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ÖZET 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

TARIK BUĞRA’NIN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

AYŞEGÜL KILIÇ CABUR 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI 

2006, sayfa  259 

 

Halk kültürü bir milletin asli karakterini teşkil eder. Tarık Buğra da içinden 
çıktığı toplumun değerlerini romanlarında en iyi şekilde yansıtan bir yazarımızdır.  

Biz bu çalışmamızda, halk hayatını ve kültürünü eserlerinde ustalıkla 
kullanan Cumhuriyet döneminin büyük Türk yazarlarından Tarık Buğra’nın halk 
bilimi unsurlarını romanlarında ne ölçüde kullandığını inceledik. 

Bu çalışmada Buğra’nın eserlerini halk edebiyatı ve halk bilimi açısından 
inceledik.  

Birinci Bölüm’de, yazarın hayatı ve incelediğimiz romanları hakkında bilgi 
verdik. 

İkinci Bölüm’de, romanlardaki halk edebiyatı unsurlarını ve yazarın 
romanlarındaki kullanım şekillerini inceledik.  

Üçüncü Bölüm’de de romanlardaki halk bilimi unsurlarını ve kullanımlarını 
aldık.  

İncelediğimiz romanlarda tespit ettiğimiz bütün unsurları toplayarak bilimsel 
usullere göre tasnif ettik.  

İncelediğimiz romanlarda, halk kültürü ile ilgili olarak alınan pasajlar, 
romanlardaki sayfa numaraları ile verilmiştir. 

Sonuçta gördük ki, bir romancı olan Tarık Buğra, yaşadığı dönemi, 
coğrafyayı ve halkın kültürünü romanlarında ustalıkla işlemiştir.  
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ABSTRACT 

Master Thesis 

A STUDY ON THE ELEMENTS OF FOLKLORE İN TARIK BUĞRA’S 

NOVELS 

AYŞEGÜL KILINÇ CABUR 

SELÇUK UNIVERSITY 

THE INSTITUE OF SOCIAL SCIENCES 

THE DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 

2006, Page:259 

 

 

Folk culture forms the fundamental character of a nation. Tarık Buğra is 

also a writer who reflects the values of the society he comes from the best. 

In this work, we studied how Tarık Buğra, one of the greatest republic 

period writers who used public life and culture in his achivements masterly, used 

elements of  folklore in his novels. 

In this work, we also examined Tarık Buğra’s achivements as folk 

literature and folklore. 

In the first part we informed about the life of the writer and his novels and 

how he used it in his novels. 

In the third part we studied folklore elements in his novel and how they 

were used in his novels. 

We have classified scientifically all the elements that we found in his 

novels. 

In the novels that we studied, the passages which were related with the folk 

culture, are given in order of page numbers in the novels. 

As a result we have seen that Tarık Buğra who is a novelist , has studied 

the period that he lived and the folk culture in his novels masterly. 
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ÖN SÖZ 

 

Edebiyatın her şeyden önce bir dil sanatı olduğunu bilen, Türkçeyi şahsi 

haysiyeti yapacak kadar titiz bir üslûpla kullanan Tarık Buğra, bu özelliğini 

eserlerine mükemmel bir şekilde aktarmıştır.  

Tarık Buğra bir mizaç adamıdır. Romanlarında kendi huy ve karakterini, 

hayat macerasını ve sıkıntılarını duygu ve üslûp olarak aksettirmiştir.  

Buğra,  romanlarında akıcı üslûbu, gerçekçi anlatımı ile Akşehir yöresi 

ağzının kelimelerini ustalıkla kullanmıştır. 

Biz bu çalışmamızda Tarık Buğra’nın romanlarındaki halk bilimi 

unsurlarını inceledik. Çalışmamız, Ön Söz dışında üç Bölüm, Sonuç ve 

Kaynakçadan oluşmaktadır. 

Birinci Bölüm’de yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik.  

İkinci Bölüm’de Tarık Buğra’nın romanlarındaki halk edebiyatı unsurlarını 

aldık. Hangi romanda nasıl kullanıldığını örneklerle verdik. Bu bölümü değerli 

hocam Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU’nun görüşleri doğrultusunda üç başlık altında 

tasnif ettik: 

I- Anonim edebiