bir anlamda kültür öncesi evrede,
bebeklik/çocukluk ça¤›nda yaflamaktad›r. Bu aflama, d›fl dünyan›n bi-
linmedi¤i/kontrol edilemedi¤i için korkutucu göründü¤ü/kabul edildi-
¤i bir dönemdir. Kahraman, anne veya han›m taraf›ndan temsil edilen
bir koruyucu varl›¤›n sa¤lad›¤› güvenli ortamla çevrelenmifltir. 

Anlat›n›n ikinci aflamas› kahraman›n bu güvenli ortamdan ç›kma-
s›n›n/ç›kar›lmas›n›n gerekli oldu¤u bir evredir. Bu durum anlat›da rast-
lant›sal olarak ifade edilmifl görünse de “insan olmak” bunu gerektir-
mektedir. Buna “ontolojik zorunluluk” diyebiliriz. ‹nsan, varoluflunu gö-
rünür k›lmak için do¤ada ve toplumsal alanda görünür olmak zorunda-
d›r. Bu ç›k›fl›n yiyecek unsuruna ba¤lanmas› insano¤lunun canl› bir var-
l›k olarak beslenmesinin getirdi¤i zorunlulukla ba¤daflan bir durumdur. 

Kahraman, tabiata ve topluma aç›l›rken savunmas›z de¤ildir. Ma-
sallarda, “yumurta, ekmek, un, ip, sopa, k›l›ç”la temsil edilen birtak›m
araçlara sahiptir veya bunlar› üretmek zorundad›r. Bu araçlar› sa¤lad›-
¤› kaynak kahraman›n evi ve evdeki kad›nd›r. Ev, kahraman›n benli-
¤i, kad›n bu benli¤in koruyucu eflini temsil etmektedir. Çünkü ikisi de
ayn› evin içerisindedir. 
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Kahraman›n yolculu¤u küçük ad›mlarla ve baflar›larla bafllar. Ço-
¤u anlat›da ilk baflar›lar öldürülen sineklerdir. Bu küçük baflar›lar, kah-
raman›n kendi gücüne/benli¤ine dair abart›l› bir fark›ndal›k oluflmas›-
n› sa¤lar. Bu fark›ndal›k olufltuktan sonra kahraman daha güçlü rakip-
lerle/düflmanlarla mücadele edebilecek bir seviyeye gelir. Bu rakipler,
anlat›lar›n ço¤unda “dev” olarak adland›r›l›r. Bu devler, güçlü görün-
melerine karfl›n, kahraman›n zekas›/kurnazl›¤› karfl›s›nda ona boyun
e¤erler. ‹ncelenen masallarda karfl›m›za ç›kan sembolik yap› içerisinde
devler toplumu temsil etmektedir. Tabiat ve toplum içinde insan, do-
¤al ve kültürel araçlarla varl›¤›n› sürdürmektedir. Kahraman, devlerle
ve devleri çevreleyen tabiatla mücadelesinde devlerin omuzlar›nda ba-
flar›l› ve kimi zaman da zengin olarak evine dönmeyi baflar›r. ‹nsan›n
yaflad›¤› toplumda bir “fert” olarak benimsenmesi toplumla girdi¤i ilifl-
kiler a¤›ndaki baflar›s›na ba¤l›d›r. Toplum taraf›ndan kabullenilmesini
sa¤layacak baflar›lar gösteren insan, ayn› zamanda toplumun omuzlad›-
¤› bir kahramana dönüflür. 

Döngü, bafllad›¤› yerde sona erer. Devlerin omuzunda evine dö-
nen kahraman art›k korkular›n› yenmifl, baflar›l› birisidir. Baflar›y› ge-
tiren, eylemsizlikten eyleme do¤ru yapt›¤› yolculuktur. Bu anlat› dön-
güsü, verdi¤i alt iletilerde eylemden eylemsizli¤e geçiflin zorunlulu¤u-
nu ifller. 

‹ncelemeye konu olan masallar aras›nda varyant ve versiyonlar›y-
la ikinci bir kategori oluflturan masallar›n genel epizot düzeni flu flekil-
dedir:

a) Masalda hareketi bafllatan ana unsur, bir k›z›n babas›yla girdi¤i
otorite savafl›n›n sonucu olarak babas› taraf›ndan cezaland›r›lmak
amac›yla bir tembele verilmesidir:

A¤a olan adam k›z›n› s›namak için evi ayakta tutan›n kad›n m›
erkek mi oldu¤unu sorar. K›z›n›n evi ayakta tutan›n kad›n, oldu¤u flek-
lindeki cevab›n› be¤enmeyen baba cezaland›rmak ve ders vermek üze-
re k›z›n› dünyan›n en tembel adam›yla evlendirir.41 Padiflah, “Tembel
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41 Eren, age., s. 359; Kas›mo¤lu, age., s. 569.



Ehmet”in tembelli¤inin, ak›ls›zl›¤›n›n evinde dirayetli bir kad›n olma-
mas›na ba¤layan k›z›n› cezaland›rmak için onu “Tembel Ehmet”le ev-
lendirir.42 Padiflah, her hediye veriflinde kendisine “Allah da çok baba-
c›¤›m.” yan›t›n› veren k›z›n› kovar. K›z, flehrin d›fl›nda periflan bir ev-
de yaflayan bir yafll› kad›n›n evine s›¤›n›r.43 Padiflah, kendisini tuz ka-
dar sevdi¤ini söyleyen en küçük k›z›n› “Tembel Ahmet”le evlendirir.44

Padiflah, kendisini tuz kadar sevdi¤ini söyleyen k›z›n› öldürmeleri için
cellatlara teslim eder, cellatlar ac›d›klar› k›z› öldürmekten vazgeçerler.
K›z “Yatalak Mehmet”in ve annesinin yan›na s›¤›n›r.45

b) K›z›n evlendi¤i tembel, bir yerden baflka bir yere geçmeye güç
yetiremeyecek biridir.46 Tembel, davran›fllar› ve sözleriyle bir bebek
fleklinde tasvir edilmifltir.47

c) K›zlar, tembelleri döverek,48 sab›rla veya teflvik edici sözlerle
harekete geçirmeyi baflar›rlar.49
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42 Bilge Seyido¤lu, Erzurum Masallar›, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 234-235;
Ayy›ld›z, age., s. 279.

43 Türkân Özokutan, K›br›s Türk Masallar› (Derleme-‹nceleme), ‹stanbul Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 2005, s.
344.

44 Sakao¤lu, age., s. 468-469; Ümmü Gülsüm Bozlak, Erdemli Masallar›, Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007,
s. 146.

45 Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman ‹çinde 2. Bask›, ‹mge Kitabevi Yay›nlar›, An-
kara 2009, s. 136-137. Boratav, bu masal›n TTV 251’’de ( Wolfram Eberhard’la bir-
likte haz›rlad›klar› Türk masallar›n›n tip katalo¤u olan Typen Türkischer Volsmarc-
hen, 1953, çal›flmas›n›n k›salt›lm›fl flekli) yer ald›¤›n›, Anti Aarne-Stith Thomp-
son’un katalo¤unda (AaTh. Nu:910 A-C’de) masal›n baz› anlat›lar›n›n bafllang›ç
motifleri bulundu¤unu belirtir. Masal›n Türkiye’de de yayg›n oldu¤unu belirten Bo-
ratav, masal›n yay›ld›¤› yerler aras›nda ‹stanbul, Diyarbak›r, Sivas, Malatya, Anka-
ra, Eskiflehir, Erzurum, Kastamonu, Zonguldak, Bayburt, Arapgir, Samsun ve Türki-
ye d›fl›nda da Bulgaristan’› sayar. Boratav (2009), s. 264.

46 Sakao¤lu, age., s. 469; Seyido¤lu, age., s. 234; Eren, age., s. 359; Ayy›ld›z, s. 279; Ka-
s›mo¤lu, age., s. 570; Bozlak, age., s. 147; Boratav (2009), s. 137-138.

47 Özokutan, age., s. 345.
48 Boratav (2009), s. 138. Sakao¤lu, age., s. 469; Seyido¤lu, age., s. 234; Ayy›ld›z, s.

280; Kas›mo¤lu, age., s. 572; Bozlak, age., s. 147; Boratav (2009), s. 139.
49 Eren, age., s. 360; Özokutan, age., s. 345.



d) Tembel erkeklerin ilk çal›flma denemeleri baflar›s›zl›kla sonuç-
lansa da efllerinin anlay›fl› ve cesaretlendirmeleri, tesadüflerin de etki-
siyle baflar›ya ulafl›rlar, zengin olurlar.50

e) A¤a veya padiflah babalar›, k›zlar›n›n tembel efllerini harekete
geçirerek kendilerine denk bir servete ulaflt›klar›n› görürler.51

Bu grupta incelenen masallar, birinci kategoride de¤erlendirilen
masallar gibi kahraman›n eylemsizlikten eyleme do¤ru bir seyir izleyen
yolculu¤unu temelde izler. Bu durumun yan›nda incelemeye konu edi-
len masallar, anne/kaynana elefltirisi de içerir. Anlat›lar›n kendi iç ile-
tisi, kad›n›n yap›c› etkisine dönük iddialar›n kan›tlanmas›n› içerir. Bu
iddiay› gerçeklefltiren kad›nlar, ayn› zamanda örtülü bir zay›f anne fi-
gürünü elimine ederek bunu gerçeklefltirirler. ‹spir masallar› aras›nda
yer alan “Tembel Ehmet” masal›nda anne “Tembel Ehmet”e padiflah
taraf›ndan verilen alt›nlar› bilmeyerek komfluya vererek bir beceriksiz-
lik örne¤i sergiler. Böylece o¤lunun padiflah karfl›s›nda olumsuz bir du-
ruma düflmesine yol açar.52 Do¤rudan olumsuzlamaya dönük bu örne-
¤in yan›nda annenin olumlu veya olumsuz bir etkisinden aç›kça bah-
sedilmeyen masallar da vard›r.53 Bir masalda, tembel konuflma ve dav-
ran›fllar›yla yataktan ç›kmayan bir bebek olarak tasvir edilmifltir.54 Bu
örnekler masallar›n vermek istedi¤i ana mesajla örtülü bir paralelli¤i
vurgular. Anne, bir kad›n olmakla birlikte zay›f bir kad›nd›r ve yap›c›,
harekete geçirici bir konumda de¤ildir. Anne, tembel kahraman› ha-
rekete geçirmek yerine pasiflefltirici bir rol oynar. Bu masallarda tem-
bel, belirgin vas›flar› olan mutlak hareketsizli¤e yak›n bir özellikle ma-
sallarda yer al›r. 
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50 Sakao¤lu, age., s. 469-478; Seyido¤lu, age., s. 234-236; Eren, age., s. 360-362; Ay-
y›ld›z, s. 280-282; Kas›mo¤lu, age., s. 572-576; Bozlak, age., s. 148-151; Özokutan,
age., s. 345-349.

51 Sakao¤lu, age., s. 478; Boratav (2009), s. 144; Seyido¤lu, age., s. 236; Eren, age., s.
362; Ayy›ld›z, s. 282; Kas›mo¤lu, age., s. 576; Bozlak, age., s. 151; Özokutan, age. s.
349.

52 Ayy›ld›z, age., s. 279.
53 Kas›mo¤lu, age. s. 576; Bozlak, age. s. 151; Özokutan, age., s. 345.
54 Özokutan, age., s. 345.



Tembeller çal›flmamak için bahaneler ileri sürerler. Bu özelli¤in
tespit edildi¤i masallardan biri bir Van masal› olarak derlenen “Kabak
O¤lan” masal›d›r. Bu masalda, kar›-koca bir çiftten kad›n çal›fl›p evi
geçindirirken koca tembeldir, çal›flmaz. Çal›flmamak için de bahaneler
üretir. Koca, kad›n›n zorlamas› ve flartlar› haz›rlamas›yla çal›flmaya gi-
der ve çal›flmas› esnas›nda sihirli bir kabak bulup evine getirir.55 Masa-
l›n bundan sonraki k›sm› baflka olaylarla farkl›lafl›r. Manisa masallar›n-
dan “Mehmet’in Yüzü¤ü” masal›nda annesi çal›fl›p evlerini geçindirir-
ken Mehmet çal›flmaz. Annesinin zorlamas›yla çal›flmak için harekete
geçer.56 Masal›n, Mehmet’in çal›flmak için harekete geçmesinden son-
raki k›sm› “Kabak O¤lan” masal›yla benzerlikler gösterir. Sihirli nesne-
ler, ola¤anüstü güçlere sahip kifliler arac›l›¤›yla kahramanlar›n hayat›
de¤iflir. Bu masallarda da eril unsur, anlat›n›n bafllang›c›nda hareket-
sizdir. Anlat›, bu durumun kabul edilemez oldu¤unu ima eder ve diflil
unsur, “Kabak O¤lan” masal›nda adam›n han›m›, “Mehmet’in Yüzü¤ü”
masal›nda ise anne, erke¤in harekete geçmesini teflvik ederler veya ha-
rekete geçmesinin flartlar›n› haz›rlarlar. 

Bu masallar, olay yap›lar›yla yukar›daki örneklerden ayr›l›rken
tembel olan erke¤i harekete geçiren unsur olarak kad›na verilen rol
nedeniyle ise benzeflirler. Masallarda erkek kahraman, evin reisi olduk-
tan sonra harekete geçmektedir. Bu özellik halk aras›nda yazar taraf›n-
dan gözlenen çal›flmayan, aylak genç erke¤in evlendirilmesiyle bu du-
rumun ortadan kalkaca¤› yaklafl›m›yla da örtüflmektedir.

Bu örneklerin yan›nda kad›n› tembel gösteren masal örneklerine
de rastlanmaktad›r. Bu masallardan biri Bal›kesir masallar› aras›nda
derlenmifl olan “Tembel K›z” masal›d›r. 

Bir kar›-koca, k›zlar›na hiç ifl gördürmedikleri için k›z tembelli¤e
al›fl›r. Ad›n› “Tembel K›z” koyarlar. K›z bir avc›yla evlenir. Avc›, bir ör-
dek vurup, temizleyip tencereye koyar, han›m›na tencereye bakmay›
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55 Önay, age., s. 358.
56 Talha Tunç, Manisa Masallar› Üzerine Bir ‹nceleme, Süleyman Demirel Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2008, s.
162.



tembihleyerek ava gider. Bir dilenci gelerek Tembel K›z’dan iki dilim
ekmek ister. Tembel K›z da mutfaktan almas›n› söyler. Dilenci mutfa-
¤a girerek tenceredeki örde¤i torbas›na koyar, tencereye de çar›klar›n›
koyar. Eve gelen kocas› durumu ö¤renince han›m›n› azarlar. Tembel
K›z da tembellik yapmay› b›rak›r.57

Bu anlat›, tembelli¤i ö¤renilmifl bir davran›fl olarak tasvir eder.
Tembelli¤i ortadan kald›ran unsur k›z›n hata yapmas› de¤il de kocas›-
n›n ona k›zmas›d›r. Bu masalda da zorlay›c› bir etkenin varl›¤› tembel-
li¤i ve sonuçlar›n› ortadan kald›rmaktad›r. 

Pertev Naili Boratav’›n derledi¤i masallar içerisinde yer alan
“Üflengeç” bafll›kl› masal ve Ali Berat Alptekin’in çal›flmas›nda yer
alan “Tembel Ahmet” bafll›kl› masallar benzer motifler içerirler.
“Üflengeç” masal› TTV 69’da yer al›rken “Tembel Ahmet” masal›
TTV 71’de yer almaktad›r. Her iki masalda da kahramanlar tembel-
dir58 ve rastlant›lar sihirli varl›klarla karfl›laflmalar›na ve sihirli objele-
re sahip olmalar›na yol açar. Kahramanlar, padiflah›n k›z›yla evlenirler,
zengin ve mutlu yaflam sürerler.59

Tembellerle ilgili anlat›lardan bir di¤erini Özbek masal› olarak
derlenen “Dokuz Tembel Bir Becerikli” masal› oluflturur. Masal, dokuz
tembelin bir becerikli kardeflleriyle mücadelelerini ifller.60 Masal tem-
bellik, iflini iyi yapmama ve kötülük fikri etraf›nda örülen bir anlat›
özelli¤i göstermektedir. Tembellikle kötülü¤ü özdefllefltiren mesaj›yla
di¤er anlat›lardan ayr›l›r. Bu masalla benzer motifler içeren bir anlatma
T›va halk masallar› aras›nda yer almaktad›r.61 Bu masalda kardefller
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tembel olarak nitelendirilmez; çünkü olaylar›n ak›fl›n› belirleyen duygu
çekememezlik olarak görünmektedir. Çekememezli¤i do¤uran unsur ise
bir kardeflin tek bafl›na di¤er yedi kardeflten daha fazla üretmesi, üretti-
¤i ürünleri satmas› ve daha zengin olmas›d›r. Bir kardeflin çal›flkanl›¤›
vurgulan›rken, di¤er kardefllerin tembelli¤i örtülü olarak ifade edilmifl
olur. Tembellik, di¤er olumsuz duygu ve tav›rlar› da do¤uran bir unsur
olarak okuyucu/dinleyicinin zihninde kodlanmaya çal›fl›l›r. 

Tembellik, masallarda ayn› zamanda kötülükle an›lan unsurlar-
dand›r. “Tokmak” bafll›kl› bir Baflkurt masal›, motifleri itibariyle olduk-
ça yayg›n masallardan biridir. Masal, annesi ölen iyi yürekli, güzel ve
çal›flkan Emine’nin k›skanç üvey annenin kötü niyetli planlar›ndan
kurtularak güzel ve mutlu bir yaflama ulaflmas›n›; üvey annenin kendi
k›z› ‹rkabike’nin ise tembellik ve fl›mar›kl›¤›n›n sonucu olarak ölerek
cezaland›r›lmas›n› ifller.62

Bir k›s›m hayvan masallar› da tembelli¤i ifllemektedir. Bunlardan
biri efsane özelli¤i gösteren bir Baflkurt masal›d›r. Masal, ilk bafllarda
birer göçmen kufl olan ördeklerin yavrular›n›n, dostlar› kurba¤alar ta-
raf›ndan tembelli¤e al›flt›r›lmalar›yla uçan canl›lar olmaktan ç›kmala-
r› üzerinedir. Hareketsizli¤e al›flan yavru ördekler k›fl gelince s›cak ül-
kelere göç edemezler. K›fl›n açl›ktan ölmemek için insanlar›n yan›na
s›¤›n›rlar ve o zamandan beri de insanlara ba¤›ml› olarak yaflamlar›n›
sürdürmektedirler.63 Bu efsane-masal, tembelli¤in ba¤›ml›l›¤› da getire-
ce¤i mesaj›n› iflleyen masallara bir örnektir. “Sarman’›n Maceralar›”
bafll›kl› bir baflka Baflkurt masal› da tembellik-ba¤›ml›l›k aras›ndaki ba-
¤›nt›y› vurgulamaktad›r. Sarman, tembeldir ve tembelli¤i nedeniyle
sahibi evden kovar. Tembellik ve ifl bilmezli¤i nedeniyle sürekli gitti¤i
yerlerden kovulan sarman, ancak baflkalar›na s›¤›narak, yalvararak
varl›¤›n› sürdürür.64 Tembelli¤in ba¤›ml›l›kla an›ld›¤› di¤er bir Baflkurt
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masal›nda miskinli¤i nedeniyle k›fll›k yiyeceklerini haz›rlamayan kedi-
nin dost oldu¤u hayvanlar› kullanmas›, tembelli¤i nedeniyle sürekli
kovulmas› ve sonunda insanlar taraf›ndan sahip ç›k›lmas› anlat›lmak-
tad›r.65 Bu örnekler, tembelli¤in ba¤›ml›l›k getirdi¤ini sembolik olarak
iflleyen masal örnekleridir. Tembelli¤e ba¤l› bir ba¤›ml›l›k olumsuz ola-
rak de¤erlendirilmektedir.

Tembellik, Masallar ve Mizah

Mizah, elefltirinin en ince flekillerini de bar›nd›ran bir özellik ta-
fl›r. Kifli ve toplum mizaha ço¤unlukla bireysel veya toplumsal bir ek-
sikli¤i elefltirmek için baflvurur. Bergson, gülmenin her fleyden önce bir
düzeltme oldu¤unu belirtir. Toplum kendisine yap›lan sayg›s›zl›¤›n
öcünü gülme ile al›r. Gülme, gülünen kiflinin sayg›nl›¤›n› ve statüsünü
düflüren tahrip edici bir eylemdir. Bu eylem utanmaya sebep oldu¤una
göre kendisine gülünen kifli üzerinde üzücü bir etki b›rakmal›d›r. Böy-
lelikle, gülme arac›l›¤›yla afla¤›lama, sosyal düzeltme arac›na dönüflür.66

Tembelli¤i mizahla iç içe iflleyen masallara da rastlanmaktad›r. Bu
masallardan biri Manisa masal› olarak derlenmifltir. Bu masal, f›kra
özelli¤i gösteren oldukça k›sa bir anlat›d›r. Masal›n motif yap›s› flu fle-
kildedir: 

Ço¤alan tembeller için padiflah bir tembelhane yap›lmas›n› emre-
der. Bu durum, tembellerin say›s›n› art›r›nca padiflah tembelhanenin
yak›lmas›n› emreder. Herkes kaç›fl›rken, “fiuradan bir atefl düflse de flu
sigaram› yaksam.” diyen bir tembel, onun bu sözüne “Sen üflenmeden
o laf› nas›l söylüyorsun?” diye cevap veren ikinci bir tembel ve bütün
olanlar› sessizlikle karfl›layan bir üçüncüleri kaçmaz ve gerçek tembel
olduklar› kan›tland›klar› için de kurtar›l›rlar.67

Bu özellikteki di¤er bir anlat› Uygur masallar› aras›nda yer almak-
tad›r. Masal›n k›sa bir özeti flu flekildedir: Üç tembel, geveze ve kavga-
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c› arkadafl oturduklar› yerde k›p›rdayacak olsalar dahi yorulurlar. Bir
gün arkalar›na tak›lan bir köpekle sahraya giderler. Yorulan tembeller
dinlenmek için dururlar. Oradan geçmekte olan bir çocuktan para ve-
rip ekmek ve yo¤urt al›rlar. Ellerini y›kamalar› için su getirmeleri ge-
reken tembeller su getirme iflini yerine getirmemek için bahaneler üre-
tirler. Sonunda “‹lk kim konuflur veya k›p›rdarsa, suyu o getirsin.” flek-
linde bir flart koflarlar. Ac›kan köpek, tembellerin yemek için beklet-
tikleri ekmekle yo¤urdu yalaya yalaya yiyip bitirir. Karn› doymayan kö-
pek tembellerin yan›na gidip onlar› da yalamaya bafllar. Köpek yalan›r-
ken tembellerden biri korkuyla gözlerini fal tafl› gibi açarak: “Hoflt!
Hoflt!”, diye hayk›r›nca kendilerini zor tutan iki tembel: “Hah… fiim-
di suyu sen getireceksin!” diye yaygaray› basarlar.68 Bu masallar, mizah
etkisi uyand›ran abart›lar yoluyla tembellik elefltirisi içerir.

Sonuç

Sözlü kültür ürünlerinde bir olgu olarak tembellik ve bir tip ola-
rak tembel çeflitli yönleriyle, olumsuz de¤erlendirmelerle ifllenmifltir.

‹ncelenen masallar, Türk sözlü kültürünün “tembellik” olgusunu
önemli ölçüde varolufltan gelen bir özellik olarak de¤erlendirmedi¤ini
göstermektedir. F›kra özelli¤i gösteren anlat›larda, beslenme ihtiyac›-
n›n karfl›lanmas› ve ölüm tehlikesi gibi durumlarda bile durumunu de-
¤ifltirmeyen “en saf haliyle tembellik” diyebilece¤imiz örneklerin ol-
dukça s›n›rl› oldu¤u, masallarda bu tiplere daha az yer verilmesinden
anlafl›lmaktad›r. Mizah unsurunun bu anlat›larda yo¤un olarak yer al-
mas› tembelli¤in kültürel kodlarda olumsuzlanmas›n›n en geçerli ve
ince yöntemidir.

Türk masal gelene¤inde tembellik, ar›zi bir özellik olarak görül-
mektedir. Örtük olarak Türk masal gelene¤i bunu pedagojik bir sorun
seviyesinde ele almaktad›r. Al›flkanl›klar›n yerlefltirdi¤i bu davran›fl
bozuklu¤u çabayla afl›labilir bir durum olarak kabul edilmifltir. Tembe-
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li harekete geçiren ana saikler, d›fllanma ve fliddet fleklinde kendini
göstermektedir. ‹ncelenen masallardan önemli bir k›sm›n› oluflturan
“korku kaynakl› tembellik”le kahraman d›fllanarak, al›flt›¤› flartlardan
uzaklaflt›r›larak mücadele edilmektedir. Bu tip masallarda tembeli ha-
rekete geçiren unsurlar aras›nda yiyece¤e ulaflma çabas›n›n bedensel
rahatl›¤›n önüne geçmesi de etkili olmufltur.

‹kinci grup masallarda, tembellik korkudan ba¤›ms›z olarak var-
d›r. Bu masallar tembelli¤in ö¤retilmifl (çal›flmaya al›flt›r›lmama) bir
davran›fl kodu oldu¤unu özellikle anne elefltirisi üzerinden vermeye ça-
l›fl›r. Bu durum, d›flar›dan gelen bir zorlamayla de¤iflir. Özellikle, müca-
deleci kad›nlar›n zeka ve gayretleri; ama özellikle uygulad›klar› fliddet
kahraman› harekete geçmeye zorlamaktad›r. Bu zorlama, tembelin du-
rumunu dönülemez bir flekilde de¤ifltirmektedir. 

Bu masallar›n ço¤unda, tembel erkek olarak kodlan›rken, kad›n;
özellikle efl olan kad›n, tembelli¤i ortadan kald›ran figürdür. Bu konu,
masallarda erkek-kad›n kutuplulu¤unu daha derinlemesine incelen-
mesi gerekti¤ini düflündüren bir örnektir. 

‹ncelenen masallar, ayn› zamanda ferdin, yaflam döngüsüne dönük
güçlü bir sembollefltirme bar›nd›rmaktad›r. ‹nsan›n kültürel ve top-
lumsal bir varl›k olarak geçirdi¤i aflamalar bir döngü içinde anlat›l-
maktad›r. Kahraman, toplumsallaflma ve kültürlenme sürecinin bafl-
lang›c›nda görünür ve kabul edilir bir unsur de¤ilken, yaflad›¤› döngü
içerisinde bafllad›¤› noktaya kendini toplumsal olarak gerçeklefltirmifl
olarak geri dönmektedir. 

Türk masal gelene¤i, tembellik-ba¤›ml›l›k, tembellik-kötülük ara-
s›nda da güçlü bir ba¤ kurmaktad›r. Tembelli¤in arzu edilmeyen bir ba-
¤›ml›l›¤› do¤uraca¤› masallarda vurgulan›r. Tembel tipler bu özellikle-
rini de¤ifltirmedikleri taktirde kötülük yapma e¤iliminde olan tiplerdir. 

Türk masal gelene¤i, onaylar görünen anlat›larda bile tembelli¤i
elefltirir ve tembeli pasif konumdan aktif konuma tafl›r. Baflar›, kahra-
man›n ilk konumunu de¤ifltirmesine ba¤l› olarak gerçekleflir. Bu yön-
leriyle, “tembellik, avarelik, aylakl›k” Türk sözlü gelene¤inin önemli
ürünleri aras›nda yer alan masallarda mahkum edilir. 
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Raj Kapoor'un 
Avare Filmi ve Türk Sinemas›na Etkileri

Kâmil Engin*

Dünyan›n en çok film üreten endüstrilerinden birine sahip olan
Hindistan, ayn› zamanda bizim kültürümüze çeflitli dönemlerde yapt›-
¤› etkilerle ilgimizi çekmesi gereken bir aland›r. 

Hindistan co¤rafyas›, uygarl›k tarihinin temel yap› tafllar›ndan bi-
ridir. Günümüzde siyasal hudutlar›n ay›rd›¤› Pakistan, Bangladefl, Sri
Lanka, Nepal, Bhutan ve Maldiv Adalar› ülkeleri hep ayn› kültürün
miras›ndan beslenmektedirler. Uzun y›llar boyunca Britanya ‹mpara-
torlu¤u’nun kolonyal yönetimi alt›nda yaflayan Hindistan’da sosyal ve
ekonomik yap› de¤iflik dönemlerde farkl› biçimler alm›fl, bunun sonu-
cu olarak ülkenin kültürel hayat› bundan büyük ölçüde etkilenmifltir.

1947 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan Hindistan, (resmî ad›yla
Hindistan Cumhuriyeti - Hintçe Bharat Varsha) Asya’n›n güneyinde
dünyan›n en büyük yedinci ve en kalabal›k ikinci ülkesidir.1
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Toplam 28 eyalet ile 7 birlik topra¤›ndan oluflan Hindistan Cum-
huriyeti, federal bir devlet yap›s›na sahiptir. Hint Okyanusuna do¤ru
bir üçgen biçiminde uzanan Hindistan Yar›madas› ülke topraklar›n›n
büyük bölümünü oluflturmaktad›r. Hindistan, geniflli¤i ve Asya k›ta-
s›ndan ayr› duran görünümü nedeniyle Altk›ta (sub-continent) olarak
da an›lan büyük yar›madan›n tamam›na yak›n bir k›sm›n› kaplamakta,
bu nedenle bu büyük yar›madaya Hindistan Alt K›tas› da denilmekte-
dir.2

Hinduizmle iç içe geçmifl kadîm ve özgün bir medeniyetin befli¤i
olan Hindistan, say›s›z milliyet, din, dil ve kültürün dokudu¤u renkli
bir mozayi¤i and›rmaktad›r. Hint kültürü ve hayat› dünyada özellikle
sinemas› ile tan›nmaktad›r. Hint sinemas›, dünya toplumlar› aras›nda
Hint kültürüne karfl› ilgi ve cazibe oluflturan, Hindistan’›n ulusal gücü-
nü olumlu yönde etkileyen önemli bir olgudur.

Hint sinemas› kendine özgü endüstriyel yap›s› ve film üretme pra-
tikleriyle bütün dünyada büyük ilgi toplamakta, derin inceleme ve
araflt›rmalara konu olmaktad›r. Festivallerden ödüllerle dönen Hint
filmleri di¤er ülke sinemac›lar› için ilham kayna¤› olmaktad›r. Bir As-
ya ülkesi olarak görece ayr›cal›kl› konumu, sosyo-ekonomik ve kültü-
rel yap›s› Hindistan’da sürdürülen film üretiminin yak›ndan incelen-
mesinin önemini art›rmaktad›r.

Hindistan’da Sineman›n Tarihî Geliflimi

Hindistan, dünya sinema endüstrisinde ABD ile birlikte ilk s›ra-
larda yer almaktad›r. Sinema salonlar› ülkenin hemen her bölgesinde
en ücra yerlere ve köylere kadar yay›lm›flt›r. 

Hindistan’da halka aç›k ilk film gösterimi 7 Temmuz 1896 tarihin-
de Bombay flehrinde Watson Oteli’nde yap›ld›.3 ‹lk y›llarda seyyar sine-
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mac›lar, ülke içinde farkl› flehirlerde yapt›klar› film gösterileriyle sinema-
n›n Hindistan’da yay›lmas›n› sa¤lad›lar. 1901’de Wrangler Paranspye’in
Dönüflü adl› bir belgesel çekildi.4 Ancak Hindistan’da film üretiminin
büyük öncüsü, kameraman, yazar ve yönetmen Dadasaheb Phalke
(1870-1944) idi.5 Onun 1913 y›l›nda yönetti¤i Raja Harischandra (Raca
Hariflandra), ilk konulu Hint filmi olarak kabul edilmesi bak›m›ndan
önem tafl›maktad›r. D. Phalke, bu tarihten itibaren on y›l boyunca çek-
ti¤i çok say›da film ile uzun y›llar Hint sinemas›n› tek bafl›na temsil etti. 

1920’lerin bafllar›nda Hindistan’da üretilen y›ll›k ortalama film
say›s› 60 iken, 1920’lerin sonlar›nda bu say› 100’e ç›kt›. Bombay film
stüdyolar›nda Hollywood’daki filmleri aratmayacak dramlar, hayalî se-
rüvenler, gösteriflli dinî ve tarihî konular çekilmeye bafllad›. Bombay
görkemli dekor ve kostümlerin, çok say›da figüran›n yer ald›¤› filmle-
rin merkezi haline geldi. 

1930’lu y›llar›n bafllar›nda sesli ve sözlü sinema Hindistan’a geldi.
Film üretimi gittikçe artt›. Ancak sesli sinema, çok say›da dil ve fark-
l› lehçenin konufluldu¤u Hindistan’da sinema endüstrisinde yeni gelifl-
melere sebep oldu. 1947 y›l›na kadar üretilen filmlerin büyük bölümü
Hintçeydi (1932 y›l›nda 83 filmin 61’i, 1947 y›l›nda 282 filmin 185’i).
Nadiren baz› prodüksiyonlar Bengal, Marathi, Tamil ve Telegu gibi di-
¤er büyük dillerde yap›l›yordu.6 Böylece Hindu dilinde filmler üreten
Hint sinemas›, daha sonraki y›llarda öncülü¤ünü Satyajit Ray’›n yap-
t›¤› ve merkezi Kalküta olan Bengal sinemas›, Tamil sinemas›, önemli
bir film üretim merkezi olan Malayalam sinemas›, Bangalor’u kapsayan
Kannada sinemas› ve di¤er Telegu, Pencabi, Racasthani gibi etnik top-
luluklara ait bölgesel sinema endüstrileri ortaya ç›kmaya bafllad›. An-
cak bununla birlikte Hindistan’a özgü sosyal ve siyasî koflullar, ülke ge-
nelinde Hintçe ve ‹ngilizce ile birlikte 16 ayr› resmî dilin7 bulunmas›,
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bunlar›n her birinin nüfusça ve yüzölçümü bak›m›ndan bafll› bafl›na bir
ülke say›labilecek befl eyalette konuflulmas›, buna karfl›n sadece Hint
dilinin her eyalette geçerli olmas›, di¤er dillerde çevrilen filmlerin bir
eyalet s›n›r› içinde kalmas› gibi faktörler, Hint sinema sanat›n›n gelifl-
mesini engelleyen özellikler oldu.

‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda film üretimi önemli ölçüde azald›.
Fakat savafltan hemen sonra yeniden artt›. 

1947 y›l›nda Hindistan ba¤›ms›zl›¤›na kavuflunca sinemac›lar,
ülkenin sosyal gerçeklerine ve güncel sorunlara e¤ilme imkân›na ka-
vufltular. 1952’den itibaren Bombay ve Kalküta flehirlerinde film fes-
tivalleri düzenlenmeye baflland›. Ba¤›ms›zl›ktan sonra Hindistan’da
sinema sektörünün en önemli özelli¤i sürekli olarak büyümesiydi.
1950’de y›ll›k film üretimi 241 iken, on y›l sonra 305’e yükseldi.
Hindistan, dünyada Hollywood’dan (ABD) sonra en çok film üreti-
len ikinci ülke oldu. Bu y›llarda toplam seyirci say›s› 200 milyonu ge-
çiyordu. 1970’de 396, 1975’te 462, 1980’de 710 ve 1983 y›l›nda 763
film üretildi.8

1971’de Hindistan, toplam 431 filmle dünyan›n en büyük uzun
metrajl› f›lm yap›mc›s› olarak Japonya’y› geçti. 1960’larda oldukça is-
tikrarl› bir büyüme kaydetti, ama bir sonraki on y›lda bir patlama ya-
fland› ve 1979’da film say›s› 700’e ulaflt›.9 Böylelikle Hindistan’da flafl›r-
t›c› derecede geliflmifl bir sinema endüstrisi kuruldu. Bugün ülkenin de-
¤iflik bölgelerinde birbirinden ayr› üretim yapan farkl› sinema endüst-
rileri ve prodüksiyon merkezleri faaliyet göstermektedir. Ço¤unlu¤u-
nun Güney Hindistan’da bulundu¤u bu sinema endüstilerinin her bi-
rinde a¤›rl›kl› olarak iç piyasaya yönelik olarak, y›lda ortalama 100-
150 film üretilmektedir. Bu merkezlerin en önemlisi Bollywood film
endüstrisidir. Hollywood ve Bombay isimlerinin biraraya getirilmesiy-
le 1970’lerde oluflturulan “Bollywood” ad›, Mumbai flehrinin 1995 y›-
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l›ndan önceki ad› olan Bombay’dan hareketle bu flehirde üretilen film-
leri tan›mlamak üzere gelifltirilmifltir.10

Günümüzde Hindistan’da, her y›l dünyada üretilen toplam film-
lerin yaklafl›k dörtte biri üretilmektedir. 1971’den bu yana y›ll›k top-
lam film üretimi aç›s›ndan dünyada birinci s›radad›r. Günde iki film
üreten sinema, Hindistan’›n en büyük on sanayii aras›nda yer al›r.11

Ülke genelinde üretilen film ve sat›lan bilet say›lar› bak›m›ndan ABD
sinema endüstrisinin merkezi olan Hollywood’u geçmifl durumdad›r. 

Hindistan sinemas›, Amerikan ve Avrupa yap›mlar›ndan farkl›
bir sinema anlay›fl›na sahiptir. Filmlerin ço¤u, Hint mitolojisi ve di-
ninde yayg›n olarak bilinen öykülerin uyarlamas›ndan oluflmaktad›r.
Üç dört saate kadar sürebilen, melodram tarz› anlat›mlar›n egemen ol-
du¤u, zengin dekorlu, kostümlü, müzikli ve dansl› sahnelere bolca yer
verilen filmlerin bafll›ca konular› Hint tarihi, kültür ve mitolojisi ile
geleneksel ve ça¤dafl hayat›d›r. 

Ranbir Raj Kapoor (1924-1988) 

Hint sinemas›n›n alt›n ça¤› say›lan 1940 ve 1970’li y›llarda faali-
yet gösteren Raj Kapoor, Bolywood’un önde gelen isimlerinden biri
olarak tan›nmaktad›r. 

Raj Kapoor, 1924’te flu anda Pakistan’›n s›n›r kasabas› olan Pefla-
ver’ de do¤du. Babas› tiyatro ve sinema sanatç›s› Prithviraj Kapoor’dur
(1906-1972). O do¤du¤unda babas› 17, annesi 16 yafllar›ndayd›. Baba-
s›yla birlikte adeta göçebe hayat› sürdürerek tiyatro ve sinema alan›n-
da kariyer peflinde kofltu. Babas›n›n kurdu¤u tiyatro toplulu¤unda ça-
l›flt›. Ülkenin de¤iflik bölgelerindeki okullarda ö¤renim gördü. O¤lu-
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nun çocuklu¤u ve ilk gençli¤i süresince babas› yurt çap›nda baflar›l› bir
aktör olarak tan›nd›.12 Raj Kapoor ilk defa onbir yafl›nda iken, Debaki
Bose’un yönetti¤i Inquilab adl› filmde rol ald›. Baflka filmlerde klaket-
çi, oyuncu ve asistan olarak çal›flt›. 1947 y›l›nda Kidar N. Sharma’n›n
yönetti¤i Neel Kemal adl› filmdeki rolüyle dikkat çekti. 

1948’de 24 yafl›nda Bombay’da R.K. Films ad›yla kendi film stüd-
yosunu kurdu. Yap›mc›s›, yönetmeni ve baflrol oyuncusu oldu¤u Aag
(Atefl) adl› ilk filmini bu stüdyoda çekti. Bu romantik müzikal filmin
baflrolünü daha sonra birçok filmde birlikte rol alaca¤› oyuncu ve flar-
k›c› Nargis (Fatima Raflid) ile paylaflt›. 

1949’da Nargis ve ünlü oyuncu ve parlamenter Dilip Kumar ile
birlikte Mehboob Khan’›n yönetti¤i Andaz (fiüphe) filminde oyuncu
olarak ilk önemli baflar›s›n› gösterdi. Ayn› y›l kendi stüdyosunda Bar-
saat (Ya¤mur) adl› ikinci filmini yönetti. Hint seyircisinin ilgiyle sey-
retti¤i bu film ile ilk büyük ticarî baflar›ya ulaflt›. Bu film sayesinde ge-
lecekte çal›flaca¤› ekibi biraraya toplad›. Ekibin bafll›ca üyeleri, beste-
ciler Shankar ve Jaikshen, flark› sözü yazarlar› Shailendra ve Hasrat Ja-
ipuri, görüntü yönetmeni Radhu Karmakar, sanat yönetmeni M. R.
Achrekar, playback flark›c›lar› Lata Mangeshkar ve Mukesh (Z. C.
Mathur) ve oyuncu Nargis idi. Bu ekiple uzun y›llar Hint sinemas›n›
etkileyen popüler filmler üretti. 

1951 y›l›nda yap›mc›, yönetmen ve baflrol oyuncusu olarak Awa-
ra (Avare) adl› üçüncü filmini çekti. Bu çal›flmas›yla 1953 y›l›nda
Cannes Uluslararas› Film Festivali’nde büyük ödül için yar›flt›. Yurt
içinde ve yurt d›fl›nda büyük baflar› kazand›.

Daha sonraki y›llarda Hint toplumunun özelliklerini tafl›yan, arzu
ve isteklerini yans›tan Shree 420 (Bay 420-1955), Sangam (Arkadafl›-
m›n Aflk›-1964), Mera Naam Joker (Benim Ad›m Joker-1972), Boby
(1973), Satyam Shivam Sundaram (Gerçek Sonsuz ve Güzeldir-1978),
Prem Rog (Aflk Hastal›¤›-1982), Ram Teri Ganga Maili (Ganj Nehrinin
Suyu Bulan›k-1985) adl› filmleri yönetti. 
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Bir yönetmen olarak Raj Kapoor lirik sahneler yaratmak konu-
sunda ustayd›. Yönetti¤i filmlerde duygusall›¤›n gücüne ve görselli¤e
önem verdi. Müzikle desteklenen atmosferi tamamlamak için ilgi çe-
kici görsel kompozisyonlar, özenli sahneler ve dramatik ayd›nlatma
teknikleri kulland›. Filmlerinde yer vermeyi düflündü¤ü flark› sözlerine
ve bestelere büyük önem verdi. Onun bestecilere siparifl etti¤i besteler
uzun y›llar seyircinin unutamad›¤› eserler oldu. Hint bestecileri Shan-
kar ile Jaikshen ve söz yazar› Hasrat Jaipuri’nin dünya çap›nda tan›n-
malar›nda Raj Kapoor’un katk›s› önemlidir. Bütün bu özelliklerinin
yan›nda, sanat hayat› boyunca Hint sinemas›na çok say›da yeni y›ld›z
oyuncu kazand›rd› ve genç yetenekleri keflfetmesiyle tan›nd›.

Yönetmenli¤inin d›fl›nda oyuncu olarak çok say›da filmde rol al-
d›. Yetenekli bir aktör s›fat›yla ün kazand› ve büyük sanat zaferleri ka-
zand›. Özellikle Avare ve Bay 420 adl› ilk dönem filmlerinde Charlie
Chaplin’in yaratt›¤› fiarlo tipini and›ran, bafl›na çeflitli olaylar gelen,
küçük, sade, yoksul insan karakterini büyük beceriyle canland›rd›. Bu
kompozisyonlarda Hindistan s›n›f düzeninde hiçbir kasta üye olmayan,
bütün kastlar›n en alt›nda olan kiflilerin hayat›n›; iflsiz, kötülü¤e sürük-
lenmifl ama sonunda temiz aflk sayesinde do¤ru yolu bulan halk çocu-
¤unun hikâyesini yans›tt›. Bu filmler arac›l›¤›yla toplumdaki sosyal
adaletsizliklere sert elefltiriler getirdi. Avare filminde yaratt›¤› kahra-
man›n hikâyesini Bay 420 filminde yeniden iflledi. ‹kinci büyük bafla-
r›s›n› kazand›¤› bu filmin flark›s›nda, Ayakkab›lar›m Japon mal›, / Panto-
lonum ‹ngiliz, / Bafl›mdaki flapka Rus, / Ama kalbim hâlâ Hindu diyen Raj
Kapoor, Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤› fikrini temel ald›. Böylece sömürge
yönetiminden kurtulan, ancak sosyal ve ekonomik bak›mdan karmafla
içinde olan Hint toplumunda kendi sanat›yla ulusal duyarl›l›k bilinci-
ni canland›rmaya çal›flt›.

Hint sinema sanat›n›n en önemli yarat›c›lar›ndan biri olan Raj
Kapoor, özellikle eski Sovyetler Birli¤i cumhuriyetlerinde, Çin, Afri-
ka, Ortado¤u ve Türkiye’de sinema seyircisi taraf›ndan tan›nd› ve se-
vildi.
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Türkiye’de Avare Filmi

Avare filmi, gösterildi¤i tarihlerde birçok ülkede oldu¤u gibi Tür-
kiye’de de seyirci ve hâs›lat rekorlar› k›rd›. Türkiye’den önce eski Sov-
yetler Birli¤i’nde gösterilen Avare, Rusça’ya dublaj edilerek birlik cum-
huriyetlerinin hemen hepsini dolaflt›. ‹ran’da ve Arap ülkelerinde de
büyük ilgiyle karfl›land›. Türkiye’de ilk defa Toros Film flirketi taraf›n-
dan ithal edilerek 1955 y›l› bafllar›ndan itibaren gösterime girdi. 

S›n›f farklar›na, ekonomik ve psikolojik sebeplerden do¤an sosyal
meselelere kitlelerin anlayabilece¤i flekilde ince, duyarl› bir dille iflaret
eden filmde, toplumun çözemedi¤i problemlerden biri, insan›n do¤ufl-
tan mahkûm edilmesinin do¤urabilece¤i felâketler anlat›lmaktad›r. 

Film bir mahkeme salonunda yap›lan duruflma ile bafllar. Yarg›ç
Raghunath’› öldürmeye teflebbüs etmekle suçlanan genç Raju idamla
yarg›lanmaktad›r. Raju kendini savunmak istemez. Ancak dâvac› Yar-
g›ç Raghunath’›n evlatl›¤› ve Raju’nun çocukluk arkadafl› olan avukat
Rita, Raju’nun savunmas›n› üstlenir. Duruflmada Rita, Raghunath’a
geçmifliyle ilgili sorular sorar. Filmin as›l öyküsü burada bafllar. Raghu-
nath’›n anlat›m›yla yirmi dört y›l önce yaflananlar tasvir edilir. Raju,
Rita ve Raghunath’› mahkemeye kadar getiren olaylar›n sebebi ortaya
ç›kar.

Bir suçlunun çocu¤unun yine suça itilece¤i önyarg›s›n› tafl›yan
Hakim Raghunath, geçmiflte suçsuz oldu¤u halde bir adam› mahkûm
eder. Jagga adl› bu adam ondan intikam almak için Raghunath’›n ka-
r›s›n› kaç›r›r. Bir süre sonra kad›n›n hamile oldu¤unu anlay›nca onu
serbest b›rak›r. Evine dönen kad›n, kocas›na hamile oldu¤unu söyler.
Bu haber evde önce büyük sevinçle karfl›lan›r. Fakat Hakim Raghu-
nath, k›z kardeflinin telkinleriyle do¤acak çocu¤un kendisinden olma-
d›¤›n› söyleyerek kar›s›n› evden kovar. 

Raju babas›n› tan›madan do¤ar. Y›llar geçer. Jagga, Raju’yu eleba-
fl› oldu¤u çeteye al›r. Onu bir h›rs›z olarak yetifltirir. Hiç görmedi¤i o¤-
lu Raju, Hakim Raghunath’›n karfl›s›na, önce evlatl›¤› Rita’n›n arka-
dafl› olarak, sonra da h›rs›z olarak ç›kar. Raghunath olaylar gelifltikçe
Raju’nun o¤lu oldu¤unu ö¤renir. Kendi inançlar›n› sorgulamak zorun-
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da kal›r. Filmde esas çat›flma Yarg›ç Raghunath’›n yan›lg›s› üzerine ku-
rulmufltur. Vicdan› ile bafl bafla kalan baba, bunu o¤luna da söyler. Fil-
min sonunda o¤lu ile babas› aras›nda bir anlaflma sa¤lanm›fl da olsa bu
tatminkâr bir uzlaflma de¤ildir.

Tüm film boyunca antitezi oluflturulmaya çal›fl›lan tez, filmin bafl-
lar›nda “H›rs›z›n o¤lu yine h›rs›z olur” fleklinde k›sa bir flekilde özetlen-
mektedir. Filmde genellemelerin, peflin hükümlerin yanl›fl oldu¤u, ki-
flili¤in babadan çocu¤a geçmedi¤i, daha genel çerçevede çevreden ve
yaflanan olaylardan etkilenerek flekillendi¤i belirtilmektedir. Bafl kah-
raman Raju kaderin hep kötü yüzünü gösterdi¤i biridir. Ancak Raju bu
yönüyle ve filmdeki sevimlili¤iyle seyircinin sevgisini kazanm›flt›r. Bafl
kahraman›n yoksullu¤u, s›n›flar aras›ndaki farklar› vurgulamas› ve
olaylar›n gelifliminde s›n›fsal çeliflkilerin belirleyici ö¤eler olarak tasvir
edilmesi filmin gerçekçi özelliklerini güçlendirmektedir. 

Filmin senaryosu ve diyaloglar› yetenekli senaryo yazar›, yönet-
men ve gazeteci Khwaja Ahmad Abbas taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Filmin
öyküsü ise seçkin bir yay›nc› ve film elefltirmeni olan V. P. Sathe ile K.
A. Abbas taraf›ndan birlikte gelifltirilmifltir. Avare, yönetmen Raj Ka-
poor’un K. A. Abbas ilk ortak çal›flmas›yd›. Hindistan’da neo-realist
sineman›n temsilcilerinden biri olan K. A. Abbas, daha sonraki y›llar-
da Raj Kapoor için baflka senaryolar da yazm›flt›r.13

Filmin Türkçe dublajl› versiyonu yaklafl›k ikibuçuk saat sürüyor-
du. Seslendirme çal›flmas› Fikri Çöze’nin yönetiminde Reflit Gürzap,
Adalet Cimcoz, Kemal Ergüvenç, Samiye Hûn, Talât Artemel, Kâni
K›pçak gibi dönemin ‹stanbul fiehir Tiyatrosunun yetenekli sanatç›la-
r› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Türkçe seslendirme yap›l›rken karakterlere
Raci (Raju), Hakim Mithat (Raghunath), Selma (Rita), Kaya (Jagga),
Leyla (Leela Raghunath) gibi yeni isimler verilmifltir. Büyük özenle ya-
p›lan seslendirme çal›flmas›yla film, müzik ve danslar› d›fl›nda bir Yeflil-
çam prodüksiyonuna benzer bir hale getirilmifltir.
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Avare ilk gösterildi¤i Beyo¤lu Saray sinemas›nda uzun süre kapal›
gifle oynad›. Daha sonra baflka salonlarda ve Anadolu’da gösterime gir-
di¤inde aylarca perdeden inmedi. Sinemalar›n önlerinde uzun kuyruk-
lar olufltu. 

Ulusal ve yerel bas›n organlar›nda filmin gördü¤ü ilgi hakk›nda
yaz›lar yay›nland›. O y›llarda Malatya’da yay›nlanan yerel Gayret gaze-
tesinde filmin gösterimiyle ilgili gözlemler aktar›lmaktad›r. 

“Avare bir millet oluflumuzdan m›d›r, nedendir, bir Hint filmi bizleri
aylard›r meflgul ediyor. ‘Avare’, bir Hint delikanl›s›n›n aflk› nedeniyle bütün
Türkiyeyi çok yak›ndan alâkadar etti, hele flark›s›, onu sormay›n. Pla¤› Ma-
latya’da 50 liraya zaman›yla arand› ve bulunamad›. fiimdi her umumi yer-
den bir ‘Avara-mu’ ç›¤l›¤› yükseliyor. Geçenlerde bir karikatür görmüfltüm:
Bulutlar›n aras›nda uçan bir tayyareci yerden ‘Avara-mu’ sesleri duyuyor ve
flekfliz flüphesiz bu m›nt›kan›n Türkiye oldu¤una kanaat getiriyor.”14

Avare filmi Anadolu’da gösterimden kald›r›ld›¤› halde baz› salon-
larda filmin finali, o s›rada oynayan baflka filmlerin bitiminde yeniden
gösteriliyordu. Seyirci anlatt›¤› hikâyeyi Do¤u kültür dünyas›na özgü
bir biçimde iflleyen filmde kendine benzeyen insanlar› görüyor, kendi
hayat›n›n bir yans›mas›n› buluyordu. Seyircinin bu filmi sevmesinin
önemli bir sebebi de melodram›n Do¤u toplumlar›n›n ortak özelli¤i ol-
mas› idi. Etkileyici dekorlarda üstün yap›m tekni¤iyle çekilen müzikal
sahneleri ve melodramatik yap›s›yla genifl kitleleri etkileyen Avare fil-
minin güçlü yönleri egzotik dekoru, orijinal Hint ezgilerinin yer ald›¤›
müzi¤i ile ulusal motifler tafl›yan koreografisiydi. Filmin âhenkli müzi-
¤i ve flark›lar› Türk seyircisinin belle¤inde uzun y›llar yer edindi. Özel-
likle Hintli flark›c› Mukesh’in seslendirdi¤i Avara Hoon (Avareyim)
adl› flark›, canl›, zengin ritmik yap›s› ve danslar›yla büyük ilgi gördü.
Filmin gösterime girdi¤i y›l orijinal müzikleri plak olarak yay›nland›.
fiark› daha sonra orijinal halinin yan› s›ra, hem Hint dilinde hem de
Türkçe sözler adapte edilmifl flekliyle çok say›da sanatç› taraf›ndan ye-
niden yorumland›. 
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Avare’den sonra Raj Kapoor’un ayn› tarzda çekti¤i Bay 420, Boby
gibi baflka filmleri de Türkiye’de beyazperdeye geldi. Baz› film ithalat-
ç›lar› Avare filminin gördü¤ü ilgi üzerine ithal ettikleri baflka Hint
filmlerinin isimlerini de¤ifltirerek (örne¤in Avarenin Aflk› gibi) Avare
ile iliflki kurmaya çal›flt›lar. Bu yönüyle Avare, Türkiye’de bir filmin s›-
n›rlar›n› aflarak âdeta bir sosyal olay haline geldi. Gazetelerde Raj Ka-
poor’un filmdeki k›yafetine bürünerek sokaklarda dolaflan kiflilerin ha-
berleri yay›nland›.15

Film daha sonraki y›llarda (1960, 1968 ve 1982) ülke çap›nda ye-
niden sinemalarda gösterildi. 1982 y›l›nda siyah-beyaz olan film renk-
lendirildi. Bu flekilde gösterime giren film, bir y›la yak›n bir süre ‹stan-
bul, Ankara ve ‹zmir gibi flehirlerin yan›nda Anadolu’nun kent ve ka-
sabalar›nda beyazperdeleri dolaflt› ve uzun süre afiflte kald›. 

Ertem E¤ilmez’in 1974 y›l›nda çekti¤i Mavi Boncuk filminde Raj
Kapoor’un Avare eserinden bahsedilmektedir. Yaflar (Münir Özkul),
geçmiflte sinemalar›n önünde bilet satarak paralar kazand›¤›ndan söz
ederken, “Eski filmlerin afiflleri... Hayat›m›z› kurtaran filmlerin... Hey gö-
zünü sevdi¤imin ‘Avare’ filmi... Tam ondört hafta oynad›. O¤lumu bu film-
den kazand›¤›m parayla büyüttüm.” diyerek filmin kazand›¤› baflar›ya
iflaret etmektedir.

Yeflilçam’da Hint Filmlerinden Esintiler

Raj Kapoor’un filmlerinin giflede yakalad›¤› büyük baflar› sonunda
Türk sinemas›nda müzikal a¤›rl›kl› Hint melodram filmlerinin etkile-
ri görüldü. Senaryo yazarlar› ve yönetmenler bu filmlerin hikâyelerini
ülkenin koflullar›na uyarlayarak seyircinin taleplerine cevap bulmaya
çal›flan filmler ürettiler. ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda ve 1940’l› y›llar-
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da Türkiye’de gösterilen M›s›r filmlerine yap›lan uyarlamalara benzer
flekilde, Hintçe flark›lara Türkçe sözler yaz›ld›. Diyaloglar ve filmlerin
konular› ve kahramanlar› yerlilefltirildi. 

Yönetmen Halit Refi¤, kendisiyle yap›lan bir söyleflide o dönem
Hint filmlerinin Türk toplum hayat›na nas›l uyarland›¤› hakk›nda göz-
lemlerini paylaflmaktad›r.

“Çok Hint filmi adaptasyonu yap›ld› Türk sinemas›nda. Bir süre Türk
sinemac›lar› Beyrut’a giderlerdi yaz›n. Orada oynayan Hint filmleri aras›n-
da en büyük ticari baflar› kazananlar hangileri ise onlar›n seslerini teybe al›r-
lard›. Video yoktu o zaman. Ondan sonra o filmin Türkçe versiyonu yap›-
l›rd›.Biz bunu nereye kadar götürebiliriz? Binbir Gece Masallar›’na kadar
götürebiliriz.Onun kayna¤› da Hindistan.”16

Böylece Yeflilçam’da Hint filmlerinin mant›¤›na ve hikâye kuru-
lufluna uygun olarak, abart›l› makyaj›n kullan›ld›¤›, y›ld›z oyuncu ve
flark›c›lar›n rol ald›¤›, a¤›rl›kl› olarak müzikli sahnelere yer veren a¤da-
l› melodramlar üretildi. Melodram filmlerinin yan›nda, Türk sinema-
s›nda paras›z, iflsiz güçsüz, avare, çaresiz, gariban insan tipini temsil
eden Turist Ömer ve Cilal› ‹bo gibi karakterlerin yarat›lmas›nda Ava-
re’deki bafl kahraman›n varl›¤›n›n ve filmin gördü¤ü ilginin dolayl› da
olsa etkisinin oldu¤u düflünülmektedir. 

Türk sinema tarihi gözden geçirildi¤inde dünya sinemas›nda etki-
li olmufl hemen her ak›m›n ve teorik yaklafl›m›n çeflitli flekillerde etki-
lerini ve yans›malar›n› görmek mümkündür. Türk sinemas› ülkenin
bulundu¤u kültürel co¤rafya bak›m›ndan Orta Do¤u, M›s›r ve Hint si-
nemalar›ndan önemli ölçüde etkilenmifltir. Geleneksel Hint filmleri-
nin Bat› film esteti¤ine uymad›¤›, felsefî ve etik de¤erleri, abart›l› duy-
gusall›klar›, komedi, flark› ve dans ö¤elerini daha çok öne ç›kard›¤› gö-
rülmektedir. Bu aç›dan, Hint sinemas›ndaki melodramlarla Türk sine-
mas›ndaki melodramlar ve arabesk yap›mlar aras›nda bir benzerlik ol-
du¤u söylenebilir.
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Yeflilçam sinemas› ortaya ç›kmaya bafllad›¤› ilk günlerden itibaren
Hollywood, M›s›r ve Hint sinemas› baflta olmak üzere, baflar› yakala-
m›fl filmlerden esinlenmifl ya da onlar› taklit etmifltir. Türk sinemas›n-
da yabanc› filmlerin yada edebî eserlerin uyarlanmas› gelene¤i ilk dö-
nemlerden itibaren bafllayan bir özelliktir.

Ancak Yeflilçamda görülen uyarlama gelene¤inin baz› özellikleri
vard›. Öncelikle bu nitelikteki aktarmalar birebir taklit de¤il, ülke
toplumsal ve kültürel yap›s›na göre yeniden düzenlenen uyarlamalar-
d›. Bu yönüyle Yeflilçam uyarlamalar›n›n taklitten çok öteye gitti¤i
ve farkl› bir yap›ya kavufltu¤u görülmektedir. Çünkü dublaj sayesin-
de filmler Türkçelefltiriliyor, seslendirme sanatç›lar› taraf›ndan belir-
li karakter ve oyuncular hep ayn› sesle seslendiriliyordu. Baz› durum-
larda yabanc› filmlerin sahnelerinde de¤ifliklikler yap›l›yor, filmlere
yeni sahneler çekilip ekleniyordu. Böylece yabanc› filmler hem dub-
laj edilerek hem de sahne aralar›na yeni çekilen görüntüler eklene-
rek, kültürel ve toplumsal de¤erlerle uyumlu hale getirilmeye çal›fl›-
l›yordu. 

Bu çerçevede düflünülmesi gereken Avare, Türk sinemas› için s›k
s›k baflvurulan önemli bir kaynak oldu. Y›llar boyunca çeflitli biçimler-
de defalarca adapte edildi. Suphi Kaner’in yönetti¤i “Aflk›n Kudreti”
(1959), Semih Evin’in “Avare” (1964), Mehmet Dinler’in “A¤la Göz-
lerim” (1968), Remzi Jöntürk’ün 1970 ve 1978 y›llar›nda iki defa çek-
ti¤i “Avare” filmleri, Raj Kapoor’un filminin do¤rudan uyarlamalar› ve
türevleridir. 

Nazar Film yap›mevi ad›na Semih Evin’in yönetti¤i Avare filmi,
özgün filmdeki hikâyenin Türk toplum hayat›na uyguland›¤› ilk ör-
neklerden biriydi. Sadri Al›fl›k, Ajda Pekkan, Erol Tafl, Kenan Pars ve
Nedret Güvenç’in baflrolleri paylaflt›klar› filmde, müzik düzenlemesini
Metin Bükey üstlenmifl, kaynak filmdeki melodik ve ritmik yap› koru-
narak flark›lar› Sadri Al›fl›k yorumlam›flt›r.

Sokaklarda büyüyen, ›slahevine düfltükten sonra bir çeteye kat›-
lan Sedat, do¤madan önce babas› Savc› Sedat taraf›ndan terk edilir.
Çocukken bir h›rs›zl›k çetesine kat›l›r. Çetenin elebafl›s› Kaya taraf›n-
dan yetifltirilir ve profesyonel bir h›rs›z olur. Devaml› suç iflleyen ve ha-
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pise girip ç›kan Sedat, bir gün karfl›laflt›¤› Selma’ya âfl›k olur. Çeteden
ayr›lmak ister. Ancak çete peflini b›rakmaz. Kaya, Selma’ya her fleyi
anlat›r. Sedat, Kaya’y› b›çaklayarak öldürür. Sedat katil zanl›s› olarak
yarg›lan›r. Mahkemede Selma, Sedat’›n avukatl›¤›n› yapar. ‹ddia ma-
kam›nda Savc› Sedat vard›r. Mahkeme süreci devam ederken Savc›
Sedat, en a¤›r ceza ile cezaland›r›lmas›n› talep etti¤i Sedat’›n kendi o¤-
lu oldu¤unu ö¤renir. Geçmiflte yapt›¤› hatay› anlar. Filmin sonunda
Sedat ile Selma evlenir. 

Sadri Al›fl›k’›n canland›rd›¤› Sedat rolü, özgün filmde çizilen ka-
raktere tamamen uymamakla birlikte, filmdeki olaylar Raj Kapoor’un
eserinden al›nm›flt›r. Karakterlerin isimleri kaynak filmin Türkçe dub-
lajl› versiyonundan farkl›d›r. Raci yerine Sedat, Mithat yerine Sedat
ad› kullan›lm›fl, Selma, Kaya gibi di¤er esas karakterlere ise ayn› adlar
verilmifltir. 

Mehmet Dinler’in 1968 y›l›nda yönetti¤i A¤la Gözlerim filmi,
Avare filminin konusu bütünüyle de¤ifltirilerek oluflturulmufltur. Üvey
babas› taraf›ndan yan kesici bir k›z olarak büyütülen yoksul Leyla ile
genç avukat Necmi’nin aflk öyküsünü anlatan A¤la Gözlerim’de, kay-
nak filmdeki kad›n rolleri erkek, erkek rolleri kad›n yap›lm›flt›r. Raj
Kapoor’un oynad›¤› karakteri bu filmde Türkân fioray canland›rmak-
tad›r. Erdo¤an Tünafl’›n senaryosunu yazd›¤›, Metin Bükey’in müzikle-
rini besteledi¤i filmin di¤er rollerinde Murat Soydan, Tanju Gürsu,
Hüseyin Baradan, Tunç Oral ve As›m Nipton yer alm›fllard›r.

Çetin ‹nanç’›n 1976 y›l›nda Semih Servidal’›n senaryosundan yö-
netti¤i, Yalç›n Gülhan, Erol Tafl, Eflref Kolçak’›n rol ald›klar› Kader
Bu-Avare filminde çocuklu¤unda h›rs›zl›¤a al›flt›r›lan ve zor günler ge-
çiren bir gencin öyküsü konu ediliyordu. Da¤›n›k kurgusu ve basit ak-
siyon sahneleriyle film ucuz bir yap›mdan öteye gidememektedir. 

Remzi Jöntürk’ün kendi yazd›¤› senaryodan 1978’de çekti¤i Ava-
re filminde konu tümüyle kaynak filmden al›nm›flt›r. Bir mahkûmun
intikam öyküsünü anlatan filmde yarg›ç, bir zanl›y› haks›z yere mah-
kûm eder. Mahkûm günün birinde yarg›c›n kar›s›n› kaç›r›r. Kad›n ha-
miledir. Yarg›ç, dedikodular›n artmas› nedeniyle kar›s›n› ve yeni do¤an
çocu¤unu evden kovar. Babas›n› tan›mayan çocuk büyür, bir h›rs›z
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olur. Böylece olaylar geliflir. Filmin baflrollerinde Adnan fienses, Sem-
ra Alper, Ahmet Mekin ve Bilal ‹nci yer alm›fllard›r. 

Bunun yan› s›ra, Osman Seden’in yönetti¤i ve Zeki Müren ile Tu-
ran Seyfio¤lu’nun baflrolde yer ald›klar› Berdufl (1957) ve Orhan Gen-
cebay ile Perihan Savafl’›n rol ald›klar› Çilekefl (1978), Halit Refi¤’in
yönetti¤i ve Göksel Arsoy ile Nilüfer Aydan’›n baflrolde yer ald›klar›
Gençlik Hülyalar› (1962), fierif Gören’in yönetti¤i ve Orhan Gencebay
ile ‹nci Engin’in baflrolde yer ald›klar› Derdim Dünyadan Büyük
(1978), Temel Gürsu’nun yönetti¤i ve Ferdi Tayfur ile Necla Naz›r’›n
baflrol oynad›klar› Batan Günefl (1977) vd. gibi filmler öykü, müzikli ve
melodramatik anlat›mlar› yönüyle Avare filminin türevleri aras›nda
gösterilebilir. 

Hepsi de Yeflilçam’›n üretim koflullar› içinde çekilmifl gerek do¤-
rudan uyarlamalar ve gerekse türevleri say›lan filmler, kaynak eserle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda teknik ve estetik yap›lar›n›n zay›f olduklar› görül-
mektedir. Bu filmlerin hiçbirinde kaynak eserdeki dramatik çat›flma-
n›n derinli¤inden ve lirizminden izler bulmak mümkün de¤ildir. Ça-
buk üretime dayal› bu yap›mlarda kullan›lan üslûp filmlerin nitelik
aç›s›ndan kusurlu olmas›na neden olmufltur.

Avare ve onu izleyen di¤er Hint filmleri tecrübesi, Türk sinema-
c›lar›na halk›n kültürüne uygun filmler üretmeleri için güçlü bir örnek
oluflturmufltur. Bu filmler ayn› zamanda Türkiye’de sinemaya gitme
al›flkanl›¤›n›n artmas›nda etkili olmufltur. Daha önce hiç sinemaya git-
meyen halktan kifliler Avare ve benzeri Hint melodramlar› sayesinde
sinemaya devam etmeye bafllam›fllard›r. Halk›n talep etti¤i filmleri
üretmeye bafllayan sinemac›lar da bunun karfl›l›¤›n› gifle baflar›lar› ile
alm›fllard›r. Bu baflar›lar dolayl› da olsa film üretiminin artmas›na ve si-
nema sektörünün genifllemesine katk›da bulunmufltur.
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Hasan Tual’in sahibi oldu¤u Yeni Tual Film flirketi taraf›ndan ithal edilen “Avare”
filmi, 1981 y›l›nda Türkiye’de yeniden (bu defa renklendirilerek) gösterime girdi.
‹zmir’de sekiz hafta gösterildikten sonra ‹stanbul’da ve di¤er flehirlerde uzun süre
afiflte kald›. Filmin bu vizyonundan befl milyon dolar civar›nda hâs›lat kazand›rd›-
¤› tahmin ediliyor. (Erman fiener, “Avare”, Milliyet Bu Hafta, 8 Ocak 1982, s. 22).
Filmin bu gösterimi için yeniden haz›rlanan afifli.
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Nargis ve Raj Kapoor Avare filminde. ‹lk defa 1948 y›l›nda çekilen “Aag” (Atefl)
filminde birlikte baflrollerde oynayan Nargis (Fatima Rashid) ve R. Kapoor, bir y›l
sonra “Andaz” (fiüphe) ve “Barsaat” (Ya¤mur) filmlerinde baflrollerde birlikte yer
ald›lar. Ama iki y›ld›z oyuncu as›l baflar›lar›n› “Avare” filminde kazand›lar.

“Avare” filminde Raj Kapoor.

124 • Avare Kitab›



“Avare” filminde Raj Kapoor.

“Avare” filminde Raj Kapoor.
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“Avare” filminde Raj Kapoor.

“Avare” filminde Raj Kapoor.
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“Avare” filminde Raj Kapoor.
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Türk Sinemas›’nda Avare

Seçil Büker*

fieyma Balc›**

Girifl

Avare, Hindistan’da 1951 y›l›nda do¤mufl, ama orada büyümemifl,
“göç” etmifl, Türkiye’ye gelmifl, 1960’larda tutturmufl bir nakarat:
“Avareyim avare! Gökteki y›ld›z gibi dönmekteyim. Dünyaaa ben se-
nin merhametsiz okuna vurulmuflum!”1 Avarenin vuruldu¤u yaln›zca
dünya de¤il, o kad›nlara da vurgun. Dönmekte olan avare kimi kez ah-
flap, iki katl› evlerin oluflturdu¤u mahallede, evlerin sessizli¤i koruma
çabalar›na meydan okurcas›na omzunda ceketiyle naralar atarak iler-
ler. Yolunu bulmaya çal›fl›r, sal›n›r. Trablus kufla¤›n› da takt›¤› olur, yu-
murta topuklu ayakkab›lar›n›n arkalar›na bast›¤› da. Pek çok fley can›-
n› s›kar onun, ayakkab›lar gibi, ama o avareli¤i seçerek can› hiç s›k›l-
mazm›fl gibi yapar. Gezinirken kad›nlar ya da çocuklar karfl›s›na ç›k›-
verir. O da ne yaps›n biraz direnir ama dönüfltü¤ü de olur. Avarenin
her türlüsü mevcuttur Türk sinemas›nda. Ama nedense pek ço¤u 60’l›
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1 Sadri Al›fl›k’›n Avare (Semih Evin, 1964) filminde söyledi¤i flark›n›n sözleri.



ve 70’li y›llarda yaflamay› seçmifltir. Televizyon evlere girmeden, tele-
vizyon karfl›s›nda oturmak zorunda kalmadan rahatça kentin caddele-
rinde dolaflabilmek için tabii ki. “Sanal teknolojiler, say›sal evren ve
cam ekran›n gerisinde somut, nesnel bir evrenin bulunmamas›n›n ne-
deni, Mc Luhan’›n çok uzun zaman önce televizyona özgü, medyatik
imgede tespit etmifl oldu¤u gizli bir uyar›, hatta bir buyruktur. Bu buy-
ruk kendini: Varl›¤›n› cyber evrenin her yerinde alg›layabilece¤imiz,
insan›n bafl›n› döndüren interaktif bir sürece dönüflebilen, zorunlu ka-
t›l›m fleklinde sunmaktad›r. Sanal›n temel özellikleri: içine gömülme,
içkinlik ve an›ndal›kt›r” (Baudrillard 2005: 29). Avare buyruk tan›-
maz, “döner” ama aya¤›n› yere sa¤lam basar. En önemlisi yaflad›¤›n› zo-
runluluk olarak de¤il, bizzat kendisi seçti¤i için yaflar. Avareli¤i seçer
ve bu seçimin getirdi¤i ak›fla kendisini b›rak›r. O arkas›ndaki nesnel
dünyan›n merhametsiz oldu¤unu bilir ama yine de yaflama bir avare
olarak tutunur. “Dünyaaa” diye seslenirken sanki programlanmam›fl
“dünya”n›n bir parças› oldu¤unu da hayk›r›r. Sanal yap›lara, a¤lara ta-
k›lmamak için özel bir dönem seçer. Tam da televizyon öncesi dönem-
dir bu.2
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2 Sanal yap›lar›n, a¤lar›n henüz var olmad›¤› bir dönemdeki avare imgelerini çözüm-
lemeyi amaçlayan bu araflt›rma, ad›nda “avare” olan ya da kahraman›n avare oldu-
¤unu flark›lar›yla, tav›rlar›yla duyurdu¤u filmleri araflt›rma nesnesi olarak seçer. Seç-
ti¤i filmler üzerinden avareli¤i irdeler. Sadri Al›fl›k’›n avare imgesi üç bölümde in-
celenir: “Asil ve zengin” bir aile üyesi olarak avare (Avare, Semih Evin, 1964; Ef-
kârl›y›m Abiler, Türker ‹nano¤lu, 1966; Ah Güzel ‹stanbul, At›f Y›lmaz, 1966); Tu-
rist Ömer olarak avare (Turist Ömer, Hulki Saner, 1964; Turist Ömer Arabistan’da,
1969; Turist Ömer Yamyamlar Aras›nda, 1970; Turist Ömer Bo¤a Güreflçisi, 1971; Tu-
rist Ömer Uzay Yolunda, 1973) ve fedakâr âfl›k olarak avare (Serseri Afl›k, Ülkü Era-
kal›n, 1965; Serseriler Kral›, Mehmet Dinler, 1967). Öztürk Serengil’in avare imge-
si Abidik Gubidik (Aram Gülyüz, 1964), Adanal› Tayfur Kardefller (Zafer Davuto¤lu,
1963), Avare Yavru Filinta Kovboy (Süreyya Duru, 1964), Kolsuz Kahraman›n Kolu
(Temel Gürsu,1973), fiepkemin Alt›nday›m: Deli Futbolcu (Ülkü Erakal›n, 1965), Pa-
ras›zlar (S›rr› Gültekin, 1974) filmleri üzerinden irdelenir. Ayhan Ifl›k ise Avare
Mustafa (Memduh Ün, 1961) filmiyle avarelerin kral› olarak araflt›rmada yer al›r.
Avare Kalbi (Çetin ‹nanç, 1971) avarenin, sevdi¤i kad›n›n ve kardeflinin sorunlar›-
n› çözdükten sonra tek bafl›na kalmay› nas›l da göze alabildi¤ini, avareli¤i idame et-
tirmedeki kararl›l›¤›n› vurgular. Fedakâr kad›n avare oldu¤unda erkek avarelere tafl
ç›kart›r: Avare K›z (Ülkü Erakal›n, 1966) filminde Fatma Girik avare olarak erkek-
lere tafl ç›kart›r. 



Neden aylak de¤il de avaredir o? O paras›zd›r ve “paras›zlar için
cehennem olan bir kentte” (Kaynar 2012: 241) ‹stanbul’da yaflar. Kay-
nar’a göre yüzy›l›n bafl›ndan bu yana kentte paran›n çevresinde flekil-
lenen bir ahlak yarat›lm›flt›r (Kaynar 2012: 252). Böylesi bir ahlak an-
lay›fl›n›n baflat oldu¤u bir kentte, paran›n sa¤lad›¤› olanaklardan yok-
sun teklifsiz bir yaflam tarz›n› sürdürür avare. Teklifsiz yaflam tarz› bir ba-
k›ma da ak›fl ve rastlant›n›n yörüngesine girmektir. “Paran›n bütün de-
¤erlerin yerini ald›¤› böyle bir manzarada kad›n ve erkek iliflkileri de
para üzerinden kurulur” (Kaynar 2012: 249). Paras›z da olsa avare ka-
d›nlarla iliflkisini ya da di¤er insanlarla iliflkisini paray› temel alarak
kurmaz. Gezinmek bir ayr›cal›k de¤il, zorunluluktur onun için. Gezi-
necek pasaj aramaz, o Taksim Meydan›’n›n ortas›nda, flark› söyleyerek
gezinir. Böylece cehennemi cennete dönüfltürür. Özellikle gözlem yap-
maz, gözüne bir fleyler ilifliverir, örne¤in intihara kalk›flan bir kad›n.
Avare; kad›n› kurtar›r. Oysa aylak adam öyle mi gezinir? Demiralp’in
deyifliyle o “bafl› dolu gezinir”. ‹kisinin de ifli gücü yoktur, ama aylak
adam›n eylemleri “seyretmek ve gözlemlemektir. Aylak adam dedi¤i-
miz bir ayd›nd›r asl›nda, daha belirli bir tan›m yaparsak sanatç›d›r.”
Paran›n egemen oldu¤u kentte “çal›flmamak [onun] kente daha genifl
bir görüngüden bakmas›n› sa¤lar” (Demiralp 1999: 110). Aylak
Adam’da C. üç gün dayanabilir çal›flmaya. “Üç gün çal›flt›m bu iflte;
dün ö¤len b›rakt›m. fiimdi yine ayla¤›m” (At›lgan 2001: 14). Sokak-
larda gezerken sokaklara ad verir: “Eli Paketliler Soka¤›”. Ve o sorgu-
lar: “Ya sonuna dek gidip de bir tek servi göremeyece¤iniz ‘S›ra Servi-
ler Caddesi’: Asfalt, üst üste beton yap›lar, otomobiller sürüsü (At›lgan
2001: 15). Oysa ayn› caddelerde avare, kalabal›klar aras›nda, bafl›bofl,
nefleyle merhametsiz dünyaya vurgun oldu¤unu duyurur. Avare nefleli-
dir, aylak ise s›k›nt›s›yla bafla ç›kmaya çal›fl›r: “Birden kald›r›mlardan
taflan kalabal›kta onun olabilece¤i akl›ma geldi. ‹çimdeki s›k›nt› eridi”
(At›lgan 2001: 9). 

Kalabal›klar aras›nda gezme gelene¤i ne zaman bafllad›? Veblen’e
göre belli ifllerin belli bir s›n›fa özgü oldu¤u, s›n›f ayr›m›n›n çok kat› ol-
du¤u Avrupa ve Japonya’da aylaklar zaman› üretici bir biçimde kullan-
madan, tüketerek yaflay›p giden kiflilerdi, üstelik iflin de¤ersiz oldu¤u-
nu düflünürlerdi (Veblen 2005: 19-20). Veblen ayla¤› asla üflengeç, ha-
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reketsiz olarak nitelendirmez, yaln›zca onun üretici olmad›¤›n› vurgu-
lar (Veblen 2005: 44). Veblen’in tan›m›ndan oldukça farkl› bir görü-
nüm sergileyen ülkemiz avareleri çok da kesin s›n›fsal ayr›mlar›n olma-
d›¤› evrenlerde üst s›n›flarla iç içe yaflarlar. Üst s›n›f›n üyeleri avareyi
d›fllamazlar, onu dürüst ve erdemli bulurlar. Dahas› kimi filmlerde ava-
re zaten üst s›n›f›n üyesidir, paras› vard›r ama o avareli¤i seçmifltir ya
da asil bir aileye mensup oldu¤unu bilmez. Geçici bir süreç olan ava-
relik son bulur ve film biter. Araflt›rma nesnesi olan avareler zaman› ne
üreterek ne de tüketerek kullan›rlar. Zaman sonsuz bir ak›flt›r ve avare
bu ak›flta sal›n›r. Sal›nd›¤›nda bir yerlere çarpar ama rastlant› yard›m
etti¤i için yara almadan kurtulur. Efkârl›y›m Abiler’de avare üzerine ro-
man yaz›l›r. Böylece avare yaz›nsal sürecin nesnesi olur. Kad›n yazar
ona âfl›k olur. Oysa Bat› denen evrende [kalabal›klar aras›nda gezinen
aylak] “endüstriyel toplumun içinde de¤il, daha çok onun sayesinde
yaflar” (Veblen 2005: 163), “Sanat› gelifltiren, bilimleri bulan bu s›n›f-
t›r; kitaplar yazan, felsefeler ortaya atan ve toplumsal iliflkileri incelten
aylak s›n›f olmasa, insanl›k barbarl›ktan hiç kurtulamazd›” (Russsell
2008: 22). Kalabal›klarda dolaflmak avareyi aylak k›lmaz ya da Benja-
min’in deyifliyle flâneur de k›lmaz.

Çünkü flâneur’de bask›n ö¤e, bak›nman›n verdi¤i zevktir. Bu ba-
k›nma, bir gözlem düzeyinde yo¤unlaflt›¤›nda, ortaya amatör dedektif
ç›kar; ayn› bak›nma bir fley anlamadan bakmayla s›n›rl› kald›¤›nda flâ-
neur, bir badaud’ya3 dönüflmüfl olur (Benjamin 1993: 142). Demiralp,
flâneur-badaud ayr›m› için, Türkçede aylak-avare sözcüklerini önerir
(Demiralp 1999: 110). Aylak flâneur, modern olan› entelektüel bir
dert haline getirirken, “avare” badaud böylesi bir dertten yoksundur.
Bizim avaremizin tam anlam›yla badaud oldu¤u da söylenemez. Avare
ayk›r› duruflunu entelektüel bir dert olarak sunmasa da onun modern
yaflam›n getirdi¤i tek düze çal›flma ortam›ndan, yaflam biçiminden hofl-
lanmad›¤› çok aç›kt›r. Avare bunu filmlerde aç›kça dile getirir, kad›n
oldu¤unda (Fatma Girik) da erkek (Ayhan Ifl›k, Sadri Al›fl›k, Öztürk
Serengil, Y›lmaz Köksal) oldu¤unda da çal›flma koflullar›n›n onun için
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yaflam sevincine yönelik bir tehdit oldu¤unu düflünür. Örne¤in yoksul-
luk nedeniyle orta ikiden belgeli olsa da “bafl›na buyruk olaca¤› bir ifli”
düfller, ifl bölümünün gere¤i olarak tek düze bir ifl istemez (Avare Mus-
tafa). Oysa kendisinin seçti¤i geçici iflleri diledi¤inde b›rakabildi¤i için
onun için tehdit de¤ildir. Demiralp’in ikili karfl›tl›¤›nda avare olarak
tan›mlad›¤› badaud’un bir baflka çeflitlemesidir, o yereldir. O nedenle
flark›lar›nda kimi kez “aylak” kimi kez de “avare” oldu¤unu söyler. Ay-
lak oldu¤unu söylerken avareli¤ini bir kez daha vurgular, yoksa Aylak
Adam C. olmad›¤›n› bilir o. C. kalabal›klar içindeki o kad›n› arar:
“Arad›¤› burada, flu gelip geçen insanlar›n içindeydi. Belki bu akflam
onu bulacakt›” (At›lgan 2001: 30). Avare özellikle aramaz, rastlant›y-
la görür, aramad›¤› için duraksad›¤› da olur, “acaba?” diye sorar kendi-
sine ama çok duygusal oldu¤u için kad›n›n ya da çocu¤un yan›na gider.
Çünkü yaray› sarmak onun do¤al görevidir.

Duygusal oldu¤u için ac› çeken birini görüverir. Özgür seçimini
gerçeklefltirdi¤inde mahalledekilerin onu k›nayaca¤›n› düflünmez. “‹fli-
ne tam anlam›yla ba¤l›, iflinden ayr›ld›¤›nda varl›¤› sars›lan, hiçlik
duygusunu yaflayan Orhan Kemal’in Murtaza adl› roman›ndaki bekçi
ifline tüm varl›¤›yla ba¤l›d›r… önemsenmemek bu tür insanlara hüzün
verir” (Usta 2005: 4). Avare hiçlik duygusundan ba¤›ms›zlafl›r böylece
hiçlik duygusuna ba¤l› hüzün de ortadan kalkar. Bundan dolay› “aylak,
kendisini avutacak bir ifl, özgürlü¤ünü feda edece¤i bir huzur, sorumlu-
lu¤unu y›kaca¤› bir kurum aramaz” (Usta 2005: 8). “Özgürlük bir düfl
müdür? Sanki herkes özgürleflmek ya da özgür kalmaya çal›fl›yormufl gi-
bi görünmek istemektedir” (Baudrillard 2005: 49). Avare ise özgürle-
flir. Avare beyaz perdeden izleyicilere özgürlük sunar. Avare özgürdür
ama bir aç›dan da “küçük insan”d›r. Çetin ‹nanç kendi avaresi için
flunlar› söyler: “Hep küçük insan›, küçük insan›n kahramanl›¤›n› an-
latm›fl›m. Arada kavga dövüfl vurdu k›rd› vard›r, ama iyi ile kötü zen-
gin ile fakir hep karfl› karfl›yad›r [filmlerde]. Y›lmaz Köksal’la Avare
Kalbi (1971) diye bir film yapm›flt›k mesela, bir sokak avaresiyle bir
pavyon flark›c›s›n›n aflk›. Avare de felsefe olarak avare. Hem zenginlik,
fakirlik meselesi, hem de hisli. fiark›c›n›n k›z kardefli kördü de, avare
buna para bulmak için kumara bafll›yor, tekrar zenginlefliyor” (Ö¤ünç
2006: 46). Bu filmin sonunda avare paray›, sevdi¤i kad›n› b›rakarak
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avareli¤e döner, yaln›z kalmay› göze al›r, küçük insan›n avare olarak
kahraman olabilece¤ini gösterir. O nesnel gerçekli¤in henüz ortadan
kaybolmad›¤› bir dönemi (1960-1975) tembelli¤in tad›n› ç›kartmak
için seçer. 

Oysa “gerçek” bir gözlemci olan flâneur’ün tembelli¤i, salt görü-
nüfltedir. Bat›’daki aylak, erken modernli¤in bafl›n›n belas›, yöneticiler
ve felsefecileri düzenleme ve yasama ç›lg›nl›¤›na iten ucubeydi. Aylak
efendisizdi ve efendisiz (denetim d›fl›, çerçeve d›fl›, bafl›bofl) olmak da
modernli¤in kald›ramayaca¤› bir durumdu ve modernlik de zaten bü-
tün bir tarihi boyunca bununla mücadele etti (Bauman 2001: 128).
“Aylakl›¤› bu derece tehlikeli k›lan fley neydi?” sorusuna Bauman’›n
yan›t› gecikmez: “hareket etme ve denetim a¤›ndan kaçma özgürlü¤ü”
(Bauman 2001: 129). Hareketleri önceden tahmin edilemeyen, belir-
li bir hedefe gitme durumunda olmayan ayla¤›n bir sonraki hareketini
ya da dura¤›n›n neresi olaca¤› bilinemez. Çünkü zaten bunu kendisi de
bilmiyor ya da umursam›yordur. 

Umursamazl›k, gelecekteki dura¤›n bilinmezli¤i avare için de söz
konusudur. Turist Ömer Arabistan’da, ‹spanya’da ya da Kenya’da ola-
bilir. Onun hareket etme özgürlü¤ü ve denetim a¤›ndan kaçma özgür-
lü¤ü izleyiciye gerçekli¤e iliflkin bir düfl sunar. Baudrillard’›n sözünü et-
ti¤i “bütünsel, sanal gerçeklik” giderek güçlenmeden önce avare izle-
yicisine düfller sunmaktad›r. “Zira bütünsel gerçeklik’in düfl gücü ile bir
iliflkisi yoktur” (Baudrillard 2005: 15). Gerçeklik duygumuz yok olma-
dan az önce, daha gerçekli¤i alg›layacak mecalimiz varken ve belki de
en önemlisi bu gerçekli¤e inanacak arzumuz varken bize avare kendi-
sini ve hikâyelerini sunar. Bizden biri olarak, ‹stanbul caddelerinin
tam ortas›ndan avareli¤ini, bafl›bofllu¤unu, iflsiz güçsüzlü¤ünü cihana
duyurarak ç›k›verir. 

“Flâneur, [ise] ifli gücü olmayan birinin kiflili¤ine bürünerek gezi-
nir; böylece insanlar› birer uzman yapan ifl bölümünü de protesto et-
mifl olur. Bunun yan› s›ra, insanlar›n ifl güç peflinde kofluflturup durma-
lar›n› da protesto eder” (Benjamin 1993: 129). Turist Ömer (Sadri
Al›fl›k), Adanal› Tayfur (Öztürk Serengil), Avare Mustafa (Ayhan
Ifl›k) ya da Cennet Kuflu Gülsüz Ali (Y›lmaz Köksal) zaten yoksul ve
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iflsiz güçsüzdür. Onlar iflsiz ve güçsüz olduklar› konusunda kiflilik de¤ifl-
tirmek zorunda de¤illerdir ve bulvarlar, pasajlar onlar›n iç mekân› ola-
rak nitelendirilemez, çünkü kentin kendisi (‹stanbul) bir tür iç mekân-
d›r onlar için. 

E¤er pasajlar4 yap›lmasayd›, flâneur de mi olmazd› acaba? Benja-
min, pasajlar›n flâneur’ün evi oldu¤unu belirtir ve “caddenin, flâneur
için konuta dönüfltü¤ünü” ekler; “sokaktaki adam, kendi dört duvar›-
n›n aras›nda nas›l evinde oldu¤unu duyumsarsa, flâneur de bina cephe-
leri aras›nda kendini evindeymifl gibi duyumsar. Onun gözünde emaye
kapl› parlak firma tabelalar›, afla¤› yukar› bir burjuva salonundaki ya¤-
l›boya tablo gibi bir duvar süsüdür; duvarlar, not defterini dayad›¤› ya-
z› masas›d›r; gazete kulübeleri kitapl›klar›d›r; cafe’lerin balkonlar› da,
iflini bitirdikten sonra e¤ilip soka¤a bakt›¤› cumbalar›d›r” (Benjamin
1993: 115). Oysa bizim avare evinin cumbas›ndan komflu k›z›n›n evi-
ni, avlusunu dikizleyebilir. Çok ilginç bir biçimde iç mekân ile d›fl me-
kân avarenin evreninde bütünleflirler. ‹çerisi/d›flar›s› ayr›m›n› ortadan
kald›ran avareyi kendi ailesi de yad›rgar. Avare isterse s›radan insan
için “d›flar›s›” olana konumlan›r; meyhanesine gider. Çünkü o içkisiz
yapamaz. Ama korumas›na ald›¤› genç kad›n ya da k›z çocuk evine gel-
di¤inde ev gerçekten “yuva”ya dönüflür. Avare ölçüyü tutturmay› da
bilir, evin “yuva”ya dönüflmesi için koflullar› zorlar. 

Paris’teki aylak neler yapar? Paris’te keyfince gezer. 

“Flâneur, zaman›n›n ço¤unu flehir manzaralar›n› seyrederek geçi-
rir; yeni bulufllar› inceler, örne¤in 15. Luis Binas›nda durup deniz afl›r›
telgraf sinyallerine bakar, hiçbir fley anlamasa bile; yeni binalar onu
büyüler. Hayat›n› meydan saatleri ve barometreleri yard›m›yla düzen-
ler ve saatlerini al›flveriflle, vitrinlerde kitaplara, yeni moda eflyalara,
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flapkalara, taraklara, mücevherlere, her türden yeni ç›km›fl fleylere ba-
karak geçirir. [Onun] gününün ikinci özelli¤i de, cafe ve restoranlarda
geçen zaman›n çoklu¤udur. Ço¤unlukla da oyuncular, yazarlar, gazete-
ciler ve ressamlarla birlikte olmay› tercih eder; bu, ilgilerinin a¤›rl›kl›
olarak estetik oldu¤unu gösterir. Gün boyunca yeni oyunlarla ilgili de-
dikodular›, sanat dünyas›ndaki rekabetleri, tasarlanan yay›nlar› ö¤re-
nir ve birçok kez resim sergilerini önceden görmek için sab›rs›zland›-
¤›ndan söz eder. Üçüncüsü, onun için kent yaflam›n›n en önemli gö-
rüntülerinden biri, toplumun afla¤› tabakalar›n›n davran›fl biçimleridir:
örne¤in askerleri, iflçileri ve aç›k hava danslar›nda yosmalar› seyreder.
Dördüncüsü, giysilerle kent manzaras›n›n hayati bir bilefleni olarak il-
gilenir. Beflincisi, kad›nlar hayat›nda küçük bir rol oynar. Çekici bir so-
kak sat›c›s›na dikkat eder, onun fahiflelik de yap›yor olabilece¤ini dü-
flünür, fakat kendisinin aktif bir cinsel hayattan zevk ald›¤›na dair hiç-
bir belirti yoktur” (Wilson, 1992).

Avare de ‹stanbul’da keyfince gezer. Mutsuzlar›, intihar› düflünen-
leri keflfeder. Sigara izmariti için yerlere bakt›¤› da olur. Kendi yafla-
m›nda olmas› söz konusu olmayan nesneler (uzay araçlar›), insanlar il-
gisini çeker ama yorum yapmaz. “Ailesi” oldu¤unda, bir baflka de¤iflle
(bir kad›na ya da k›z çocu¤una) ba¤land›¤›nda yaflam›n› sorumluluk
duygusu yönetir. Ço¤unlukla da mahalle arkadafllar›yla birlikte olmay›
tercih eder. Kad›nlara ba¤lan›r ama cinsellik yaflad›¤›na iliflkin bir bil-
gi yoktur filmlerde. Genellikle di¤er film kiflileri film karesinde yer al-
mad›klar›nda, izleyicisiyle bafl bafla kald›¤›nda incinmiflli¤ini, yaln›zl›-
¤›n› aç›¤a vurur. A¤lad›¤› da olur.

Giysi için vitrinlere bakmak avarenin akl›n›n ucundan geçmez.
Avare giyim arac›l›¤›yla sayg›de¤er olmay› düflünmez. Veblen’e göre
insanlar so¤uktan korunmak için de¤il, sayg›de¤er bir görünüm için
giysiye harcama yapar. Ayr›ca insanlar “k›l›ks›z” olarak nitelendirilmek
de istemezler. Çünkü toplumlumun giyim konusunda ön gördü¤ü bir
standart vard›r (Veblen 2005: 115). Avareler bu standard›n d›fl›na ç›-
kabilme cesaretini gösterirler, giyimleriyle baflka bir alana geçerler.
Böylece baflka bir seçenek, baflka bir yaflam biçimi sunarlar. Veblen’e
göre pahal› olmayan bir giysi bizim için içgüdüsel olarak baya¤›d›r. Hiç
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düflünmeden pahal› olmayan›n de¤ersiz oldu¤u kan›s›na var›r›z (Veb-
len 2005: 116). “Ucuz ve adi” pahal› olmayan giysileriyle avare kendi
“özgürlük” alan›na konumlan›r. “Rugan ayakkab›, lekesiz keten, parlak
silindir flapka ve bastona yat›r›m yapabilen” (Veblen 2005: 117) Paris-
li aylak üretmeden tüketti¤ini giysileriyle kan›tlarken ‹stanbullu avare
kareli gömle¤i, omzundaki ceketi ve arkas›na bast›¤› ayakkab›lar›yla
üretmeden, tüketmeden ak›fl›n içinde sal›nd›¤›n› kan›tlamaktad›r. Üs-
telik tüketmek zorunda olmamak da onun için ikincil bir özgürlük ala-
n›d›r. O yeni bir rugan ayakkab› almak zorunda de¤ildir. De¤iflen mo-
dan›n gerekliliklerinden ba¤›ms›z olarak kendi modas›n› yaratabil-
mektedir. Veblen’in “gösteriflsel aylakl›k” (Veblen 2005: 123) olarak
tan›mlad›¤› olgu Parisli aylak örne¤inde tüketimle ba¤lant›l›d›r. ‹stan-
bullu aylak ise “bafl›boflum” diye gösterifl yapar. Böylece Türkiye’de ay-
lakl›¤›n do¤as› de¤iflir. 

Gerçekleri Var: Yine de Taklitlerinden Sak›nmay›n!

Avare (özgün) Awaara’n›n (Raj Kapoor, 1951) taklidi. Filmlerin
hikâyeleri birbirine benzer: Bebek beklerken evden at›lan anneler
o¤ullar›n›n avare olmas›n› engelleyemezler. Bombay’›n ya da ‹stan-
bul’un kenar mahallelerinde yetiflen erkek çocuklar çetelerin eline
düflmekten kurtulamazlar, h›rs›zl›k kaderdir bu çocuklar için. Bom-
bay’da da ‹stanbul’da da anne e¤itime önem verir, o¤lunun avare ol-
mas›n› istemez ama o¤ul, “avare”nin tan›m›n› ö¤rendi¤inde bafl›bofl
gezmenin çok güzel oldu¤unu düflünür. Anne Sedat’a (Sadri Al›fl›k)
okula gitmesini, serseri olmamas›n› söyler. Sedat “serseri”nin anlam›-
n› sorar. Anne: “‹flsiz, güçsüz, bafl›bofl, akl›na eseni yapan” diye yan›t-
lar. Ayn› tan›m› Hintli anne de getirir. Bu tan›m o¤ullar›n ilgisini çe-
ker. Avareli¤in e¤lenceli oldu¤unu düflünen o¤ullar anne sözü dinle-
mez ve kötü yollara düflerler. Oysa ayakkab› boyac›s› olduklar›nda na-
muslu, onurlu bir yaflam› seçmifllerdi. Sedat ve Raj küçük bir erkek
çocukken k›z arkadafllar›n›n do¤um günü partisine gittiklerinde k›z
arkadafllar›n›n (Rita ve Selma) foto¤raf›n› arma¤an olarak al›rlar.
Böylesine benzer hikâyeler sunan filmlerdeki avare imgelerine bak-
makta yarar var.
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Vasudevan’a göre Raj’›n evinde as›l› olan bu foto¤raf ve anne film-
deki toplumsal ahlak› temsil eden temel ö¤eler (2000: 12). Raj, hapis-
ten ç›kt›ktan sonra evine geldi¤inde onu ilk karfl›layan çocukluk aflk›
Rita’n›n foto¤raf› olur. Foto¤raf›n yan›na gider, siluetle konuflur ve du-
varda as›l› olan foto¤raf› ters çevirir. Çocukluk aflk›n›n yüzüne bakamaz.
Foto¤raf onun içine düfltü¤ü ikilemin (iyi-kötü insan) göstergesi olur.
Anne foto¤raf› neden ters çevirdi¤ini sorar ve foto¤raf› eski hâline ge-
tirir. Ancak daha sonra foto¤raf Raj taraf›ndan h›rs›zlarla ifl birli¤i için-
de oldu¤unda yeniden ters çevrilir. Awaara’da “annenin kararl› bir bi-
çimde erdemli ve namuslu bir yaflam› sürdürmesi bu konuda o¤lunu
yönlendirmesi annenin ikonik bir biçimde merkeze yerlefltirilmesiyle”
(2000: 111) gerçekleflir. Asl›nda her iki filmde melodrama özgü ikili
karfl›tl›klar (kötü ile iyinin çat›flmas›, namuslu olanla namussuz olan›n
çat›flmas›) aç›kça varl›klar›n› sürdürürler. T›pk› Vasudevan’›n dedi¤i gi-
bi “romantik aflk\ahlakl› yaflam›n karfl›s›na kötü adam\kötü kad›n yer-
lefltirilir” (Vasudevan 2000: 110). Ama Avare’de Sedat’›n çocukluk ar-
kadafl›na olan aflk› yüceltilmez. Örne¤in Sedat yolda çantas›n› çald›¤›
kad›ndan hoflland›¤›nda, genç kad›n›n çantas›n› geri verdi¤inde çocuk-
luk aflk›n› an›msar. Eve gelir ve foto¤rafa bir an göz atar. Baflka bir ey-
lemde bulunmaz. Awaara’da “kad›n ikonik bir gösterge olarak mitleflti-
rilir. Nargis ile Raj Kapoor’un [Raj ve Rita’y› oynayan oyuncular›n] ro-
mantik aflk› yüceltilir. T›pk› Amerikan kültüründe Monroe imgesinin
ikonografik bir göstergeye dönüflmesi gibi” (2000: 105). Oysa Avare’de
ikonik göstergeye dönüflen avarenin (avareyi oynayan Sadri Al›fl›k’›n)
kendisidir. Avare söyledi¤i flark›larla, davran›fllar›yla ‹stanbul’la birlikte
ikonlafl›r. Sedat tutuklu geçen ilk gençlik y›llar›n›n ard›ndan d›flar› ç›k-
t›¤›nda do¤ruca bo¤az›n k›y›s›na gider. Bo¤aza dönerek “Dünyaaa ben
senin merhametsiz okuna vurulmuflum” der, dünya bo¤azd›r, ‹stan-
bul’dur, sonra izleyiciye döner ve “Avareyim” diye hayk›r›r. Böylece ro-
mantik aflk bast›r›l›rken avare yüceltilir. Awaara’da oyuncular›n jestle-
ri, davran›fllar› bir tablo gibi, özellikle de kad›nlar›n duygular›n› vurgu-
lamak için resmedilirken Avare’de Sadri Al›fl›k ‹stanbul caddelerinde
bafl›bofl gezen bir serseri olarak resmedilir ve yüceltilir. 

Dahas› Awaara’n›n sonunda anne ölür. Böylece anne bir kad›n
olarak bir kez daha kurban edilmifl olur. Rita bofllu¤u doldurmak üzere
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haz›rd›r, bundan böyle annenin ifllevini üstlenecek ve namuslu bir ya-
flama geçmesi, erdemli bir birey olmas› için Raj’› yönetecektir. Ava-
re’de ise anne onu terk eden eflini ba¤›fllar, yar›m kalan mutluluk ta-
mamlan›r. Anne ölmedi¤i için aile de da¤›lmaz, boflluk da oluflmaz. Se-
dat sevdi¤i k›zla evlenir, o¤ullar› olur. ‹zleyiciye nefleli bir “tablo” su-
nulur. Bu tablo “tam”d›r. Çekirdek aileye geçit verilmez. 1960-1990
y›llar› aras›nda çekilen kent ailesini konu edinen filmlerde “aileler, ço-
¤unlukla; iki, üç ve dört kifliden oluflan çekirdek ailelerdir” (Demiray
1999: 247). 1960-1970 ve 1971-1980 aras› çekilen filmlerin tümünde,
ailede evlilik kurumuna verilen de¤er olumludur. Filmlerde aile bü-
yükleriyle birlikte yaflama görülmez. Aile kurumu ve evlilik de¤erini
korur (1999: 266). Ancak bu noktada gözden ›rak tutulmas› gereken
bir konu var: Babas›z büyüyen avare hem anne hem de babas›na kavu-
flur. Film de hasretli¤i sona erdirir ve genifl aileyi kurar. Bir anlamda
avare tam anlam›yla dönüflüme u¤rar, toplumla bütünleflir. Aile hem
kutsan›r (filmin sonunda) hem de avarelik son bulur (anne-babaya ve
bir efle sahip olunur). Avare var olan de¤erleri benimser. ‹kilem sona
erer. Yaln›zca “iyi” ve “namuslu” olan vard›r bu tabloda. Zaten Se-
dat’›n tutukluluk y›llar› da sona ermifltir. “Kötü” ye iliflkin hiçbir fley
yoktur bu son tabloda. Awaara’da ise Rita sevdi¤i erke¤i demir par-
makl›klar›n aras›nda b›rak›r. Gözü yafll›d›r ama umutludur. Bu durum-
da Avare’nin sundu¤u mutlu son gerçek anlamda bir mutlu sondur. ‹z-
leyici sinemadan gülümseyerek ç›kar.

Avarenin Asili: Gönlübol Arif 

Avarenin asili kimi kez efkârl› olur. Efkârl› oldu¤unda da suç ifller.
Efkârl›y›m Abiler bafllad›¤›nda avare elinde tespih hapiste volta atar.
As›l ad› Arif, takma ad› Gönlübol’dur. Hapisten ç›kt›¤› gün onu karfl›-
lamaya gelen fabrikatör amcan›n (Hulisi Kentmen) a¤z›ndan onun
zengin ve asil oldu¤unu ö¤renir izleyici. Necmeddinzadelerden Arif
külhanbey olamaz. Ama amcas› onu “külhanbey” olarak nitelendirir
ve boynundaki mendili, elindeki tespihi al›r, ceket de omuzda as›l› ol-
mamal›d›r, giyilmelidir, beldeki kuflak da gereksizdir. Ayakkab›lar›n ar-
kas›na bas›lamaz. Arif tüm zorlamalara, amcas› arkadafllar›na zarar ver-
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mesin diye katlan›r bu isteklere. Çünkü o asl›nda külhanbeyi de¤il,
gerçek bir “yaln›z kabaday›”d›r. Fark›ndal›kla seçti¤i bir yaflam› vard›r.
Bu fark›ndal›¤›na haz›r cevapl›l›¤› da efllik eder. Ço¤u filminde oldu¤u
gibi bu filmde de maniler okur, sözünü sak›nmadan konuflur:

Amca – Bu flapkada ne?

Arif – fiapka de¤il bir kere. Kasket…

Amca – Bu mendilin yeri neresi? 

Arif – Bo¤az›n iki yakas›

Amca – Bir daha görmeyece¤im.

Arif – Merak etme görmezsin amcac›m. Mendil ayr›l›k demek
zaten…

Amca – O tespih de ne?

Arif – Böyle zamanlarda ya sab›r çekmek için.

Onun içten içe tafl›d›¤› “yaln›z kabaday›” ruhunu amca görmek is-
temez, “külhanbeyi” diyerek onu afla¤›lar. “T›pk› hane ve aile gibi, ma-
hallenin de korunmas› gereken bir namusu vard›. Kabaday›, semtin ka-
d›nlar›n›n korunmas›n›, baflka semtlerden istenmeyen ziyaretçilerin
gelmemesini, semt sakinleri aras›ndaki meselelerinin dürüst ve adil bir
biçimde çözülmesini ve uygunsuz davran›fllar›n cezas›z kalmamas›n›
sa¤lard›. Kabaday›lar ço¤unlukla e¤itim görmemifl zanaatkârlard› ve
genellikle toplulu¤un sayg›n üyeleriydi. Ulunay da kabaday›lar›n er-
kekli¤in sorumsuz ve lümpen tarzlar›n› sergileyen külhanbeylerle ka-
r›flt›r›lmaktan gocunduklar›n› söylüyor” (aktaran Kandiyoti 1996:
212). Kandiyoti’ye göre Osmanl› zadegân› tipi popüler karfl›l›¤›n› “ka-
baday›”da buldu. Arif külhanbeyi olarak nitelendirilmekten gocundu
film boyunca o avare olarak “yaln›z kabaday›”l›¤›n› sürdürdü. Yeri yur-
du olmad›¤› için yaln›z kabaday›d›r. Mahallesi ve koruyuculu¤unu üst-
lenece¤i mahalle sakinleri yoktur yaflam›nda. Tekil öznedir o. Sahilde
buldu¤u üvey annesinden kaçan Fatofl’a (Filiz Ak›n) da evini, afl›n›
karfl›l›ks›z açar. Onun namusundan da sorumlu tutar kendisini. Fatofl
onunla ayn› evde kalmay› göze alma konusunda karars›z kald›¤›nda
Arif erkekli¤ini flöyle tan›mlar: “Ben senin bildi¤in erkeklerden de¤i-
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lim”. “Hem zadegân hem de kabaday› ve onlar›n imledikleri erkeklik-
ler, bo¤ucu oldu¤u kadar güven verici, ceberut ama derinden al›fl›lm›fl
bir de¤erler düzeninin kefilleri ve koruyucular›yd›” (Kandiyoti 1996:
212). Bu durumda Arif sorumsuz ve lümpen de¤ildir, “lümpen”in kök-
süzlü¤ü de ça¤r›flt›rd›¤›n› düflünürsek Arif’in amcas›n›n külhanbeyli¤i
neden afla¤›lad›¤›n› da anlam›fl oluruz. O avarenin yaln›z kabaday›s›d›r.
Seyyar sat›c› olarak aç›k alanlarda leke ç›kar›c› satt›¤›nda, satt›¤› leke
ç›kar›c›n›n “namus lekesi d›fl›ndaki tüm lekeleri ç›kartt›¤›n›” söyler.
Fatofl asl›nda k›l›k de¤ifltirmifl bir roman yazar›d›r ve daha sonra Gön-
lübol adl› roman›nda onu flöyle tan›mlar: “Zengin bir fakirdir, halk ço-
cu¤u olmaktan baflka hiçbir kayg›s› yoktur, ifllenmemifl emek verilme-
mifl bir flairdir ve bunun fark›nda de¤ildir. Fatofl’u ilk gece gecekondu-
suna götürdü yat›rd›: ‘buraya üvey anne de kötülük de giremez’ dedi.
Eskiye ba¤l› flarkl› bir taraf› da vard› Gönlübol’un”.

Avare asil oldu¤unda flarkl› taraf›yla geleneksel de¤erleri korur.
Modernizmin giyim ve yaflam tarz›n› benimsemifl olan amca öncelikli
olarak paraya de¤er verir. Demez, evin resmi giyim ve tüketimin sergi-
lendi¤i misafir odalar›n›n d›fl›ndaki alanlar›n samimi bir hayat tarz›
sundu¤unu söyler. Bu durum ev içi iliflkilerin bile hem modern hem de
geleneksel de¤erleri bir arada yaflatman›n çeliflkisini tafl›d›¤›n›n bir
göstergesidir (Demez 2005: 139). Avare “asil” bir aileden geldi¤inde
filmlerde bu çeliflkiyi sergiler: Avare olarak teklifsiz bir hayat tarz›n› be-
nimser. Modern yaflam›n sundu¤u tüm olanaklar› yads›r, çünkü s›n›r
tan›maz, yeni ahlak anlay›fl›n› elefltirir, de¤erlerini benimsemez.5 Fatofl
ve arkadafllar›na “oynay›n çaçan›z›, çal›n alafrangan›z›, biz de hicaza
ah çekmekten baflka ne var?” der. 

Ama roman yazar›yla yaflad›¤› aflk onu amcas›na yeniden yönlen-
dirir, evlilik paras›z olamaz. Modern yaflama kendi teklifsiz hayat tarz›y-
la dönmek zorunda kal›r. Yeni yaflamda arkadafllar› da onunla birlikte
olacakt›r. Böylece modernitenin zorlad›¤› yaflama teklifsiz hayat tarz›
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5 Gönlübol roman yazar›n›n köflküne gitti¤inde, yazar›n evinde konuklar vard›r. Ya-
zar ona sat›fllardan pay alaca¤›n› söyledi¤inde Gönlübol para davas›na gelmedi¤ini
söyler. “Para neymifl anlat da bilelim” der. Konuklar› tan›r, onlar›n yolsuzluktan tu-
tukland›klar›n› söyler. Fatofl’a “sen bunlar›n hikâyelerini yaz” der.



avareyle birlikte s›zar. Her fley eflitlenir, tüm zorluklara çare bulunmufl
olur. Hicaz modern yaflam›n içine girer. Avare karakterinin dönüflümü
de bir kad›nla gerçekleflir. 

Avarenin Asili: Haflmet Bey

Konaklarda büyümüfl, piyano çalan, hicaz makam›nda flark›lar
söyleyen, yetim, yoksul ve seçkin gibi özellikleri olan Haflmet Bey, si-
garas›n› tüttürür ve bize (izleyiciye) bakar Ah Güzel ‹stanbul filminin
ilk karelerinde. Ailesinden kalan miras› tüketen Haflmet Bey, seyyar
foto¤rafç›l›k yapmaktad›r. Aç›kças› bafl›na buyruklu¤u seçen, “iki üç
kurufl için hürriyetini satmak istemeyen” Haflmet Bey için seyyar fo-
to¤rafç› olmak pek çok fleyden ba¤›ms›zlaflmak demektir. Tüm avareler
gibi Haflmet Bey de paras›zd›r ve “iflsizdir”. Seyyar foto¤rafç›l›k bir ifle
sahip olma ile olmama aras›nda bir durumdur. Haflmet Bey diledi¤in-
de foto¤raf çeker, her gün açmas› gereken bir dükkân› yoktur, içki pa-
ras›n› ç›kartt›¤›nda deklanflöre basmayabilir. Böylece ak›fl ve rastlant›-
n›n yörüngesinde teklifsiz bir yaflam tarz›n› sürdürür. Aç›kças› ‹stan-
bul’da gezinir. Ama nerede? Yal›larda büyümüfl bir avare olarak Bo-
¤az’da kuflkusuz. Dahas› o Bo¤az’la konuflur. 

Bo¤az’la konuflmak onun için çok do¤al bir fleydir. Medeniyet
Pansiyonu’na yap›lan bask›n sonras› bir gece gözetim alt›nda kalan
Ayfle’yi (Ayla Algan) al›p, bo¤az›n kenar›na geldiklerinde yine Bo-
¤az’la konuflma dürtüsü onu rahat b›rakmaz, ama önemli bir ifli (Ayfle)
vard›r, “Bo¤az›n s›ras› de¤il flimdi” der ve vazgeçer. Benveniste’e göre
bir kifli kendisini konuflucu özne olarak (ben kifli ad›l› ile konumlan-
d›rd›¤›nda) sözcelem (enonciation) üretir ve bu üretimdeki beklentisi
karfl›s›ndaki kifliyi etkilemektir. “Ben” diyerek kendisini özne olarak
konumland›ran kifli karfl›s›nda bir baflkas›n›n oldu¤unu varsayd›¤›ndan
sözcelem iki yönlü bir davran›fl sürecidir ve özne karfl›s›ndakinden ya-
n›t bekler. “Ben” dedi¤inde karfl›s›ndakine seslenmektedir ve sözü do¤-
rudan yöneltmektedir. Konuflucu ile dinleyen aras›nda do¤rudan ve
canl› bir ba¤lant› vard›r (Benveniste 1971: 218-224).
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Ayfle onun müptela oldu¤u gecekondulu k›z. Oysa ona müptela
olan varl›kl›, e¤itimli o kadar çok kad›n var ki! Ama o tüm avareler gi-
bi kad›nlarla iliflkisini para üzerine kurmaz. Çünkü yaralar› sarmak
onun do¤al görevidir. Artist olmak isteyen k›z› korumak onun görevi-
dir. Onu yal›n›n yan›ndaki mahzunlar kulübesi olarak nitelendirdi¤i
evine getirdi¤inde görevini yapman›n mutlulu¤u içindedir. ‹lk gece pi-
yanosunun bafl›na geçer ve Dede Efendi’den hicaz bir flark› söyler. Sa-
dullah Efendi’den hicaz peflrevle devam eder.6 Ayfle hiçbir fley anlamaz.
Filmin sesçil evrenine Ayfle “ben bir küçük cezveyim” türküsüyle dâhil
olur. Haflmet Bey bu türküyü ilk kez duymufltur, bu yüzden de piyano-
suyla Ayfle’ye efllik edemez. Kendini aynada seyretmeye bay›lan ve gü-
zelli¤inin fark›nda olan Ayfle art›k artist aday› de¤il, ses y›ld›z› aday›-
d›r. Onun safl›¤› Haflmet’i etkiler. Haflmet “sen tertemiz bir k›zs›n, ar-
tist olmaktan vazgeç, artist olmak için kültür, disiplin laz›m” der. Böy-
lece Ayfle’de eksik olan› vurgular, ama ona eksik olan› sunmak için bir
giriflimde bulunmaz.7 Kendi üstün konumunu vurgulamaz, yaln›zca Ay-
fle’yi mutlu etmek ve onunla mutlu olmak ister” (Büker 2006: 143).

Ayfle ses y›ld›z› olmak için evden ayr›ld›¤›nda, Haflmet Bey arka-
dafllar› ile kulübesinde içki içerken piyano çalmaz, “küçük cezve”sinin
(Ayfle’nin) türküsünü söyler. Tam o s›rada Ayfle çal›flt›¤› pavyondan
kaçar ve içeri dalar. Haflmet sevdi¤ini ba¤›fllar ve evlenmeye karar ve-
rirler. Haflmet Bey’in dönüflümü Ayfle’yle mi bafllayacakt›r? Sigara ve
içkiyi b›rakan, eski dostlar›ndan ifl istemeye karar veren Haflmet Bey
tak›m elbiseyi giyer, boyun ba¤›n› ba¤lar. Onu ve Ayfle’nin ona yard›m
ediflini aynadan izleriz. Varakl› ayna ikinci bir çerçevedir izleyici için,
“gerçek” aynadan yans›r, bu giysiler ve giysilerin gere¤i olan yaflam tar-
z› Haflmet’in gerçe¤i de¤ildir ama henüz kendisi bunun fark›nda de¤il-
dir. Bu nedenle de At›f Y›lmaz onlar› film görüntüsünün çerçevesi
içinde göstermez; onu ve haz›rl›klar›na yard›m edenleri, uzam›n ayna-
ya yans›yan bölümünü varakl› aynan›n çerçevesinden gösterir. Yönet-
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6 Dede Efendi’den hicaz flark›: “Olmuflum müptela, afl›¤›m ben sana. ‹ltifat et bana,
gördü¤ümden bu yana olmuflum serseri”. Sadullah Efendi’den hicaz peflrev:” Ah ni-
deyim sahn› çemen seyrini canan›m yok, ah kurban›m olan yar”.

7 Böylece film geleneksel pygmalion öykülerinden ayr›l›r.



men hakl› ç›kar, Haflmet’in giriflti¤i yeni yaflam tarz› gerçekçi de¤ildir,
Haflmet’e göre de¤ildir (Büker 2006: 145). Çünkü avare giysileri arac›-
l›¤›yla sayg›de¤er olmay› düflünmez. O meyhaneye ve avare arkadaflla-
r›na geri döner.

Galatasaray Lisesi’nden arkadafl› da müzikte yenilik aray›fllar› için
orta¤› ile ayn› meyhaneye gelir. Haflmet, H›yar fiakir diye an›lan arka-
dafl›n› gördü¤ü için önce çok da sevinmez, ama az sonra onun bir plak
flirketi kurdu¤unu,8 yerli müzi¤i alaturkal›ktan kurtarmak ve alafranga-
laflt›rmak gibi bir amac› oldu¤unu ö¤renir. Haflmet: “Halk be¤enir mi?”
diye sorar. H›yar fiakir: “Be¤enmezse al›flt›r›r›z” der. fiirketinin üretti¤i
plaklardan birini çalar, meyhanedekiler bu yeni tattan hofllanmazlar,
ama H›yar fiakir kayg›l› de¤ildir. O müzik endüstrisinin körükledi¤i
müzik türüne halk›n al›flaca¤›na inan›r. Filmde müzik alan›nda gerçek-
leflenler yukar›dan dayat›lan, yönlendirilen bir olgu olarak sunulur.
Müzik endüstrisini yöneten H›yar fiakir insanlar›n seçme ve de¤erlen-
dirme yeteneklerini yok sayar. Haflmet de Ayfle’ye “‹fli mifli bofl ver, ko-
lay zengin olman›n yolunu buldum” der. Böylece içkiye ve sigaraya dö-
ner ve yeni bir yaflam düflü ile çal›flmaya bafllar. Haflmet flâneur olabi-
lecekken avare olmay› seçer. Flâneur olabilecek kadar bilgili olmas›na
karfl›n bilinçli olarak afla¤› ve de¤ersiz olan› seçer, bestelerinin sanatla
bir ilgisi olmad›¤›n› o da bilir. Kanto format› üzerine Ayfle için flark›lar
yazar.

Ayfle gecekondu giysileri ile kulüplerde sahneye ç›kar ve kanto
format› üzerine yaz›lan flark›s›n› okur. Ayfle y›ld›za dönüflür ama yaln›z-
d›r, çünkü yaflam›nda art›k Haflmet yoktur. fiöhretimsi olmak isteme-
yen Ayfle yeni besteler için Haflmet’e gider. Ama Haflmet’in y›ld›zlarla
bir iliflkisi olamaz. Ayfle intihar eder. Ama ölmez. Hastaneye gelen
Haflmet onu yal› yavrusuna götürmeye haz›rd›r. Ayfle “ne yapaca¤›z
flimdi” diye sorar. Haflmet: “korkma, yafl›yoruz, iki kifliyiz ve birbirimi-
zi seviyoruz” der. Gönlübol Arif, sevdi¤i kad›n›n etkisiyle üst konumu
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8 1960-1962 y›llar›na kadar Türkiye’de plak piyasas›, yabanc› kaynakl› dört büyük fir-
man›n (Sahibinin Sesi, Odeon, Pathe, Columbia) elindedir ve 78’lik tafl plaklar ba-
s›lmaktad›r. 1962 y›l›ndan itibaren 45’lik plak devri ve yerli plakç›l›k dönemi aç›l›r
(Özbek 1991: 123).



seçer ve avareli¤i b›rak›r. Ama avarelerin asili Haflmet Bey için ayn›
durum söz konusu olmaz. Haflmet Bey teklifsiz yaflam tarz›n› art›k bir
kad›nla birlikte sürdürecektir. 

Avarenin Saf›: Avare Turist Olunca

Sokaklarda aylak aylak gezerim!
Hiçbir iflte tutunmam!
Sabahlar› bir kadeh!
Akflamlar› befl kadeh!

Hepimizin gezgin olmad›¤›, hareket halinde olamad›¤›m›z, kanal-
dan kanala gezinemedi¤imiz, bilgisayar bafl›nda de¤iflik ülkelere gide-
medi¤imiz y›llarda hepimiz ad›na bizim yapamad›¤›m›z› yapan bir ay-
lak vard›, ad› da Turist’ti. Asl›nda Ömer’i de vard› ama kimi filmlerin-
de ona yaln›zca Turist (Turist Ömer Arabistan’da) ya da Mr. Turist
(Turist Ömer Yamyamlar Aras›nda) derlerdi. Turist olmas› öne ç›kard›
da nas›l bir turistti bu Sadri Al›fl›k? ‹zleyici acaba hiç düflündü mü?
Baflka turistler gibi Hilton’da kalmaz, kendi deyifliyle “park otelde” ka-
l›rd›. Evsizdi, yurtsuzdu ve mutluydu. Almanya’ya, Arabistan’a, dahas›
uzaya giderdi, ama her zaman baflka insanlarla tan›fl›r, baflka hikâyeler
yaflard›. Hiç de mutsuz ve umutsuz olmazd›. Herhangi bir turist de¤il-
di. Bauman’›n deyifliyle efendisizdi (denetim d›fl› ve çerçeve d›fl›yd›,
bafl›bofltu), modernli¤in kald›ramayaca¤› bu durum onu tehlikeli k›l›-
yordu, çünkü o denetim a¤›ndan kaçabiliyordu (Bauman 2001: 128).
Ama bu kesinlikle kendi seçimi ve iste¤i ile gerçekleflmiyordu.

O, rastlant›yla içinde buldu¤u serüvenlerin do¤al ak›fl›yla de¤iflik
ülkelere gider, de¤iflik insanlarla tan›fl›r. “Jenerik flark›s›nda kendini
takdim etti¤i gibi rastlant›lar onu yönlendirir” (K›rel 2005: 243). Bun-
dan dolay› ad› Turist de olsa onun aylak yönü a¤›r basar. “Bunlar [ay-
laklar], direnilemeyecek kadar güçlü ve ço¤u kez gizemli bir çekme ya
da itme gücü taraf›ndan, hiçbir vaatte bulunmayan yurttan tinsel ola-
rak kopar›ld›klar› ve sonra da arkadan itildikleri için hareket halinde-
dir (Bauman 2010: 105). Turistin böylesi sakar, saf ve paras›zd›r. Arka-
dan itilmese hareket halinde olamaz, caddelerde, Hilton’un önünde



gezinir. Turist ile aras›ndaki en önemli fark: “Turist seyahat eder, çün-
kü bunu ister; aylaklar seyahat eder, çünkü katlan›labilir baflka bir seçe-
nekleri yoktur. Denebilir ki aylaklar zoraki turistlerdir; seçme özgürlü¤ü
turistin can›, kan›d›r” (vurgulama Bauman 2010: 106). Rastlant›n›n
seçtiklerini deneyimlemesi için önüne koyduklar›n› diledi¤ince yafla-
mak ve yaflad›klar›n›n tad›n› ç›kartmak Turist Ömer’in aylak olarak te-
mel özelli¤idir. 

Asl›nda seçeneksizdir de bu durum filmlerde vurgulanmaz, o seçe-
neksizlik hem izleyici hem de Ömer aç›s›ndan hazza dönüfltürülür.
Çünkü gitti¤i ülkeler ve yaflad›klar› izleyiciye de Turist Ömer’e de ne-
fle, esenlik verir. Asl›nda Ömer’in turist olarak arzusuna, hayallerine
uygun bir düzenleme yoktur, aç›kças› o gerçek anlamda pazarlanan bir
düzenin parças› olan turist de¤ildir. Asl›nda o aylak olarak turisti bi-
çimbozumuna u¤ratmaktad›r. Turist Ömer Uzay Yolunda’n›n sonunda
Mr. Spak onu yeniden dünyaya ›fl›nlad›ktan sonra “mant›ks›z bir
adamd›” der. Çünkü o do¤as› gere¤i aylakt›r, belki de Mr. Spak onun
turist olarak nitelendirilmesini mant›ks›z buldu, üstelik film boyunca
ona sadece Mr. Turist diye seslendiler ve böylece turistli¤ini vurgulad›-
lar, ama gerçek anlamda turist olmas›na izin vermediler. “Aylaklara tu-
riste dönüflme hakk› tan›nmaz, ne olduklar› yerde kalmalar›na ne de
daha iyi bir yer aramalar›na izin verilir” (Bauman 2001: 106). Yine de
o ad›n›n gere¤i olarak turiste ve turistlerin kald›klar› yerlere (Hilton
oteline) özenir. 

“Aylak, turistin alter ego’sudur.9 Ayn› zamanda, turistin en ateflli
hayran›d›r” (Bauman 2010: 107). Hilton’un önüne geldi¤inde (Turist
Ömer) arkadafl› Mike Hammer10 Necdet’i aramak için otele girmek is-
ter, kendisine k›yafeti nedeniyle giremeyece¤i söylenir, iyi giyimli tu-
ristlerin otele rahatça girdiklerini gören Turist Ömer “bunlar yabanc›
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9 Di¤er kiflilik.
10 Afla¤›lanan insanlar›n intikam›n› alan bir dedektif olan Mayk Hammer hem yarg›ç

hem de cellat olarak anlat›lm›flt›r. Bu anlamda zaman zaman sembolik bir “Robin
Hood” oldu¤u da söylenebilir. Suçluyu yarg›layan da onu cezaland›ran da Mayk
Hammer’›n ta kendisidir (www.wikipedia.org).



turist ben yerli turist” der ve kendi kimli¤ini yerli turist olarak kurar, o
afla¤›lanm›fl bir turist olarak sokaklar›n “iktidar›n›” trafik polisini oy-
nayarak ele geçirmek için trafik lambas›na do¤ru yürür. Bakmay›n öy-
le iktidar peflinde oldu¤una Turist Ömer Uzay Yolunda filminde yanl›fl-
l›kla oturdu¤u yönetici koltu¤undan Mr. Spak’› görünce hemen kalkar.
Asl›nda trafik polisini biraz da e¤lenmek için “oynar”. T›pk› parklarda
futbolcuyu oynad›¤› gibi. Gerçek olanla “oyun”u kar›flt›rd›¤› için bafl›
belaya da girer. Hakem diye sald›rmaya kalkt›¤› iri k›y›m erke¤in boks
yapt›¤›n› duyunca hemen ortadan kaybolur.

Öncelikle Turist Ömer’e e¤er özgürce seçme flans› olsayd› ne tür
bir hayat sürmek isterdi diye sorun, alaca¤›n›z yan›t, Hilton’da kalmak
olurdu.11 Her fleye karfl›n o hayat›n tad›n› ç›kart›r, t›pk› turistler gibi.
Bauman da turist ile aylak aras›ndaki bu benzerli¤i özellikle vurgular.
Belki hayat›n tad›n› böylesine ç›karabildi¤i için Ömer’e “turist” nite-
lendirilmesi uygun görüldü 60’l› y›llarda. Turist ile aylak aras›ndaki
ikinci benzerlik ikisinin de tüketici olmas›d›r. “Hem turist hem de ay-
lak tüketici olmak için yarat›lm›flt›r, ama aylak kusurlu bir tüketicidir.
Aylaklar›n kaynaklar› kadar tüketim potansiyelleri de s›n›rl›d›r” (vur-
gulama Bauman 2010: 109). Aylak her zaman açt›r, karn›n› doyurma-
n›n peflindedir, para ödemeden bunu gerçeklefltirmenin tad›n› da ç›-
kart›r. Paras›z olman›n ötesinde borçludur. Koluna mandagözü dövme-
si yapan ustaya borcunu “filmci bonosu” vererek ödemeyi önerir (Tu-
rist Ömer Yamyamlar Aras›nda). Asl›nda paras›n› da öder ama o saf bir
aylak oldu¤u, bir bak›ma “toplumsal a(r)t›k” olarak görüldü¤ü için
kendi iste¤i ve iradesi d›fl›nda tehlikeli serüvenlere sürüklenir. Onu su-
ça da bulaflt›rmak isteyebilirler.

Aylaklar için Bauman’›n s›ralad›¤› üç özellik vard›r: “Aylaklar ifle
yaramad›klar› için istenmezler, istenmedikleri için de çamur at›lacak
basit nesneler ve günah keçileridir” (vurgulamalar Büker ve Balc›’n›n,
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11 Bu saptama Bauman’dan esinlenerek gerçeklefltirilmifltir: “Ayla¤a e¤er özgürce seç-
me hakk› flans› olsayd› ne tür bir hayat sürmek isterdi diye sorun, alaca¤›n›z yan›t,
bir turist cennetinin TV’de görüldü¤ü gibi flekliyle tam tasviri olacakt›r” (Bauman
2010: 107).



Bauman 2010: 109). Turist Ömer günah keçisidir, ifllemedi¤i suçlardan
ötürü bafl›na gelmeyen kalmaz, filmin sonunda kurtulur, ama böylece
kendisini afla¤›lanm›fl olarak duyumsayan tüm aylaklara umut da¤›t›r.
Ayr›ca toplum onu “at›k” olarak alg›lasa da arkadafllar› onun yan›nda-
d›r. Öylesine sevimlidir ki daha ilk Turist Ömer filminde Horoz Nuri
Rüknettin (Vahi Öz) onun yüzünden çok güç durumlarda da kalsa Tu-
rist Ömer’inden vazgeçmez. Rüknettin ile evlenmesine engel de olsa
Bedia (Mualla Sürer) onu ba¤›fllar. Çünkü o saft›r ve sevimlidir. Onu
yerli turist yapan flapkas› ve gömle¤iyle “oyunu” sürdürür. Oto y›kay›-
c›s› oldu¤unda tükürükle araba parlat›r. Otomobil kullanmay› bilme-
den kullan›r. Saf ve bofl bo¤azd›r. S›r saklayamaz, söylenmemesi gereke-
ni a¤z›ndan kaç›r›r. O teklifsiz hayat tarz›n›n baflka bir deyiflle ‹yi’nin içi-
ne do¤mufltur. ‹yiliksever oldu¤undan kurtar›lmas› gereken kör k›z için
çaba gösterir. Ameliyat paras› bulunur ama bu Turist Ömer’in incelik-
li bir düzeniyle gerçekleflmez. Rastlant›lar yard›m eder ve kör k›z›n
ameliyat› için gerekli olan para bulunur. Aylak, suça buluflmaz. K›rel
“burada ona ismini veren ‘turistlik’ asl›nda dilimizde ‘aylak’l›¤›n baflka
ad›d›r” (K›rel 2005: 243) der. Böylece kuramsal çerçevede Bauman’›n
kurdu¤u turist tan›m› Turist Ömer örne¤inde anlam daralmas›na u¤rar,
avarelikle turistlik efl anlaml› olur.

Turist olman›n aç›kça tan›m›n›n yap›ld›¤› film Turist Ömer Bo¤a
Güreflçisidir. Sadri Al›fl›k turisti flöyle tan›mlar: “Bende ne anne var ne
baba ne de çocuk o nedenle bana Turist Ömer derler”. Böylece hiçbir
yere ait olmayan turist için babas›z ve üstelik annesiz olma ön koflul
olur. “Tanzimat romanc›lar› için babaya duyulan gereksinimden kur-
tulmak ancak kökten bir epistemolojik dönüflümü geçirmekle müm-
kündü ki bu henüz gerçekleflmemiflti” (Parla 1990: 14). Turist Ömer
kendisini “kaygan ve korumas›z bir zeminde hisseden” bir erkek de¤il-
dir, Turist Ömer ne “vasi” arar ne de “bekçi”.12 ‹zleyici karfl›s›nda “ba-
ba” aray›fl› içinde olmayan tekil bir özneyle karfl›lafl›r ve bu öznenin tek
bafl›na var olabildi¤ini üstelik hayat›n da tad›n› ç›kartt›¤›n› görür. Ev

148 • Avare Kitab›

12 T›rnak içindeki nitelendirmeler Jale Parla’n›n (1990) Babalar ve O¤ullar: Tanzimat
Roman›n›n Epistemolojik Temelleri adl› kitab›n›n “Babas›z “Ev” bölümünden al›nm›flt›r. 



yoktur ki babas› olsun! Yaflanan özgürlüktür. Baba otoritesinden ba-
¤›ms›zlaflmak avareye özgürlük getirir, kendisine özgü beden durufluyla
caddenin ortas›nda avare flark›s›n› söyleyerek sal›narak dolafl›r. Bu be-
den duruflu, esnek ve biraz e¤imli bir durufltur, dik durmak için çaba
göstermez ve deyim yerindeyse gövdesini sal›ns›n diye b›rak›r. Gövde-
nin ve kollar›n bu do¤al sal›n›m› gövdenin yumuflac›k oldu¤unun gös-
tergesidir, yumuflak gövdede yumuflac›k da bir yürek vard›r. 

Kendisi babas›zd›r ama Nancy (Turist Ömer Uzay Yolunda) ona
“bak benim çocuklar›m” der ve çiçeklerini gösterir. Turist Ömer “Al-
lah ba¤›fllas›n” der. Kendi babas›zl›¤›na, çiçeklerin çocuk olarak nite-
lendirilmesine flaflmaz da babas›z olmalar›na flaflar. “Peki, bunlar›n ba-
bas› kim?” diye sorar. Dikenli çiçeklerin çok zor do¤urdu¤unu düflüne-
rek Nancy’ye ac›r. Kendisi sürekli açl›k çekti¤i için çiçeklerin et yeme-
lerine oldukça flaflar. Turist Ömer’in ço¤u kez tam lahmacun alacak ka-
dar da paras› yoktur, ama ona yar›m lahmacun paras›na tam lahmacun
verecek kadar gönlü bol sat›c›lar vard›r. “Turist Ömer kentte amaçs›z-
ca oradan oraya dolaflan nahif bir ‘aylak’t›r” (K›rel 2005: 244) ama dü-
rüsttür ve modern kentin içinde “kalabal›klar içinde olup ama kalaba-
l›ktan olamamak” (Bauman 2001: 125) olarak tan›mlanan olgunun
tam da karfl›t durumunu sergilemektedir. Turist Ömer yerli turist ola-
rak kalabal›klar içinde kalabal›ktan biri olabilmeyi, bunu baflarabilme-
yi, hayatta kalmay› ve hayattan tat almay› “ö¤retmektedir”. Daha do¤-
rusu baban›n yoklu¤unda “do¤ru ahlak ve terbiyeye ulaflabilmifl çocuk-
lar›n kurtulabildi¤i, di¤erlerinin ise bafltan ç›karak kaybolduklar›n›”
(Parla 1990: 25) iflleyen anlat›lar›n karfl›s›nda hamisiz, bekçisiz, baba-
s›z hayat›n› yoluna koyar. Böylece avare kendi yerli imgesini bulur. Öz-
gün “avare “ye iliflkin ça¤r›fl›mlar silinir. Hiçbir ifle tutunmama, asil bir
ailenin üyesi olmama, sokaklarda aylak aylak gezme, suça bulaflmama,
tek bir kad›na ba¤lanmama onu “ilk örnek” avareden ay›r›r. 

Giyimi de asil kabaday› olan Gönlübol’dan farkl›d›r. Tespihi,
Trablus kufla¤› yoktur, ama rahatl›k ad›na ayakkab›lar›n›n arkas›na ba-
sar. “Öte yandan kullan›m de¤eri kazanan tespih ‹stanbul kabaday›la-
r›n›n da vazgeçilmez bir aksesuar› olarak erkeklik göstergesi olan duru-
munu pekifltirmifltir. Tulumbac› kabaday›lar› aras›nda bas›lm›fl yumur-
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ta topuklu ayakkab›lar›, beline Trablus kufla¤›, dar pantolonu, yakas›
aç›k cepkeni ile sokaklar› arfl›nlarken bu görüntünün içinde mutlaka
bir tespihin de yeri olmufltur (Güngör’den aktaran Uluya¤c› 2009:
158). Bir erkeklik göstergesi olarak tespihin olmay›fl› onu güçsüzleflti-
rir. “Bir garip avare” imgesi ancak güç göstergelerinden soyutlanarak
gerçekleflebilir. Sokaklarda dolaflmak hiç de kolay de¤ildir. Ayakkab›-
lar›n arkas›na basmak da ifllevsel bir edimdir, o çok s›radan, K›rel’in
deyifliyle nahif bir aylakt›r. Öylesine nahiftir ki Hilton’da garson ona
“viski al›r m›s›n›z” dedi¤inde, o “almam içerim” der. Oysa ayn› soruya
asil avareler (Gönlübol ve Haflmet Bey) “al›r›m” diyebilirdi. 

Avarenin Fedakâr› Serseri Âfl›kt›r

Aylak bu kez serseri olarak nitelendiriliyor. Serseri Âfl›k’ta aylak
(Sadri Al›fl›k) umutsuz bir flark›c›y› (Hülya Koçyi¤it) intihar etmek
üzereyken görür. “Zat›na kar›flmak bizim gibi berdufllara düflmez ama
hayat lokum gibi” der ve genç kad›n› gecekondusuna götürür. Gece-
kondu da mahalle aras›nda ahflap eski bir ev. Daha önce yaral› hayvan-
lara yard›m etti¤ini söyleyen “doktor” lakapl› berdufl, Hülya’y› ba¤r›na
basar, ona bakar. Mayas› temiz insanlar›n yaflad›¤› bu mahallede Hül-
ya mutlu olur. Berdufl ya da serseri tek lüksünün iyilik yapmak oldu¤u-
nu söyler, sermaye gerektirmeyen bir lükstür bu. Ama lüks içinde ya-
flarken güzel kad›na âfl›k olur, sokaklarda dolafl›r. Kendisine “Nerde-
sin?” diye soran kad›na “aylak aylak dolaflt›m” der. Sonunda kad›n›n
onu kardefl gibi sevdi¤ini anlar ve onun hayat›n› düzenler. Ona haks›z-
l›k eden sevgiliye (Cüneyt Ark›n) ve sevgilinin babas›na Hülya’n›n ne
denli iyi, dürüst bir k›z oldu¤unu anlat›r. Onlar›n mutlulu¤unu düzen-
ler. Kendisi de yeni edindi¤i iflinden (menajerlik) ayr›l›r. fiark›c› Hül-
ya’n›n intihara yeltendi¤i Galata Köprüsü’ne var›r, izleyici onun inti-
har edece¤ini düflünür ama o kravat›n› denize atar ve avareli¤i seçti¤i-
ni aç›klar. Avaremiz âfl›k olsa da kendisini feda edebilir yeter ki sevdi-
¤i kad›n mutlu olsun t›pk› Serseriler Kral› (Mehmet Dinler 1967), Ava-
re K›z’da oldu¤u gibi. Yaln›z kalmay› göze alan avare doktorun yard›m-
severli¤i s›n›rs›zd›r ve sevdi¤i kad›n›n r›zas› olmadan ona el sürmez.
Menajerlik iflini b›rakt›¤›nda avareli¤ine geri döner. 
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S›z›nt› Öztürk Serengil’e Yetmez! 

“Sözcelerin, bir bütüne (metne) dönüflümüne ve tarihsel-toplum-
sal s›z›nt›lara izin vermesine insan›n akl›na ermeyece¤i bir fley yoktur”
(Kristeva 1982: 37). Biz Öztürk Serengil’in avare olarak imgesini çö-
zümlerken öncelikle “s›z›nt›” kavram› üzerinde durmak istiyoruz. Kris-
teva’n›n sözünü etti¤i “s›z›nt›” Abidik Gubidik için kullan›labilir mi?
Kristeva’n›n tan›m›yla “metinleraras›l›k çeflitli metinlerden al›nan söz-
celerin belirli bir metnin uzam›nda kesiflti¤i ve tarafs›zlaflt›¤› bir dönü-
flüm” (Kristeva 1982: 36) edimidir. Bu tür metinde kuflkusuz s›z›nt›lar
olur. Bu kez beceriksiz bir çayc› (Hüsnü) olarak karfl›m›za ç›kan avare
kovboya öykünür. Çay da¤›t›rken di¤er erkeklere “kovboylar”, “aslan
kovboy”, “ihtiyar kovboy” gibi seslenen oyuncu “temem” ya da “yeflee”
derken metin içinde kolayca tan›mlanabilen bir ö¤eyi sunar. Öztürk
Serengil kendine özgü argosunu tan›n›r k›lar. Öte yandan kovboya öz-
gü davran›fllar da izleyicinin yabanc› oldu¤u bir fley de¤ildir. Yine Kris-
teva bir baflka yap›t›nda13 metinleraras›l›¤› “ba¤lam de¤ifltirme” olarak
tan›mlar ve “bir gösteren dizgesinden baflka bir gösteren dizgesine ge-
çiflin, varl›ksal olan›n (yani eskinin y›k›l›p yeniden kurulmas›) yeni bir
eklemlemesini gerektirdi¤ini” belirtir (aktaran Aktulum 1999: 43).
Filmde sergilenen beceriksiz çayc› ifli olsa da avaredir, avareli¤ini “tak-
lit” üzerine kurmufltur. Taklidin do¤as›nda temel iki yön vard›r: Öztürk
Serengil kendi argosuyla kendini taklit ederken kovboyu da taklit
eder. Böylece bu çok belirgin taklit ba¤lam de¤ifltirmenin çok ötesine
geçerek s›z›nt› de¤il abart› olarak tan›mlanabilecek bir olgu haline ge-
lir. Böylece kendi imgesini saydam k›larak kovboyu bu imgeden geçi-
rir ve avare olarak kendisini gülünç nesneye dönüfltürür. Ayr›ca çocuk-
su oluflu onu bir kez daha gülünç nesne olarak güçlü k›lar. Beceriksiz
bir çayc› olarak müflterilere iyi hizmet veremez, “di¤er kovboylar” tara-
f›ndan elefltirildi¤inde a¤lar, müflterilerden birinin arkas›na saklanarak
“aslan kovboyum kurtar beni” der. 

Gülünç nesne olman›n bir baflka yönü de Adanal› Tayfur Kardefl-
ler de oldu¤u gibi avare olmayan bir ikiz kardeflin varl›¤›d›r. Bu filmde
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ise avare çayc›n›n t›pa t›p benzeri olan ünlü flark›c› Kamil ‹nceses14 ün-
lü bir flark›c› olarak avare olmayan› sergilerken, avare olman›n geçici
bir süreç oldu¤unu avarenin karfl›t›n›n her zaman var olabilece¤inin de
somut göstergesi olur. “Avarelik bir durufltur, geçicidir, süreç kesintiye
u¤rayabilir avare yeniden eski yaflam›na dönebilir” ilkesini bize an›m-
sat›r. Avarenin aynas›nda iyi, baflar›l› bir benzeri vard›r. Yetenekli olan
gazinolar aras›ndaki rekabet nedeniyle kaç›r›l›r. Birbirine benzeyen iki
erke¤i kar›flt›ran kötü adamlar yanl›fll›kla Hüsnü’yü kaç›r›rlar. Hüsnü
kovalamacan›n sonunda kendisini bir ortaça¤ oyununun ortas›nda bu-
lur. Tiyatro sahnesindeki oyuncu “yaflamak m› ölmek mi?” derken
Hamlet’i an›msar›z: “Olmak ya da olmamak” der Hamlet. Abidik Gubi-
dik az sonra Üç Silahflor’lar› de parodiye dönüfltürecektir. Aflk›n, kan ve
gözyafl› içerdi¤i oyuna Hüsnü de bir süre için kat›l›r: “Ayla¤›n hareket-
leri önceden tahmin edilemiyordu; hac›n›n ya da bu anlamda göçebe-
nin tersine, aylak belirli bir hedefe gitme durumunda de¤ildi. Ayla¤›n
bir sonraki hareketinin ya da dura¤›n neresi olaca¤›n› bilmezsiniz; çün-
kü zaten kendisi de bilmiyor ya da umursam›yor, aylakl›¤›n önceden
belirlenmifl hiçbir rotas› yoktur; mecras›, parça parça duraklar›n ya-
manmas›yla olufluyor. Aylak için her yer bir durakt›r fakat bu durakla-
r›n herhangi birinde ne kadar kalaca¤›n› asla bilmiyor… Aylak hangi
tarafa dönece¤ine kavfla¤a geldi¤i zaman karar veriyor. Bir sonraki du-
ra¤›n› yoldaki iflaretleri okuyarak belirliyor” (Bauman 2001: 128-129).
Oyun bitti¤inde Hüsnü rotas›n› soka¤a yönlendirir bir futbol oyunu-
nun içinde bulur kendisini, izleyiciler onun aylard›r bekledikleri ünlü
futbolcu oldu¤unu düflünürler, o da futbolcuyu oynar. Daha sonra da
mim olarak çal›m atmaya, kafa vurmaya bafllar. Onun imgelemsel bir
topla oynad›¤›n› gören doktor “deli” oldu¤unu düflünür. Hüsnü ise
kendisini “Gary Cooper Hüsnü” olarak tan›mlar. Kilitli bir odada kal-
d›¤›nda filmlerden ö¤rendi¤i bir numaray› uygulayarak özgür kalmay›
baflar›r. Gary Cooper gibi kahraman bir kovboy15 oldu¤unu da kan›t-
lar. Benzeri için endifle duyan gazino sahibine “sen kendini ferah tut
Jack” der ve onu kurtarmak üzere yola koyulur. 
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Avare Yavru Avare Kovboy’u Baba Olarak Seçer

‹stanbul’a rotas›n› çevirmifl bir Ahmet (Öztürk Serengil) flark›y›
da tutturmufl. Kendisini “ben berdufl, ben derbeder, bofl vermiflim dün-
yaya” diye tan›ml›yor. Türk Dil Kurumu Sözlü¤ü “berdufl”u aylak ge-
zen, serseri, “derbeder”i yaflay›fl› ve davran›fl› düzensiz kimse olarak
aç›kl›yor. Düzensiz ama ifli var, kamyonete atm›fl çeflit çeflit mal›, gez-
ginci esnaf olmay› seçmifl. “Ayla¤›n yapaca¤› fley bulundu¤u yere fazla
ba¤lanmamakt›r. Neyse ki, henüz gidilmemifl, belki de flu anda bulun-
du¤u yerden daha ac›mas›z ya da hatta daha konuksever ve bulundu¤u
yerin kendisine vermedi¤i flanslar› verebilecek baflka yerler kendisine
el ederek ça¤›r›yor (Bauman 2001: 129). Avare Yavru Filinta Kovboy’da
üvey anne zulmünden kaçan küçük k›z Parla (Parla fienol) erkek k›l›-
¤›nda el eder Ahmet’e. Ahmet ilgilenmez çocukla, onu kamyonetine
almaz. Parla kendisini sevdirir. Parla’n›n rotas› vard›r: Babas› ölürken
Parla’ya annesinin ‹stanbul Çengelköy’de bir yal›da yaflad›¤›n› söyler.
Parla annesini bulmak için yola koyulur. Avare kovboyun sat›fllar›n›
artt›rmak için flark› söyler, “bofl vermiflim dünyaya” der ama asl›nda
dünyaya bofl vermez, çok belirli bir amac› vard›r.

Abant Gölü kenar›nda konumlan›rlar ve Parla genç bir kad›n›n
bo¤ulmak üzere oldu¤unu görür, tabii ki bu kad›n›n annesi oldu¤unu
bilmeden Ahmet’ten onu kurtarmas›n› ister, Ahmet kad›n› kurtar›r ve
kurtard›¤› hayat karfl›l›¤›nda kendisine verilmek istenen paray› gözünü
k›rpmadan reddeder. T›pk› avare Mustafa gibi. “Toplulukta sayg›de¤er
bir yer edinmek isteyen birinin mal mülk edinmesi gerekir. Birikim
yapmak ve mal mülk edinmek birinin itibar›n› korumas› için kaç›n›l-
mazd›r… Varl›k sahibi olmak da itibar görmenin olmazsa olmaz bir flar-
t›d›r” (Veblen 2005: 35). Avare mal mülk edinmek için u¤rafl vermez.
Onun temel ilkesi rotas›z olmakt›r, ama rotas› olan bir çocuk onu yön-
lendirir, böylece avareli¤in belirli bir dönemle s›n›rl› kalmas›n› sa¤lar.
Parla’n›n kararl› tutumunu Ahmet’in arkadafl› flöyle dile getirir: “Ah-
met’te Parla’daki ak›l olsa rotas›n› düzeltirdi”. Ahmet de berduflluk,
serserilik günlerine rotas› olan bir çocuk sayesinde son verir. Parla’n›n
annesiyle evlenir ve zengin olur. 
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Avare kazanç peflinde olmaya tenezzül etmez. Ama bu Veblen’in
vurgulad›¤› gibi “emekten kaç›nma ve üstün baflar›n›n geleneksel gös-
tergesi” (Veblen 2005: 41) olma durumu de¤ildir kuflkusuz. Emekten
kaç›nma servetin geleneksel kan›t› da de¤ildir. Ahh Güzel ‹stanbul’da
Haflmet Bey’in emekten kaç›nmas› Veblen’in tan›m›na uyar. O bir za-
manlar yal›larda yaflam›fl bir ailenin o¤lu olarak kazanç peflinde olmaya
tenezzül etmez. Veblen’e göre serveti elde tutman›n ve artt›rmaya çal›fl-
man›n olanaks›z oldu¤u durumlarda yoksulluk ve mahrumiyet kaç›n›l-
mazd›r. Bu yeni aylak s›n›f yokluk, s›k›nt› dolu bir hayat yaflar ama ka-
zanç peflinde olmaya da tenezzül etmez (Veblen 2005: 43). Haflmet Bey
örne¤i d›fl›ndaki örneklerde avareler s›n›fsal konumlar›n›n gere¤i olarak
ya iflsiz ya da “küçük” ifllerde geçimini sa¤lamaya çal›flan kiflilerdir. Ama
Öztürk Serengil örne¤inde avare iflini e¤lenceye dönüfltürerek yapar.

Kolsuz Kahraman›n Kolu’nda Hamsi Nuri (Öztürk Serengil) çayc›
olarak bir handa çal›fl›r, ifl adamlar›na toplant›da yine “kovboylar” di-
ye seslenir. “Deli dolu” çayc› ifl de¤ifltirmek zorunda kal›r, otomobil y›-
kamak gibi bir ifl ona daha uygun olabilir ama ç›lg›nl›k do¤as›nda ol-
du¤undan bu iflte de tutunamaz. Otelde garson olarak çal›flmay› dener.
Çinlilerle istemeden kurdu¤u iliflki kolunun bir kad›n öpünce güçlen-
mesine ikinci kez öpünce yeniden güçsüzleflmesine yol açar. Avare ol-
man›n ilk koflulu olan herhangi bir mülke sahip olmama Hamsi Nuri
için de geçerlidir. Bu filmde de emek vermekten kaç›nma özellikle vur-
gulan›r. Müflterilere çay ya da kahve ikram ederken Hamsi Nuri düzen-
siz, özensiz davran›r. Kahveler dökülür, emek vermekten kaç›nd›¤› gi-
bi yapt›¤› ifle özen de göstermez. Öztürk Serengil avare oldu¤unda be-
ceriksizlik avarenin temel özelli¤i olur. 

Neredesin? fiepkemin Alt›nday›m

Yenerbahçe’nin ünlü futbolcusu Selim (Öztürk Serengil) bir ikiz
kardefl gibi bir benzerinin oldu¤unu bilmeden yaflam›n› sürdürür. S›ra
d›fl› bir futbolcudur, kad›n baca¤›n› yast›k olarak kullan›r. “Deli” olma
durumu filmin ad›na da yans›r: fiepkemin Alt›nday›m: Deli Futbolcu.
Zevk için kumar oynar, kumarda kazan›r ama paray› almaz. Kulüp yö-
neticisi onu “hergele”, “düzenbaz” olarak nitelendirir.
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Benzeri ise yoksul bir kemanc›d›r (Kerim). fiark›c› arkadafl› Ah-
met’le (Yusuf Sezgin) sokak sokak dolaflarak para toplar. Ahflap evle-
rin, dar sokaklar›n aras›ndan soka¤a uzanan pencerelerden k›zlar onla-
r› seyrederler. Ahmet “alt taraf› sokak flark›c›s›y›z” derken s›n›fsal ko-
numlar›n›, “biz de¤iflmeyiz” derken de yoksul ama erdemli tav›rlar› ko-
nusundaki kararl›l›klar›n› aç›klar. Yaln›z filmde ünlü bir ses sanatç›s›
olma umudu her zaman vard›r.

Rakip tak›m›n yöneticileri Selim’i kaç›rarak Yenerbahçe’yi güç
durumda b›rakmak isterler. Böylece Selim’in kulüpten alaca¤› transfer
paras›n› Kerim al›r ve Ahmet’in felçli sevgilisinin ameliyat paras› bu-
lunmufl olur. Aflk ac›s›n› çok iyi bilen Ahmet’in mutlulu¤una bu ac›y›
bilmeyen, bu tür ac›ya inanmayan Kerim (Selim’in benzeri) katk› ge-
tirir. Geleneksel aylak s›n›f›n ortaya ç›k›fl›n› özel mülkiyetle iliflkilen-
direrek irdeleyen Veblen’e göre mülkiyetin de¤erini belirleyen en
önemli unsur mülkün yararl› olup olmad›¤›d›r. Mülk sahibinin gücünü
sergileme ifllevi görür. Kumar oynar, kazand›¤› paray› almaz. Böylece o
paraya gereksinimi olmad›¤›n› gösterir. Avarenin ikiz kardefli mülkün
sahibidir, mülk sayesinde rahat bir yaflam sürer ve mülkünü güç göste-
risi olarak kullan›r. Mülk için verilen mücadeleyi “geçim için verilen
mücadele” olarak adland›ran Veblen bu mücadelenin aral›ks›z çal›fl-
may› da gerektirdi¤ini vurgular (Veblen 2005: 31-33). Avare ikiz kar-
deflinin tam karfl›t›d›r. Paraya hastalara yard›m etmek için gereksinim
duyar, paray› kolayca (rastlant›yla, hileyle) elde eder. Avare tüketim
olgusundan habersizdir. Tüketmeyi düflünmez. Tüketimin hiçbir düze-
yi (rahat yaflam koflullar›, giyim vb) avarenin yaflam›nda baflat de¤ildir.
Böylece ikiz kardefl, avarenin avareli¤inin daha iyi görünür k›l›nmas›
için bir araçt›r filmlerde. 

Avare Baflkas›n›n Paras›na Göz Dikmez

Paras›zlar aylak Ali’nin (Öztürk Serengil) yan›na afacan bir erkek
çocuk (Menderes Utku) katar. Yoksulluk içinde yaflam› sürdürmeye ça-
l›fl›rlar ama baflkas›n›n paras›na asla göz dikmezler. Erdemli olman›n
ödülü vard›r: Ünlü bir flark›c›yla rastlant›yla tan›flan Afacan, genç ka-
d›na kendisini sevdirmeyi baflar›r. Hem sahtekâr meyhanecinin elin-
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den kurtulur hem de kendisine iyi bir gelecek kurar. Ünlü flark›c› ve
efliyle yeni bir yaflama ad›m atarken aylak arkadafl›ndan istemeden de
olsa ayr›l›r. Ali onu Hasan Ali Yücel ilkokulunun önünde b›rak›rken
yollar›n›n ayr›ld›¤›n› da vurgular: “Sana düzenli bir hayat laz›m”. Oy-
sa Ali elinden al›nan miras› elde etmifl art›k zengin olmufltur. Avare
her koflulda düzensiz bir hayat› seçti¤ini vurgulam›fl olur. Avare ne ka-
dar paras›z olursa olsun baflkas›n›n paras›na da el sürmez. 

Kelimeler C›ng›l›nda Adanal› Tayfur Kardefller

Var m›s›n›z masal izlemeye? Evvel zaman içinde kalbur saman
içinde sözleriyle Adanal› Tayfur Kardefller aç›l›r. ‹kiz bebeklerden biri
ana kuca¤›ndan kaç›r›l›r, kaderin cilvesi olarak yoksulluk içinde yaflar.
Di¤eri ise köflklerde büyür. Büyür de erdemli, dürüst bir birey olamaz.
Tayfur lahmacun satarken Necmi “çetesiyle” birlikte haks›z kazanç pe-
flindedir. Çete üyeleri ona “flef” diye hitap ederler. fief “Ahmet o bi-
çim” dedi¤inde söyleneni tekrar ederler. Böylece filmin “korosunu”
olufltururlar. ‹kiz kardefllerin her ikisini de oynayan Öztürk Serengil
hay›rs›z, kötü kardefli oynarken kendi kelimeler c›ng›l›n› oluflturur.
Hofllanmad›¤› ifller “patlongoz16 ifllerdir”, sözler ise “patlongoz kelam-
lard›r”, sevdi¤i kad›na “patlongozum” der. “Patlongoz dalga istemem”
diye uyar›r çevresindekileri. “Mamafih bilakis” teflhisler patlongoz ola-
bilir. Hesaplar da durumlar da patlongoz olabilir. Necmi telefonda
uzun uzun konuflur yandafl› “ne diyor?” diye sorar, Necmi “hiçbir fley
demiyor” der. Necmi “temem bilakis” ya da “patlongoz dalga” dedi¤in-
de asl›nda hiçbir fley demiyordur. Düflünmeye bafllamak için gerekli
olan kelime verilmez izleyiciye. Öztürk Serengil’in kelimeleri ya da ke-
limeler y›¤›n› izleyiciyi hiçbir kavrama götürmez.

1968 y›l›nda Cemil Meriç Türkiye’nin alt yap› ve üst yap› bak›-
m›ndan nev-i flahs›na münhas›r oldu¤unu söyler. “Kelime korkusu ce-
miyetimizin en büyük hastal›klar›ndan biridir. Bu kelimenin arkas›nda

156 • Avare Kitab›

16 Patlangoz: Tabanca gibi ses ç›kartan bir çocuk oyunca¤›, patlang›ç ( www.buyuk-
turkcesozluk.net).



hangi ferdi ve sosyal menfaatler vard›r? Düflünmeye bafllamak kelimeler
üzerine düflünmekle bafllar. Türk intelijansiyas› ‘körlerin ma¤aras›’d›r.
Kelimelerin kölesidir, mefhumlarda, kavramlarda ayd›nl›¤a var›lama-
m›flt›r… sosyolojik terbiyenin ilk flart› kelimeler c›ng›l›nda so¤uk kanl›
ve ayd›nl›k olmakt›r” (Meriç 2011: 194-195). “Kelimeler c›ng›l›nda”
sözcüklerin anlam yükleri anlafl›lmad›¤› için sözcükler de¤erlerini yitir-
mifl, “bofl” ses öbeklerine dönüflmüfllerdir. Sözcükler düflünmeye arac›l›k
ettiklerinden art›k “görmek” olanaks›z hale gelmifltir. Meriç’in vurgula-
d›¤› gibi “düflünceye yasak bölge tayin edildi¤i andan itibaren düflün-
mek yoktur” (Meriç 2011: 195). Art›k yaflam politikan›n d›fl›ndad›r. 

Meriç’in dedi¤i gibi “millet intelijansiyas›yla milletse” (Meriç
2011: 196), o milletin içinde de halk var ve halk bu filmleri izliyor. Be-
yaz perde bir ayna olarak kelimeler c›ng›l›n› 60’l› y›llarda Öztürk Se-
rengil arac›l›¤›yla izleyicisine sunuyor. Avarenin rotas›zl›¤› anlam ko-
nusunda da rotas›zl›¤a yol açar. Sözcükler kulaklara hofl gelir, içleri bofl
olsa da!.17 Elefltirel duruflun olmad›¤›, politik olan›n d›flland›¤› e¤lence
temelli Öztürk Serengil güldürüsü avare arac›l›¤›yla dili biçim bozumu-
na u¤ratman›n ötesinde de¤ersizlefltirmektedir. Saussure anlam ile de-
¤eri birbirinden ay›r›r. “Sözcü¤ün içeri¤i ancak baflka sözcüklerin yar-
d›m›yla gerçekten belirlenebilir. Bir dizgenin parças›d›r sözcük, onun
için yaln›z bir anlam içermekle kalmaz, bir de¤er de tafl›r. Herhangi bir
sözcü¤ün de¤erini, onu çevreleyen di¤er sözcükler belirler. Çevresinde-
ki ö¤eleri göz önünde bulundurmadan, ‘günefli’ belirten sözcü¤ün bile
anlam› hemen saptanamaz” (Saussure 1976: 108). “Patlongoz” düflün-
meyi engellemektedir, çünkü sözcük insan zihnine kavramla birlikte
yerleflir. Kavramdan yoksun sözcükler asl›nda “yok”turlar. Dilden ba-
¤›ms›z olarak kavram olamaz, efl anlaml› olarak nitelendirdi¤imiz pek
çok sözcük gerçek anlamda efl anlaml› de¤ildir. Kavram› olumlu-olum-
suz her tür durum için kullanan Öztürk Serengil patlamaya haz›r oldu-
¤umuzu mu ima ediyordu?
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17 Bofl içinde aynas› olmayan çerçevede Necmi kendisini görür, aynaya yans›yan ken-
disi de¤ildir. Çerçevede gördü¤ü ikiz kardeflidir ama o kendisini gördü¤ünü san›r. Ya-
n›lsama içinde oldu¤unu da anlamaz, daha sonra çerçevede ayna olmad›¤›n› fark
eder bu durumu sarhofl olmakla aç›klar.



“1960’lar›n [dünyadaki genel] ekonomik ve demografik büyüme-
sinin ard›ndan nüfusun belli kesimleri özellikle iflçiler ve ö¤renciler
son derece patlamaya haz›r hâle gelmifllerdi. Filistin kurtulufl mücade-
lesi, Amerika’n›n Vietnam savafl›n› geniflletmesi (1965), Çin Kültür
Devrimi (1966), Ché Guevara’n›n Bolivya’daki eylemleri (1967) gibi
tahrik edici dünya olaylar› yang›n› daha da körükledi” (vurgulama Bü-
ker ve Balc›’n›n, Findley 2011: 314). Sanayileflme do¤al olarak top-
lumsal dönüflümü getirdi, s›n›f bilinci18 giderek artan iflçi s›n›f›n›n ya-
n› s›ra tüketim al›flkanl›klar›n›n dönüflümü, daha iyi ve nitelikli ya-
flamlar için köylerden kentlere göç edenlerin say›s›n›n artmas› toplu-
mu derinden etkiliyordu. “Türk endüstrisi geçmiflte ithal edilen nere-
deyse her türlü ürünü üretmeye bafllad›: arabalar, radyolar, buzdolapla-
r›, demir ürünler… Sanayileflme Türklerin tüketim al›flkanl›klar›n› de-
¤ifltirmeye bafllad› ve k›sa bir süre içinde ülkeyi bir tüketim toplumuna
dönüfltürdü.” Ahmad haz›r giyim, bira, Coca-Cola, radyo gibi ürünle-
rin gündelik yaflama nas›l girdi¤ini anlat›r (Ahmad 1994: 190).

Tam da bu ortamda ekonomik gücü olmad›¤› için tüketim malla-
r›na ulaflamayan ama bu duruma ald›rmayan, yaflam›n tad›n› ç›karan
avare erkek y›ld›zlar (Aynan Ifl›k, Sadri Al›fl›k, Öztürk Serengil, Y›lmaz
Köksal) ve erkek gibi sert kad›nlar (Fatma Girik) beyaz perdeye arz-›
endam ettiler. Adanal› Tayfur kardefllerden birinin ad› Necmi (zengin
olan) di¤erininki Tayfur’du (yoksul olan). Filmin ve kahraman›n ad›
olan “Tayfur” “küçük kufl” demektir. “Büyük” meselelerin tart›fl›ld›¤›
60’l› y›llarda annesinin kuca¤›ndan kaç›r›ld›¤› için yoksul kalan Tay-
fur h›zl› kentleflmenin yo¤un oldu¤u dönemde ‹stanbul’da bir “kufltu”.
Belki de tüm avareler asl›nda “kufltular”. Ama “kuflun” ad›n› tafl›mak
Öztürk Serengil’e nasip olmufltu. “Necmi” “y›ld›zlarla ilgili” bir anlam
tafl›sa da Necmi gibiler filmlerde yenilgiye u¤ramak zorundayd›lar çün-
kü erdemli ve yoksul olan “do¤ru örnek”ti. Ama ister “kufl” ister “y›l-
d›z” olsun avare sald›rganl›ktan uzakt›. Oysa “Cumhuriyet döneminde-
ki icat olmufl ve ço¤u da öz Türkçe olan adlara bakt›¤›m›zda, militariz-
min, maçizmin, sald›rganl›¤›n k›yamet gibi örne¤iyle karfl›lafl›r›z: Bafl-
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18 1967’de D‹SK (Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu) kuruldu.



ta ‘Erol’, ‘Erdöl’, “er” tak›s›n› kullanan bir y›¤›n ad. ‘Savafl’tan baflka
‘Cenk’, ‘Vural’ gibi anlam›n› düflününce dehflet veren adlar vb. Bir in-
san›n ad› olacak kadar ola¤anlaflan bu kavramlar çok dikkat çekmese-
ler de ve de çekmedikleri için, oldukça hastal›kl› bir ideolojik dünya-
n›n küçük yap› tafllar› oluyor” (Belge 2011: 740-741). Serseri bir ava-
re olarak Öztürk Serengil Hüsnü, Nuri, Ahmet, Ali, Kerim ve Selim
olarak “askerlikten muaft›r”. 

Avarelerin K›ral›: Ayhan Ifl›k 

Memduh Ün’ün akl›na Ayhan Ifl›k’› avare yapmak gelmifl, senar-
yoyu Ö. Lütfi Akad, Memduh Ün, Halit Refi¤ birlikte (Avare Musta-
fa 1961) yazm›fllar.19 Mustafa ceketi bir omuza atm›fl, içmifl, ahflap ev-
lerin soka¤a hafifçe yatt›¤›, gecenin karanl›¤›n› daha da koyulaflt›rd›¤›
gece yar›s›nda “Hey Allah be!” diye soka¤›n bafl›nda görünür. Kareli
gömlek giyer, üst dü¤melerini kapatmaz ama giysilerinin biçim bozu-
muna u¤rad›¤› söylenemez. Oysa Bayram, avare olarak Turist Ömer’in
“bozuk, biçimsiz bir imge” yaratt›¤›n›, giysi ve flapkan›n ola¤an olan›
biçimbozumuna u¤ratt›¤›n› söyler (Bayram 2006: 104). Avare olarak
Ayhan Ifl›k’›n (ya da Mustafa’n›n) sergiledi¤i biçim bozumu göreceli-
dir ve gelenekteki erkek imgelerinde gözlemlenen bir durumdur. Ce-
ketin omuza at›lm›fl olmas› rahatl›¤›, ald›rmazl›¤›, kafa tutmay› an›m-
sat›r. Bir aç›dan da kad›ns› olan›n tümüyle yads›nmas›d›r. Connell’e
göre erkekli¤in fiziksel anlam› basit bir fley de¤ildir. Boy, pos, tav›r ve
hareket al›flkanl›klar›n›, belirli fiziksel becerilere sahip olmay› ya da ol-
mamay› içine al›r (Connell 1998: 122). Durufl erkek iktidar›n› do¤al-
laflt›ran biçimlerden biridir. Bir omuza at›lan ceket omuzu afla¤›ya dü-
flürür, ceketin a¤›rl›¤› omuzu çökertir, böylece beden dik durumda ka-
lamaz, içki de bedeni esnetir, böylece avarenin umars›zl›¤›, ald›rmazl›-
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19 Orhan Kemal’in Devlet Kuflu (1958) adl› roman›ndan uyarlanan film üç defa sine-
maya uyarlanm›flt›r. Her üç uyarlama da Memduh Ün taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bun-
lardan ilki 1961 y›l›nda, roman›n avare kahraman›ndan yola ç›k›larak Avare Mus-
tafa ad› verilmifltir. ‹kinci uyarlama ise 1980 y›l›nda yap›lm›fl ve bu defa roman ay-
n› adla, yani Devlet Kuflu olarak filme al›nm›flt›r. Memduh Ün ayn› konuyu kahra-
manlar›n cinsiyetlerini de¤ifltirerek bir filmde daha kullanm›flt›r: Zilli Nazife (1967).



¤› tümüyle bedenine yans›r. Connell’in sözünü etti¤i ataerkil düzenin
satmaya çal›flt›¤› “sert, egemen ve dövüflken20 erkek” imgesine pek de
uyar bu beden. Connell’e göre asl›nda bu imge uyulsun diye yarat›lma-
m›flt›r, çünkü Sylvester Stallone’nin ve John Wayne’in beyaz perdede-
ki kahramanl›klar› yaln›zca kahraman olmayan erkekler kitlesiyle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda kahramancad›r. Bu imgeler erkeklik egemenli¤ini
meflrulaflt›rmaya yararlar (Connell 1998: 154). 

Avare Mustafa ise sert, egemen, dövüflçü erke¤i ekonomik olarak
güçlenmeden (güçlenmeye de niyetli olmadan) sergiler. Bir baflka de-
yiflle ekonomik olarak güçsüzken erkek olarak güçlüdür, böylece avare
orta s›n›f erkekleri gibi ekonomik güce gereksinim duymam›fl olur.
Omzuna att›¤› ceketi üstüne geçirdi¤inde özgürlü¤ünü yitirir.21 Üst
gövdenin temel ö¤esi olan ceket gövdeden ayr›ld›¤›nda önceki anla-
m›n› yitirir. Barthes’› temel al›rsak nesne (N) olarak ceket anlam› güç-
lendiren bir ö¤eye; güçlendirici (G) ve de¤iflkeye (D) dönüflmektedir
(Barthes 1967: 62). De¤iflke temel ö¤eyle birlikte var olan ya da var ol-
mayan bir fley: flal, eflarp vb. Ceket asl›nda gövdede olmal›d›r, ama ol-
mas› gereken yerde de¤ilse, yeri de¤iflmiflse yaratt›¤› anlam da de¤ifl-
mifltir. Ceket art›k erkek imgesinin güçlendiricisi, omuzlara ilifltirilme-
yen de¤iflke niteli¤inde bir giysi parças›d›r. Avare Mustafa’n›n omzun-
dan sarkan ceket içkiyle sal›nan gövdesinin üzerinde meydan okuma-
n›n simgesidir art›k. Bu simge y›llard›r bu toplumda kodlanm›flt›r.

Ahflap iki katl›, iç avlulu evlerin kendilerini hafifçe öne e¤erek
dar soka¤a ulaflmak istedikleri gece karanl›¤›nda naralar atarak varl›¤›-
n› duyumsatan avare, ayakkab›lar›n›n arkas›na basmasa da elinde siga-
ras› olmasa da izleyiciye tan›d›k gelir. Kareli gömle¤in dü¤meleri nere-
deyse beline kadar aç›k ya! ‹zleyiciye bu da yeter. “Vesikal› Yarim’de
(1968) erkek pavyonda çal›flan bir kad›na âfl›k olur. Omzuna ald›¤› ce-
keti, sivri topuklu ayakkab›lar› ve elinde tespihi ile o dönemin mahal-
le delikanl›s›n› yans›t›r” (Uluya¤c› 2009: 154). Tüketim toplumu ön-
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20 Filmin hemen bafl›nda Avare Mustafa’n›n çok iyi bir dövüflçü oldu¤u sergilenir.
21 Avare Mustafa, Hülya (Çolpan ‹lhan) ile evlendi¤inde ceketi gövdesine geçirir böy-

lece güçlü, meydan okuyan erkek geçmiflte, yoksul mahallede kal›r. 



cesi dünyaya meydan okuyan böylesi delikanl›lar vard› elbette. Pav-
yonda çal›flan kad›na âfl›k olmak dünyaya meydan okumakt›r. Avare
nara atarken sesçil olarak meydan okur. Oysa günümüz erke¤i nara at-
mayacak kadar seçkincidir. Baudrillard’a göre tüketim toplumunda
“…eril model titizli¤in ve seçmenin modelidir. Modern nitelikli erkek
kolay tatmin olmaz. Bu erkek hiçbir zay›fl›¤a izin vermez. Hiçbir ayr›n-
t›y› küçümsemez. Edilgin bir biçimde ya da do¤al zarafetle de¤il, daha
çok gösterdi¤i bir seçicilikle ‘seçkin’dir… Rekabetçi ve seçici erdem…
‹flte bu eril modeldir. Çok daha derin biçimde seçilmenin göstergesi
olan seçme bizim toplumumuzda ilkel toplumlardaki meydan okuma ve
rekabet gelene¤iyle türdefltir. Seçim s›n›fland›r›r” (vurgulama Baudril-
lard 2008: 108). Meydan okuman›n biçimleri, davran›fl kal›plar› var. 

Sokak erkeklerin alan› olarak avareyi içine al›r. Sokak al›fl›kt›r
sarhofl delikanl›lar› bar›nd›rmaya. Demir parmakl›kl› pencereler bilir
avareden zarar gelmeyece¤ini. “Sokak belirli toplumsal iliflkilerin ol-
du¤u, kesin s›n›rlar› olan bir toplumsal çevredir… Sokakta pek çok ifl
yap›l›r” (Connell 1998: 181). Avarenin yaflad›¤› yoksul mahallede so-
kak çocuklar›n oyun alan›d›r, soka¤›n arsalar› futbol sahas›d›r. Gecele-
ri ise kad›nlar›n uzak durdu¤u, sarhofl avarelere kendisini açan bir “ku-
rum”dur. Sokak ve sokaklar her zaman avarelerin çetelerle, polislerle
karfl›laflt›¤›, çat›flmaya girdi¤i her an savafl alan›na dönüflen mekânlar-
d›r. Avarenin sesini duyan komflu k›z› Aynur (Fatma Girik) pencereye
koflar, avare k›z› gördü¤ünde naray› keser.

Bakmay›n sarhofl oldu¤una o ö¤retir aflk› sevday› komflu k›z› Ay-
nur’a. Komflu k›z› avluda çamafl›r asar ve avareyi gözlerken aflk flark›la-
r› söyler. Orta ikiden belgeli avare uyur gündüz vakti. Tüm avareler gi-
bi orta ikiden belgelidir. E¤itimsizdir, okulu b›rakmak zorunda kalm›fl-
t›r. Art›k kendi ifli olsun ister, babas› gibi kap›c›l›k yapmak istemez.
Kendisini “iflsiz, güçsüz” olarak tan›mlar. Raj Kapoor gibi soyguncu çe-
teleriyle iliflki kurmaz. Daha “küçük” ifllere girer. “Kardeflten bile ileri”
oldu¤unu söyledi¤i arkadafllar›yla sokaklarda iskambilin alt›nda para
bulma “oyunu” düzenler, çaresiz yoksullara umut satar, ama paralar› ce-
be indirir. “Sövüfllemeden” pay almak isteyenler olabilir, o zaman da
avare dövüflmeyi seçer. Asl›nda avare ve arkadafllar› Sülo (Semih Se-
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rezli) ve Çingene Murat’›n (Suphi Kaner) da düflleri vard›r: Köfteci
dükkân› açarak, köfteye efllik edecek yumurtal› piyaz› müflterilere sun-
mak. Aç›kças› avarelik do¤alar›nda yoktur, t›pk› Raj Kapoor gibi. Ge-
rekli sermaye bir bulunabilse! Avare olmak zorunda kalmayacaklar. 

Sermayesi olanlar›n düflleri ise farkl›d›r. Onlar yoksul mahallenin
bofl arsas›na apartman yapt›rmay› tasarlarlar. Bofl arsay› yaramaz çocuk-
lardan korumak için tel örgü çektirirler arsan›n çevresine. Mustafa’n›n
babas› da arsaya bekçi olur. Böylece “arsa sahipleri” ile avarenin ailesi
tan›fl›r. Görüflmek, tan›fl olmak için engelin olmad›¤› vurgulan›r, ma-
hallenin ilk apartman›n sahibi olacak olanlarla mahalleli kaynafl›verir.
Arsa sahibinin k›z› Hülya (Çolpan ‹lhan) Mustafa’n›n evine çay içme-
ye gider ve Mustafa’n›n k›z kardeflleriyle arkadafl olmak ister. Onlara
Avare filmini görüp görmediklerini sorar ve Raj Kapoor’a bay›ld›¤›n›
söyler. K›zlar bu mahallede de bir avare oldu¤unu söylerler. Avare
Mustafa’n›n foto¤raf›n› gören Hülya onu Tyrone Power’a benzetir.
Beklenmeyen fiahit (Billy Wilder 1957) filmini çok be¤endi¤ini ekler.
Mustafa’n›n k›z kardeflini Pier Angeli’ye benzetir, böylece kendi evre-
nini filmlerle kurar. Avarenin iflinin, e¤itiminin olmad›¤›n› ö¤renir, bu
durumu önemsemez, yoksul semti de çok sever. Zola’n›n kitaplar›nda-
ki semtlere benzetir mahalleyi. 

“Kendi varl›¤›n›n bilincinde olma” (Stam 1985: 127) durumunu
film Hülya arac›l›¤›yla duyurur izleyicisine. Raj Kapoor’a bay›lan genç
kad›n Zola okurudur. Stam kendi varl›¤›n›n bilincinde olan roman ya-
zarlar›n›n Defoe, Balzac ya da Flaubert’le s›n›rl› olmad›¤›n› vurgular-
ken bu gelene¤in Cervartes’e dek uzand›¤›n› söyler. Sonra ‹ngiltere’de
Fielding ve Sterne, Fransa’da Diderot’nun sürdürdü¤ü bu yaklafl›m›n
“baflka bir büyük gelenek” oluflturdu¤unu vurgular, hem de ne gelenek,
“romanlar›n kendilerini yaratan sanatsal becerileriyle gösterifl yapt›k-
lar›, kendi yap›nt›sal varl›klar›n›n dayand›klar› yaz›nsal gelenek ve uy-
lafl›mlar üzerine yap›land›¤›n› gösterdikleri” (1985: 127) bir gelenek.
Film s›rt›n› dayad›¤› ilk avare filmini Hülya’n›n avare filmine ve Raj
Kapoor’a olan hayranl›¤› arac›l›¤›yla gündeme getirirken “büyük avare
gelene¤ini” an›msat›r ve meflrulaflt›r›r. Bir tür öz-düflünümsellik üzerin-
den 60’l› y›llar›n hemen bafl›nda Ayhan Ifl›k’la topluma bir avare su-
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nar. Film izleyicisine flöyle seslenir: “Taklit ediyorum ve taklit etti¤ime
bay›l›yorum. Öyleyse ben bir tür pactishe’im”. Bu tür “taklit” böylesine
aç›k olmayabilirdi de. Kapal› olanlar› da var taklidin, do¤rudan olma-
yanlar› da. Yan›lsamay› yok eden, gelenekteki Avare’ye do¤rudan gön-
derme yapan film Raj Kapoor’un hikâyesinin Avare Mustafa çekilme-
den çok önce var oldu¤unu aç›kça duyuruyor. ‹flte bunu Stam “kurnaz-
ca bir hile” olarak tan›mlar (Stam 1985: 138) ve özgün hikâyenin te-
melde korundu¤unu ama [yeni] hikâyeye nelerin eklenece¤inin merak
konusu oldu¤unu ekler. ‹zleyici ilk avare filmini izlemifltir, filmi ezbere
bilir, ama Ayhan Ifl›k avare oldu¤unda neler olacak acaba?

‹zleyici bu soruyu kendi kendine sormadan edemez. Önce Ayhan
Ifl›k bir “kral” olarak avareyi, bafl›bofl, iflsiz bir serseriye dönüfltürecek.
Avare olarak Ayhan Ifl›k’›n çok “erkeksi”22 oldu¤unu belirtmek istiyo-
ruz. “Arkaya taranm›fl düz saçlar› kulaklar›n› kapatm›yor, yüzü sert,
keskin, kulaklar› kepçe olmad›¤› için yüzü oldu¤undan daha genifl gö-
rülmüyor. Yüzün yan çizgileri düz, yüzün d›fl›ndaki alana taflmadan afla-
¤›ya iniyor. Al›n sert çizgili, keskin yüzün üst bölümünü kapl›yor. Bu
durumda Ayhan Ifl›k’›n aln›: Özü sözü do¤ru, sert erkek” (Büker 1999:
8). O kad›nlar› bulmaz, kad›nlar onu bulurlar. Komflu k›z› Aynur onun
yolunu gözler, mahalledeki arsan›n sahibinin k›z› Hülya’ya avarenin
k›z kardeflleri “bu mahallede de bir avare var” dediklerinde Hülya
onun foto¤raf›n› görmek ister. Kad›nlar› avarenin bak›fl›n›n nesnesi
olarak sunmayan film sarhofl, iflsiz güçsüz aylak serseriyi yukar›dan afla-
¤›ya yönelen erkek bak›fl›yla “gururlu” olarak kurar. “Ayhan Ifl›k’›n ba-
k›fllar› yukar›dan afla¤›ya yönelir, özellikle de bir nesneye bakt›¤›na ilifl-
kin ipucu yoktur bu bak›fllarda. Bu onun çevresindekilerden üstün,
güçlü, gururlu oldu¤unu, ayr›ca da derin derin düflündü¤ünü gösterir”
(Büker 1999: 8). 
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22 Ayhan Ifl›k’› oldukça and›ran Gable’›n saçlar› arkaya taranm›fl ve dalgal›, iri dalga-
lardan biri hafifçe anl›na dökülüyor. Bu ay›r›c› özellikler Gable’›n yüzünü daha yu-
muflak k›l›yor. Özellikle de aln›na düflen dalga onu “erkeksi” olandan uzaklaflt›r›yor.
Kepçe kulaklar, yüzün yan çizgilerini yuvarlaklaflt›rd›¤› için Gable’›n yüzünün ifade-
sini yumuflat›r. Böylece güçlü erke¤e özgü özellikler Ayhan Ifl›k’ta hiç bozulmadan
varl›¤›n› sürdürürken, Gable’da bu özellikler yumuflar (Büker 1999: 8). 



Bu imgeyle avare güç ve erk sahibiymifl gibi görünür. Asl›nda ava-
re hegemonik erkekli¤e karfl› gelifltirilmifl bir direnme ve meydan oku-
ma biçimidir. Connell’e göre hegemonik erkeklik ac›mas›z iktidar ilifl-
kilerinin ötesinde, özel yaflam›n ve kültürel süreçlerin örgütlenmesine
s›zan bir toplumsal üstünlüktür. Dinsel ö¤reti ve prati¤e, kitle iletifli-
min içeri¤ine, ücret yap›lar›na, ev tasar›m›na, yard›m/vergilendirme
politikalar›na kök salan üstünlük hegemonya olarak adland›r›labilir.
Hegemonya güce dayal› üstünlük anlam›na gelmese de güce dayal› üs-
tünlükle ba¤dafl›r. Fiziksel ve ekonomik fliddet egemen konumdaki
örüntüyü destekler (Connell 1998: 246-247). Büyük ölçüde r›za gerek-
tiren bu olguya r›za gösteremeyen erkekler avare olmay› seçebilirler.
Bu filmde oldu¤u gibi avarelik bir direnifl biçimine dönüflebilir. Avare
Mustafa örne¤inde hegemonik erkekli¤e r›za göstermeyen bir avare
imgesiyle karfl›lafl›r›z. Ayhan Ifl›k canland›rd›¤› film karakterleriyle ha-
yal ürünü olan taçs›z kral erkek modelini yarat›r.23 “Taçs›z kral” imge-
sini avare olarak k›rar. “Ekonomik fliddet” nedeniyle sevmedi¤i k›zla
evlenir. Böylece hegemonik olana bir bak›ma ba¤lanm›fl olur. Ama bu
geçici bir durumdur. Avarelik direnme prati¤ine dönüfltü¤ünde kahra-
man için hegemonik olana ba¤lanmak, r›za göstermek dayan›lmaz
olur. Avarenin yaflam› karar›r. Ayr›ca avare hegemonik olana r›za gös-
terdi¤inde sevdi¤i k›z› da yitirir. Aynur onu küçümser. Kendisi de seçi-
minden ötürü mutlu de¤ildir, avare olarak yaflam›na anlam katan dire-
nifl, meydan okuma, boyun e¤meye, itaat etmeye dönüflür. “Ça¤dafl he-
gemonik erkekli¤in en ay›rt edici özelli¤iyse, heteroseksüel oluflu, yani
evlilik kurumuyla s›k› s›k›ya ba¤lant›l› olufludur (Connell 1998: 249).
Bu ba¤lamda hegemonik olan›n ç›kar tabanl› evliliklerle (baflka bir de-
yiflle evliliklere s›zarak) var oldu¤unu da söyleyebiliriz. 

Avare Mustafa hegemonik bir erkek olmay› baflaramad›¤› için
kahraman/erkek olarak kendisini do¤allaflt›ramaz. Bu konuda beceri
sergilememesi onu hegemonik olandan farkl› bir yere konumland›r›r.
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23 Bu saptama Connell’in yorumuna öykünülerek yap›lm›flt›r. “Asl›nda, hegemonya-
n›n kazan›lmas› genellikle Humphery Bogart, John Wayne ve Sylvester Stallone’un
canland›rd›¤› film karakterleri gibi tamamen kendine özgü hayal ürünü kiflilikler
olan erkeklik modellerinin yarat›lmas›n› içerir (Connell, 1998: 247).



T›pk› “‹lyada destan›n›n Akhilleus’un savaflma becerisi etraf›nda de-
¤il, bu beceriden yararlanmay› reddetmesi etraf›nda dönmesi gibi”
(Connell 1998: 325). Üst konumda olmak ona parasal olanaklar sunar
ama o olanaklardan yararlanmak istemez. ‹çine düfltü¤ü “evreni” yad-
s›r. “Bul paray› al paray›” ça¤r›s›yla sokaklarda umut satarken ve umut
üzerinden para kazan›rken avare kimli¤i ona esenlik sunuyordu. Baba-
s› ise yaflam›n tüm alanlar›na sinen hegemonik erkekli¤i onunla ba¤-
daflt›ramad›¤› için, ona k›z kardefllerinin namusundan sorumlu olmad›-
¤›n› söylemiflti. Avare Mustafa asl›nda yaflam›n kendisinden sorumlu-
dur, kendi do¤rusundan sorumludur. Hülya’n›n babas› da onu “dik ka-
fal›, avare, küstah” olarak nitelendirir. Daha sonra Hülya hastaland›-
¤›nda Avare Mustafa karfl›l›k beklemeden Hülya’y› görmeyi kabul eder,
paray› böylesine reddetmesi, “insanl›¤›m›z› para için satmay›z” demesi
onu bir baflka alana tafl›r. Raj Kapoor gibi o da asildir, üstelik asalet ona
da kal›t›m yoluyla geçmifltir. Hülya ile evlenmeden önce Hülya’n›n ba-
bas› Mustafa’n›n soyunu araflt›rd›¤›n›, anne taraf›ndan asil oldu¤unu
ö¤rendi¤ini söyler. K›z›n› üzmemesi konusunda da söz al›r. Avare tüm
avareler gibi sözünde durur ve Aynur’un da deste¤iyle hasta olan Hül-
ya’ya onun gönlünü almak, belki de son arzusunu yerine getirmek için
gider. 

Kad›n Avare Olursa!

Avare Mustafa’da avarenin sevgilisi olan Aynur (Fatma Girik)
1966’da Avare K›z’›n kahraman›-avaresi olur. Senaryoyu Bülent Oran
yazar. Avarenin bu kez ikiz kardefli vard›r. Ayla (Ajda Pekkan) köflk-
lerde büyür. Asl›nda köflklerde büyümek avare k›z›n da hakk›d›r. Hikâ-
ye flöyle geliflir: Kendisini asil, kibar ve servet sahibi bir ailenin üyesi
olarak tan›mlayan Turgut (Turgut Özatay) ailenin servetini ele geçir-
mek için aileye yenilerde kat›lacak olan servetin sahibini, do¤umdan
hemen sonra kötü adam Tilki Recep (Reha Yurdakul) çalmay› tasarlar.
Ama bebekler ikizdir, istemedi¤i bir biçimde köflkte yang›n ç›kar ve
ikizlerin anne ve babas› ölür. Turgut ailenin miras›na konmak için ikiz-
lerden birinin yeterli oldu¤unu düflünür ve di¤erini terk eder. Böylece
ikiz k›zlardan biri köflkte kal›r, di¤eri ise Tilki Recep’in kollar›nda
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köflkten uzaklafl›r. Tilki Recep’in a¤aç alt›na b›rakt›¤› bebe¤i fien Ti-
yatro Toplulu¤u üyeleri rastlant›yla bulurlar. “Tiyatro” ad›n›n toplulu-
¤a yak›flt›¤›n› söylemek de zordur. ‹zleyicileri güldürmek için gösteriler
yapan, arada dansöz oynatan bir topluluktur söz konusu olan. Önemli
olan avareli¤i seçecek olan k›z›n “soylu” ve asl›nda “zengin” oldu¤u-
nun filmin bafl›nda aç›klanmas›d›r.

K›z büyür, güzelleflir, “tiyatroya” dansöz olarak katk› getirmeye
bafllar. Çok baflar›l› oldu¤u için kentin gazinolar kral› onu gazinosuna
davet eder ama avare k›z mahallesinden, babas›ndan, büyüdü¤ü çevre-
den ayr›lmak istemez. Bu arada rüyalar›na giren erke¤e (Ekrem Bora)
âfl›k olur. Oysa Ekrem ikiz kardeflinin sevgilisidir. ‹kiz kardefller ayn›
duygular› hissederler, ayn› erke¤e âfl›k olurlar (Adanal› Tayfur Kardefl-
ler gibi.) Rastlant›yla Fatma’n›n dans›n› gören Ekrem onu pavyonun-
da çal›flt›rmak ister. Fatma her tür öneriye kapal›d›r. Ekrem Fatma’n›n
babas›n› ikna etmeye çal›fl›r. Babas› Fatma’n›n baflka birinin emrinde
çal›flmak istemedi¤ini söyler24 ama Ekrem Fatma’y› ikna etmeyi bafla-
r›r. Avare k›z bir süre için avareli¤i b›rak›r, t›pk› Avare Mustafa gibi.
Baflka bir dünyada mutlu olmay› dener. ‹zleyici kad›n›n bir erkek tara-
f›ndan dönüflüme u¤rat›ld›¤› süreci bir kez daha izler. Avare k›z giyin-
meyi, seçkinler gibi davranmay› ö¤renir. Ekrem’in Fatma’ya olan ilgi-
sini k›skanan Ayla çok gergindir. Gösteri sonras› Fatma’n›n odas›na
gelen Ayla avareyi küçümser, onun düzgün davran›fllar› karfl›s›nda duy-
du¤u flaflk›nl›¤› dile getirir. Tam bu s›rada Fatma avarenin içindeki
“asaleti” vurgular: “Terbiye dersle ö¤renilmez, insan›n içinde olur” der.
Ayr›ca Ayla’ya sevdi¤i erkek için kayg›lanmamas›n›, kimsenin erke-
¤inde gözü olmad›¤›n› söyler, Ekrem’i ona b›rakaca¤› konusunda söz
verir. Fatma tüm bu oyunlar› düzenleyen Tilki Recep’in itiraflar›yla
gerçe¤i ö¤renir. Kal›t›m yoluyla kendisine kalan serveti, esenlikli yafla-
m› seçmez, sevdi¤i erke¤i, paray› k›z kardefline b›rakarak avareli¤e dö-
ner. Böylece güçlü erkekler gibi yaln›z kalmay› göze al›r. Erke¤ine ba-
¤›ml› olan Ayla’n›n ayr›l›k ac›s›na katlanamayaca¤›n› düflünür. Onu

166 • Avare Kitab›

24 Avare Mustafa da babas›na baflkas›n›n emrinde çal›flmaya dayanamayaca¤›n› söy-
ler.



“zay›f” ve dayan›ks›z bulur. Avare kad›n› ba¤›ms›z, inatç›, gururlu, özgür
olarak nitelendirebiliriz. 

Avareler genelde iflsiz güçsüz kiflilerdir. Günü kurtaracak ifllere gir-
dikleri de olur. Lafargue flöyle bir saptamada bulunur: “Ticaret üzerine
bir makalenin yazar›, tembelli¤in kökünü kaz›mak ve ondan kaynakla-
nan gurur ve ba¤›ms›zl›k duygular›n› dizginleyebilmek için, fakir in-
sanlar› on dört saat çal›flmak zorunda olacaklar› dehflet evlerine hap-
setmeyi önerdi” (Lafargue 2010: 23). Bizim için bu öneriden çok tem-
belli¤in yol açt›¤› gurur ve ba¤›ms›zl›k duygusu önemli. Avare kad›n ol-
du¤unda da erkek oldu¤unda da baflkalar›n›n alt›nda sorumluluk ala-
rak çal›flmak istemez, özgür olmak ister. Filmin sonunda paraya, üne,
esenlikli yaflama arkas›n› dönerken elinde içki barda¤› vard›r ve ikiz
kardefli ve Ekrem’e flunlar› söyler: “Buralar› size göre de¤il, beni sevin-
dirmek için sar›l Ekrem’e, bana bakma, bir bardak içkiye bakar benim
neflem”.

Avare k›z içkiyle avunur, nefleyi içkide bulur. Böylece kad›n feda-
kâr anne rolünden ve ev içi alandan baflka bir alana geçer. “Metropo-
liten bölgelerde hem özel hem kamusal tüketimde de¤iflim belirtileri
her yerde görülür. Bu de¤iflim birçok örne¤inde kutuplaflm›fl cinsiyet
imgelerinin çökmeye bafllad›¤›n›, daha önce cinsel olarak yal›t›lm›fl
alanlar›n herkese aç›ld›¤›n› müjdeler” (Segal 1992: 352). Segal’in Ba-
t› kentlerinin metropol kesimleri için saptad›¤› bu durum kad›n avare
oldu¤unda gündeme gelmektedir. Daha önce bu alanlara giren kad›n-
lar oldu kuflkusuz, ama onlar bu alanlarda geçici olarak kald›lar ve sev-
dikleri erke¤i bulduklar›nda ev içi alana dönüverdiler. Nebahat ve
Cevriye kolayca vazgeçtiler yal›t›lm›fl alanlardan.25 Avare k›z yeni bir
çeflitlilik sunmaktad›r. Arzu nesnesi olmaktan soyutlanan avare k›z tek
bafl›na kendi yaflam›n›n sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Kutuplaflm›fl
toplumsal cinsiyet imgesini; erke¤in bir kad›n›n yaflam›ndaki merkezi
yerini yads›makta erkeklere özgü bir mekânda elinde içki barda¤›yla
tek bafl›na yaflayabilece¤ini hayk›rmaktad›r. Böylece erke¤in “aflk›n”
oldu¤una iliflkin gerçekli¤i, erkeklikle ilgili ön kabulleri sarsmaktad›r.

Emine Gürsoy Naskali • 167

25 Fosforlu Cevriye (1959), fiöför Nebahat (1960).



Ayr›ca filmde k›z kardefller aras›nda (daha do¤rusu kad›nlar ara-
s›nda) dayan›flma sergilenmekte, avare k›z erkeklerin egemen oldu¤u
mekânda yaln›zl›¤› seçerken, seçiminin bedelini “yoksulluk” ve yaln›z-
l›kla ödemeyi göze almaktad›r. Ona haz veren fley Ekrem’in kollar›nda-
ki Ayla’d›r. Baflkalar›n›n mutlu olmas› için asl›nda kendisini de feda
etmemektedir. Bu fedakârl›ktan çok güç gösterisidir. Güçlü oldu¤u için
kendinden daha güçsüz olana yard›m ederek haz almaktad›r. Avare
Mustafa’da sevgili olarak avareyi seçen Aynur (Fatma Girik) Avare
K›z’da gücünü avareli¤i seçerek kan›tlar.

Sonuç

Avare ‹stanbul’da paran›n ahlak anlay›fl›n› temellendirdi¤i bir
kentte, bafl›bofl teklifsiz bir yaflam tarz›n› sürdürür. Kendince bir karfl›
durufltur bu. Ama düflünsel temeli oldu¤u söylenemez bu karfl› duruflun.
Duygusall›k egemendir avarenin yaflam›nda. Yüre¤i “yufkad›r”. Ama
duruflunda kararl›d›r. Kendine verdi¤i ya da baflkalar›na verdi¤i sözler-
den asla dönmez. Böylece ço¤u kez onun dönüflüm geçirmedi¤ine de
tan›k oluruz. Baflkalar›n›n hikâyelerine eklemlenir, gönlünü açar, gö-
revi bitti¤inde ayr›l›r, yoluna avare olarak devam eder. Çünkü kimi kez
avarelik hegemonik erkekli¤e karfl› gelifltirilen bir direnme biçimidir.
Bundan dolay› avare yaflam›nda direnmenin temel bir olgu oldu¤unu
an›msay›verir.

O egemen olana direnirken egemen olan da onun yapt›¤› iflleri
afla¤›lar. Avare çayc›, küçük esnaf (çerçi), oto y›kay›c›s› olabilir ama bu
“ifller” filmlerde ifl olarak tan›mlanmaz. Bu durumda kahraman do¤al
olarak avareye dönüflür. Sadri Al›fl›k örne¤inde yaflam› bir oyuna dö-
nüfltürür. ‹zleyicinin gülünç nesnesi olur. Öte yandan izleyicisine umut
verir. Ç›k›fl yollar›n›n sonsuz oldu¤unu kan›tlar. Yard›m› düflünmeden
sunan, paras›z da mutlu olabilen, rotas›z, düzensiz avare sanki milita-
rizme, egemen olana karfl› gelifltirilmifl bir imgedir. O küçük insan›n
hayalidir. Avarenin yaflam amac› mutluluktur. Yaflam sevincini yitir-
mek istemez, o nedenle tehditleri yaflam›ndan d›fllamaya çal›fl›r. Örne-
¤in çal›flma koflullar› tek düzedir ve kifliyi “ba¤lar”. Ne üretip ne de tü-
keterek yaflamak varken “tutsak” gibi yaflamaya gerek var m›? Bir “kufl”

168 • Avare Kitab›



kadar özgür olmak varken modern olana neden eklemlensin ki avare?
Bir Baba’ya dahi eklemlenmemiflken! O yaflam›n› hamisiz, bekçisiz,
babas›z yoluna koyar. Böylesi bir yaflam›n olanakl› oldu¤unu kan›tlar.
Böylece “tutsak” seyirciye beyaz perdede bir alan açar. Seyirci seyirlik
olarak avareyi seçti¤inde “baflarman›n” ve “ayr›ks›” olman›n tad›n› ç›-
kar›r. Avarenin sundu¤u hazz› ne romantik aflk›n kahraman› sunabilir
ne de kraldan intikam almak için yollara düflen Malkoço¤lu (Malko-
ço¤lu Krallara Karfl›, Süreyya Duru ve Remzi Jöntürk,1967). Ayr›ks›
olan›n tad› baflka! 
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Yeflilçam’da Avareler: Turist Ömer’in Göçebeli¤i

Nigar Pösteki*

Herkesin harc› de¤il insan y›¤›nlar›yla
y›kan›p yunmak, kalabal›¤›n tad›na varabilmek.

Ayr› bir sanatt›r o.

(C. Baudelaire, Kalabal›klar, çev. C. Yücel)

Girifl 

Avare kelimesi “iflsiz, güçsüz, bafl›bofl” anlam›na gelmektedir. Flâ-
neur sözcü¤ü de Frans›zca’da “avare, gezgin” demektir. Ancak sadece
bafl›bofl gezmez, avare avare dolafl›rken ayn› zamanda çevresinde gör-
dükleri ile ilgili düflünür, yorumlarda bulunur, anlamland›rmaya çal›fl›r.
Kalabal›klar içinde yaln›z olmak terimini karfl›layan bir hayat tarz›na
sahiptir. Hatta flehir ile birlikte düflünülmesi gerekmektedir. Aylakt›r,
tembeldir. Ayn› zamanda gözleyen, gözlemleyendir. Flâneur, kent ro-
manti¤i olarak da nitelendirilmektedir. 19. yüzy›l ve Paris olmadan bu
kavram› sorgulamak mümkün de¤ildir. Paris’in vitrinlerinin, pasajlar›-
n›n, caddelerinin gezgincisi olan flâneur, gördüklerinden bir sonuç ç›-
kartm›flt›r. Farkl› insanlar›n yaratt›¤› sinerji ile nefes almaktad›r. Gü-
nümüzün karmafl›k kent ortam›nda farkl›l›klar› alg›lamak zorlaflsa da
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kentin ortaya ç›kt›¤› dönemin dinamikleri flâneur’ü beslemifltir. Kent,
modern hayat›n habercisi olarak ortaya ç›km›flt›r. Flâneur de bu mo-
dern hayat›n içinde yer alarak, de¤iflimleri ve ortaya ç›kan sinerjiyi
kendisi için kullanm›flt›r.

Flâneur, iyi giyimlidir, sat›n alma niyeti olmadan dükkanlar› gezer,
yeni ortaya ç›kan pasajlar›n entelektüel müdavimidir. Geleneksel ola-
rak flâneur zengindir ya da paray› önemsemez, e¤itimli ve tembeldir.
Zaman geçirmek için gezinir, insanlar› zevki için incelemektedir. Bir
gözlemci olarak flâneur, özel iliflkiler kurmak yerine geçici dostluklar
gelifltirmektedir. Kalabal›¤› entelektüel bir yiyecek gibi görmektedir.1

‹nceleyen, tart›flan, gözlemlerini farkl› aç›lardan de¤erlendirmeye çal›-
flan flâneur, ayn› zamanda yaln›zd›r da. Benjamin’in dedi¤i gibi hem
“kalabal›klar›n insan›” hem de “kalabal›klardan uzak olmas› gereken”,
modernleflmenin getirdi¤i coflku ile dolu olan kentlerin düflünür geze-
ridir. Avarenin centilmen yan›d›r. 

H›zla de¤iflen kentlerin içerisinde yabanc›laflan insan, moderniz-
min kal›plar›n›n içine girmemek için kent içinde yaln›zl›¤› seçmekte-
dir. Zaman bile farkl› akmaktad›r onun için. Kentin yeni ›fl›kland›rma-
lar› gece gezmelerini de mümkün k›lmaktad›r. Flaneur avare avare do-
lafl›r, ancak bu dolaflma düflünce üreten bir dolaflmad›r. “Düflünür-gezer,
gerek büyük kentin, gerekse kentsoylu s›n›f›n›n efli¤inde durmakta-
d›r… kalabal›klar› kendine s›¤›nak edinmifltir... düflünür-gezer’in için-
de yer ald›¤› toplumsal ortam, burjuvazinin kesin iktidara sahip oldu-
¤u ve üretim iliflkilerini yeniden üretebilmeyi baflard›¤› dönemin orta-
m›d›r. Tefrika romanlar›n, görsel araçlar›n, meta fetiflizminin yayg›n-
laflt›¤› dönemdir bu.”2

Flâneur kentle birlikte düflünülmelidir. Caddeler evidir. Kalaba-
l›klar› seyretmektedir. “Flaneur’ün ifli gücü aylakl›kt›r, avareliktir. Ona
göre insan›n aylakl›kla kazand›¤›, çal›flmakla kazanabilece¤inden çok
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daha de¤erlidir.”3 Bu kavram Paris ve Baudelaire an›lmadan bir anla-
ma kavuflmayaca¤› gibi Walter Benjamin olmadan da düflünülmesi im-
kâns›zd›r. Kalabal›klar içinde yaln›z kalm›fl hali ile Walter Benjamin’e
konu olmufltur. Benjamin, flâneur’ü uzun uzun aç›klamaktad›r. Ahmet
Cemal, çevirisini yapt›¤› “Pasajlar” kitab›nda flâneur’ü “yaya dolafl›r-
ken, ayn› zamanda çevre izlenimleriyle düflünce üreten kifli” olarak ta-
n›mlamaktad›r.4 Flâneur 19. yüzy›l›n dünyay› de¤ifltiren ortam›nda
çevresindeki de¤iflimleri anlamland›rmaya çal›flmaktad›r. Bu de¤iflen
dünyan›n yeni yaflam merkezi kenti temsil eden Paris, flâneur’ün de ya-
flam merkezi olmufltur. Kentin yeni mekânlar›ndan olan pasajlarda ge-
zer ve düflünür. Tan›kl›klar yaparak, çevresindeki olaylar› anlamland›r-
maya çal›flmaktad›r. ‹flsiz güçsüz, avare olsa da bu avarelik boflta gezer-
lik anlam›na gelmemektedir. 

Flâneur kalabal›klar içinde gezen olsa da yaln›zd›r. Zaten kalaba-
l›klar içinde yaln›z olmak modern insan›n kaç›n›lmaz›d›r. Geliflen ile-
tiflim araçlar› ile birlikte kalabal›klar ile bir araya gelmeye de gerek kal-
mam›flt›r. Modern flâneur, evinde, sanal kalabal›klar›n içinde yaln›z
kalmaktad›r. Televizyon ya da film seyrederek gördüklerini anlamlan-
d›rmaya çal›flmaktad›r. Modern flâneur’ün seyretti¤i bu endüstri ürün-
lerinin içindeki kahramanlar›n aras›nda da flâneur’ler bulunmaktad›r.
Sineman›n flâneur kahramanlar› Paris’in flâneur’lerinden farkl›l›k gös-
termektedir. Bunda kitle iletiflim araçlar›n›n modern ça¤›n ürünleri ol-
mas›n›n etkisi vard›r kuflkusuz. Erken dönemin flaneur’ünden daha faz-
la gözlemleyecek malzemesi bulunur modern flaneur’ün. Türk sinema-
s›n›n da üretti¤i filmler içerisinde avare olmak yüceltilen bir kavram
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle Yeflilçam dönemi anlat›s›nda
dürüstlü¤ün ve özgürlü¤ün simgelerinden biridir. Sineman›n en mefl-
hur avaresi Turist Ömer (Sadri Al›fl›k) karakteri, ayn› zamanda hak-
k›nda kahraman odakl› seri filmler üretilen önemli komik örneklerden
biridir. Türk sinemas›nda fakirlik, küçük ifllerde çal›flmak ve izbe yer-
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lerde yaflamak, dürüst ve namuslu olmak demektir ayn› zamanda. Fa-
kirlik utan›lacak de¤il; övünülecek bir fleydir. Zenginlik insan do¤as›-
n› yozlaflt›r›c› bir öge olarak sunulmufltur. Veblen’in Aylak S›n›f Kura-
m›’ndaki “insan›n ‘gündelik yaflamdaki toplumsal etkinliklerine bak›-
larak’ üst s›n›ftan (aylak s›n›ftan) bir kifli olup olmad›¤›na karar veri-
lirken, art›k insanlar›n… görünümlerine, harcamalar›na, giyimlerine
bak›larak de¤erlendirilmesine geçilmifltir.”5 Yeflilçam’da da bat› özenti-
li¤i, fabrikatörlük, Avrupa seyahatleri üzerinden zenginlik elefltirisinin
yap›ld›¤› gözlemlenmektedir. Bu durumun z›t kutbu olarak da sokak-
larda olmak, aylakl›k etmek, fakir ama gururlu olmak yüceltilen bir
kavramd›r. 

Ömer, gündelik ifllerde çal›flan, askerli¤ini bahriye olarak yapm›fl,
yatt›¤› yerler belli olmayan, içki ve sigara içen, avare dolaflan bir tip-
tir. Sinemada buna benzer karakterler seyirci taraf›ndan çok sevildi¤i
için birbirine benzer avareler çok üretilmifltir. Toplumda ezilmifltir.
Ancak karfl›laflt›¤› olaylarda kendisinden beklenmeyecek baflar›lara
imza atmaktad›r ve filmin sonunda geldi¤i kalabal›klar›n aras›na geri
dönmektedir. Çal›flmada flâneur ve ça¤dafl avare olan Turist Ömer’in
benzerlikleri üzerinden gidilerek, modern ça¤›n “avare”sinin Türk Si-
nemas›ndaki karfl›l›¤›n›n pefline düflülecektir.

Caddeleri ne kadar arad›¤›m› anlatamam. 
Sanki bu caddeler beynime öyle bir fley ekliyor ki, 
beynim çal›flmak istedi¤inde onsuz olam›yor.
Sanki kahramanlar›m, çevrelerinde kalabal›k 
olmad›¤›nda hareket edemiyorlar.

C. Dickens (W. Benjamin, Pasajlar)
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Dünyaya Karfl› Bilinçli Bir Tav›r Al›fl: Kalabal›¤›n Adam›

Flâneur, 19. yüzy›l Paris’inin yolda gezeridir. Ancak flâneur’ü pa-
sajlar* olmadan düflünmek olanaks›zd›r. Flâneur, gezenleri, tütün
içenleri, insanlar› inceleyerek, pasajlar›n içinde felsefe üretmektedir.
Bu hem aç›k, hem kapal› olan mekânlar› ev bellemifltir. Kentin yar›fl-
ma dolu ortam›nda, rekabetin oldu¤u bir yerde hep uyan›k ve insan
sarraf› olmak durumu söz konusudur. Bu da kentin içinde yaflayan kit-
leyi konu alan edebiyat›n önünü açm›flt›r. Herkes birbirine yabanc›
oldu¤undan kimseden utanma gere¤i yoktur. Kitle hem tekinsizli¤i
üretir, hem de ayk›r› olan› korumaktad›r. ‹flte bu noktada flâneur, ken-
dine en uygun ortam› bulmaktad›r. Avare avare dolafl›rken; tembel
tembel etraf›n› seyrederken suçluyu, yani toplum içindeki ayk›r›l›kla-
r› gözlemlemektedir. Poe ve Baudelaire, flaneur’ü “kalabal›¤›n adam›”
olarak nitelemifllerdir. Ancak Poe, Baudelaire’e göre daha kötümser-
dir. Toplumdan tedirgin olur. Bu nedenle de kalabal›¤›n içinde kay-
bolmay› ister.6

Flaneur, “metalar›n sonsuz sergileniflini düflünümlere dalarak izle-
yecek bofl vakti olan, sokaklarda dolaflan di¤er kiflilerin anonim hayat-
lar›na sinsice nüfuz eden bir tiptir.”7 Flaneur için sokak gözlenecek bir
yerdir. Evi gibi gördü¤ü caddelerde dolafl›r ve vitrinlere bakmaktan
zevk al›r. Düflünce üreticisidir. Etrafta dolafl›rken; de¤erlendirmeler de
yapar. Flaneur, kald›r›m tafl› demektir. Gaz lambalar›n›n ›fl›¤›nda pasaj-
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uzlaflmaya varm›fllard›r. Ifl›¤› yukardan alan bu geçitlerin iki yan›nda en fl›k dükkan-
lar yer almaktad›r; böylece bu türden bir pasaj, kendi bafl›na bir kent, küçük bir dün-
ya demektir.” (s. 131). Kapitalist düzen yabanc›laflmaya yol açmaktad›r. Bu yaban-
c›laflma sonucunda yersizlik-yurtsuzluk duygusu ortaya ç›kmaktad›r. Kentler göçle
gelinen, düfllerin gerçeklefltirilece¤i bir yer de¤il, ayn› zamanda marjinalleflme ve va-
rofllar› ile d›fllanma mekânlar›d›r.

6 Benjamin, age., s. 131-143.
7 http://www.red-thread.org/tr/makale.asp?a=15 (Brian Holmes “Kendinden Geçme,

Korku ve Say›: “Kalabal›klar›n Adam›”ndan Kendini Örgütleyen Çokluk Mitleri-
ne”, (çev. Çiçek Öztek).



larda dolaflmak, h›z›n› yavafllats›n diye kaplumba¤a ile gezmek ve vit-
rinlere bakmak demektir. “Flaneur, ifli gücü olmayan birinin kiflili¤ine
bürünerek; böylece insanlar› birer uzman yapan iflbölümünü de protes-
to etmifl olur. Bunun yan› s›ra, insanlar›n ifl güç peflinde kofluflturmala-
r›n› da protesto eder.”8 Kentte yaflayan insanlar h›zland›kça kendisi ya-
vafllamaktad›r. Bu yavafll›k onu bofl vermiflli¤e, bezginli¤e ve sonras›n-
da toplumdan soyutlamaya götürebilmektedir. Jean-Jacques Rousseau,
kalabal›klara küskünlü¤ü nedeniyle uzletine çekilmifltir. Kalabal›ks›z
kalmak onun mutlulu¤u olmufltur: “De¤erli far niente,9 tad›n› ç›karma-
ya koyuldu¤um en büyük zevkimdi ve orada yaflad›¤›m sürece, yapt›¤›m
fleyler gerçekten kendisini aylakl›¤a adam›fl birinin o nefis ve e¤lence-
li meflgalesinden baflka bir fley olmad›.”10 Kalabal›k içinde kalan birey
yaln›zken, ayn› zamanda kalabal›¤›n sürükledi¤i yere giden, kalabal›-
¤›n bir parças›d›r. Caddelerin rehberli¤ine ihtiyaç duymaktad›r. Rous-
seau, kalabal›ks›z bir aylakl›¤› tercih etmifltir gezintilerinde. Kentte ya
da k›rda flaneur’ün yaln›zl›¤› bir seçimdir. 

Flaneur, kitleyi bir kahraman gibi selamlamaz. Kalabal›k içinde
kendine bir s›¤›nak aramaktad›r. Kalabal›ktan kopuktur. Turist Ömer
ne flaneur’dür ne de de¤ildir. “Flaneur’de bask›n öge, bak›nman›n
verdi¤i zevktir. Bu bak›nma, bir gözlem düzeyinde yo¤unlaflt›¤›nda,
ortaya amatör dedektif ç›kar; ayn› bak›nma bir fley anlamadan bak-
mayla s›n›rl› kald›¤›nda flaneur, bir badaud’ya11 dönüflmüfl olur.”12 Fla-
neur, gözlemcidir ama bu, al›kça bak›nmadan farkl› bir gözlemcilik-
tir. Etraf›n›, olaylar› irdeleyerek gözlemlemektedir. Aylakl›¤›n› sev-
mektedir. Bu aylakl›k bofl yere yap›lan bir aylakl›k de¤ildir. Flaneur
yaflan›lacak ve ö¤renilecek fleylerin çoklu¤undan haz duyar. Kalaba-
l›klar içinde kaybolmak ister ve bu kayboldu¤u kalabal›k içinde dü-
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8 Age., s. 148.
9 Hiçbir fley yapmamak (Rousseau, s. 77).
10 Jean-Jacques Rousseau, Yaln›z Gezerin Düflleri, (çev. Hasan Fehmi Nemli), Öteki Ya-

y›nlar›, Ankara 1998, s. 77.
11 Al›k al›k, bofl gözlerle bir yere toplan›p olup bitene bakan (Benjamin, s. 163).
12 Benjamin, age., s. 163.



flünen aylakt›r. Çal›flmay› sevmez, çal›flanlar›n bu çabas›n› da anla-
mamaktad›r.

‹nsanlar›n k›sa süreli karfl›laflmalar› üzerinden iliflkilerini kurduk-
lar› görülmektedir. Modern hayatta do¤al iliflkiler kurmak zor oldu¤un-
dan zorunluluklar›n ve flartlar›n getirdi¤i karfl›laflmalar söz konusudur.
Ömer’in her maceras›nda farkl› dostluklar kurmas› gibi. Bu nedenle de
toplumdan kaçmak imkâns›zlaflt›¤› için toplumla birlikte bir “uzlet” söz
konusu olmaktad›r. “Rousseau’nun… uzleti kendisinden sonraki yüzy›-
l›n yepyeni toplumsal koflullar› içindeki Baudelaire için imkâns›z ola-
cakt›r. ‘Fraternal bir fuhfla dönüflmüfl’ toplumsal iliflkiler yüzünden, an-
cak, yenik düflülmüfl barikatlar aras›ndaki bir yaflamdan sonra en son
direnme alan› olan lirik fliirin metaforik dünyas›nda aranabilen, fakat
asla yaflanamayan, ancak, ‘kalabal›klar içindeki yaln›zl›¤›n’ sunabildi-
¤i bir ‘uzlet’ olacakt›r.”13 Baudelaire’nin zaman›nda yeni toplumsal ya-
flam ortam›nda insan-insan, insan-çevre iliflkileri fantazmagorya’ya dö-
nüflmüfltür. Yani hayali, olmayan iliflkilerdir. Bu sistemin içine girmek
istemeyen düflünen gezginse kentin içinde elefltirileriyle bafl baflad›r.
Ancak bir yandan da büyük ma¤azalarda, üstü kapal› pasajlarda, cad-
delerde, flekilsiz bir kalabal›¤›n içinde de yaflamaktan vazgeçmemekte-
dir.14

Düflünür-gezer, “kenti, fliirlerindeki deyiflleri ile ‘ölümlü bir aylak-
l›k’, ‘bulan›kl›k’, ‘anlamsal bir belirsizlik’ olarak görür (…) bu (…) salt
meta olan her fleydedir; fetifl olan her fleydedir.”15 Düflünür-gezer zaman
içinde de¤iflime u¤ram›flt›r kuflkusuz. Kentin ve modernizmin yabanc›-
laflt›r›c› düzeninde “anl›k” yaflamaktan baflka çare kalmamaktad›r. Bu
da hem bedenen hem de fikren hiçbir yere ait olmamaya götürmekte-
dir insan›. Bu yersiz yurtsuz aidiyetsizli¤in uç noktas› avarelik, yani
Ömer gibi olmakt›r. Her fley onundur, hiçbir fley onun de¤ildir. “Ente-
lektüel avare flaneur, modernite sonras› ‘malumat, e¤lence, ikna ma-
ç›yla, haber, edebiyat ve reklam üreten yeni bir maafll› çal›flan türü’ne
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13 Ünsal Oskay, age., s. 45.
14 Age., s. 59.
15 Age., s. 83.



dönüflmüfltür… sokaktaki flaneur ise, ileri kapitalist toplumda ve kitle
kültüründe elefltirel ve varoluflsal anlam›n› yitirip ‘sokaktaki adam’a
dönüflmüfltür.”16

Film kahramanlar› da flaneur olman›n görünür yüzleri olmufllard›r.
Birçok kahraman öyle ya da böyle flaneur’lü¤ün k›y›lar›nda dolaflmak-
tad›r.

“Film kahramanlar›n›n üzerine örtülen büyüleyici görsel metinle-
rin ve etkileyici yaflamsal kurgular›n beyaz perdedeki dokunakl› ve kar-
mafl›k serüvenlerinde, genellikle kendi yabanc›laflmas›n›n bireysel ka-
n›tlar›n› kalabal›k insan manzaralar›n›n kay›ts›z yak›nl›¤› içinde ara-
yan kiflilere rastlan›r. Kendi uyumsuzlu¤unu ve yaln›zl›¤›n› izleyicinin
gözünde yer yer dramatik / trajik veya trajikomik gösterilere dönüfltür-
mek suretiyle görünür k›lmaya çal›flan beyaz perde flaneur’ü, bak›fl›n›n
yöneldi¤i yaflam ve ölüm alanlar›n›n eksiksiz haritas›n› ç›kar›r. Jim Jar-
mush, Gus van Sant, Jason Reitman, Dervifl Zaim vb. ‘ba¤›ms›z’ yönet-
menlerin iflleri, bu görsel ve gösteriflli haritan›n farkl› aç›lardan genel
bir dökümünü sunar.”17

Türk sinemas›nda flaneur’ler zaman içerisinde de¤iflime u¤rayarak
hep olmufltur. Yeflilçam döneminin avareleri, zaman içerisinde kentin
kay›p insanlar›na dönüflmüfllerdir. Edebiyatta ise bat›l› modernleflme
ile düflünülmesi gereken bir kavramd›r. Kentteki zengin züppelerin
“bohem” özentili yaflamlar› anlat›lm›flt›r. Flaneur / avare, aylak figürü-
nün sinemadaki izle¤i ile edebiyattaki izle¤i paralellik göstermektedir:

“Flaneur, Baudelaire’in kimli¤inde ‘zaman›n ruhu’na; Palahni-
uk’un s›rad›fl› edebi karakterlerinde ça¤c›l avarelere, ‘yeralt› peygam-
berlerine’ ve kurulu sistemle çok ciddi varoluflsal çat›flmalar yaflayan
yersiz yurtsuzlar›n ‘savaflan ruhu’na karfl›l›k gelir. Türk edebiyat›n›n ki-
mi fliir, roman, hikâye kahramanlar›nda ise, flaneur ya da aylak figürü,
zamansal bir s›ralamayla ifade edersek; Tanzimat döneminden itibaren
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16 Nilnur Tandaçgünefl, “Kent kültüründe Modernizm ve Sonras›: ‘Gözlemleyen Özne’
Olarak Flanörü Yeniden Okumak”, (der. Hüseyin Köse), age., s. 123.

17 Hüseyin Köse, age., s. 16.



bat›l›laflma ve yenileflme hareketiyle birlikte kök salmaya bafllayan
‘abart›l› kibarl›k ve gösterifl budalas›’ tiplere, ‘yaln›zl›¤› ve tutunamay›-
fl› ile kitleden ayr›lan seküler benlikler’e, yeni kurulan Cumhuriyetin
‘yerleflik ideolojisiyle hareket eden birey karfl›s›nda ‘asilikleriyle öne
ç›kan kimlikler’e, yerli halkla belli bir iletiflimsizlik ve yabanc›laflma
yaflayan toplumsal duyarl›l›¤› körelmifl ayd›nlara, statüsü ve zenginli-
¤iyle övünen ‘zengin züppe’, ‘snob’ ve ‘mirasyedi’ karakterlere, sonra-
s›nda ise varoluflsal bunal›mlarla örselenmifl ‘tutunamayanlar’a dek
uzan›r.”18

Yusuf At›lgan’a göre aylakl›k do¤ululara özgüdür. Bat›’daki alg›la-
n›fl›ndan farkl›l›k göstermektedir. Yaflam biçimleri konusunda do¤u-
bat› kadar farkl›l›k bulunmaktad›r. Benzer yönleri de vard›r kuflkusuz.
Örne¤in ikisinde de olmayan› aramak temeldir.19 Türk toplumunun
avaresi flaneur’den ayr›lmaktad›r. Baz› benzeflmeleri olmakla birlikte
flaneur’deki bohemlik, romantizm Türk toplumundaki avare / aylak’ta
bulunmamaktad›r. Tanzimatla birlikte bafllayan Türk modernizminin
içerisinde yer alan flaneur’ün ilk örne¤i romanda Yusuf At›lgan’›n “Ay-
lak Adam”› olarak görülmektedir: “Aylak Adam, bizim ilk kentli bire-
yimiz, flaneur’ümüzdür. Kent insan›n›n yaln›z ve kalabal›k oldu¤unu
bulgulayan ilk roman›m›zd›r.”20

Modernleflmenin bafllang›c›nda kahramanlar›n aylakl›k halleri
züppecedir. Yar›m yaflanan, tamamlanmam›fl bir modernleflme içinde
bat› özentili tipler yan›nda sistem d›fl›na itilmifl karakterler de bulun-
maktad›r.21 Örne¤in Tabutta Rövaflata (Dervifl Zaim, 1996) filminin
Mahsun’unun aylakl›¤› kapitalist sistem içerisinde maddiyatç›l›¤a ve
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18 (der. Hüseyin Köse), Flanör Düflünce, Ayr›nt›, ‹stanbul 2012, s. 14.
19 Tu¤ba Do¤an, “Walter Benjamin’de ve Yusuf At›lgan’da Flaneur ‹mgesi Üzerine Bir

Deneme”, Cogito, s. 52, Güz 2007, YKY, s. 104.
20 Tu¤ba Do¤an, agm., s. 106.
21 Anti kahraman olarak çizilen, toplumda d›fllanm›fl, fliddet, uyuflturucu, içki ile yo¤-

rulmufl, suçlu, arka sokaklar›n lümpen kahramanlar› Gemide (Serdar Akar, 1998),
Laleli’de Bir Azize (Kudret Sabanc›, 1998), A¤›r Roman (Mustafa Alt›oklar, 1997) gi-
bi filmlerde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Komik, toplumda yine d›fllanm›fl, ancak umursa-
mayan, iflini bilenler ise G.O.R.A (Ömer Faruk Sorak, 2003), Recep ‹vedik (Togan
Gökbakar, 2007) gibi filmlerde karfl›m›za ç›kmaktad›r.



rasyonaliteye teslim olmam›fl bir aylakl›kt›r.22 ‹stanbul Kanatlar›m›n Al-
t›nda (Mustafa Alt›oklar, 1996) filminde ise “her ne kadar Lagari ya da
Hezarfen tam flaneur olarak betimlenmese de gezginlik, kalabal›ktan
ayr› düflünmek, otoritenin yasaklar›na karfl› bildi¤ini okumak gibi nok-
talardan da yaklafl›rlar. Göçebelikleri sadece düflüncede de¤ildir. Bilgi-
nin peflinden de gidecek kadar bafllar›na buyrukturlar. Avrupa’n›n ay-
laklar› nas›l serseri, fleytan olarak nitelendirildiyseler ‹stanbul’da da
toplumdan farkl› olanlar o flekilde düflünülmüfllerdir. Bekri Mustafa
tam aylakken; Lagari ve Hezarfen ‘düflünür-gezer’lerdendir. Onlar› ba-
t›l› flaneur’e yaklaflt›ran sistemin d›fl›nda farkl› bak›fl aç›lar›na sahip ol-
malar›d›r. Merak ile kufllar›, gökyüzünü, uçma fikrini sorgularlar. Film
bizi flaneur’lerin bu vurdumduymazl›k içindeki bilgiyi arama, sorgula-
ma çabalar›na götürmektedir.”23

Aylak Bir Adam: Turist Ömer

Sabahlar› bir kadeh, akflamlar› befl kadeh,
Neflemi de bulunca, dalgama bakar›m, amaney.
Sokaklarda aylak aylak gezerim.
‹zmaritin kral›n› seçerim, amaney.

(Turist Ömer’in flark›s›)

Turist Ömer ilk görüldü¤ü Helal Olsun Ali Abi (Hulki Saner,
1963) filminde kendini flu flekilde tan›tmaktad›r: “Turistim. Gezerim
ama bofl gezerim.” Tipin yarat›c›s› Sadri Al›fl›k 1960’larda “çevirdi¤i
filmlerde mahalle a¤z›yla konuflan sevimli, esprili, iyi kalpli ve harbi
delikanl› imaj›ndad›r. Tam bir Anadolu çocu¤udur. Serseridir ama
kimseye de öyle bir zarar› yoktur.”24 Oyuncunun bir çok filminde bu
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22 Cumhur Aslan, “‹mkâns›zl›¤a Rövaflata: Yersizyurtsuzlu¤un Tabutunda Flanör”,
(der. Hüseyin Köse), age., s. 434-435.

23 Nigar Pösteki, “1990’l› Y›llar: ‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda ve A¤›r Roman”, Her
fieye Ra¤men Ayakta - 90’l› Y›llar Türkiye Sinemas›, AKSAV Antalya Kültür Sanat
Vakf›, Antalya 2012, s. 104.

24 Bürak Göral, Dostlar›m Al Pacino ve Sadri Al›fl›k, Karakutu, ‹stanbul 2002, s. 98.



tarz roller ile seyircinin karfl›s›na ç›kt›¤› görülmektedir.25 Kendi star
imaj›n›n oluflmas›nda Turist Ömer karakterinin etkisi de büyüktür.
Türk sinemas›n›n ça¤dafl Kelo¤lan’›n› yaratm›flt›r. Cilal› ‹bo, Adanal›
Tayfur ya da son dönemin lümpen karakteri Recep ‹vedik gibi de¤ildir
Turist Ömer. “Turist Ömer gülmeyi unutmam›fl, horland›kça iyimserli-
¤i pekiflmifl bir kesimin simgesidir, lümpenin çaresizli¤idir.”26 Tipin ya-
rat›c›s› Sadri Al›fl›k, büyük flehirde yaflayan, yaln›z, ancak kalabal›k
içinde mutlu bir tipleme yapm›flt›r. Al›fl›k, bu tipi yarat›rken askerde
tan›flt›¤› bir adam›n davran›flsal özelliklerini kulland›¤›n› söylemekte-
dir. 

Turist, günü gününe yaflar, keyfine göre hareket eder. Flaneur gibi
modern hayat›n içinde kendisini yabanc› hisseder. Bu yaban dünya
içinde dostlar› da gelip geçici kiflilerdir. Macera sonunda herkes kendi
yoluna gitmektedir. Bunu filmlerinde pek çok kere dile getirir. Örne-
¤in ona adresini sorduklar›nda: “Adresi kim kaybetmifl de biz bulaca-
¤›z? Turist milletinin adresi mi olur? ‹kametgah›m›z gök kubbe” diye
yan›t verir. Turist Ömer’in ilk filminde dönemin zenginlik sembolü
olarak Hilton Oteli’nin gösterildi¤i görülmektedir. Zenginlik Ömer
için öylesine bir fleydir. Olsa da olur, olmasa da. Aç›k hava oteli olan
parklar onun için Hilton’dan daha konforludur. 

Turist Ömer, “Bafl›nda duran e¤ik flapkas›, yakas› aç›k gömle¤i,
pantolonu ve eskimifl ayakkab›lar› ile bir ‘aylak’ adamd›r. Rastlant›lar
onu yönlendirir. Herkese, her olaya karfl› söyleyecek bir sözü vard›r.
Yaln›zd›r. Ömer’in yaln›zl›¤› traji-komik bir yaln›zl›kt›r. Toplum içinde
kalm›fl, kaderin sillesini yemifl, duygusal bir do¤uludur. Ailesi, kar›s›,
çocu¤u yoktur ve filmin bir yerinde kendisine bu yüzden ‘Turist Ömer’

Emine Gürsoy Naskali • 183

25 Sadri Al›fl›k, 1966’da Ah Güzel ‹stanbul (At›f Y›lmaz, 1966) filminde Haflmet ‹brik-
taro¤lu isimli bohem bir karaktere daha can vermifltir. Haflmet’in filmin bafl›nda
kendisini tan›tan çorbac› sahnesi ile hayata bofl vermifl görünen, h›rss›z, kendi ha-
linde, servetini kaybetmifl bir eski zaman beyefendisi ile tan›flm›fl oluruz. Kentin as›l
ve eski sahiplerinden olan otantik ve bohem paflazade Haflmet, köhnemifl ve düze-
nin d›fl›nda kalm›fl bir karakterdir.

26 Murat Akser, “Y›lmaz Güney’in Küçük ‹nsanlar› ya da Türkiye’de Siyasi Sineman›n
Bireysel Temelleri”, (hzl. Deniz Bayrakdar), Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yöne-
limler-8, Ba¤lam Yay›nlar›, ‹stanbul 2009, s. 150. 



dendi¤ini kendisi hat›rlat›r. Burada sözü edilen, ona ismini veren ‘tu-
ristlik’ asl›nda dilimizde ‘aylak’l›¤›n bir baflka ad›d›r. Her maceradan
zekas›, beceriklili¤i ve a¤z›n›n laf yapabilme özelli¤i ile kurtulur. Bu
özelli¤iyle adeta modern bir Kelo¤lan’d›r.”27 Zaten Türk sinemas› da
sözlü kültürden ve masal anlatma gelene¤inden etkilenerek film anla-
t›s›n› kuran bir sinemad›r. 

Flaneur, modernin d›fl›ndad›r. Yenili¤in peflinden gider. Macerac›-
d›r. Kentlidir. Ayn› zamanda da modernleflmeye karfl› bir tepkidir. Ye-
flilçam’da örneklerini gördü¤ümüz berdufl, avare, aylak tiplemeleri de
modern hayata ve zenginli¤e tepki duymakta, zenginli¤in içi bofl bir
kavram oldu¤u seyircilere yans›t›lmaktad›r. Ömer’in çal›flt›¤› araba ta-
mirhanesine gelen zengin züppe ile olan konuflmalar› da bunu göster-
mektedir. Kalabal›klar içinde aylak dolaflman›n keyfili¤i baflkad›r. Ay-
lak, tamamen bofl gezen de¤ildir. Bireyleflmifl, toplumdan kendini so-
yutlam›flt›r. Turist Ömer’de ise daha yüzeysel olan bir ruh hali söz ko-
nusudur. Ömer, insan seven, evsiz olan, zenginlikte gözü olmayan, vur-
dumduymaz, üç ka¤›t çevirmeye müsait ancak bunu zarar vermeden
yapan, sevimli birisidir. Birebir kaybeden olmas›na ra¤men umursa-
mazd›r. O, ‹stanbul’un turistidir. Devam filmlerinde giderek tüm dün-
yan›n turisti olacakt›r. Tam anlam›yla bir aylakt›r. Flaneur’ün roman-
tizmi onda da vard›r. Bu romantizm daha oryantaldir. Kentin modern
yüzünün içinde, sistemin d›fl›ndad›r. Geçmifli, gelece¤i olmayan bir
kimliksiz olarak her kesimin ve herkesin dostudur. Kâh Ayhan Ifl›k’la
katil pefline düfler, kâh Madrid’de bo¤a gürefltirir, kâh Ayflecik’le dost-
luk kurar. 

“Her filminde kendi ortam› olan Kas›mpafla’dan oldukça farkl› bir
mekâna gider… her yolculuk baflka bir ‘öteki’yle, içsellefltirilmemifl ya-
banc›yla karfl›laflmad›r. Kahraman de¤il, sokaktan basit ve lümpen bir
tiplemedir; kabaday› a¤z› kullan›r ama p›s›r›kt›r, yoksul ve aylakt›r,
seksist ve uçkuruna düflkündür. Merakl›d›r, ama merak› yüzeyseldir,
merakl› olmas› bir kusurdur ve bafl›na gelen gülünç olaylar›n en temel
nedenidir. Dalgac›d›r. Bütün bu kusurlar›na ra¤men kötü niyetli de¤il-
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dir ve karfl›laflt›¤› yabanc›lar aras›nda iyiyle kötüyü çok geçmeden ay›rt
eder. ‘Bizden’ ama ‘ar›za’ bir tiplemedir.”28

Ömer profil olarak yoksul, befl paras›z bir avaredir. Ancak serse-
ri de¤ildir. Bu yönüyle de flaneur’e yaklaflmaktad›r. Aflka, dostlu¤a
önem verir. Bunlar›n yoksunlu¤unu da yaflamamaktad›r. Paran›n tü-
ketimi körükleyen yan›n›n da cazibesine kap›lmas› imkâns›z de¤ildir.
Flaneur’ün mekân› sokaklard›r. Ömer de kendisini bir mekâna ait
hissetmemektedir. Bir yere ba¤lanmak onun için söz konusu de¤ildir.
Benjamin’in de belirtti¤i gibi, “flaneur, henüz gerek büyük kentin ge-
rek burjuva s›n›f›n›n efli¤indedir. Henüz bunlardan birine yenik düfl-
müfl de¤ildir. Hiçbirine yerleflmifl de¤ildir. Flaneur, s›¤›na¤›n› kitlede
arar.”29 Flaneur avareli¤in, ötekilerin, marjinalli¤inin öncülüdür. Bu
anlamda Ömer de öteki olan, ancak bunu duyumsamayan, mekâna
ba¤l› olmay› reddetmifl, içi d›fl› bir tatl› bir serseri olarak resmedilmifl-
tir. 

Ömer’in aylakl›¤› bohemlikten de¤ildir. Gerçek anlamda bir bofl
gezendir. Avare avare dolafland›r. Raj Kapoor’un avaresi gibi melanko-
lik, suçlu, melodram aflk›n içine dalan biri de de¤ildir. Filmle (Avare,
1951) meflhur olan flark›s›nda flöyle demektedir: 

avareyim

gökyüzünde bir y›ld›z›m, evsizim, sevenim yok
birisini sevmek gibi bir niyetim hiç yok
sevdi¤im yaln›z bir flehir, bilinmeyen bir yoldur.

Ömer ise yaflad›klar›n›n dolu k›s›mlar›na bakmay› tercih etmek-
tedir. Aylakl›¤› erdemle yaflamaktad›r. Vurdumduymaz ve yaln›z ol-
mas›na ra¤men bundan mutluluk da duymaktad›r. Melodramlarda
kör gözleri aç›lan k›z baflkas›na kofltu¤unda Üç Arkadafl (Memduh
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Ün, 1958) filminde oldu¤u gibi ona afl›k kahraman kahrolurken; ay-
n› fley Ömer’in bafl›na geldi¤inde ald›rmaz, hatta bu durumu hofl gö-
rür. Kendi avareli¤ini hangi kad›n›n seçece¤ini söyleyerek yoluna de-
vam eder. Turistin hakiki karfl›l›¤› gezgin de¤il, aylakt›r. Amaçs›zca
dolaflan, dolaflmay› “entelektüel” bir gezinti olarak almayan, hiçbir
s›n›fa ait olmayand›r. Türk sinemas›n›n aylaklar›n›n genel özelli¤idir
bu. Yollar onlar›n evidir. Hayatlar› için bir amaçlar› da yoktur. “bu
hayatta kimse için bir fley yapmamay› ‘seçmifl’, kendinden gayrisine
‘kafay› takmayan’, hiçbir üretimde bulunmayan, hayat› tüketen ‘bi-
reyler”.30

Flaneur iyi giyinmeyi, hayattan tat almay› seven biridir. Bu aç›dan
Ömer’e bakarsak k›l›k k›yafeti ile pis biri olabilecek bir imaj sergiler-
ken; seyirci olarak öyle bir duygu yaflamay›z. Kirli sakal›, flapkas›, gri
pantolonu, ekose gömle¤i, ökçesine bast›¤› ayakkab›s› ve aln›n› ikiye
bölen selam› ile bir bütünlük sergilemektedir. Zengin ve kibar olmaya
çal›flt›¤› zamanlarda da üstünden düflen, yakas›nda karanfil tak›l› sakil
bir ceket giyer. O ceket ile tüm lüks mekânlara girmeyi de baflar›r. Bu
anlamda, Yeflilçam’›n hayalci öykü anlat›m›n›n etkisi ile seyirci de bu
garip duruma al›flt›r›lmaktad›r. Gerçekte öyle olmayaca¤›n›n fark›nda
olmas›na ra¤men Sadri Al›fl›k’›n da etkisi ile Ömer’deki bu gariplik tu-
haf karfl›lanmamaktad›r. Zamans›z-mekâns›z bir karakterin oradan ora-
ya savrulmas› sorgulanmamaktad›r. Savruk modern ça¤›n bir yans›ma-
s›d›r çünkü o da. 

1950 sonras›nda Türkiye h›zl› bir kentleflme dönemine girmifltir.
Modernleflmenin göç, fabrikalaflma, asrileflme, mimari de¤iflim çerçe-
vesinde de¤erlendirildi¤i bu dönemde sinema da ça¤dafl bir sanat ola-
rak modernleflen Türkiye’nin görünen yüzlerinden biri olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Modernizmin somut yüzü ‹stanbul, kentleflmenin de mer-
kezindedir. Yeni tüketim biçimleri ve hayatlar sinema yolu ile halka
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sunulmufltur. Sokaklar baflka yönleri ile görülmeye bafllanm›flt›r. Zen-
gin-yoksul z›tl›¤›n›n halk sinemas›nda vurguland›¤›n› görmekteyiz. Bu
s›n›f çok para harcayan, partilerde e¤lenen, Avrupa’ya seyahatlere gi-
den, bafl›bofl insanlard›r. Züppe olarak çizilen bu kesim komedilerde
oradan oraya savrulan avarelere dönüflmüfltür. Saf, yard›msever, yersiz
yurtsuz, kalabal›klar›n dostu olan ise Ömer’dir, Cilal› ‹bo’dur, Adana-
l› Tayfur’dur. Edebiyatta Aylak Adam, Tutunamayanlar gibi kent gez-
gini flaneur’ler çizilirken; sinemada 2000’lere gelindi¤inde Recep ‹ve-
dik gibi bir bofl avarelik söz konusu olmufltur: “aylak art›k sadece ‘ka-
labal›¤› kendisine kalkan etmesine ra¤men bak›fl›n nesnesi oldu¤u için
tedirgin’ olan biri de¤il, bir zamanlar bak›fllar›n› özgürce üzerinde gez-
dirdi¤i flehir manzaras›n›n flimdi art›k onu da tüm hatlar›yla birlikte
içeren koca bir seyirlik vitrine dönüfltürmüfl olan dijital bir ça¤›n ürü-
nüdür.”31

Sonuç ya da Avarenin Dönüflümü

Turist Ömer’de flâneur’lük kavram›n›n inflas› kent yaln›z› ve mo-
dern yaflam›n bohemi gibi olmasa da baz› ortak ç›karsamalarda bulu-
nulmufltur. Bu anlamda onun yersiz-yurtsuzlu¤u flâneur’ünkine ben-
zemektedir. Flâneur’ü avareden ay›ran özellik bofl vaktini düflünerek
de¤erlendirmesidir. Bu durum ayn› zamanda Ömer’den de ayr›ld›¤›
noktad›r. ‹ki taraf›n karfl›laflt›rmas›nda karfl›m›za flu tablo ç›kmakta-
d›r:
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Turist Ömer: Flâneur:

Günü birlik yaflar Günü birlik yaflar
Düflünmez Düflünür
Duygusald›r Mant›kl›d›r
Ev özlemi duymaz Ev özlemi duyar
Boflluktad›r Boflluk hissetmez
Kentlidir Kentlidir
‹yi giyimli de¤ildir ‹yi giyimlidir
Masallardaki Kelo¤lan’d›r Modern ça¤›n yarat›s›d›r
Kaderin sillesini yemifl bir yaln›zd›r Yaln›zl›k onun seçimidir

19. yüzy›l bireyinin kalabal›kla iliflkisinde bir kaç›fl flans› hep olmufltur.
fiuursuz kalabal›klar› seyrederken d›fl›nda kalabilmeyi de baflarm›flt›r. 21.
yüzy›lda ise yar› hipnotize olmufl bireyin çevresindeki dünyadan kaç›fl› müm-
kün olmamaktad›r. Yeni flâneur sanal dünyalar›n gezeri olmufltur. Ça¤dafl-
lar›n›n seyredebilece¤i alanlar ço¤alm›flt›r. Kalabal›k her yerdedir: Evde, so-
kakta, internette. Flâneur’ün yeni kentin yeni sosyal mekânlar›ndaki
rolü de¤iflmemifltir. Pasajlar›n yerini de AVM’ler alm›fllard›r. Turist
Ömer’lik yapmak da mümkün de¤ildir art›k. ‹nternette yarat›lan pay-
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lafl›m sitelerine ve görsel kültüre karfl› bireyin metalaflm›fl dünyada bi-
linçli flâneur olmaktan baflka bir yolu kalmam›flt›r. 

EK 1. Turist Ömer Filmleri

Helal Olsun Ali Abi - 1963

Turist Ömer - 1964

Ayflecik Ç›t› P›t› K›z - 1964 

Ayflecik Cimcime Han›m - 1964

Turist Ömer Dümenciler Kral› - 1965 

Turist Ömer Almanya’da - 1966 

Turist Ömer Arabistan’da - 1969 

Turist Ömer Yamyamlar Aras›nda - 1970 

Turist Ömer Bo¤a Güreflçisi - 1970 

Turist Ömer Uzay Yolunda - 1973
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Helal Olsun Ali Abi, Hulki Saner, 1963
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Tabutta Rövanflta, Dervifl Zaim, 1996
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Edebiyatta Avareler
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“Garip”te Avarelik Üzerine

Efnan Derviflo¤lu*

Cumhuriyet Dönemi Türk fliirinin doruk noktalar›ndan olan Ga-
rip Hareketi, üç flairinin; Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat ve Orhan
Veli Kan›k’›n fliirleriyle edebiyat›m›zda silinmez izler b›rakm›flt›r. Bu üç-
lünün ilk gençlik y›llar›na uzanan arkadafll›klar›, dergi sayfalar›nda bir
arada görünmeleriyle devam etmifl; böylece aralar›ndaki ba¤ da güçlen-
mifltir. Garip tarz›ndaki ilk fliirler Varl›k dergisinin 15 Eylül 1937 tarih-
li say›s›nda yay›mlan›r, hem ilgi çeken hem de yad›rganan bu fliirlerin
devam› gelecek; harekete ad olan1 “Garip”se 1941’de yay›nlanacakt›r.

“Garip”te; Oktay Rifat’la Orhan Veli’nin beraber yazd›klar› “Kufl
ve Bulut”, ilk fliir; “A¤aç” ise son fliir olarak, flairlerin kendilerine ayr›-
lan bölümlerin d›fl›nda tutulur. ‹ç kapakta “fiiir Hakk›nda Düflünceler”
bafll›¤›yla sunulan yaz› da kitab›n bafl›ndaki yerini al›r; “Garip poetika-
s›” olarak de¤erlendirilen yaz›, Orhan Veli’nin 1939-1940 y›llar›nda
Varl›kta yay›mlanan dört makalesini baz› de¤iflikliklerle tek bir metin
haline getirmesi sonucu oluflmufltur;2 “eskiye dair herfleyin, herfleyden
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evvel de flâiranenin aleyhinde bulunmak lâz›md›r”3 diye biten bu “ön-
söz”, Türk fliirinde kendilerinden önce ne varsa hepsini reddeden bir
anlay›fl›n ürünüdür. “Garip”teki fliirlerin birço¤u daha önce çeflitli der-
gilerde yay›mlanm›flt›r; ama üç flairin ortak kitab›, bu anlay›flla kaleme
al›nm›fl fliirleri bir arada sunmas› bak›m›ndan büyük yank› uyand›r›r. 

“Yirmi yafl›m›z› doldural› bir iki seneden fazla olmam›flt›; beylik
kal›plar, beylik oyunlar, beylik dünyalar içinde bunalm›fl kalm›fl olan
fliire yeni imkânlar arayal›m dedik. fiiire yeni dünyalar, yeni insanlar
sokarak, yeni söyleyifller bularak fliirin s›n›rlar›n› biraz daha genifllet-
mek istedik.”4 Orhan Veli, 1 Mart 1949 tarihli Yaprakta yay›nlanan
“Genç fiairden Beklenen” bafll›kl› yaz›s›nda hareketin amac›n› bu söz-
lerle vurgular. Konuflma dilinin serbestli¤ini tafl›yan yepyeni bir fliirdir
onlar›nki ve bu yeni fliir; soka¤›, sokaktaki insan› anlatmak istemifltir.
Bu anlat›flta onun s›k›nt›lar›, duygular›, hayalleri dile getirilir; seven,
düflünen, avarelik eden, her ne yaparsa yaps›n kalabal›ktan biri olan
insan›n dünyas› yans›m›flt›r fliire.

Her kavram gibi “avarelik” de kullan›ld›¤› dönemin ve toplumun
izlerini tafl›yan bir anlama sahiptir. Kimi zaman olumlu kimi zaman
olumsuz anlamda kullan›lsa da “avarelik” ço¤u kez özenilen bir durum
olmufltur. Bunda kavram›n; bir tür kurulu düzene karfl› durmas›n›n, öz-
gür bir hayata sahip ç›kmas›n›n pay› vard›r. “Avarelik” kavram›n›,
‹kinci Dünya Savafl›’n›n yaratt›¤› s›k›nt›l› ortamda do¤up geliflen Ga-
rip Hareketi örne¤inden incelemeye çal›flaca¤›z. Bu kavram›n kullan›-
l›fl evrelerini izlerken o dönemin insanlar›n›n psikolojisini de bir oran-
da yans›tmaya çal›flaca¤›z. “Garip”in 1945’te yay›nlanan ikinci bask›-
s›nda yaln›zca Orhan Veli’nin fliirleri –ilk bask›dan sonra yazd›¤› fliir-
lerle birlikte– yer ald›¤›ndan ve hareketi, 1941 tarihli “Garip” temsil
etti¤inden avareli¤in bu kitaptaki fliirlere yans›y›fl›n› de¤erlendirmek-
le yetinece¤iz.
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“Aylak”tan “Flâneur”e “Avare”nin Halleri

Farsça kökenli bir kelime olan “avare”; “iflsiz, iflsiz güçsüz, aylak,
bofl gezen, bafl›bofl” kelimeleriyle karfl›l›¤›n› bulur5 ve “aylak” ile efl an-
laml› kabul edilir;6 her iki kelimenin de sözlüklerdeki karfl›l›¤› ayn›d›r,
her ikisi de birbiriyle tan›mlan›r.

Sözlüklerde genellikle olumsuz niteliklerle tan›mlanan “avare”,
günlük konuflma dilinde, bir yandan elefltirilen bir yandan da özenilen
bir hayat anlay›fl›n›n öznesi olma durumunu ifade eder. Avarenin, onu
özgürlü¤ünden al›koyacak her türlü ba¤lay›c›dan uzakta duruflu top-
lumda hofl karfl›lanmasa da bu tercihinin kimi zaman imrenilen bir ha-
yat tarz›na dönüfltü¤ü söylenebilir. fiairlerin kaleminde; çokluk duygu-
lar›n yol açt›¤› bir seyir hali, bir bafl›boflluk anlam›nda kullan›lan “ava-
relik”; aflk, hasret, geçim derdi gibi durumlarla iliflkilendirilir ve ço¤u
zaman da bu duygular›n yo¤unlu¤una ba¤lan›r; çal›flmaman›n bilinçli
bir tercih olmad›¤›, olumsuz flartlar›n, ifl yoklu¤unun zorunlu bir avare-
li¤e itti¤i durumlar da söz konusudur. Tevfik Fikret’in 1900’lerin bafl›n-
daki ‹stanbul’a öfkesini yans›tt›¤› “Sis” fliirinde “Ey kimsesiz, âvâre ço-
cuklar… Hele sizler, / Hele sizler…”7 diye seslenifli merhamet duygu-
sunu hissettirir mesela. Fikret’in nefretle bakt›¤› ‹stanbul’un siyasal ve
sosyal yap›s›ndaki yozlaflmadan herkes nasibini almaktad›r çünkü.

Cahit S›tk› Taranc›’n›n “K›fl Gecesi Rüyas›” fliiriyse aflkla avareli-
¤i bir arada düflündüren say›s›z fliirden biridir:

“Benim kumarda kaybetti¤ini hayra yoran
Aflk›yla avare oldu¤um komflu güzeli
Kalbim at›yor elim titriyor heyecandan
Âlemde ilk aflk mektubumu yazd›¤›m belli”8
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“Gezmek, dolaflmak, yürümek”, avarelikle özdeflleflen eylemler
olarak dikkati çeker. ‹nsanlara yak›n ya da kalabal›ktan uzak, kiflinin
kendi tenhas›na çekildi¤i bu anlarda, hayat›n iflleyifli karfl›s›nda hay-
ranl›k duyulabilece¤i gibi tek bafl›nal›k duygusunun körükleyece¤i me-
lankolik hava da varl›¤›n› hissettirebilir. Ataol Behramo¤lu’nun “Me-
lankoli” fliiri flöyle bafllar sözgelimi:

“Ey sokaklar›nda y›llarca avare dolaflt›¤›m
‹çinde ilk aflk›m› yaflad›¤›m küçük flehir
Umutsuz akflamlar›mda sesini duydu¤um lir
Sihrinde ilk ac›y› tatt›¤›m”9

Avare, görünüflte özensiz ve da¤›n›kt›r; ama bu savruklu¤u onu
farkl› görme biçimlerine yöneltebilir; dünyaya, insanlara ve kendine
bak›fl›nda, bu yöneliflin sundu¤u imkânlardan yararlanabilir; Sait Fa-
ik’e “sorumlu avare” denilmesini de yazar›n ayr›nt›lar› görebilme gücü-
nü pekifltiren avareli¤inin yazma yetene¤iyle birleflmifl olmas›na ba¤la-
yabiliriz. Haldun Taner “Sevimli Bir Aylak” bafll›kl› yaz›s›nda yazar›n
bu yönüne iflaret ederek flunlar› söyler:

“K›rk yedi y›l, hep alargada, hep tedirgin yaflad›. Bir baltaya sap
olamamak, bir aile kuramamak, flu flu flu niteliklerle de¤il de, bu bu bu
niteliklerle yarat›lm›fl olmak, sanki bunlar pek önemli fleylermifl gibi,
onu zaman zaman üzerdi. (…)

Sait Faik’i, Sait Faik yapan, bütün o yüksündü¤ü özellikleri idi.
Aylakl›¤› idi. Okul kaçk›n› bafl›bofllu¤u idi. Hiçbir ciddi ifli ucundan
tutamayan gelgeçli¤i idi. Sonunda kendini oldu¤u gibi kabul etti.
Dünyadaki, toplumdaki hikâyeci yerini, bilinçle ald›. Burgaz çal›l›kla-
r›ndan çekti bir k›z›lc›k dal› kopard›, kalem gibi yonttu, ucunu yaflama
bat›rd› ve yazmaya koyuldu.”10
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Sait Faik’in; akflam serinli¤inde otlara t›rmanan börtü böce¤i ka-
ç›rmayan bak›fl›n›n, eserini besleyen öncelikli kaynak oldu¤u yads›na-
maz; gezip dolaflmalar›n›n arma¤an› olan gözlemleri, Haldun Taner’i
hakl› ç›karan yarat›c›l›¤a ulaflmas›n› sa¤lar; “Haritada Bir Nokta” adl›
hikâyesinin sonunda “yazmasam deli olacakt›m” demekten kendini
al›koyamamas› da önlenemez yazma tutkusuyla iliflkilidir:

“Söz vermifltim kendi kendime: Yaz› bile yazmayacakt›m. Yaz› yaz-
mak da, bir h›rstan baflka ne idi? Burada namuslu insanlar aras›nda sa-
kin, ölümü bekleyecektim; h›rs, hiddet neme gerekti? Yapamad›m.
Kofltum tütüncüye, kalem kâ¤›t ald›m. Oturdum. Adan›n tenha yolla-
r›nda gezerken can›m s›k›l›rsa küçük de¤nekler yontmak için cebimde
tafl›d›¤›m çak›m› ç›kard›m. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum
öptüm. Yazmasam deli olacakt›m.”11

Günlük hayat›n sorunlar›n›, küçük sevinçlerini, insan sevgisini
öncelikli tutarak anlatan Sait Faik’in; çal›flan, üreten insana -yapt›kla-
r› küçük, s›radan ifller de olsa- ne denli sayg› duydu¤u bilinir; bunu hi-
kâye kiflileri arac›l›¤›yla okura da hissettiren yazar›n hiçbir zaman dü-
zenli bir ifl tutmad›¤› düflünülecek olursa; tezatm›fl gibi görünen bu du-
rumun, yazar›n avareli¤inin; onu baflka bir çal›flmaya, olup biteni göz-
lemeye yöneltti¤i de söylenebilir. Bu noktada “flâneur” kavram› akla
geliyor ki Sait Faik’in “flâneur” s›fat›n› yak›flt›rabilece¤imiz bir yazar
portresi çizdi¤i düflünülebilir. “Flâneur”, Türkçe okunufluyla “flanör”
kavram› üzerinde biraz durmakta yarar görüyoruz:

Walter Benjamin’in “Pasajlar”›n› Türkçeye çeviren Ahmet Ce-
mal, “flâneur”ün; “Frans›zcada ‘avare gezinen’ anlam›n› tafl›yan” bir
sözcük oldu¤unu belirterek “… sözcük, Benjamin’de bir temel kavram
niteli¤indedir ve yaya dolafl›rken, ayn› zamanda çevre izlenimleriyle
düflünce üreten kifli anlam›nda kullan›lm›flt›r” der.12 Benjamin’in;
Charles Baudelaire’den hareketle gelifltirdi¤i bu kavram›, “Aylak
Adam” diye Türkçeye aktarmay› do¤ru bulan O¤uz Demiralp de flunu
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söylemektedir: “Benjamin’in aylak adam› belirli bir dönemin kiflisidir.
Sokaklar›n ve pasajlar›n adam›d›r. Büyük ma¤azalar›n, al›flverifl mer-
kezlerinin ortaya ç›kmas›yla aylak adam›n dönemi kapanm›flt›r. Aylak
adam bofl gezenin bofl kalfas› de¤ildir. Anamalc›l›¤a muhalif yap›da bir
entelektüeldir. Eylemi gözlem ve düflünmedir.”13

Deniz Aktan Küçük’ün ifadesiyle “modern kentin ilk ayla¤›” flâne-
ur, “sürekli bir h›z›n, geçicili¤in dünyas›nda yeni olan› kavramaya çal›-
flan; de¤iflen yaflam içinde, de¤iflimi gözlemlemeyi kendine ifl edinen”
gezgin kentlidir. Küçük de O¤uz Demiralp’in “flâneur-badaud” ayr›m›
için önerdi¤i “aylak-avare” kelimelerini kullanmay› tercih eder.14 “Ba-
daud”, “al›k al›k bofl gözlerle olup bitene bakan” anlam›n› tafl›rken,15

“flâneur”; yani “aylak”, “avare”den farkl› olarak, sahip oldu¤u bofl vak-
ti düflünerek de¤erlendiren kiflidir; “en belirleyici özelli¤i çevresini izle-
mek, gözlemlemektir. Ama bu gözleyifl bofl bir bak›nma de¤ildir, flâneur
gezip bak›n›rken düflünür, düflünce üretir.”16 Ali Artun, Baudelaire’in
“Modern Hayat›n Ressam›” ad›yla Türkçeye çevrilen kitab›na yazd›¤›
ayr›nt›l› “sunufl” yaz›s›nda “flâneur”ün “bir kent gezgini” oldu¤una vur-
gu yapar: “En ücra köflelerine kadar metropolü arfl›nlar ve modern ha-
yat›n bütün görünümlerini müthifl bir aflkla gözlemler, ay›klar ve haf›-
zas›n›n arflivine kaydeder. Kalabal›klarda bar›n›r, kalabal›klarda nefes
al›p verir, kalabal›klarla mest olur. Tebdil-i k›yafet gezer. Kimse onu fark
etmez; o ise herkesi fark eder. ‹nsan sarraf›d›r.”17 Flâneur’ün; “sürtme sa-
nat›n›n erbab›” oldu¤unu söyleyen Artun’un deyifliyle; “ifli gücü aylak-
l›kt›r, avareliktir. Ona göre insan›n aylakl›kla kazand›¤›, çal›flmakla ka-
zanabilece¤inden çok daha de¤erlidir.”18
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Almancada “flâneur”, “a¤›r a¤›r yapt›¤› yürüyüfllerde, ritmini ken-
di ayarlad›¤› ayak hareketlerinde ve ad›m kombinasyonlar›nda çevre-
ye hazla bakmay›, gördüklerinden ruhuna erinç katmay› ve bundan
pathetik bir coflkuya kap›lmay› ve sessizli¤iyle de bu yürüyüflü, bu haz
dolu yürüyüflü (Lustandern) taçland›rmay›” amaçlayan kifli anlam›nda-
d›r.19

Bu haz dolu yürüyüflleri s›ras›nda yaflad›¤› coflku, “flâneur”ün; ken-
di içinde ç›kaca¤› yolculuklara da haz›rl›kl› olmas›n› sa¤lar; sürekli d›fl
dünyay› gözleyen bak›fllar› kendi içine yöneldi¤inde duygular›n›, dü-
flüncelerini alg›lam›fl olacakt›r. Gözlem yetene¤ini söz söyleme yetene-
¤iyle birlefltiren “flâneur”ün coflup taflma anlar›ndan yararlanmas› ka-
ç›n›lmazd›r. A¤›r ad›mlarla ve rastgele yürüyüfllerinde çevreyi gözleme
imkân›na kavuflan flâneur/avare, gördüklerini entelektüel kiflili¤iyle
de¤erlendirir; gözlemleri, varl›¤›n› gelifltirirken yazma ve yaratma arzu-
sunu da harekete geçirir.

Kendilerinden önceki edebiyat›n yerleflmifl kurallar›na baflkald›-
ran Garipçiler de bu hayat›n donuk, bürokratik yaflama biçimine kimi
zaman avarelik ederek kimi zaman herkesi flafl›rtan fliirler yazarak kar-
fl› ç›km›fllard›r. Onlardaki avarelik, hayata bütünlüklü bak›fl›n ürünü
olmaktan çok, bir tür özgürleflme iste¤inin belirtisidir. Bu nedenle is-
ter “flâneur” ister “aylak” olarak adland›ral›m, avarelikleri; yaflama se-
vinci tafl›yan, serbestlik ve içten geleni yaflama arzusu bar›nd›ran bir
durufltur, denilebilir. Hayatta var olan ve o güne dek fliire pek de sokul-
mayan ayr›nt›lar› gözleyip dile getirme iste¤i de beraberinde gelecek-
tir.

Hayat›n ‹çinde Üç fiair ve “Avarelik” Görünümleri

“Toplumumuzda ozan imgesi ‘Paras›z pulsuz, iflsiz güçsüz, afl›r› duy-
gusal, açl›ktan ölen’ gibi nitelemelerle oluflagelmifltir. Buna eskiden
‘verem’ de eklenirdi ve bu hastal›k sadece açl›ktan de¤il, seviden de
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kaynaklan›r say›l›rd›. Böylece fliir - açl›k - sevi üçlüsü elbirli¤i ederek
ozan› ergeç topra¤a indirirdi.”20

Melih Cevdet Anday, “Ozan ‹mgesi” bafll›kl› yaz›s›na böyle bafllar
ve bu nitelemelere, “içkicili¤i” de eklemek gerekti¤ini vurgular. An-
day’a göre; “ozan”a bu özelliklerin kondurulmas›, gerçe¤i yans›tmaktan
çok, çevrenin ozan imgesini yans›tmaktad›r: “Paras› pulu, ifli gücü
olan, herkes kadar duygusal bir ozan bu imgeyi bozmakla çevreyi rahat-
s›z eder çünkü. Baflka bir deyiflle, insanlarda üstü örtülü olarak bulunan
avarelik, toplumu hiçe sayma, nerde akflam orda sabah, tam bir özgür-
lük gibi davran›fl ve tutumlar› ozan toplum ad›na yüklenmeli, böylece
insanlar›n ar›nmas›na yard›mc› olmal›d›r; yoksa, ‘Bu nas›l ozan!’ yergi-
si ile karfl›lan›r.”21

Melih Cevdet Anday’›n söyledikleri, toplumun “flair/ozan” alg›s›-
n› yans›t›r niteliktedir; bu alg›da, toplumu oluflturan bireylerin; kural-
lar, gelenekler, sorumluluklar gibi ba¤lay›c› unsurlar nedeniyle gerçek-
lefltiremedi¤i gizli istekleri de yer almaktad›r. Bu noktada flair portresi-
ne uygun bir görüntü vermek, fliir yazanlar, yazma u¤rafl›nda olanlar
için bir kayg›ya dönüflebilir; hatta do¤all›ktan ayr›lmak bile söz konu-
su olabilir. Anday, bir sohbetleri s›ras›nda; Sabahattin Eyubo¤lu’nun,
“Romantiklik say›lmas›ndan korkuyorum ama ben ozan›n iyi insan ol-
du¤una inanmak istiyorum” deyiflini hat›rlatarak bafllad›¤› “Ozan Ol-
mak ‹çin” bafll›kl› yaz›s›n›n ilerleyen sat›rlar›nda flunlar› söyler: 

“Ben flundan korktu¤um için Sabahattin Eyubo¤lu’na karfl› ç›k-
m›flt›m o gün: Onun böyle söyledi¤ini ozan olmaya hevesli gençler du-
yacaklar, iyi adam taklidi yapmaya bafllayacaklard›. Hadi biraz daha
ileri gideyim, nerdeyse bütün ozanlar bu taklit içindeydiler. Sözgelifli
paraya boflvermifl görünüyorlar, bütün insanlar› sevdiklerini söylüyor-
lar, ellerinde avuçlar›ndakini içkiye yat›rmay› özgeçi say›yorlard›. Da-
has› var, iyilik görüntüsünü yakalayabilmek için, olur olmaz saatlerde
tan›d›klar›n›n evlerine gitmek, onlar›n evini kendi evleri saymak da
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vard› iflin içinde, iyilik taklidi bu yönde gelifltikçe bir gün ‘bohemlik’
olup ç›k›yordu. Demek bohem olmadan ozan olunam›yordu. Geriye
bakt›¤›m›zda, sözgelifli geçen yüzy›l›n Avrupal› ozanlar› genellikle bo-
hem insanlard›. Bohemlik ise dünyaya, burjuva kurallar›na bofl vermek
anlam›na de¤il miydi? Öyleyse ozan olma hevesine düflmüfl bir genç
için tutulacak yol belli demekti; hiçbir baltaya sap olmamak koflulu da
vard› bunun içinde.”22

Melih Cevdet Anday bunlar› 1977 tarihli bir yaz›s›nda söylemek-
tedir. Garip Hareketi ilk ürünlerini 1937’de vermeye bafllam›flt›r. Ga-
rip tarz›ndaki ilk fliirler Varl›k dergisinin 101. say›s›nda yay›nlan›r; ta-
rih, 15 Eylül 1937’dir; ilk kez bir arada görünmeleri de ayn› derginin 1
Sonteflrin 1937 tarihli 104. say›s›nda gerçekleflir.23 Aradan geçen k›rk
y›l›n ard›ndan söylenenlerde öz elefltirel yönlerin bulundu¤u düflünü-
lebilir. Orhan Veli’yle Oktay Rifat 1914, Melih Cevdet’se 1915 do-
¤umludur. Yenilik ard›na düflen bu üç genç, hayatlar›n›n bahar›ndad›r
ve fliirlerinden f›flk›ran farkl›l›klar kadar davran›fllar› ile de dikkat çek-
mektedirler.

“Bizden öncekiler içinde en insafl› olanlar bile söylediklerimizi
gülümseyerek dinlerlerdi. Bu da bizi alayc›l›¤a, sululu¤a iterdi. Madem
adam hesab›na konulmuyorduk, biz de onlar›n ‘adaml›¤›’ndan vazge-
çerdik, olur biterdi. Nitekim eskilerle aram›zdaki aç›kl›k, bir fliir-yaz›n
anlay›fl› çat›flmas› olmaktan ç›k›verdi, bir yaflam biçimi z›tlaflmas› oldu.
Orhan Veli Kan›k, sadece Süleyman Efendi’nin nas›r›n› fliir konusu
yapmakla kalm›yor, Yeniflehir’deki Atatürk an›t›na konmufl çelenkler-
den birini yüklendi¤i gibi, ça¤r›l› oldu¤u eve götürüyor, ya da baloncu-
dan bütün balonlar› sat›n al›p sokak sokak dolafl›yordu. Böylece eski-
lerin gülümsemesi düpedüz gülmeye dönüflüyordu art›k. fiiirde, yaz›n-
da süreklilik sona ermiflti sanki; fliirde herhangi bir yenilik de¤ildi söz
konusu olan, bambaflka bir ozan tipinin ortaya ç›kmas›yd›.”24
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Melih Cevdet’in sözünü etti¤i bu “yaflam biçimi z›tlaflmas›”, genç
flairlerin; edebiyat ortam›n›n a¤›rbafll› havas›na ald›rmadan tak›nd›kla-
r› tav›rdan kaynakl›d›r. Hakan Sazyek’in deyifliyle “harekete ad olacak
‘garip’ nitelemesinin fliirlerine yak›flt›r›lmas›n› ister gibidirler. Garip-
senme ve yad›rganma bafll›ca amaçlar›d›r, denilebilir.”25 Bu konuda
dikkatleri en çok çekenin de Orhan Veli oldu¤unu söylemek, san›r›z
yanl›fl olmayacakt›r. Orhan Veli’yle 1941’in nisan ay›nda tan›flt›klar›-
n› söyleyen Salâh Birsel, Nisuaz’da bafllayan arkadafll›klar›na dayana-
rak y›llar sonra flairle ilgili flöyle diyecektir:

“Gerçekte Orhan Veli gözba¤c› olmasa bile ad›n› üne kavufltur-
mak için geceyi gündüze katarak planlar düzer. Bu planlar kimi zaman
Kad›köy Halkevinde yapt›¤› konuflma s›ras›nda masan›n üstüne boylu
boyunca uzanmak, kimi zaman da Ahmet Hamdi ile Sar›yer’e kay›k sa-
fas›na ç›km›flken kay›¤› devirip denize düflmek biçiminde sonuç verir.
Hele Orhan Veli, bu ikinci haber türünden olanlar›n gerçekle ilgisi ol-
mas›na ald›rmaz, sadece bu haberin gazete sütunlar›nda yeralmas›na
dikkat eder.”26

Orhan Veli’nin bu tarz davran›fllar›n›n nedenini, yapt›klar›n›; ön-
ceden planlay›p planlamad›¤›n› sorgulamak, hele de hüküm vermek
niyetinde olmamakla birlikte; flairin akl›na eseni yapma konusundaki
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s. 10-11. Fahir Aksoy, “Kürdün Meyhanesi” adl› kitab›nda, Orhan Veli’nin; Atatürk
an›t›na konmufl çelenklerden birini al›p arkadafl›na götürdü¤ü akflam› ayr›nt›l› ola-
rak anlat›r: O akflam davetlisi olduklar› Nahit Han›m, flairden çiçek getirmesini is-
tedi¤i için meyhane ç›k›fl› Ankara’n›n tek çiçekçisi Sabuncakis’e u¤rarlar. Çiçekçi-
nin kapal› olmas›na üzülen Orhan Veli’nin akl›na gelen fikir, Atatürk an›t›na kon-
mufl çelenklerden birini al›p götürmek olur: “Zile bast›k. Nahit Han›m’›n 70 yafl›n-
daki annesi, ömründe her kap›y› açt›¤›nda insanla karfl›laflm›fl, çiçek duvar›n› görün-
ce ‘Ay Nahit!.. Nahit!..’ diye seslendi. Bayg›nl›k geçirdi¤i anlafl›l›yordu. (…) Neden
sonra çelenk araland› ve Nahit Han›m göründü: Orhan’a dönerek, ‘Bu ne rezelet Or-
han böyle? fiimdi al bunu götür hemen! Sen içeri gel Fahir!’ Ben, ‘Efendim biz iki
kifli zor getirdik, o tek bafl›na götüremez,’ dedimse de, ‘Cezas›n› çeksin!’ diye yan›t-
lad›.” (Fahir Aksoy, Kürdün Meyhanesi, 2. Bas›m, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2000, s.
138) 

25 Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk fiiirinde Garip Hareketi, Türkiye ‹fl Bankas›
Kültür Yay›nlar›, Ankara 1996, s. 52.

26 Salâh Birsel, Ah Beyo¤lu Vah Beyo¤lu, 2. Bask›, Karacan Yay›nlar›, ‹stanbul 1981, s.
116.



bilinen tavr›n› hat›rlatmakla yetinebiliriz. “Al›r bafl›n› giderdi s›k›l›n-
ca, tad›na doyurmadan”27 der Sabahattin Eyubo¤lu onun için; “fliirin
garip kiflisi” olarak adland›r›r flairi; bir yaz›s›nda da flunu söyler: “‹kin-
ci Dünya Savafl› y›llar›nda Orhan Veli, o gündüzlerden güzel Ankara
geceleri içinden ç›kagelirdi birden, bir müjde gibi, saatini kendi seçe-
rek. (…) - Nerelerdeydin Orhan? - ‹fllerim vard›, ifllerim… ve gülerdi
ard›ndan o çocuksu, p›r›l p›r›l gülüflüyle. Kim sorabilirdi art›k ne iflleri
oldu¤unu. Hofl bilmiyor da de¤ildik: ‹flleri düflleriydi Orhan’›n, güpe-
gündüz gördü¤ü düfller.”28

“Flaneur” kavram› üzerinde düflünürken akl›m›za gelen ismin Or-
han Veli oldu¤unu bu noktada belirtmeliyiz; onunla ilgili an›larda da
s›kça dile getirilen yürüyüflleri, ans›z›n gidiflleri ve yine ans›z›n geliflle-
ri, “bütün sat›c›larla, bal›kç›larla, kay›kç›larla ahbap”29 olacak kadar
çevresiyle ilgilenip gözlemlerini fliire yans›tmas›, bunu düflünmemize
yol açar. Kardefli Adnan Veli’nin “Beyo¤lundan Sar›yere kadar yürüye-
rek, ›sl›k çalarak gitti¤i olurdu”30 deyifli de flairin; beraberinde m›sralar
dolaflt›rd›¤›n› akl›m›za getirmektedir. 

Oktay Rifat, 1955’in ocak ay›nda yay›nlanan bir söyleflide; yolcu-
luklarda ne düflündü¤üne dair bir soruyu “fiiir düflündü¤üm olur” diye
cevaplar.31 Melih Cevdet Anday da Ankara’dan ‹stanbul’a döndü¤ü
günlerdeki iflsizli¤inden söz etti¤i bir yaz›da flunu söyler: “Öyle yapt›m
gene, deniz k›y›lar›nda, parklarda dolaflt›m. Bu k›y›lar ve parklar için
dostça fliirler yazd›m.”32 1942-1951 y›llar› aras›nda Milli E¤itim Bakan-
l›¤› Yay›n Müdürlü¤ü’nde çal›fl›r Anday; 1951’de ‹stanbul’a döner; ifl-
sizli¤i, zorunlu bir avareli¤i beraberinde getirir, yeni fliirler yazar. Oysa
askerli¤i s›ras›nda fievket Rado’ya yazd›¤› bir mektupta flöyle demifltir:
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27 Sabahattin Eyubo¤lu, Sanat Üzerine Denemeler ve Elefltiriler, Cem Yay›nevi, ‹stanbul
1997, s. 303.

28 Age., s. 304.
29 Oktay Akbal, fiair Dostlar›m, Varl›k Yay›nlar›, ‹stanbul 1977, s. 55.
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32 Melih Cevdet Anday, Akan Zaman Duran Zaman-1, Adam Yay›nlar›, ‹stanbul 1984,
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“Bana gelince, bafl›m› kafl›maya vaktim yok. Bu hayat bu kadar didin-
meye de¤er mi, diye düflünüyorum. Ben bir parça da tenbel tenbel otu-
rup düflünmeyi, dalga geçmeyi seviyorum”;33 avarelik özlemini dile ge-
tirir bu sözler. Garip’teki fliirlerde geçen a¤açlar›, sokaklar›, duyulan
tren sesini; bu üç flairin, sokaklara, parklara, insan› do¤ayla ve d›fl dün-
yayla buluflturan mekânlara yer veriflini, yollar ve yolculuklar boyunca
yapt›klar› gözlemlerle fliire buyur ettiklerini söyleyebiliriz. 

“1914’te do¤dum. 1 yafl›nda kurba¤adan korktum. 2 yafl›mda gur-
bete ç›kt›m. Yedisinde mektebe bafllad›m. 9 yafl›mda okumaya, 10 ya-
fl›mda yazmaya merak sald›m. 13’te Oktay Rifat’›, 16’da Melih Cev-
det’i tan›d›m. 17 yafl›nda bara gittim. 18’de rak›ya bafllad›m. 19’dan
sonra avarelik devrim bafllar. 20 yafl›ndan sonra da para kazanmas›n› ve
sefalet çekmesini ö¤rendim. 25’te bafl›mdan bir otomobil kazas› geçti.
Çok afl›k oldum, hiç evlenmedim. fiimdi askerim.”34

M. fieref Özsoy’un verdi¤i bilgiye göre, Orhan Veli’nin k›sa bir
otobiyografisi olarak nitelendirebilece¤imiz bu sözleri, arkadafl› Muvaf-
fak Sami Onat’a gönderdi¤i mektupta yer al›r. fiairin, 19’unda baflla-
yan “avarelik devri”nin ilerleyen y›llarda da sürdü¤ünü düflünebiliriz.
Ankara’da PTT’de memur olarak çal›flm›fl, askerlik sonras›nda Tercü-
me Bürosu’na girmifl; ancak devaml› bir ifli olmam›flt›r; bu durum, pa-
ra s›k›nt›s›n› da beraberinde getirir. Melih Cevdet Anday, an›lar›nda
flöyle bir olay aktar›r: “Orhan Veli’nin babas› Cumhurbaflkanl›¤› Ban-
dosu flefi, sonra Radyo Müdürü rahmetli Veli Kan›k flakac› bir adamd›.
Bir gün yafll› bir dostu ile Radyoevi’nden ç›karken Orhan’a rastlar, ta-
n›flt›r›r o¤lunu yafll› dostu ile… Adam sormufl ‘Ne ifl yapar mahdum
bey?’ diye. Veli Bey’in ‘Kald›r›m mühendisidir’ demesi üzerine de, ‘Ma-
aflallah maaflallah, iftihar ettim’ sözlerini söylemifl, Veli Beyin k›s k›s
güldü¤ünü görmemifl.”35
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33 Hzl. Emin Nedret ‹flli, fievket Rado’ya Mektuplar, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul
2002, s. 127.

34 M. fieref Özsoy, Kan›k’sad›¤›m Biri Orhan Veli, 2. Bask›, Ayna Yay›nevi, ‹stanbul
2002, s. 31-32.

35 Melih Cevdet Anday, Akan Zaman Duran Zaman-1, Adam Yay›nlar›, ‹stanbul 1984,
s. 11.



Orhan Veli’yle ilgili an›larda dikkati çeken bir husus da flairin içki-
ye düflkünlü¤ünün s›kça vurgulanmas›d›r. Kardefli Adnan Veli Kan›k bu
konuda flöyle der: “Hiç durmadan günlerce flarap içebilirdi. Bununla be-
raber, ne kadar içki içerse içsin, a¤›r bafll›l›¤›n› kaybetmez, gülümseme-
sini unutmazd›. Ankarada fiükran ve Macar lokantalar›na, ‹stanbulda
nadiren Degüstasyon’a, s›k s›k da Bal›kpazar›ndaki Lâmbo’ya giderdi.

Lâmbo onun sevdi¤i dostlar›ndand›. Tepebafl›nda, sokak aralar›n-
daki meyhanelere devam etti¤i de olurdu.”36

Baki Süha Edibo¤lu da flairin içkiye düflkünlü¤ü konusunda flunu
söyler: “Orhan bilhassa son y›llarda kendini içkiye çok kapt›rm›flt›.
Akflamlar› bir sofrada mezelerle temiz temiz içmek âdetini çoktan
unutmufl, ucuz meyhaneleri birer birer keflfetmifl, (Lambo gibi) bura-
larda s›ras›na göre, mezesiz flarap, konyak, votka içmeye bafllam›flt›. Pa-
ras› oldukça gündüzleri de içiyor, fakat yemek yemek, zaman›nda uyku
uyumak ihtiyac›n› âdeta duymuyordu.”37

Söz konusu “içmek” olunca Garip’in di¤er isimleri de Orhan Ve-
li’den geri kalmaz. Oktay Rifat’›n efli Sabiha Han›m’›n flair için “Biraz
da¤›n›kt›r. Sonra içki merak›n› da be¤enmem”38 deyifli, bundand›r.
‹kinci Dünya Savafl› y›llar› içinde Orhan Veli’nin Ankara Yeniflehir’de
bir apartmanda tuttu¤u bekâr odas›nda on befl gün kadar kald›¤›n› söy-
leyen Melih Cevdet de an›lar›nda flunu anlat›r: “‹çkili döndü¤üm ak-
flamlar, karanl›k holde, merdiveni ayd›nlatacak elektri¤in dü¤mesini
bulamaz, boyuna baflka katlar›n zilini çalard›m. Bundan çok s›k›ld›¤›m
için, bir gece, karanl›kta duvara tutuna tutuna inmeye kalkt›m. Mer-
divenin afla¤› avluya bakan bofl yan›nda saks›lar vard›, bu saks›lardan
birine aya¤›m çarpt›; saks› zemin kata düfltü ve büyük bir gümbürtü ko-
pard›. Bütün apartman halk› korku ile ayaklanm›flt›. ‹fl bununla bitmi-
yor; saks› nereye düfltü ise, bu yüzden elektrik konta¤› olmufl, herkes
karanl›kta kald›.”39
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1946-1947 y›llar›na rastlayan günlerin birinde40 arkadafl› Orhan
Veli’yle Ankara’dan ‹stanbul’a giden bir trende birlikte yolculuk eden
R›fat Ilgaz, an›lar›na flu notu düfler: “… Orhan Veli, kompart›man›n
kap›s›nda göründü. Bak›fllar›yla beni ar›yordu. Elimi kald›r›nca geldi,
yan›mdaki bofl yere oturdu. Elinde büyük bir rak› fliflesi vard›. ‹stasyon-
da, geçirmeye gelen arkadafllar›, yolluk olarak getirmifl olacaklard›.
Baflka, ne çanta ne de bir paket… Bana gelene kadar onu da yar› et-
miflti.”41

Orhan Veli’yi çantas›z, valizsiz, elinde rak› fliflesiyle trene bindiren
ruh halini düflününce “avarelik devri”nin ilerleyen y›llarda da sürdü¤ü
akl›m›za gelebilir. Mehmed Kemal, flairin Ankara’dan ‹stanbul’a gidi-
flini; baflkentin “sakal koyveren bir flaire dayanma”mas›na ba¤lar; an-
nesinin Rumelihisar›’ndaki evine yerleflip otel köflelerinden kurtulma-
s›na da sevinir.42 Evlenip çocuk sahibi olmay›fl›, devaml› bir iflte çal›fl-
mamas›, trene yükü olmadan binmesini kolaylaflt›rm›flt›r, denilebilir.
‹çinden geldi¤i gibi davranmas›n› sa¤layan, ba¤lay›c› unsurlardan uzak
durmas›d›r; ama bunun da bir bedeli oldu¤u söylenebilir. 

“Macera peflinde sürten yorgun rüzgâr,
Bir serserisin ki her yerden kovarlar,
S›¤›naca¤›n gizli bir yuvan m› var,
Üzerinde bir dal›n, bir dalgan›n?”43

Orhan Veli’nin P. B. Shelley’den çevirdi¤i “Dünyan›n Avareleri”
fliirinin üçüncü ve son bölümü bu m›sralarla örülüdür ve 19 Mart 1946
tarihli Tercüme’de yay›nlan›r. fiair, söz konusu tren yolculu¤uyla ayn›
döneme rastlayan çevirisindeki “rüzgâr”da kendinden bir fleyler bul-
mufl mudur, bilemeyiz. fiu da var ki yaz›p söylediklerinin kendi gerçe¤i
olup olmad›¤› yerine onun neyi anlatmak istedi¤i üzerinde yo¤unlafl-
mak, daha do¤ru olacakt›r.
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40 R›fat Ilgaz, Yozgat Bo¤azl›yan’a 1946’n›n kas›m ay›nda tayin edilir; iki ay sonra da
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42 Mehmed Kemal, Ac›l› Kuflak, Toplum Yay›nlar›, Ankara 1967, s. 18.
43 Orhan Veli, Çeviri fiiirler, Adam Yay›nlar›, ‹stanbul 1990, s. 43.



Orhan Veli’nin ölümünün ard›ndan yazd›¤› bir yaz›da flöyle der
Oktay Rifat: “Üç kafadar, çocukluktan delikanl›l›¤a el ele geçtik. Dün-
ya nimetlerini bir arada tatt›k. fiiir bizim için yaflamaktan ayr› bir fley
de¤ildi. Hayalimizi, duygular›m›z›, düflüncemizi ortaklafla kulland›k.
Bu macerada da el ele yürümek bizi birbirimize büsbütün ba¤lad›.”44

Garip Hareketi’nin üç flairi, gençlik y›llar›n› bir arada geçirmifl; ayn›
dergi sayfalar›nda bir arada görünmekle bafllayan yol arkadafll›¤›n› or-
tak bir kitapla pekifltirmifllerdir; bu birliktelikleri s›ras›nda gençli¤in
de verdi¤i coflku içinde, kimi zaman yad›rganan hareketleriyle dikkat
çekmifller kimi zaman da avarece tav›rlar sergilemifllerdir. Bizim, an›-
lardan hareketle yukar›da yapmaya çal›flt›¤›m›z, baz› hayat sahneleri
eflli¤inde onlar›n bu yönlerini yans›tma çabas› olarak de¤erlendirilebi-
lir.

Garip’çe Bir Avarelik

Orhan Veli “fiiir Hakk›nda Düflünceler”de flunu söylemektedir:
“Bugünkü dünyay› dolduran insanlar yaflamak hakk›n› mütemadî bir
didiflmenin sonunda bulmaktad›rlar. Herfley gibi fliir de onlar›n hakk›-
d›r ve onlar›n zevkine hitap edecektir. (…) Mesele bir s›n›f›n ihtiyaç-
lar›n›n müdafaas›n› yapmak olmay›p sadece zevkini aramak, bulmak
ve sanata hâkim k›lmakt›r.”45 Orhan Veli toplumu oluflturan ço¤unlu-
¤un zevkini göz önünde tutan bu anlay›fl›n› sürdürür. 16 Temmuz 1946
tarihli bir yaz›s›nda da anlatmaya dayal› eserlerde yer alan kahraman-
lar içinde en çok yaflayacak olanlar›n “kalabal›¤a benzeyen, ço¤u za-
man alelade olan, iyilikleriyle, kötülükleriyle, basitlikleri, aptall›klar›
ve kurnazl›klar›yla iflleri, güçleri ve avarelikleriyle, gündelik dertleri ve
al›flveriflleriyle, has›l› her fleyleriyle dünyadan olan kahramanlar” oldu-
¤unu söyler.46 “Garip”teki fliirler de günlük, s›radan olay ve durumla-
r›n, çeflitli duygular›n, “kalabal›k”tan insan hallerinin, ço¤unlu¤un an-
layabilece¤i biçimde yans›t›ld›¤› fliirlerdir. Yaflama sevinci; hayata ve
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do¤aya duyulan hayranl›k; çocukluk; ‹kinci Dünya Savafl› ile aflk ve
ölüm gibi fliirimizin vazgeçilmez temalar› yan›nda as›l dikkat çekici
olan s›radan insanlar›n yaflay›fl›n›n fliir yoluyla anlat›lmas›d›r; bu yafla-
y›flta “avarelik” de insana dairdir ve anlat›lmal›d›r. fiu da var ki bu fli-
irlerdeki avarelik temas›n›; daha çok yaflama sevincinin, do¤aya ve
dünyaya duyulan hayranl›¤›n dile getirildi¤i fliirlerde, özellikle de an-
lat›c› figürün edas›nda buluruz.

“Çamafl›r as›l› ipte
Duran küçük serçem
Bana ac›yarak m› bak›yorsun?
Halbuki ben güneflin 
Ve ilk beyaz yapraklar›n alt›nda
Senin uçuflunu seyredece¤im.”47

Melih Cevdet “Garip”te yer alan ilk fliiri “Serçe”de böyle söyler.
Yaflama sevinciyle bakt›¤› dünyan›n her günkü do¤al görüntüleri kar-
fl›s›nda duydu¤u heyecan aflikârd›r. Küçük bir serçenin hareketleriyle
meflgul olabilmenin, günlük telafllara kendini kapt›rmayan “avare”nin
yapabilece¤i bir ifl oldu¤u düflünülebilir. Hayat›n güzelli¤inin, kendine
has ritminin fark›nda; gözlemcisi oldu¤u her fleyin sürekli de¤iflti¤inin
flaflk›nl›¤›n› duyan ve bundan zevk alan bir avarenin bak›fl›n› yans›t›r
fliir.

“Yaflama sevinci”, Garip hareketinin fliire getirdi¤i yeni temalar
aras›ndad›r. Hakan Sazyek, “hayat› sevinçle yaflama arzusunun Garip
fliirinde ana tema niteli¤ine ulaflmas›”n›n, “‹kinci Dünya Savafl›n›n
yol açt›¤› belirsiz ve karamsar ortama ve onun bireylerde yaratt›¤›
psikolojik çöküntüye dolayl› bir tepki olarak de¤erlendirilmesi” ge-
rekti¤ini vurgular. Sazyek, hareketin ilk evresine ait fliirlerde dikkati
çeken bir di¤er teman›n da “hayat, çevre, do¤a ve evren karfl›s›nda-
ki hayranl›k ve flaflk›nl›k” oldu¤unu söyler.48 Sazyek’in de belirtti¤i
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üzere bu teman›n “yaflama sevinci” temas› ile yak›n bir iliflkisi söz ko-
nusudur.

Oktay Rifat’›n “Peyizaj” fliiri flöyledir:

“Küçük bir lavanta çiçe¤i,
Sar›fl›n ar›
Ve nâmütenahi gelincik.
Düflünmeden sevdi¤imiz bu anda
Birden bire bafll›yan gökyüzü.”49

Yaflama sevincinin, hayat› olumsuzlaflt›ran fleylerin karfl›s›nda tu-
tunacak bir dal oldu¤unu düflünürsek olumlu fleyleri öne ç›karma ve
güzellikleri dile getirme çabas›n›n nedeni de anlafl›labilir. Avarelik, bu
noktada yaflama sevinci duyman›n bir yolu olarak görülebilir. Garip’te-
ki fliirlerin pek ço¤unda elleri ceplerinde, ›sl›k çalarak dolaflan; bu ara-
da hayat› güzel k›lan ayr›nt›lar› görüp anlatmay› seçen bir insanla bafl
bafla buluruz kendimizi. Orhan Veli’nin “Ne Kadar Güzel” fliirine ba-
kal›m:

“Çay›n rengi ne kadar güzel;
Sabah, sabah;
Aç›k havada.
Hava ne kadar güzel!
O¤lan çocuk ne kadar güzel!
Çay ne kadar güzel!”50

Bu fliirlerde gezinen avare, yaflama sevinciyle dolu olmas›n›n ya-
n›nda kanaatkârd›r da. Azla yetinen, sahip olduklar›yla mutlu olma-
s›n› bilen biridir karfl›m›zdaki. ‹kinci Dünya Savafl› öncesinde ve sa-
vafl y›llar›nda yaflanan sorunlar›n a¤›rl›¤›na dayanabilmek, bilinmezli-
¤in getirdi¤i tedirginli¤i aflmak için yaflama sevincine, avareli¤e sar›-
l›r. Dünyada onca dert varken elindekinin k›ymetini bilir; do¤an›n,
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yaflad›¤› çevrenin her halinden, küçük fleylerden mutlu olmay› bildi¤i
gibi:

“Potinlerime ve paltoma 
Teflekkür ederim.
Teflekkür ederim ya¤an kara,
Bugüne, bu sevince..
Kara bast›¤›m için flükür;
fiükür, gökyüzüne ve topra¤a;
‹smini bilmedi¤im y›ld›zlara,
Suya ve atefle hamdolsun!”51

Kanaatkâr olup güzelliklerin fark›na varabilmek; avarece duygula-
r›, durumlar› beraberinde getirebilir. Çevresine dikkatle bakan ve on-
da yo¤unlaflan birinin sorumluluklar›ndan ve iflten güçten bir nebze de
olsa ar›nmas› gerekir çünkü. Oktay Rifat’›n yukar›da aktard›¤›m›z “fiü-
kür” fliirinin hemen ard›ndan ve onunla ayn› sayfada “Garip”te yer
alan “Hayranl›k” fliiri flöyle:

“Ne güzel enseyi geçmemesi saçlar›n,
Aln›m›zda bitmesi;
Tane tane olmas› kirpiklerin,
Tel tel olmas› kafllar›n!
Ne güzel insan yüzü,
Elmac›k kemi¤i ve on parmak!
Ya dünyam›z.. Bütün bu mevsimler,
Bulutlar, telli kavak ve Istanbul!”52

Orhan Veli, “Oktay Rifat’›n Kitab›” bafll›kl› yaz›s›nda; “yeni flairin
belirli özelliklerinden birinin de dünyaya ba¤l›l›k, hayata ba¤l›l›k ol-
du¤u söylendi” diyerek Oktay Rifat’›n “fiükür” ve “Hayranl›k” fliirleri-
nin bu ba¤l›l›¤› aç›k flekilde ortaya koydu¤unu söyler: “Oktay Rifat’›n
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pek çok fliirinde hissetti¤imiz bu ba¤l›l›¤›, ‘Ekmek ve Y›ld›zlar’ fliirinde
yahut da ‘‹skele’ fliirinde daha incelmifl bir halde buluyoruz” diye de
ekler.53

Orhan Veli’nin sözünü etti¤i kitap, Oktay Rifat’›n; “Yaflay›p Öl-
mek Aflk ve Avarelik Üzerine fiiirler” adl› kitab›d›r. 1945’te Nebio¤lu
Yay›nevi’nce,54 1946’da Marmara Kitabevi’nce ve Nurullah Berk’in çi-
zimleriyle bezeli olarak yay›nlanan kitapta, daha önce “Garip”te yer
alan fliirlerin tamam›n› buluruz. Orhan Veli’nin and›¤› fliirler de -“‹s-
kele” d›fl›nda- daha önce “Garip”te yer alm›flt›r ve flairin belirtti¤i gibi
“dünyaya ve hayata ba¤l›l›k” bu fliirlerin özünü oluflturur.55

“Hem tesbih satar›m
Hem kâ¤›t oynar›m
Hem de zurna dinlerim
Çalan olursa.
S›k›nt›ya gelemem,
Avareyim, avare.”56
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nün ard›ndan yazd›¤› “Uzaklara Gidiyordu, Yetiflemedim…” bafll›kl› yaz›s›nda (1
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ya ve bu ‘yaflamak’ sözcü¤ünün/kavram› içine giren her fleye (her insana, her duru-
ma, her cisme, her ana, her zaman parças›na) duyulan hayranl›ktan söz ediyo-
rum…” (Zeynep Oral, Sözden Söze, Cem Yay›nyevi, ‹stanbul 1990, s. 101)
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Oktay Rifat’›n ilk kez “Garip”te yay›nlanan “Zurna” fliiri böyledir
ve Orhan Veli, fliir için “ayn› halet, bir avarelik havas› içinde anlat›-
l›r” der. Hayata ba¤l›l›kt›r söz konusu olan; ama “bu fliir avarelik fliiri
de¤ildir. Sefil ihtiyaçlar› karfl›lama pahas›na, sefil ifllere mahkûm edil-
mifl, avareli¤e hasret bir halk çocu¤unun, halk a¤z›yla ve halk içinde,
avunmak için söyledi¤i birkaç sözdür.”57 Orhan Veli’nin bu sözleri, “se-
fil ihtiyaçlar› karfl›lama pahas›na, sefil ifllere mahkûm edilmifl” olma-
n›n yol açt›¤› duygu durumu, Oktay Rifat’›n bir baflka fliirini, “Tecel-
li”yi hat›rlat›r:

“Nedir bu benim çilem!
Hesap bilmem
Muhasebe memuruyum.
En sevdi¤im yemek imam bay›ld›
Dokunur.
Bir k›z tan›r›m çilli
Ben onu severim
O beni sevmez.”58

Her sabah ayn› soka¤a bak›p ayn› havay› solumak ve her gün ay-
n› yolu yürüyerek ayn› iflyerine gitmek, ayn› iflleri yapmak; akflam, yi-
ne ayn› yolu kat edip eve yorgun gelmek, ayn› geceye sar›lmak; toplu-
mun onaylad›¤›, sorumluluklar›na s›k› s›k›ya ba¤l› insan tipinin katla-
nabilece¤i eylemler bütünüdür. Avare ya da avareli¤e yatk›n insan›n
sürgit ifllerden s›k›l›p bunalaca¤›, olmas› gerekenden baflka türlü bir ya-
flama iste¤i duyaca¤› muhakkakt›r.

“Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada al›flt›m,
Böyle havada âfl›k oldum;
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Eve ekmek ve tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
fiiir yazma hastal›¤›m
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.”59

Orhan Veli’nin “Güzel Havalar” fliirinde görüldü¤ü gibi, avare-
nin; ba¤lay›c› unsurlardan kaç›nma iste¤i, anlafl›lmas› kolay bir istek-
tir. fiair, “evkaftaki memuriyetten istifa” edifli, “güzel hava”yla iliflki-
lendirir. “Tütüne al›flmak”, “âfl›k olmak”, “eve ekmek ve tuz götürme-
yi unutmak” eylemlerinin de sorumlusu tutulan “güzel havalar”, flairin;
“fliir yazma hastal›¤›”n›n nüksetmesine de sebep olur. Bütün bu durum-
lar›n asl›nda bir hoflnutsuzluk yaratmad›¤› aç›kt›r; flairin “mahvolmak”
kelimesini seçiflte, toplumun genel geçer kurallar›n› düflündü¤ü söyle-
nebilir.

Orhan Veli’de avarelik ilk filizlerini daha çocuklukta vermifltir.
Haminnesiyle ç›kt›¤› hayal yolculuklar›n›n birinde, Robenson’u ›ss›z
adadan kurtarmak istemifl olsa da sonradan, kendini ›ss›zl›kta buldu-
¤unda bu iste¤inden vazgeçecektir; s›n›rlamalardan, k›s›tlamalardan
uzak yaflama özlemini Güliver’in hayat›nda b›rakmayacak ve yetiflkin-
li¤inde, çocukluktan getirdi¤i düfllerini arzuya dönüfltürecektir. “Ro-
benson” fliirinde flöyle der:

“Haminnemdir en sevgilisi
Çocukluk arkadafllar›m›n 
Zavall› Robenson’u ›ss›z adadan 
Kurtarmak için çareler düflündü¤ümüz
Ve birlikte a¤lad›¤›m›z günden beri
Biçare Güliver’in
Devler memleketinde 
Çektiklerine.”60
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Yine çocuklu¤unda hayalci oyunlar›n› gerçe¤e dönüfltürmek için
çabalayacak ve ilk at›l›mlar›n› kargalarla paylaflacakt›r: 

“Kargalar, sak›n anneme söylemeyin!
Bugün toplar at›l›rken evden kaç›p 
Harbiye Nezaretine gidece¤im.”61

“Bayram” fliirine böyle bafllayan flair, bu avareli¤ini annesine söy-
lememeleri karfl›l›¤›nda çocukluk dünyas›n›n en de¤erli nesnesi olan
z›pz›plar›n› kargalara vermeye raz› görünmekte; macunlar›, simitleri,
horoz flekerlerini önlerine sermektedir. 

Hakan Sazyek’in ifadesiyle “Türk fliirinde çocu¤un anlat›c› figür
kimli¤iyle görünmesi, ilk kez Garip hareketiyle gerçekleflir.”62 Ço-
cuklu¤a, hayat›n en sorumsuz, kayg›lardan uzak dönemine -zor flart-
larda geçse de- kaçmak, bir s›¤›nma ihtiyac›n›n belirtisi olmakla bir-
likte; çocuklu¤un, ömrün en avarece geçen dönemi oluflu da akla gel-
mektedir.

Gitme, uzaklaflma iste¤i “Garip”teki birçok fliirde yans›t›lan bir
duygu halidir. Melih Cevdet’in “Noktürn” fliiri flu m›sralarla bafllar me-
sela:

“Bu gece bafl›m› al›p gidece¤im
Ya¤murun bitti¤i yere.
Oray› çocuklu¤umdan beri merak ediyorum.”63

Avarenin ulaflmak istedi¤i yerin, ulafl›lmaz bir yer oldu¤unu dü-
flündürür bu m›sralar. Gitme iste¤ini sadece bilinmeze duyulan bir me-
rak da körüklemez; bazen eylemin kendisidir önemli olan, var›lan yer
neresi olursa olsun.

Melih Cevdet, “Bir Misafirli¤e” fliirinde flöyle der: 
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“Bir misafirli¤e gitsem,
Bana temiz bir yatak yapsalar; 
Her fleyi, ad›m› bile unutup

Uyusam”64

Baflka bir yatakta uyumay› istemek, bir kentten baflka bir kente ya
da bilinmeze gitmenin hayaldeki dönüflümüdür. Sokaklar›n, parklar›n,
limanlar›n, baflka flehirlerin söz konusu edildi¤i fliirlerde d›fl dünyaya
ait pek çok unsur vard›r. ‹çerisi, kapal› mekânlar söz konusu oldu¤un-
da da gitme arzusuyla; hatta eylemin kendisiyle karfl›laflabiliriz. Orhan
Veli’nin “Hicret” fliirinin ilk k›sm› flöyledir:

“Damlara bakan penceresinden
Liman görünürdü
Ve kilise çanlar›
Durmadan çalard›, bütün gün.
Tren sesi duyulurdu yata¤›ndan
Arada bir
Ve geceleri.
Bir de k›z sevmeye bafllam›flt›
Karfl› apartmanda.
Böyle oldu¤u halde
Bu flehri b›rak›p
Baflka flehre gitti.”65

fiiirde evin penceresinden görünen liman, yatarken duyulan tren
sesi de gitmek eylemini akla getirir. Pencere, baflka bir evrene aç›lan
büyük bir kap›d›r ayn› zamanda. Gitme arzusuna, sevilen bir kad›n›n
varl›¤›n›n bile engel olamad›¤› görülür.

Bu bir yerlere gitme, uzaklaflma iste¤inin “yürüme” eylemini ça¤-
r›flt›rd›¤› söylenebilir. Yürümekse, avarenin öncelikli eylemlerinden
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biridir. Melih Cevdet, üç ay hasta yatt›ktan sonra aya¤a kalkan bir in-
san›n ruh halini yans›tt›¤› “Yeni Bafltan” fliirinde iki fleye vurgu yapar;
sa¤l›¤a kavuflmak, bu iki fley için sevindiricidir: 

“fiimdi ne güzel, yeni bafltan
Yürümeye ve sevmeye bafllamak!”66

Orhan Veli de “Bafl a¤r›s›”n›n ikinci bölümünde flunu söyler:

“fiimdi evime girsem bile 
Biraz sonra ç›kabilirim
Madem ki bu esvaplarla ayakkaplar benim
Ve mâdem ki sokaklar kimsenin de¤il.”67

Yürümek, sokakta olmak, d›fl dünya ile ba¤› güçlendiren eylemler-
dir; anlat›c›n›n d›flar›da olup bitene kat›lmas› da her zaman gerekli de-
¤ildir; bazen yaln›zca gözlemleriyle yetinir. Yapra¤›n rengi, tavla oyna-
yanlar de¤iflir; çocu¤un reçelli ekme¤i biter; bu sürekli de¤iflen fleyler
karfl›s›nda duyulan heyecan, gözlemcinin fark etti¤i ayr›nt›larla fliire
yans›r. Bu fliirlerdeki avarelik, biraz da gözlemcilik gere¤idir, denilebi-
lir. 

Sonuç

Cumhuriyet sonras› Türk fliirinin dönüm noktalar›ndan birini
oluflturan Garip Hareketi, toplumsal dalgalanmalar›n edebiyata yans›-
mas›n›n ve s›radan insan›n yaflay›fl›n› anlatma iste¤inin bir sonucudur. 

‹kinci Dünya Savafl›’na rastlayan y›llar›n tedirginli¤i ve belirsizlik
ortam› içinde; kiflinin, derinden hissedip alg›lamakla birlikte, kendini
toplumdaki sorunlar›n d›fl›nda tutma arzusuna da ba¤l› olarak; çocuk-
lu¤a, yolculu¤a yönelmesi biçiminde kendini gösteren uzaklaflma e¤ili-
mi; bu fliirlerde karfl›laflt›¤›m›z bir duygu halidir. Bu uzaklaflman›n yol
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açt›¤› avarelik, savafl ve toplumsal sorunlar karfl›s›nda hissedilen bir fley
yapamama duygusuyla, bir tür çaresizlikle pekiflir. Yaflama sevincinin,
hayata ve dünyaya duyulan hayranl›¤›n dile getirildi¤i fliirlerin bir k›s-
m›nda ve yine, günlük ifllerle u¤raflan s›radan insanlar›n yaflay›fl›n› yan-
s›tan fliirlerin baz›lar›nda “avarelik”, insana ait bir yönelim olarak or-
taya ç›kar. 

Bu yönelifl, gerçeklerden kaçmaktan çok bir tür karfl› koyufltur,
ayakta kalma u¤rafl›d›r; durdurulamayan bir savafl›n korkusunu alaya
alarak, onu önemsemez görünerek alt etme çabas›d›r. Avare ruh hali-
nin ve bunu dile getiren Garip fliirinin bize iletmek istedi¤i budur.
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Konak Hayat›n›n Mirasyedi Sakinleri ve Varoluflçu 
Bir Aylak: Melih Cevdet Anday’›n Aylaklar Roman›

‹brahim Özen*

Girifl

Türk edebiyat›nda Orhan Veli ve Oktay R›fat’la birlikte Garip
ak›m›n›n öncülü¤ünü yapan ve fliirleriyle ön plana ç›kan Melih Cev-
det Anday, uzun sanat hayat› boyunca fliir, tiyatro oyunu, deneme ve
roman türünde eserler vermifltir. Anday’›n romanc›l›¤› flairli¤inin göl-
gesinde kalmas›na ra¤men 1965 y›l›nda yay›mlad›¤› Aylaklar adl› ro-
man› dikkate de¤erdir. 

Aylaklar roman›, II. Abdülhamit’in Eczac›bafl›lar›ndan fiükrü Pa-
fla’n›n Erenköy’de yapt›rd›¤› bir konakta geçer. fiükrü Pafla’n›n ölmesi
üzerine k›z›, mirasç›s› ve ailenin reisi olan Leman Han›m, kocas› Da-
vut Bey, büyük k›zlar› Mürflide, ölen k›zlar› Pakize’nin kocas› Galip
Bey, torunlar› Muammer, Muammer’in kar›s› Ayla, Muammer’in arka-
dafl› fiükrü, Davut Bey’in arkadafl› Dündar Bey, Galip Bey’in kuzeni
Nesime, evin ifllerini yapan Melahat ve aflç› bir arada yaflar. Görüldü-
¤ü üzere, “hepsi haz›r yiyen aylak insanlardan oluflan bu ailenin çev-
resi kendileri gibi yaflayan asalaklarla çevrili”dir.1 Bu konakta topla-
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nan insanlar çal›flmaz ve Leman Han›m’›n eline bakarak ömürlerini
geçirir. 

Aylaklar roman›nda; aylakl›k, ahlakî çöküntü, çocuk yetifltirme-
deki bilgisizlik, boflanmayla sonuçlanan evliliklerden yola ç›karak aile
kurumundaki bozulmaya ve yozlaflmaya elefltirel bir yaklafl›m sergilen-
di¤i görülür.2 Bununla birlikte, Osmanl› Devleti’nin son dönemlerin-
de yaflayan siyasî kiflilere yönelik elefltiriler ve Osmanl› döneminde ye-
tiflen nesille Cumhuriyet dönemi neslinin karfl›laflt›r›lmas› da dikkat
çeker. Ancak, “öncelikle ad›n›n iflaret etti¤i, sonra da figürlerinin yan-
s›tt›¤› üzere Aylaklar’da, aylakl›k tema olarak öne ç›kar.”3 Bu bak›m-
dan roman›n ad›yla da müsemma olan aylakl›k çal›flmam›zda konu ola-
rak ele al›nm›flt›r. 

Aylak, “iflsiz, bofl gezen, avare”4 anlamlar›na gelmektedir. Türk
edebiyat›nda aylak tipler, Tanzimattan bafllayarak siyasî, sosyal ve kül-
türel flartlar›n etkisiyle farkl› görünümler ve özellikler kazanarak de¤ifl-
mifl yeni flekiller alm›flt›r. Çal›flmam›z›n boyutlar›n› aflmadan aylak ti-
pinin Türk edebiyat›ndaki geliflim serüveni üzerinde duracak olursak,
bu tipi s›ras›yla züppe, kalabal›klar içinde yaln›zl›¤› yaflayan ‘lüzumsuz
adam’, varoluflçu felsefenin tesirinde kalan, aray›fl içindeki insanlar›n
çerçevesinde düflünebiliriz. 

Türk roman›nda aylak tipler, genel olarak, Tanzimat’tan itibaren
züppelik çerçevesinde flekil alm›flt›r. Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun
Bey ile Rak›m Efendi roman›ndaki Felatun Bey, Hüseyin Rahmi Gür-
p›nar’›n fi›k roman›ndaki fiat›rzade fiöhret Bey, Halit Ziya Uflakl›gil’in
Aflk-› Memnu roman›ndaki Behlül, Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun
Kiral›k Konak roman›ndaki Seniha bu tipe örnek verilebilir.5 Türk ro-
man›nda bu tipler, do¤u-bat› karfl›laflt›rmas› çerçevesinde, bat›y› tam
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olarak idrak edememifl, gösterifle merakl›, çal›flmayan ve çal›flmay› sev-
meyen, cahil ancak bilgili görünmeye çal›flan züppe insanlar olarak
karfl›m›za ç›kar. 

Aylak tipi, Sait Faik Abas›yan›k’la birlikte büyük flehirde kalaba-
l›klar içinde yaln›zl›¤› yaflayan, hayat› gözlemleyen, iflsiz güçsüz dola-
flan, ‘lüzumsuz adam’ görünümündeki bir aylak tipine do¤ru yönelmifl-
tir. Sait Faik’in “eserlerindeki temel güç (etimon spirtüel) bu yaln›zl›k
duygusudur.”6 Sait Faik, bu duygudan kurtulmak için ‹stanbul’u kar›fl
kar›fl gezer, aylak aylak dolafl›r, bu memleketin insan›n›, ‘küçük insan’›,
hikâyelerine konu eder. Sait Faik, ‹stanbul ile ilgili hikâyelerinde “bu
büyük flehrin ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu düflündürmekte; onun ya-
flayarak bu flehri çeflitli yönleriyle tan›d›¤›n›; flehrin sahne oldu¤u fark-
l› olaylar ve bar›nd›rd›¤› insanlarla âdeta bütünleflti¤ini hissettirmek-
tedir.”7

Türk roman›nda aylak tipi, “II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan yeni
anlamlar edinerek, kentin bo¤untusuyla birlikte karamsarl›¤› ön plana
alm›fl bir aylakl›k hali üzerinden daha ‘bireysel’ ve ‘varoluflçu’ bir bo-
yut kazanarak, daha karmafl›k bir karaktere sahip”8 olmufltur. 1940’l›
y›llar›n sonras›nda aylakl›¤›n izlerine rastlanan roman karakterlerine
Sabahattin Ali’nin ‹çimizdeki fieytan’›ndaki Ömer, Peyami Safa’n›n
Matmazel Noraliya’n›n Koltu¤u’ndaki Ferid, Attila ‹lhan’›n Sokakta-
ki Adam’›ndaki Hasan örnek olarak verebilir. Bu karakterlerin ortaya
ç›kmas›nda, edebiyat›n bireye ve geliflen psikolojinin insan›n bilinçal-
t›na yönelmesinin büyük etkisi bulunmaktad›r. Gerçek manada aylak
karakterinin ortaya ç›kt›¤› ilk roman ise Yusuf At›lgan’›n 1959 tarihli
Aylak Adam roman›d›r.9 1940-1960’l› y›llar› aras›nda yay›nlanan ro-
manlardaki aylakl›k görünümü genel olarak flu flekilde tespit edilmifl-
tir: 
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“Kurgulanma amac›, ifllevi ne olursa olsun dönem romanlar›n›n
aylaklar› flehrin sokaklar›nda amaçs›zca dolanan, seyreden, d›flar›dan
bakan, ba¤lanmayan, yerleflmeyen, kendi d›fl›ndakileri ‘ötekiler’ olarak
kodlay›p yarg›lasa da herhangi bir inanca, fikre, büyük bir ülküye sa-
hip olman›n saçmal›¤›na inananlard›r. Onlar, boflta gezen, çal›flmayan,
iradesini hiçleyen, s›k›lan ve bunalan, yaflam›n anlams›zl›¤›n›n ve se-
çim yapman›n yükünü her an omuzlar›nda hisseden, sürekli bir aray›fl
içinde olan ama bu aray›fllardan da usanan karakterlerdir.”10

Bireyselli¤in ön planda oldu¤u varoluflçu bir çizgide geliflen aylak-
l›k, Türk roman›nda 1960 y›l›ndan sonra da devam etmifltir. 1965 y›-
l›nda yay›mlanan Melih Cevdet’in Aylaklar roman›nda yukar›daki ay-
lakl›k halini destekleyici; s›k›lan, hayat›n anlams›zl›¤› karfl›s›nda buna-
lan, boflta gezen, sürekli bir aray›fl içinde olan Muammer’i görmek
mümkündür. Konakta yaflayan di¤er bireylerin yaflam flekillerinde ise
züppeli¤i an›msatan bir aylakl›k görülür. 

‹ki Tip Aylakl›k

Aylaklar roman›nda yer alan kahramanlar haz›r yiyici ve mirasla
geçinen tiplerdir. Öyle ki konakta kalan hiç kimse çal›flmaz, fiükrü Pa-
fla’dan Leman Han›m’a kalan mirasla geçinir. Ayn› zamanda, roman-
daki “her bir figür, roman›n bask›n temas› olan aylakl›¤› güçlendirecek
bir biçimde çizilmifltir.”11

Leman Han›m, fiükrü Pafla kona¤›n›n maddi ve manevi bütün so-
rumlulu¤unu omuzlar›na yüklenmifltir. Evde kalan di¤er kiflilere kona-
¤›n maddi durumundan bahsetmez, kendi çabas›yla kona¤› geçindir-
meye çal›fl›r. Herhangi bir iflte çal›flmaz, tek iste¤i konakta yaflayanla-
r›n mutlu ve huzurlu olmalar›d›r. Kocas› Davut Bey, zengin bir ailenin
o¤lu oldu¤u halde uzak hayaller peflinde koflmaktan bütün miras›n› ye-
mifltir. Bu uzak hayaller ise kanser araflt›rmalar› fonu kurma, dumans›z
sigara icat etme, Argo gemisinin yolunu izleyerek Alt›n Post’un bulun-
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du¤u yere varabilme ve Yufla tepesine Fatih Sultan Mehmet’in heyke-
lini dikmektir. Ölen k›zlar› Pakize’nin kocas› ve kona¤a içgüvey olarak
gelen Galip Bey de çal›flmaz. Leman Han›m’›n kendisine verdi¤i para-
y› da gizli olarak biriktirir. Di¤er k›zlar› Mürflide, içki içip sürekli sar-
hofl dolaflmas›, kap› dinlemeye merak› ve ifle yaramazl›¤› ile karikatüri-
ze edilmifl bir tiptir. 

Davut Bey’in arkadafl›, meflrutiyet ihtilalcisi olan Dündar Bey, ye-
me, içme, e¤lenme peflindedir ve hat›ralar›yla yaflar. Davut Bey’le Le-
man Han›m’›n torunu Muammer, avukat oldu¤u halde kona¤›n di¤er
bireyleri gibi çal›flmaz. Ayla, Türkoloji’de okuyan idealist bir genç k›z-
d›r, ancak Muammer’in evlenme teklifi üzerine bütün ideallerini bir
köfleye b›rak›r ve ev han›m› olur. Üniversiteyi yar›da b›rakm›fl olan,
kimseyi be¤enmeyen Muammer’in arkadafl› fiükrü de konakta kal›r ve
çal›flmaya karfl› ç›kar. Film flirketlerine senaryo yazar ve sürekli bir der-
gi ç›karma hayalindedir. Muammer’in kuzeni Nesime ise mutlu ve hu-
zurlu yuva kurmak için çabalayan bir kad›nd›r. Di¤erlerinin tersine, bir
meslek sahibi olmay› ve kendi ayaklar› üzerinde durmay› istemifltir an-
cak bunu baflaramam›flt›r. “Gelecekten endiflelenen ve harekete geç-
meyi düflünen tek figür olarak Nesime’nin belirmesi sebepsiz de¤ildir.
Hayat›n içinden gelen Nesime, gerçeklerin fark›ndad›r; bir hayal âle-
minde yaflayan di¤erleri ise ne hayat› tan›makta ne de gerçeklerin far-
k›na varabilmektedir.”12

Aylaklar roman›ndaki kahramanlar›n bir arada, uyum içinde ya-
flamas›n› sa¤layan pek çok unsur bulunmaktad›r. Bunlardan en önem-
lisi hepsinin de çal›flmayan, avare, aylak insanlar olmalar› ve varolufl-
lar› üzerinde herhangi bir düflünceye sahip olmay›p günlerine gün et-
meleridir. Bununla birlikte; haz›r yiyici olmalar›, sorumluluktan kaç-
malar›, e¤lenmeyi sevmeleri, içkiye olan düflkünlükleri bu ortak yön-
lerdendir. Kahramanlar aras›ndaki farkl›l›klar ise nesil boyutunda or-
taya ç›kar. Eski nesli temsil eden Leman Han›m, Davut Bey ve Dün-
dar Bey hayattan zevk alarak dolu dolu yaflayan, hayattan beklentisi
olan umutlu insanlard›r. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda do¤an, yeni nes-
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li temsil eden baflta Muammer olmak üzere fiükrü, Galip Bey, Ayla,
Nesime ve Mürflide ise hayat›n anlams›zl›¤› ve bo¤uculu¤u karfl›s›nda
ezilmifl, mutsuz ve karamsard›r. Bu neslin aylakl›¤› “beklenti duyma-
mak, gelece¤e inanmamak ve umutsuzlukla ilgilidir.”13 Ancak, hayata
karfl› umutlu veya umutsuz her iki nesli temsil eden kahramanlar da
paras›z, iflsiz, evsizdir. Leman Han›m’›n ev ahalisinin durumuyla ilgili
flu tespitleri durumu özetler niteliktedir: 

“Ben toplamasam sokaklarda kalacaks›n›z, diyordu. Kimi zaman
düflünüyorum da, ne yapars›n›z ben olmasam diye baya¤› kayg›lan›yo-
rum. Paran›z pulunuz yok, eviniz bark›n›z yok, ifliniz gücünüz yok…
ama teker teker bakarsan hepsi de küçük da¤lar› ben yaratt›m iddias›n-
dad›r. Bir flu Galip iddias›zd›r içinizde. Do¤rusu onun da neden yaflad›-
¤›n› bir türlü anlayamam›fl›md›r. Ne bekler, ne ister bu dünyadan, bel-
li de¤il.”14

Roman›n tüm kahramanlar›nda görülen haz›r yiyicilikle, çal›flma-
makla, hayat› sorgulamamakla ön plana ç›kan aylakl›¤›n yan›nda dik-
kati çeken ve çal›flmam›zda ön plana ç›kan aylakl›k ise felsefî bir zemi-
ni olan, kendi varoluflunu sorgulayan, daha çok yeni nesilde görülmek-
le birlikte Muammer’de ön plana ç›kan aylakl›kt›r. Muammer, kendi
varoluflu üzerine düflünmeyen insanlar› aylak olarak tan›mlar. ‹nsanla-
r›n baflkalar›n›n de¤er yarg›lar›yla hareket etti¤ini, baflkalar› taraf›n-
dan yönetildi¤ini ve yönlendirildi¤ini düflünür. Kendisinin de konak-
ta yaflarken aylak oldu¤unu ancak yeni eve, apartmana tafl›nmakla bir
uyan›fla geçti¤ini, düflünmeye bafllad›¤›n› söyler ve “aylakl›ktan ilk
kurtulan ben olaca¤›m bu evde”15 der. Evdeki di¤er bireyleri ise flu
cümlelerle de¤erlendirir:

“Bizim ev de hep aylaklarla doluydu. Gerçi fiükrü’nün iddialar›
var, ama ne yap›yor? Bu iddialar› ile bir tak›m aylaklar›n aras›nda va-
kit geçiriyor. Demek ki o da aylakl›k ediyor. Anneannemin, bir duru-
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mu sürdürmekten baflka amac› yoktur. Davut Bey düfller ard›nda oya-
lan›r. Dündar Bey dünü de¤erlendiriyor ama bu de¤erlendirmesini bu-
gün için kullanm›yor, belki de kullanmak istemiyor. Nesime’ye gelin-
ce, içimizde en canl› olan odur bence, basit fleyler bekliyor yaflamaktan
ve baflka türlü düflünmeye yanaflm›yor.”16

Varoluflçu Bir Aylak

Aylaklar roman› iki bölümden oluflur. Birinci bölüm hâkim bak›fl
aç›s›yla, ikinci bölüm ise kahraman anlat›c›n›n bak›fl aç›s›yla anlat›l-
m›flt›r. Ayn› zamanda, ikinci bölüm Muammer’in apartman dairesine
tafl›nd›ktan sonra tuttu¤u günlüktür ve olay örgüsü Muammer’in gün-
lü¤ünden takip edilir. Bu bölümde “Muammer’in üzerindeki bask›dan,
hissetti¤i tarihsel a¤›rl›ktan kurtulup bir birey olarak kendini nas›l var
edece¤i anlat›lmaktad›r.”17 Bu bak›mdan ikinci bölümde, Muammer’in
hayat›ndan yola ç›karak varolufl felsefesinin izlerine rastlamak müm-
kündür. Muammer’in aylakl›¤› varolufl felsefesi etraf›nda flekillenmifl-
tir. 

Varoluflçuluk, yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda Fransa’da yayg›nla-
flan “XIX. Yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren bir y›¤›n yozlaflma karfl›s›nda
bunal›ma düflen insan›n varl›k ve kimli¤ini yeni bafltan sorgulamay›
esas alan felsefedir.”18 Varoluflçu yazarlar, “modern toplumdaki insan›n
yaln›zl›¤›n›, ‘saçma’, umutsuzluk, bunalt›, baflkald›rma, sorumluluk, da-
yan›flma, seçme, özgürlük gibi kavramlar› okuyucuya yaz›n arac›l›¤› ile
sunarlar.”19 Bununla da kalmay›p “bu kiflinin kendini tan›mas›n›, özü-
nü yaratmas›n›, benli¤ini kazanmas›n›, bask›dan kurtulmas›n› da ister-
ler. ‹nsan› ezen teknik düzene, kiflili¤ini silen toptanc› topluma, benli-
¤ini çi¤neyen zorbal›¤a karfl› koyar, gerekirse baflkald›r›r. Bu yüzden öz-
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17 Do¤an, age., s. 138. 
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nelli¤e ve bireyli¤e büyük önem verirler. Öznellikten kalkarak bireyci-
li¤e var›rlar.”20 Varoluflçu yazarlardan en tan›nm›fllar› ise Jean-Paul
Sartre ve Albert Camus’tur. Bu yazarlar, Türk edebiyat›nda 1950’li y›l-
larda tan›nan ve yazarlar›m›za etki eden varoluflçulu¤un iki önemli ya-
zar›d›r. Bu bak›mdan, Melih Cevdet’in 1965 y›l›nda yay›mlanan Ay-
laklar roman›na da bu iki yazar›n varoluflçu¤a yaklafl›m›ndan yola ç›-
karak bakmak gerekir. 

Türk edebiyat›nda varoluflçuluk, 1950’li y›llar›n bafl›ndan itibaren
yayg›nl›k kazanmaya bafllar. Bu dönemde ç›kan A, Mavi, De¤iflim, Ye-
ditepe, Pazar Postas›, Yelken, Milliyet Sanat dergileri varoluflçulu¤u ta-
n›t›c› yaz›lar yazarlar. Bu dergilerin içinde en önemlisi A dergisidir.
“182 Dergide, Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar, ‹lhan Berk
gibi ‹kinci Yeni flairleriyle birlikte, Ahmet Oktay, Demir Özlü, Adnan
Özyalç›ner; Erdal Öz gibi varoluflçu felsefenin etkisinde kalm›fl isimler
çeflitli edebî eserleriyle yer al›rlar.”21 Bu dönemde, varoluflçu felsefenin
etkisinde kalan isimlere Aylaklar roman›yla Melih Cevdet Anday’› da
eklemek mümkündür. Anday, roman›nda Muammer’den yola ç›karak
varoluflçu felsefenin izlerini bizlere sezdirir. Muammer, günlü¤ünün bir
yerinde flu sözleri yazm›flt›r: “Sartre, ‘cehennem baflkalar›d›r’ demifl ya,
do¤ru, çok do¤ru. Baflkalar›ndan kurtulunca, cehennemden de kurtu-
lur insan.”22 Ahmet Oktay, kendi dönemlerinde varoluflçulu¤un etki-
lerini aç›klarken flöyle der: “Hem yasalar hem de bilgi düzeyimizin ek-
sikli¤i dolay›s›yla, benim kufla¤›m o y›llarda Marksist terminolojiyi de-
¤il, belirgin biçimde Varoluflçulu¤un sözlü¤ünü kullan›rd›: Seçme, öz-
gürlük at›lm›fll›k, hiçlik vb. Sartre’›n en sevdi¤imiz sözü ‘Cehennem
baflkalar›d›r’ sözüydü.”23 Görüldü¤ü üzere, Melih Cevdet, varoluflçulu-
¤un Türkiye’de tan›nd›¤› ve benimsendi¤i bir dönemde Sartre’›n ‘Ce-
hennem baflkalar›d›r’ sözünü Muammer’e hat›rlatm›flt›r. 
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20 Jean Paul Sartre, Varoluflçuluk, çev. As›m Bezirci, Say Yay›nlar›, Ankara 2001, s. 11.
21 Mustafa Kurt, 1950 Sonras› Türk Edebiyat›nda Varoluflçu Felsefeden Etkilenen Yazarla-

r›n Romanlar›nda Yap›, Tema ve Anlatma Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, Gazi Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyat› Bilim Dal›, Ankara 2007, s. 81. 

22 Anday, age., s. 218. 
23 Kurt, agt., s. 71. 



Roman›n bir baflka yerinde ise fiükrü, Muammer’i bir e¤lenceye
götürür. Muammer’in kimlerin yan›na gitti¤ini sormas› üzerine fiükrü
flu aç›klamay› yapar: “Yeni kuflak bunal›mc›lar›. Ama karakteristik bir
bütün de¤il; eksiztansiyalistlerden, bafl-Kald›rmac›lardan tut, bunal›m-
c›lara kadar çeflitli ak›mlar›n temsilcileri var aralar›nda. Bir evde top-
lanm›fllar, iki gündür kapanm›fllar, içip konufluyorlar... Bir bak›ma,
kendi düflüncelerine uygun bir ortam. Sen de umutsuzlu¤un kuram›n›
yapm›yor musun?”24

Aylaklar roman›nda, varoluflçulukla ilgili özgürlük, sorumluluk,
saçma, eylemsizlik ve intihar unsurlar› karfl›m›za ç›kar. Romandaki bu
unsurlar› Sartre’›n ve Camus’un görüfllerinden yola ç›karak aç›klamak
gerekir. Sartre, varoluflçulu¤un en önemli ilkesi olarak “varolufl özden
önce gelir” der. Bu flöyle aç›klanabilir: “ilkin insan vard›r; yani insan
önce dünyaya gelir, varolur, ondan sonra tan›mlan›p belirlenir, özünü
bulur.”25 ‹nsan, var olduktan sonra hür iradesiyle kendisini olmak iste-
di¤i gibi flekillendirir. Yani insan›n bir özgürlük problemi vard›r. 

Aylaklar roman›nda da Muammer’in kendi varoluflu üzerine dü-
flündü¤ünü, özgür iradesiyle kendi hayat›n› yönlendirmek istedi¤ini
görürüz. Çünkü onun en önemli sorunu baflkalar› taraf›ndan yönetil-
mesidir. Avukatl›¤a bafllay›p ilk davas›n› kazand›ktan sonra söyledi¤i
flu sözler dikkat çekicidir: “Oysa ben, istençle bir ifl yap›labilece¤ine,
bir fleyin de¤ifltirilip, bir fleyin yarat›labilece¤ine inanmazd›m. Böyle
bir gücüm oldu¤unu bilmiyordum. Sadece yönetilmifltim, sürüklenmifl-
tim.”26

Muammer, anneannesinin ve arkadafl› fiükrü’nün yönlendirmele-
riyle hayat›n› flekillendirmifltir. Ayla ile evlenmesinde bile anneanne-
si ve fiükrü’nün büyük pay› vard›r. “Bu fiükrü, Ayla ile evlenmemde de
ilk ad›m› att›, bana haber vermeden beni bir yola soktu, ben de o yol-
da t›p›fl t›p›fl yürüdüm, evlendim Ayla ile.”27 sözleriyle kendini sorgula-
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24 Anday, age., s. 91.
25 Sartre, age., s. 30.
26 Anday, age., s. 249-250. 
27 Anday, age., s. 192.



yan Muammer, art›k her fleye kendi özgür iradesiyle karar verip kendi
çabalar›yla bir fleyleri baflarmak istedi¤ini belirtir. Günlü¤ünün birçok
yerinde de bu problemini dile getirir. “O gece anlad›m ki, benim as›l
istedi¤im özgür olmakt›r. Kar›mdan ayr›lmal›y›m, bu evden ayr›lmal›-
y›m, geçmifl düflüncesinden ayr›lmal›y›m... Ondan sonra her fleyi yeni
bafltan yaratmal›y›m.”28

Muammer, özgürlük kelimesini günlü¤ünün birçok yerinde tek-
rarlar. Kendi hayat›n› kendi istedi¤i gibi flekillendirmek ister. Bunun
için de herkesten uzaklaflmak, kendi bafl›na kalmak ister. Kar›s› Ayla
ile tart›flmalar›nda da bu s›k›nt›s›n› flu cümlelerle dile getirir: “Bak, de-
dim, ikimiz de birbirimizi sevmiyoruz. ‹yi dinle beni! Ama senden ay-
r›lmak isteyiflim bu yüzden de¤il. Bir insanla burun buruna yaflamak s›-
k›yor beni. Yaln›z senden de¤il, herkesten uzaklaflmak istiyorum. Ken-
dimi bulmak istiyorum. Anl›yor musun?”29 Muammer kendimi bulmak
istiyorum diyerek, kendi de¤er yarg›lar›n› oluflturmak istedi¤ini düflün-
dürür. Bir baflka yerde kendisini sorgularken de bunu belirtir: “Daha
aç›¤›, insano¤lu, kendi yarg›lar›, kendi inan›fllar› ile mi yafl›yor, yoksa
baflkalar›n›n yarg›lar›, baflkalar›n›n inan›fllar› ile mi?”30 Muammer,
kendi de¤er yarg›lar›n› bulmak ve kendi hayat›n› kendi özgür seçimle-
riyle flekillendirmek için evden kaçar. Roman›n sonunda, Muam-
mer’in cebindeki bin lirayla otel odas›nda tek bafl›na kald›¤›n› görürüz. 

Melih Cevdet’in Aylaklar roman›nda varoluflçulukla ilgili karfl›-
m›za ç›kan bir di¤er unsur sorumluluk duygusudur. Sartre, varoluflçulu-
¤un ilk iflinin, “her insan› kendi varl›¤›na kavuflturmak, varl›¤›n›n so-
rumlulu¤unu da omzuna yüklemek”31 oldu¤unu söyler. Ancak, insan›n
bu sorumlulu¤u sadece kendine de¤il de bütün insanl›¤a karfl› hisset-
mesi gerekti¤ini belirtir. Bu sorumluluk duygusu da eyleme geçilerek
hissedilir ve sorumlulu¤un gere¤i yerine getirilir. Sartre, sorumluluk
duygusuyla ilgili flu cümleleri söylemifltir:
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28 Anday, age., s. 185.
29 Anday, age., s. 194-195.
30 Anday, age., s. 166.
31 Sartre, age., s. 30.



“Eylemsizlik, yangeldimcilik, ‘ben yapmazsam, elbet bir yapan ç›-
kar! Benim yapamad›¤m› baflkalar› yapabilir!’ diyen kimselerin davra-
n›fl›d›r. Size anlatt›¤›m ö¤reti (varoluflçuluk) ise tam tersidir bunu:
Çünkü o, ‘Ancak eylem içinde, ifl içinde gerçeklik vard›r.’ der. Hatta
da ileri gider: ‘insan kendi tasar›s›ndan baflka bir fley de¤ildir, kendi
yapt›¤›, gerçeklefltirdi¤i ölçüde vard›r; yani hayat›ndan, edimlerinin
(fiillerinin) toplam›ndan ibarettir!” diye ekler.”32

Avukat oldu¤u halde çal›flmayan kona¤›n di¤er sakinleri gibi ha-
z›r yiyici olan Muammer, k›sa bir süreli¤ine de olsa, kendisine ve mem-
leketine karfl› sorumluluk duygusu hisseder. Bu sorumluluk duygusunu
yerine getirmek için eyleme, harekete ihtiyac› vard›r. Ayn› zamanda,
“kendini tan›mas›, varl›¤›n› hissetmesi için de eylemesi gerekir.”33 ‹lk
olarak Eflfak’›n avukatl›k bürosuna gider ve onunla çal›flmaya bafllar.
Sonras›nda, Eflfak’›n partisinden siyasete girer. ‹flinden akflam eve gel-
di¤inde Ayla’ya söylemek istedi¤i flu cümleler iç dünyas›n› yans›t›r ni-
teliktedir:

“Bu memleketi ç›karc›lar›n, kaflarlanm›fl politikac›lar›n eline b›-
rakm›yaca¤›z. Bütün ifl sorumlu olup olmad›¤›m›z› anlamakt›r. Kabu¤u-
muza çekilmek, kendi dertlerimizle yo¤rulup gözü kapal› yaflamak bize
yak›flmaz... Bir yandan mahkemelerde, bir yandan partide, halk için,
halk›n yükselmesi için çal›flaca¤›m.”34

Muammer’in eyleme geçmesi, memleketi için çal›flmas› kendine
olan güvenini yerine getirir. Kendi hayat›n› yönetmek ve kendi bafl›-
na bir ifli baflarabilmek ona mutluluk verir. Muammer, avukatl›k yapa-
rak ve siyasetle u¤raflarak insanlar›n sorunlar›yla ilgilense de bu yaflan-
t› uzun sürmez. Mahkemelerde ve parti içinde Muammer’le dalga geç-
meye bafllan›r. Sebebi ise ald›¤› bir davay› canla baflla savunmas›, par-
tideki söylevlerine canla baflla inanmas›d›r. Buna karfl›l›k Muam-
mer,”bende sahtekar olma kabiliyeti yok. Ya gerçekten kendimi yara-

32 Sartre, age., s. 46.
33 Do¤an, age., s. 173. 
34 Anday, age., s. 241.
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taca¤›m, ya da bir yana çekilece¤im.”35 diyerek, avukatl›¤› ve partiyi
b›rak›r. Bu durum, Muammer’de “d›flar›da bulundu¤unu düflündü¤ü sa-
mimi, gerçek ve kendisi olmufl insan›n bir vehimden ibaret oldu¤u so-
nucunu haz›rlar.”36 Çal›flma hayat›nda istedi¤ini bulamayan Muam-
mer, yeni bir umutsuzluk dalgas›na kap›l›r.

Aylaklar roman›nda saçma (absurde)37 duygusu dikkat çeker. “Ab-
surde kelimesi, sözlüklerde anlamdan yoksun olan, saçma, ak›l d›fl›, ak-
la ayk›r›, anlams›zl›k, ak›l almaz, akla s›¤maz gibi anlamlara gelir.”38

Saçma felsefesi üzerinde en çok duran ve bu felsefeyi edebî eserlerine
yans›tan en önemli isimlerden birisi Albert Camus’tur. Camus, dünya-
n›n anlafl›lmaz olan bu yo¤unlu¤unu ve insan›n bu yo¤unluk karfl›s›n-
da dünyaya ve kendisine karfl› yabanc›l›¤›n› saçma olarak görür.39 Ca-
mus’a göre “absurde’ün ortaya ç›kmas› için iki tarafa ihtiyaç vard›r: ‹n-
san- Dünya. Absurde, insan›n dünyadan kopuflunun, onunla anlaml›
ve özlemlerine uygun düflen bir iliflki kuramay›fl›n›n bir ifadesidir.”40 Bu
durum, insan› hayat›n saçma oldu¤unu düflünmeye götürür. Camus,
“yüksekten atan bunca yüzy›la, çok güzel konuflan, inand›rmas›n› çok
iyi bilen bunca insana karfl›n”41 gerçe¤in bilinemedi¤ini söyler. Sonuç
olarak, akl›yla dünyay› alg›lamaya ve anlamaya çal›flan insan kendi
acizli¤ini görünce dünyay› saçma bulur. Aylaklar roman›nda Muam-
mer, Davut Bey ve Dündar Bey’le sohbetlerinde yaflamay› ve hayat›
saçma buldu¤unu söyler: “Yaflamak çekilmez bir fleydir derken, herke-
sin sand›¤› gibi, paras›zl›¤›, hastal›klar›, baflar›s›zl›klar› filân, anlatmak
istemiyoruz biz. Yaflaman›n kendisi saçmad›r, anl›yor musunuz, bizim
bu dünyada neden bulundu¤umuza hiçbir kand›r›c› gerekçe gösterile-
mez.”42

35 Anday, age., s. 256. 
36 Do¤an, age., s. 174. 
37 Tahsin Yücel “saçma” olarak belirtti¤imiz kelimeyi uyumsuz kelimesiyle karfl›lam›flt›r. 
38 Ali Osman Gündo¤an, Albert Camus ve Baflkald›rma Felsefesi, Birey Yay›nc›l›k, Er-

zurum 1995, s. 55.
39 Albert Camus, Sisifos Söyleni, çev. Tahsin Yücel, Can Yay›nlar›, ‹stanbul 2011, s. 33
40 Gündo¤an, age., s. 57. 
41 Camus, age., s. 38. 
42 Anday, age., s. 61. 
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Saçma duygusunun ortaya ç›kmas›nda rol oynayan etkenler ise flu
flekilde s›ralanabilir:

a) “Hayat›n monotonlu¤u ve mekanikli¤i insana hem kendinin,
hem de di¤er varl›klar›n anlam›n› sordurur. Bu, absurde’ün ilk
habercisidir. Özellikle günümüzün modern toplumunda yafla-
yan insanlar ve modern kentler bunun güzel bir örne¤ini olufl-
turur. 

b) Zaman›n geçmesi, onun öldürücü bir unsur olarak alg›lanmas›
ve gelece¤i de¤ifltiremez oluflumuzun bilincine var›lmas›,

c) ‹nsanlar›n bu dünyada tek bafl›na olmas›, kendine, dünyaya ve
baflkalar›na karfl› yabanc› oluflu ve baflkalar›yla ayr›l›¤›n›n kes-
kin bir biçimde bilincine var›lmas›,

d) Ölümün zorunlu ve kaç›n›lmaz bir son oluflunun ve ölümle bir-
likte her fleyin sona erece¤inin anlafl›lmas›.”43

Yukar›daki etkenleri göz önüne ald›¤›m›zda Muammer’in hayat›n-
da da saçma duygusunu uyand›ran etkenlerin oldu¤unu görmek müm-
kündür. Muammer, avukat oldu¤u halde sadece k›sa bir süre Eflfak’›n
yan›nda çal›fl›r. O da kona¤›n di¤er bireyleri gibi mirasyedi bir aylak-
t›r. Bu durum, Muammer’in hayat›n›n monotonlu¤unu gösterir. Bu
monotonluk onu umutsuzlu¤a sürükler ve hayat› anlams›z bulur. Kar›-
s› Ayla’y› sevmedi¤i halde ona niye katland›¤›n› sorgularken “bugün-
künden daha iyi bir dünya” düflünemedi¤ini, yeni bir dünyan›n da
eninde sonunda bugünküne benzeyece¤ini söyler.44 Baflka bir yerde ise
flu cümleleri kurar: “Yaflamaktan so¤umamak için tek çare, daha güzel
bir dünya düflünmektir. O dünyay› özlemek ve o dünya için savaflmak-
t›r. Bu lâflar yak›flm›yor benim a¤z›ma.”45

Muammer’deki saçma duygusunun oluflmas›nda gelece¤i de¤ifl-
tiremez oluflunun etkisi de görülür. Muammer, Dündar Bey’le sohbet
ederken yaflaman›n saçma oluflunun nedenini flu flekilde aç›klar:

43 Gündo¤an, age., s. 64. 
44 Anday, age., s. 173. 
45 Anday, age., s. 193.
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“Sonumuzu da de¤ifltiremeyece¤imiz için. Daha aç›¤›, evrenin, insan
için hiçbir özel amac› yoktur. ‹nsan türünün ço¤al›p geliflmesi, sonsuz
zaman içinde, üzerinde durulma¤a de¤mez bir oyundur.”46 Muammer
benzer cümleleri bir baflka yerde daha kurar. Onun için yeni bir hayat,
fluanda yaflad›¤›m›z hayat›n tekrar› olacakt›r: “Daha güzel, daha iyi bir
dünya istiyemeyiflimin nedenini de burada buluyorum iflte. Bir kad›n-
dan b›k›p yeni bir kad›nla seviflmek iste¤ine benzetiyorum yeni bir
dünya özlemini. Ayn› hikâye yeniden bafllayacak, ayn› duraklardan ge-
çerek, ayn› sonuca varacak. Bunun için zahmete girmeye de¤er mi?”47

Görüldü¤ü üzere, Muammer hayat›n anlam›n› sorgular ve hayat›n an-
lams›z oldu¤u sonucunu ç›kart›r. 

Muammer’in hayat›nda eylemsizli¤in önemli bir yeri vard›r. Haya-
t›n anlams›zl›¤› ve saçmal›¤› Muammer’i eylemsiz, tepkisiz bir insan
haline sokar. Saçma bir dünyada yaflad›¤›n› düflündü¤ü için tepki ver-
menin de saçma olaca¤›n› düflünür. Muammer’in bu tepkisizli¤ine ro-
man›n birçok yerinde flahit oluruz. Mesela, Mürflide sürekli olarak Ay-
la’n›n kendisini fiükrü’yle aldatt›¤›n› söyler. Bu durum Muammer’i çok
fazla rahats›z etmez, onu eyleme geçirmez.

“Teyzemin att›¤› bu tafl, acaba Aylâ’n›n m› namusuna dokunur,
yoksa benim namusuma m›? Bunlar›n hepsini düflünmek lâz›m. Sade-
ce düflünmek de yetmez, bir yarg›ya varmal›. Çok güç ifller bunlar. Hem
bafllamak, hem de bafllamamak istiyorum. Bafllamaktan korkuyorum
çünkü. Belli bir yarg›ya varsam ne olacak? Arkas›ndan hemen bir ey-
leme geçmek, bir fleyler yapmak gerekecek. ‹flte korkum bundan. Ey-
lem kadar korkutan bir fley yok beni.”48

Muammer’in hayat karfl›s›ndaki tepkisizli¤i babas›n›n belirsizli-
¤inde de görülür. Muammer, babas›n›n annesinin dans hocas› m› yok-
sa efli Galip Bey mi oldu¤unu tam olarak bilemez. Akl›ndaki bu soruy-
la hayat›na devam eden Muammer, Leman Han›m’a annesinin dans
hocas›n› sorar ve dans hocas›n›n Kör Abdullah ad›nda biri oldu¤unu

46 Anday, age., s. 61-62. 
47 Anday, age., s. 199.
48 Anday, age., s. 166.
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ö¤renir. Kör Abdullah’›n yan›na gitmeyi düflündü¤ünde içinden flunla-
r› geçirir:

“Kör Abdullah’› görseydim ne olacakt›? Diyelim ki babamd›r;
kendimi tan›tacakt›m, boynuma at›lacakt›, ‘Gel benim yavrum!’ diye
ba¤r›na basacakt› beni. Aman ne i¤renç sahne! Ya da kendimi tan›t›n-
ca önce flaflacakt›, sonra sinsi sinsi gülmeye bafllayacakt›. Peki, ben ne
yapacakt›m o durumda? Hiç. Yapacak hiç bir fley yok. Bu dedikoduyu
ö¤renece¤im, do¤rusunu bir türlü bilemiyece¤im, sallant›da kalaca¤›m
ve bir fley yapam›yaca¤›m. 

Yaln›z bu meselede mi? Hay›r, her meselede böyle san›r›m. Yapa-
cak bir fley yok.”49

Kar›s›n›n kendisini aldatt›¤› yönündeki söylentilere ve babas›n›n
belirsizli¤ine ra¤men Muammer’in eylemsizli¤i, Albert Camus’nun Ya-
banc› roman›nda da görülür. Yabanc› roman›n›n kahraman› Meursa-
ult, annesinin ölümü karfl›s›nda eylemsiz ve tepkisiz kalm›flt›r. ‘‹htiyar
Yurdu’nda kalan annesinin ölümünü haber almas› üzerine Meursa-
ult’un verdi¤i ilk tepkiler flu flekildedir:

“Anam ölmüfl bugün. Belki de dün, bilmiyorum. ‹htiyarlar Yur-
du’ndan bir telgraf ald›m: ‘Anneniz vefat etti. Yar›n kald›racaklar. Say-
g›lar.’ Bundan bir fley anlafl›lm›yor. Belki de dündü.

‹htiyar Yurdu Marengo’dad›r, Cezayir’den seksen kilometre uzak-
ta. Saat ikide otobüse biner, ö¤leden sonra oraya var›r›m. Bütün gece
bafl›nda bekler, yar›n akflama da dönerim. Patrondan iki günlük izin is-
tedim, ortada böyle bir mazeret varken hay›r diyemezdi. Ama pek de
hoflnut görünmüyordu. Hatta ona, “Bunda benim suçum yok,” dedim.
Karfl›l›k vermedi. O zaman, böyle söylememeliydim, diye düflündüm.
Hem özür dilemek için neden de yoktu. As›l onun bana baflsa¤l›¤› di-
lemesi gerekirdi. Öbür gün beni yas elbisesiyle görünce, diler elbette.
fiimdilik sanki anam pek ölmemifl gibi. Ama gömüldükten sonra, tam
tersine, mesele kapanm›fl olur ve her fley daha resmî bir k›l›¤a girer.”50

49 Anday, age., s. 191-192.
50 Albert Camus, Yabanc›, çev. Vedat Günyol, Can Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 13.
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Yabanc› roman›n›n kahraman› Mersault, görüldü¤ü üzere, annesi-
nin ölümü karfl›s›nda ilgisiz ve duygusuzdur. Bu ölüm sonras›nda, Mer-
sault için gerekenin yap›lmas› ve çevresindeki insanlar›n düflünceleri
daha önemlidir. Mersault’un olaylar karfl›s›ndaki bu tepkisizli¤i, kendi-
sinin hiçbir husumeti olmad›¤› halde, arkadafl›n›n düflman›n› öldürme-
sinde de görülür. Mersault’daki bu umursamazl›k, hayat› ciddiye alma-
ma, amaçs›zl›k, idealsizlik, tepkisizlik, hayat›n saçma ve yaflanmaya de-
¤er olmad›¤› yönündeki düflünceler Muammer’in hayat karfl›s›nda ta-
k›nd›¤› tavra çok benzemektedir. Mersault’un “ama herkes bilir ki, ha-
yat yaflamaya de¤mez. Asl›na bakarsan›z, insan ha otuzunda ölmüfl ha
yetmiflinde, pek önemli de¤ildi.”51 fleklindeki cümleleri Muammer’in
“evrenin, insan için hiçbir özel amac› yoktur.”52 sözleriyle çok benzer-
dir. Muammer, yeni bir dünyay› “fluanda yaflad›¤›m›z hayat›n tekra-
r›”53olarak görmekte, “Ayn› hikâye yeniden bafllayacak, ayn› duraklar-
dan geçerek, ayn› sonuca varacak”54 cümleleriyle de¤erlendirmektedir.
Mersault’un ve Muammer’in hayat karfl›s›ndaki bu karamsarl›k ve tep-
kisizliklerinde varoluflçu felsefenin önemli bir etkisinin oldu¤u muhak-
kakt›r. 

Albert Camus “gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu var-
d›r, intihar. Yaflam›n yaflanmaya de¤ip de¤medi¤i konusunda bir yarg›-
ya varmak, felsefenin temel sorusuna yan›t vermektir.”55 demifltir. Mu-
ammer’in hayat›nda intihar›n da büyük rolü vard›r. Hayat› anlams›z ve
saçma bulan Muammer, günlü¤ünün pek çok yerinde karfl›m›za sila-
h›yla ç›kar. Ancak, intihar etmeyi denedi¤i halde bunun bir eylem ol-
du¤unu, hayata karfl› bir ad›m atmak oldu¤u düflünüp vazgeçer. Camus
de “intihar bir yan›lmad›r.”56 der ve intihar› absurd’den bir kaç›fl yolu
olarak de¤erlendirir. Ona göre “fiziksel intihar, bütünüyle insan›n ba¤-

51 Camus, age., s. 109.
52 Anday, age., s. 61.
53 Anday, age., s. 173. 
54 Anday, age., s. 199.
55 Camus, age., s. 21. 
56 Camus, age., s. 69.
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l› bulundu¤u absurde’ün unsurlar›ndan birini, insan› yok etti¤i için ab-
surde ortadan kalkar, hayat sona erer. ‹ntihar bundan ötürü, absurde’e
baflkald›rd›¤›m›z› ya da özgür oldu¤umuzu göstermez, aksine absurde’e
boyun e¤dimizi gösterir.”57

Muammer eylemsizli¤ini intihar yerine hayata ad›m atarak de¤ifl-
tirmek ister. “Demek intihar etmekle, o tutumumu de¤ifltiriyordum.
Madem de¤ifltiriyorum, dedim kendi kendime, baflka bir ad›m atay›m,
yaflamak yolunda bir ad›m ve vazgeçtim kendimi öldürmekten.”58 Ca-
mus de absürtten kaçarak intihar› seçmek yerine absürtü tan›y›p onun-
la beraber yaflaman›n, hayata baflkald›rman›n gerekti¤ini savunur.59 ‹n-
tihar etmekten vazgeçen Muammer, roman›n sonunda, hayat›ndaki
herkesi terk etmifl ve paras›z bir flekilde otel odas›nda kalmaktad›r. 

Sonuç

Melih Cevdet Anday’›n Aylaklar roman›nda, Osmanl› Devle-
ti’nin son dönemlerini yaflay›p gören, eski nesli temsil eden Leman
Han›m, Davut Bey ve Dündar Bey hayattan zevk alarak dolu dolu ya-
flad›¤› halde; Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda do¤an, yeni nesli temsil
eden baflta Muammer olmak üzere fiükrü, Galip Bey, Ayla, Nesime ve
Mürflide ise hayat›n anlams›zl›¤› ve bo¤uculu¤u karfl›s›nda ezilmifl bir
vaziyettedir. Ancak, her iki nesli temsil eden kahramanlar da aylakt›r.
Eski nesilde aylakl›k daha çok mirasyedilikle, haz›r yiyicilikle, avare-
likle ön plana ç›karken yeni nesilde felsefî bir derinli¤i olan, hayat›n
anlam›n› sorgulayan bir flekle bürünmüfltür. Bu durumun oluflmas›nda,
Türk edebiyat›nda 1950’lerden sonra tan›nan ve h›zla yay›lan varolufl-
çu felsefenin büyük etkisi vard›r. Bu kapsamda, Muammer’in hayat›n-
da varoluflçulu¤un dikkat çekti¤i özgürlük, sorumluluk, saçma, eylem-
sizlik ve intihar unsurlar›na rastlanm›flt›r. 

57 Gündo¤an, age., s. 87. 
58 Anday, age., s. 200.
59 Gündo¤an, age., s. 104. 
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Türk edebiyat›nda aylakl›¤›n züppe, büyük flehirlerde bofl dolaflan,
çal›flmayan ve avare olan bir tipten hayat›n anlam›n› sorgulayan, fel-
sefî yönü bulunan bir tipe do¤ru geliflti¤i dikkat çekmifltir. Muam-
mer’in kendi varoluflu üzerinde düflünmeyen, baflkalar› taraf›ndan yö-
netilen, kendi de¤er yarg›lar›n› oluflturmam›fl, hakîm olan düzene ayak
uyduran insanlar› aylak olarak düflündü¤ü görülmüfltür. Bu görüflüne
ra¤men Muammer’in de kendi hayat›n› yönetemedi¤i, kendi de¤er
yarg›lar›n› oluflturamay›p özgür seçimlerini yapamad›¤› ve aylak bir tip
oldu¤u tespit edilmifltir. 
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Kutadgu Bilig’de boflla∫ "bofl; bafl›bofl, avare" 
Kelimesi ve Kullan›l›fl› Üzerine

Yaflar Tokay*

Türk dili tarihini ayd›nlatan eserlerin bafl›nda Kutadgu Bilig gelir.
Türkçenin fonetik, morfolojik ve semantik yap›s›n› yans›tmas›n›n ya-
n› s›ra, Türkçe kelimelerin tarih içinde fonetik ve semantik de¤iflimle-
ri de Kutadgu Bilig sayesinde daha sa¤lam temellere dayand›r›larak ta-
kip edilebilmektedir. Kutadgu Bilig gibi hacimli bir eserin söz varl›¤›
bugüne kadar özellikle kelime etimolojileri ile ilgili birçok sorunun çö-
zümü noktas›nda eflsiz bir rehber olmufltur. Kutadgu Bilig’de geçen ke-
limelerin birço¤unun, bugün az çok de¤iflikliklerle, genifl bir co¤rafya-
ya yay›lm›fl ça¤dafl Türk lehçelerinde yaflad›¤› göz önünde bulundurul-
du¤unda Kutadgu Bilig’in Türk kültürü ve dili için ne kadar önemli bir
eser oldu¤u daha iyi anlafl›lacakt›r. Bununla birlikte Kutadgu Bilig’de
geçen kimi kelimeler izlerini kaybettirmifller, zaman içinde kullan›m
alanlar›n› yitirmifller ve k›sa zamanda kaybolmufllard›r. 

Boflla∫ “bofl; bafl›bofl, avare” kelimesi tarihî Türkçede ömrü k›sa
süren ve ça¤dafl Türk lehçelerinde izine pek rastlayamad›¤›m›z dil bel-
gelerindendir.

* Arfl. Gör. Yaflar Tokay, Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, ‹nsan ve Toplum Bilimleri Fa-
kültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Ankara. ytokay@ybu.edu.tr / erciyes_ya-
sar@hotmail.com. 
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Tarihî Metinlerde boflla∫∫ Kelimesi 

Boflla∫ kelimesi ilk kez XI. yüzy›lda Kutadgu Bilig’de görülmekte-
dir. Kutadgu Bilig’de boflla∫ “bofl; bafl›bofl, avare” kelimesi, dokuz beyit-
te toplam on kez kullan›lm›flt›r. 

(KB 708) yawal›∆ bile bor∆a bafl so∆masa 
yawal›∆∆a boflla∫ nehin saçmasa1

“Boflu bofluna kendini içkiye vermemeli, bofl yere mal›n› saç›p he-
ba etmemelidir.”

(KB 1303) tiflig boflla∫ ›‰ma yapa tut ∆apu∫
tiflidin tegir erke tehsiz ∆amu∫2

“Kad›n› bafl›bofl b›rakma, kap›y› kapal› tut; insana her türlü uy-
gunsuzluk kad›ndan gelir.”

(KB 1491) yawa ›‰ma boflla∫ y›∫a tut ∆›sa 
y›∫a tutsa o∫lan bulur ∆ut basa3

“(Çocu¤unu) serbest ve bafl›bofl b›rakma, s›k› tut ve kötü hareket-
lerine mani ol; çocuk s›k› bir terbiye alt›nda bulundurulursa sonunda
bahtiyar olur.”

(KB 1505) yawa bolma boflla∫ yügürme özün 
köni bol silig bol ∆›l›nç›n sözün4

“Aylak olma ve bafl›bofl dolaflma, kendi kendine koflma; iflinde ve
sözünde dürüst ve mülayim ol.”

(KB 4061) süçig içme boflla∫ yor›ma yawa 
yara∫s›z yawuz iflte ∆aç∫›l iwe5

“‹çki içme, faydas›z ve boflu bofluna dolaflma; yak›flmayan ve fena
ifllerden derhal uzaklafl.”

1 Reflid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I: Metin, TDK, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul
1947, s. 87.

2 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 148.
3 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 166.
4 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 167.
5 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 409.
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(KB 4185) tapu∫ ∆›lsa bir neh yazu∆ ∆›lsa ur 
yawa ›‰ma boflla∫ iflin aytu tur6

“Bunlar hizmet ederken herhangi bir fleyde yanl›fll›k yaparlarsa,
cezaland›r; onlar› bafl›bofl b›rakma, ifllerini daima murakabe et.”

(KB 4509) süre ›‰ma boflla∫ o∫ulu∫ yawa 
yawa bolma boflla∫ yügürgey iwe7

“O¤lunu bafl›bofl dolaflmaya b›rakma; bafl›bofl kal›rsa her tarafa gi-
der ve yaz›k olur.”

(KB 5275) ay boflla∫ yor›∫l› bo‰un öktemi 
bayat ay›t∫› bar anut∫›l emi8

“Ey isyan vadilerinde bafl›bofl dolaflan insan, Tanr› bunu senden
soracakt›r, cevab›n› haz›rla.”

(KB 5556) ∆›sa tutsa f®s›∆ yawa boflla∫›∫
tolu tutsa mescid cema’atlar›∫9

“Fâs›k, serseri ve bafl›bofl dolaflanlar›, inzibat alt›nda bulundursun-
lar; mescitleri cemaat ile dolu tutsunlar.”

bofllag kelimesi ikinci olarak yine ayn› dönemde yaz›lm›fl Divanü
Lûgat-it-Türk’te iki kez gövde halinde, bir kez de yap›m eki alarak ge-
nifllemifl flekliyle karfl›m›za ç›kar: 

bo·l®g näh : “Something left free or neglected (muhmal).”10

bo·l®g yilqi : “An animal that is left free.11

bo·laglan- : är į·da bo·lagland›12 “The man acted heedlessly in
the matter and did not accept advice (tahawwara,
lam yaqbal al-’iûa).” bo·laglansa boxsuqlan‚r “One
who acts heedlessly in a matter and defies advisors
(‘a˜®’l-mu˜ir) becomes manacled hand to neck”.

Karahanl› Türkçesinin geç dönemlerine ait olan Atebetü’l-Haka-
y›k’ta boflla∫ “bofl, gevflek” kelimesi Kutadgu Bilig’deki kullan›m›na
benzer bir anlam ve ba¤lamda yaln›zca bir dörtlükte iki kez geçer:

(AH 133-136) San›p sözlegen er sözi söz sa∫› 
Üküfl yahfla∫an til unulmaz ya∫›
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Sözüh boflla∫ ›‰ma y›∫a tut tilih
Yeter bafl∆a bir kün bu til boflla∫›13

“Düflünerek konuflan adam›n sözü, sözün iyisidir, çok gevezelik
eden dil, karfl› konulmaz bir düflmand›r. Sözünü bafl›bofl b›rakma, dili-
ni s›k› tut, dilin bafl›bofllu¤u bir gün bafla bela olur.”

Tarihî seyri içerisinde kelimemizi son olarak XII. asra ait bir söz-
lük olan Mukaddimet’ül-Edeb’de görürüz: 

(ME 101-8) boflla∫ ∆›ld› an›, ayv®n ∆›ld› an›, ayla∆ ∆o‰d› an›14

“Avare k›ld› onu, bafl›bofl k›ld› onu, aylak b›rakt› onu”

bofllag Kelimesi Üzerine Etimoloji Denemeleri

Clauson, boflla:¤ kelimesinin kökünü boflla:- fiiline ba¤lar ve bu fi-
ile Türkçenin erken devirlerinde rastlanmad›¤›n› belirtir. Clauson’un
kelimeyi boflla:- “to loosen, let go, abandon” fiiline ba¤lamas›n›n ne-
deni Osmanl› Türkçesinde bu fiilin yafl›yor olmas›d›r.15 Kelimenin geç-
ti¤i di¤er metinlere de de¤inen Clauson DLT’de sözcü¤ün boflla:¤ (mis-
vocalized baflla:¤) neh al-flay’u’l-muhmal “anything let go, abandoned”
ve boflla:¤ (ditto) y›lk› d®bba muhmala “an animal which has been tur-
ned loose” örneklerinde geçti¤ini belirtir. KB’nin 1505. ve 4061. be-
yitlerinde geçen boflla¤ yügürme özün “do not run loose by yourself” ör-
ne¤iyle beraber AH 135’te boflla¤ kelimesinin ›:‰- fiili ile kullan›ld›¤›-

6 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 421.
7 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 453.
8 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 525.
9 Reflid Rahmeti Arat, age., s. 552.
10 Robert Dankoff - James Kelly, Compendium of the Turkic Dialects I, 1982, s. 346.
11 Robert Dankoff - James Kelly, age., s. 346.
12 Robert Dankoff - James Kelly, Compendium of the Turkic Dialects II, 1984, s. 98.
13 Reflit Rahmeti Arat, Atebetü’l-Hakay›k, TDK Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 51.
14 Nuri Yüce, Mukaddimetü’l-Edeb, TDK Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 51.
15 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish,

Oxford University Press, Oxford 1972. s. 381.
16 Sir Gerard Clauson, age., s. 381.
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n›n alt›n› çizer.16 Clauson’un DLT’deki örnekten bahsederken kelime-
nin iki flekilde yaz›ld›¤›n› belirtmesi boflla:¤ ve baflla:¤ olmak üzere iki
ayr› yaz›m›n›n ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. Ayn› duruma Besim
Atalay da dikkat çekmifl ve Dizin’de kelimeyi baflla¤ olarak göstermifl-
tir.17 Clauson’un DLT’de dikkat çekti¤i bu yaz›m özelli¤i, asl›nda daha
önce Kutadgu Bilig’in nüshalar›nda da kullan›lm›flt›. Ancak gerek an-
lam gerekse yap› bak›m›ndan bu kelimenin Reflit Rahmeti Arat ve
Clauson’un yapt›¤› gibi boflla∫ okunmas› daha ikna edici görünmekte-
dir.

DLT’de boflla∫ kelimesinin yap›m eki ile geniflletilmifl flekli olan
boflla¤lan- fiili için ise Clauson boflla:¤ kelimesini kök olarak gösterir ve
DLT’de geçen er ›:flda: boflla¤land› “the man acted recklessly (tahawwa-
ra) in the matter, and did not take advice” örne¤ini verir. Bunun ya-
n›nda Clauson, bu kelimenin hapax oldu¤unun alt›n› çizmifltir.18

Drevnetyurkskiy Slovar’da bo·lag kelimesine “Svobodniy ot dela,
bezdeyatel’niy, prazdniy; vpustuyu” karfl›l›klar› verilmifl ve Kutadgu Bi-
lig’de geçen üç örnek s›ralanm›flt›r. Bunun yan›nda sözlükte kelimenin
bo·lug verisiyle karfl›laflt›r›ld›¤› görülmektedir.19 Drevnetyurkskiy Slo-
var’da, DLT ve AH’de geçen örneklere de¤inilmemifltir. Ancak Kâfl-
garl›’dan tespit edilen bo·laglan- fiili “B›t’ bezrassudn›m, postupat’ op-
rometçivo; prenebregat’ sovetom” aç›klamas›yla ayr› bir madde bafl›
olarak yer almaktad›r.20

Tuncer Gülensoy, Köken Bilgisi Sözlü¤ünde, bofl “‹çinde, üstünde
hiç kimse veya hiçbir fley bulunmayan” maddesinde Orta Türkçedeki
*b¨fl “bofl, hür, engin” kelimesine at›fta bulunmufl ve KB’de bu kelime-

17 Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk I, TDK Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 461: baflla_
kelimesini Brockelmann “bofllag” fleklinde yazm›fl. Böyle yazmakta hakl› ise de yaz-
ma nüshada iki defa geçen bu kelime “baflla¤” fleklindedir. “Baflla¤”, “kendi bafl›na,
bafll› bafl›na b›rak›lm›fl” demek olabilir; nitekim “baflla¤ y›lk›” böyledir.” 

18 Sir Gerard Clauson, age., s. 382.
19 V. M. Nadalyaev, vd., Drevnetyurkskiy slovar’, Leningrad 1969, s. 114.
20 V. M. Nadalyaev, vd., age., s. 114.
21 Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlü¤ü A-N,

TDK Yay›nlar›, Ankara 2007, s. 162.
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nin +la∫ ekini alarak “bofl, avare” anlam›nda kullan›ld›¤›n› belirtmifl-
tir.21

‹brahim Tafl, “Kutadgu Bilig’de Söz Yap›m›” adl› çal›flmas›nda bofl-
la∫ “bofl, avare” kelimesine isimden fiil yapan +la- eki ve fiilden isim
yapan -g eki olmak üzere iki ayr› bölümde yer vermifltir: boflla∫ <
*bofl+la-∫ < bofl “bofl, serbest” < *b¨fl; krfl. Uyg. boofl [b¨fl] “bofl, serbest”,
DLT bÙfl “bofl, hür, serbest, boflanm›fl, gevflek, pörsük”, AH b¨fl “bofl”,
Yak. b¬han- “kurtulmak, boflanmak” < *boflun- (Tekin 1995a: 117,
177).22

Yaflar Ça¤bay›r, Ötüken Türkçe Sözlükte, boflla∫ kelimesini [bofl-
l®-mak > bofl-l®-∫] fleklinde tahlil etmifl ve kelimenin 1. B›rak›lm›fl;
terk edilmifl; bofl verilmifl. 2. Avare, bofl [KB]. 3.Bofl, gevflek [Yüknekî]
anlamlar›nda kullan›ld›¤›n› belirtmifltir.23 Yazar ayr›ca boflla∫ kelimesi-
nin Eski Anadolu Türkçesi’nde boflla “bofl olarak” geçti¤ini de belirt-
mifltir. Ancak de¤erlendirme bölümünde ele alaca¤›m›z gibi bu kelime,
sözcük sonundaki -g ünsüzünün düflmesinden de¤il; Eski Türkçede bir-
kaç kelimede gördü¤ümüz isimlere eklenen ve zarf anlam› veren +la
ekidir: tünle “geceleyin”, tahla “sabahleyin” vb.24

Görüldü¤ü üzere boflla∫ kelimesinin kökeni ile ilgili çal›flmalarda
ortak nokta kelimenin *b¨fl > bofl “bofl; serbest” kökünden +la- isim-
den fiil yapan ekle türedi¤inin düflünülmesidir. Bu düflüncede etkili
olan nokta ise Osmanl› Türkçesi döneminde boflla- “B›rakmak, el çek-
mek, vazgeçmek, feragat etmek, terk ve ihmal etmek”25 ve bugünkü
Türkiye Türkçesinde boflla- “B›rakmak; ilgi göstermemek, ihmal et-
mek”26 fiilinin yafl›yor olmas›d›r. Tan›klar›yla Tarama Sözlü¤ü’nden

22 ‹brahim Tafl, Kutadgu Bilig’de Söz Yap›m›, TDK Yay›nlar›, Ankara 2008, s. 99-114.
23 Yaflar Ça¤bay›r, Orhun Yaz›tlar›ndan Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varl›¤› I,

Ötüken Neflriyat, ‹stanbul 2007, s. 658.
24 Bu ek hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation,

Wiesbaden 1991, s. 402.
25 fiemseddin Sami, K®m‚s-› Türkî, Dersaadet 1317; Sir James W. Redhouse, A Turkish

and English Lexicon, Shewing in English, The Significiations of the Türkish Terms, Ça¤-
r› Yay›nlar›, ‹stanbul 2001, s. 400.

26 Türkçe Sözlük, TDK Yay›nlar›, Ankara 2005, s. 303-304.
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tespit edilebildi¤i kadar›yla boflla- fiilinin kullan›ld›¤› en eski metin
XVI. yüzy›lda yaz›lan B®b‚sü’l-V®s›fl adl› Arapça-Türkçe sözlüktür. Bu
sözlükte Arapça i¿til® kelimesi tan›mlan›rken “H®li ∆›lma∆ ve boflla-
ma∆” karfl›l›klar› verilmifltir.27 Öte yandan Eski Türkçede boflla- fiilinin
görülmemesi kelimenin fiilden isim yapan -g eki ile kal›plaflarak kulla-
n›ld›¤›na iflaret etmektedir. bofl “bofl, serbest” kelimesinin Eski Türkçe-
de birçok isimden fiil yapan ekle kullan›ld›¤› da görülür: bofl+a-/bofl-u-
“Kurtarmak, affetmek”,28 bofl+u- “‹zin verip b›rakmak; boflamak”,29

bofl+-u-n- “Kurtulmak, günah›n› ç›kartmak”,30 bofl+ur∆an- “kurtar-
mak”31 gibi.

Yaflar Ça¤bay›r’›n Eski Anadolu Türkçesinde tespit etti¤i boflla
“bofl olarak” verisi ise bofl isminden +la zarf yapan ekle kurulmufltur.
Anderas Tietze bu kelimeyi madde bafl›na alarak boflla ‘bofl, bofl olarak’
< bofl + -la zarf eki, Bir gün ‘avrat öldi. ‹ki t®b‚t düzdiler. ‘Avrat› birine
koyd›lar birini da¿› boflla yan›nda ∆od›lar (Ferec 855/1451 v. 245b/3).32

fleklinde aç›klam›flt›r.

Kutadgu Bilig’de boflla∫∫ “bofl; bafl›bofl, avare” Kelimesi ve 
Kullan›m›

boflla∫ “bofl; bafl›bofl, avare” kelimesine rastlad›¤›m›z ilk eser Ku-
tadgu Bilig oldu¤undan, bu kelimenin KB’nin yaz›l›fl felsefesi ve eserin
yap›s› göz önünde bulundurularak de¤erlendirilmesi daha isabetli ola-
cakt›r. KB genel itibariyle bir ö¤üt kitab› oldu¤undan boflla∫ kelimesi-

27 Tan›klar›yla Tarama Sözlü¤ü, TDK Yay›nlar›, Cilt I, Ankara 2009, s. 641.
28 Annemarie von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (çev. Mehmet Akal›n), Ankara

2003, s. 269; Kemal Eraslan, Eski Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yay›nlar›, Ankara
2012, s. 561.

29 Robert Dankoff-James Kelly, age., s. 561.
30 Annemarie von Gabain, age., s. 269; Ahmet Cafero¤lu, Eski Uygur Türkçesi Sözlü-

¤ü, Enderun Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 32; Marcel Erdal, Grammar of Old Turkic,
Leiden 2004, s. 256; Kemal Eraslan, age., s. 561.

31 Annemarie von Gabain, age., 2003, s. 269.
32 Andreas Tietze, Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugat›, Simurg Yay›nlar›, ‹stan-

bul-Wien 2002, s. 445. 
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nin geçti¤i beyitlerde çeflitli nasihatlerin verildi¤i görülür. Bu nasihat-
ler temelde sosyal düzenin korunmas›na yönelik verilmifltir. 

KB’de boflla∫ kelimesinin geçti¤i beyitlere anlam yönünden baka-
cak olursak, 708. beyitte mal›n mülkün bofla harcanmamas› yönünde
bir ö¤üt vard›r: 

yawal›∆ bile bor∆a bafl so∆masa 
yawal›∆∆a boflla∫ nehin saçmasa

1303. beyitte kad›n›n bafl›bofl b›rak›lmas›n›n türlü dertlere yol
açaca¤›ndan bahsedilir:

tiflig boflla∫ ›‰ma yapa tut ∆apu∫
tiflidin tegir erke tehsiz ∆amu∫

1491. ve 4509. beyitlerde çocuklar›n terbiye konusunda bafl›bofl
b›rak›lmamas›n›n önemi vurgulan›r:

yawa ›‰ma boflla∫ y›∫a tut ∆›sa 
y›∫a tutsa o∫lan bulur ∆ut basa

****
süre ›‰ma boflla∫ o∫ulu∫ yawa 
yawa bolma boflla∫ yügürgey iwe

1505. ve 4061. beyitlerde genel olarak kiflinin do¤ru dürüst olup
içki içmemesi ve aylak aylak dolaflmamas› ö¤ütlenir:

yawa bolma boflla∫ yügürme özün 
köni bol silig bol ∆›l›nç›n sözün

****
süçig içme boflla∫ yor›ma yawa 
yara∫s›z yawuz iflte ∆aç∫›l iwe

4185. beyitte çeflitli ifllerde hizmet gören kiflilerin dikkatlice takip
edilmesi ve ifllerini bofllamamalar› için izlenmesi gerekti¤ine de¤inilir:

tapu∫ ∆›lsa bir neh yazu∆ ∆›lsa ur 
yawa ›‰ma boflla∫ iflin aytu tur

5275. beyitte Allah’a isyan ederek bafl›bofl dolaflanlar›n zaman›
geldi¤inde Allah’›n huzurunda bunun hesab›n› verecekleri yönünde
bir uyar› vard›r:



Emine Gürsoy Naskali • 255

ay boflla∫ yor›∫l› bo‰un öktemi 
bayat ay›t∫› bar anut∫›l emi

Kelimenin geçti¤i son beyit olan 5556. beyitte ise etrafta bofl bofl
dolaflanlar›n devaml› olarak gözlem alt›nda tutulmalar› gerekti¤i ve bu
kiflilerin toplum için tehlikeli insanlar olduklar›na dair bir ikaz vard›r:

∆›sa tutsa f®s›∆ yawa boflla∫›∫
tolu tutsa mescid cema’atlar›∫

boflla∫ kelimesinin geçti¤i dokuz beyitte ortak nokta olumsuz du-
rumlardan bahsedilmesidir. Bu durumlar›n içerisinde imkânlar› bofla
harcamaktan kaç›nmak, aile bireylerinin birbirleriyle olan iliflkilerini
düzenlemek, içki içmemek gibi önemli uyar›lar bulunmaktad›r. K›saca-
s› sa¤lam bir toplumsal zemin oluflturulmas› için bireylerin bofl ifllerle
meflgul olmamas› ve avarelikten uzak durmas› ö¤ütlenmektedir. 5275.
beyit ise di¤er sekiz beyitin sonucu niteli¤i tafl›r. Bofl ifllerle u¤raflan ve
avarelik yapan kifliler, bunun hesab›n› Allah’a vereceklerdir.

AH’de iki kez karfl›laflt›¤›m›z boflla∫ kelimesinin ise “bofl söz söyle-
me; bofl bofl konuflma” uyar›lar›n› içerdi¤i görülür. Bu yönüyle AH ile
KB’de geçen boflla∫ kelimesinin anlam yönüyle kullan›m› farkl›d›r. Za-
ten Reflit Rahmeti Arat da çal›flmas›n›n Fihrist bölümünde kelimeye
KB’deki anlamlardan farkl› olarak “gevflek” karfl›l›¤›n› vermifltir.33 Ke-
limenin ME’de ise tam anlam›yla “bafl›bofl, avare” anlam›yla kullan›l-
d›¤› görülmektedir.34 Bu durum zaman içinde boflla∫ kelimesinin yal-
n›zca “bafl›bofl, avare” anlam›nda kullan›ld›¤›na iflaret etmektedir. An-
cak ME’den sonraki dönemlerde yaz›lan eserlerde bu kelimeye rastlan-
mad›¤› için bu konuda emin olmak mümkün de¤ildir.

KB’de boflla∫ kelimesinin geçti¤i beyitlere dikkat edildi¤inde hep
ayn› anlam döngüsünün oluflturuldu¤u görülecektir. E¤er beyitte boflla∫
kelimesi varsa -sadece bir istisna d›fl›nda- yawa “boflu bofluna, lüzum-
suz” ya da yawal›∆ “boflluk, beyhudelik” kelimeleri de kullan›lm›flt›r. Bu
yak›n anlaml› iki kelimenin birlikteli¤i akla, yawa boflla∫ “bofl, beyhu-

33 Reflit Rahmeti Arat, age., 2006, s. XII.
34 Nuri Yüce, age., s. 106.
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de” yap›s›nda bir ikileme olabilece¤ini getirmektedir. Ancak bu kulla-
n›ma baflka bir metinde rastlanmam›flt›r. KB’de yawa/yawal›∆ kelimele-
ri toplam 89 kez35 geçerken boflla∫ yaln›zca 10 defa kullan›lm›flt›r. Aca-
ba yawa “bofl, lüzumsuz, beyhude” kelimesi çok bilinmeyen boflla∫ “ba-
fl›bofl, avare” kelimesini mi tan›ml›yordu? 

boflla∫ kelimesinin KB’de üç, AH’de ise bir kez olmak üzere toplam
dört defa ›‰-36 “göndermek; b›rakmak” fiilinin olumsuzluk eki alm›fl ha-
liyle kal›plaflt›¤› görülür. Bu kal›plaflma neticesinde, boflla∫ ›‰ma- bugün-
kü tabirle “bafl›bofl b›rakmamak” olarak karfl›lanabilecek bir anlam do¤-
mufltur. ›‰- fiilinin yan› s›ra boflla∫ kelimesiyle kal›plaflarak kullan›lan
olumsuzluk eki alm›fl di¤er fiiller ise bol- “olmak”, yor›- “yürümek” ve
yügür- “koflmak”tir. boflla∫ kelimesinin olumsuzluk eki alm›fl fiillerle
kullan›lmas›, kelimenin anlam›n›n olumsuz oldu¤unu göstermektedir.

Sonuç

Türk dilinin her döneminde (*b¨fl >) bofl kelimesine ya da türev-
lerine rastlamam›z mümkündür. Türkçenin bilinen ilk eserleri olan Es-
ki Türk Yaz›tlar›nda bofl kelimesi kök halinde bulunmamas›na ra¤men,
bu kelimeden türetilmifl boflun- “kurtulmak”, boflunul- “serbest kalmak”
kelimeleri fiine Usu Yaz›t›’nda ayn› cümlede geçmektedir: y(a)g(›)da
bofl(u)na bofl(u)n(u)ld(u)m “Düflmandan kurtularak serbest kald›m.”37

fiine Usu Yaz›t›’ndan tespit edilen bu kelimeler, hiç flüphesiz bofl keli-
mesinin Türk dilinin eski tarihlerinden itibaren kullan›mda oldu¤unu

35 Reflit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig III ‹ndeks, (haz. Kemal Eraslan, Osman Fikri Sert-
kaya, Nuri Yüce), ‹stanbul 1979, s. 532.

36 Fiilin ilk geçti¤i metinler olan Göktürk Yaz›tlar›’nda ›d- / ›t- “göndermek” anlam›na
gelmektedir. Bu fiilin eski Türk yaz›tlar›nda kullan›l›fl› için bkz. Talat Tekin, Orhon
Yaz›tlar›, TDK Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 141-142; Hatice fiirin User, Köktürk ve
Ötüken Uygur Ka¤anl›¤› Yaz›tlar› Söz Varl›¤› ‹ncelemesi, Kömen Yay›nlar›, Konya
2009, s. 523.

37 Hatice fiirin User, age., 2009, s. 373; Erhan Ayd›n, fiine Usu Yaz›t›, Çorum 2007, s.
41.

38 Do¤an Aksan, En Eski Türkçenin ‹zlerinde Orhun ve Yenisey Yaz›tlar› Üzerinde Sözcük-
bilim, Anlambilim ve Biçembilim ‹ncelemelerinin Ayd›nlatt›¤› Gerçekler, Simurg Yay›n-
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gösteren “ileri ö¤eler”dir.38 Kelimenin yal›n haldeki kullan›mlar›na Irk
Bitig’den itibaren tan›k oluruz. Irk Bitig’de kelime bofl ∆ony tamlama-
s›nda “serbest”39 anlam›nda kullan›lm›flt›r. Bu anlam istikrarl› bir flek-
lide DLT’de ve Eski Uygur Türkçesinde40 de korunmufltur: boofl: b¨fl
“bofl, serbest”.41 Ancak Kutadgu Bilig’de bofl “bofl, serbest” kelimesinin
yan›nda “avare, bafl›bofl” anlam›nda boflla∫ kelimesi de kendini göster-
meye bafllam›flt›r. Eldeki kaynaklar ›fl›¤›nda bu kelimenin ömrünün
uzun sürmedi¤i ve zamanla kullan›mdan düfltü¤ü söylenebilir. KB ve
AH içerik olarak nasihat ve ö¤üt verme amaçl› yaz›ld›¤›ndan boflla∫
“bofl; bafl›bofl, avare” kelimesi bu iki metinde anlam paralelli¤i tafl›r.
AH’de bu kelimenin geçti¤i dörtlü¤e bak›l›rsa, bu dörtlükte KB’de ge-
çen beyitlerden esinlenmeler oldu¤u düflünülebilir. Bununla beraber
kelimenin ME’de yaln›zca “avare” anlam›nda kullan›ld›¤› ve eflanlam-
l› kelimelerle s›raland›¤› görülür:

(ME 101-8)  boflla∫ ∆›ld› an›, ayv®n ∆›ld› an›, ayla∆ ko‰d› an›

ME’deki bu kullan›m akla boflla∫ kelimesinin o dönemde çok bi-
linmedi¤i için ayv®n ve ayla∆ kelimeleri ile birlikte kullan›lm›fl olabi-
lece¤ini getirmektedir. Yani, ayv®n ve ayla∆, boflla∫ kelimesini tan›m-
lay›c› ö¤eler olabilir. ME’deki verilere, bu aç›dan bakt›¤›m›zda,
ME’nin yaz›ld›¤› dönemlerde boflla∫ “avare” kelimesinin unutulmaya
baflland›¤› iddia edilebilir. Nitekim ME’den sonra yaz›lm›fl metinlerde
bu kelimeye tesadüf edilmemifltir. Böylece Kutadgu Bilig’de kullan›ld›-
¤› tarihten itibaren boflla∫ kelimesinin tarihî serüveni ME’deki kulla-

lar›, ‹stanbul 2000, s. 86: “Bir sözcük ailesi içinde, ancak sonradan meydana gelebi-
len, yani varl›¤›, birtak›m kavramlar›n, sözcüklerin varl›¤›na ba¤l› olan, biçim bak›-
m›ndan geliflerek türetmelerle birtak›m anlam olaylar›ndan sonra ortaya ç›kan söz-
cüklere ‘ileri ö¤eler’ diyoruz.”

39 Talat Tekin, Irk Bitig Eski Uygurca Fal Kitab›, Ankara 2004, s. 29.
40 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara 1995, s. 92.
41 bofl kelimesinin tarihî kaynaklarda kullan›m› ve ‹ngilizceye geçme hikayesi için flu

önemli yaz›ya bak›labilir: fiükrü Halûk Akal›n, “Türkçe ‘bofl’tan ‹ngilizcedeki
‘bosh’a Adana A¤z›ndaki ‘boflboflçu’ya Bir Sözün Serüveni”, Türk Dili, May›s 2010,
C: XCVIII, S: 701, s. 1050-1062.

42 boflla∫ kelimesine ça¤dafl Türk lehçelerinde rastlayamam›fl olsak da, Türkmencede-
ki bofllah sözü ve onun genifllemifl flekli olan bofllahd›k verileri boflla∫ “bafl›bofl, avare”



258 • Avare Kitab›

n›m›yla beraber sona ermifl olur. Kelimenin tarihî Türk lehçeleri ya-
n›nda ça¤dafl Türk lehçelerinde de çok az iz b›rakt›¤› görülür.42 Bugün
boflla- “önemsememek” fiilinin yaflad›¤› Türkiye Türkçesinde dahi bofl-
la∫ kelimesinin izlerine rastlanmaz.

boflla∫ “bofl; bafl›bofl, avare” kelimesini anlam boyutuyla k›saca ele
alacak olursak, kelimenin tam olarak “avare” karfl›l›¤›nda kullan›lma-
s›n›n ancak ME’de delillendirilebildi¤i ortadad›r. KB’de geçen beyit-
lerde kelimeyi “bofl; gereksiz; serbest” anlamlar› ile karfl›lamak da bir
noktada mümkündür. Bu durum k›sa bir zaman diliminde yaflad›¤›n›
gördü¤ümüz kelimenin tam anlam›yla kendine özgü bir kavram alan›
oluflturamad›¤›n› ve zaman içinde de unutuldu¤unu gösterir. Kelime-
nin unutulmas›nda yabanc› unsurlar›n dilde artmas› ve Türkçe kelime-
lerin kullan›m›n›n sona ermesi de etkili olabilir. Bu meselenin ayr› bir
çal›flma konusu olarak ele al›nmas›n›n faydal› olaca¤› kanaatindeyiz.
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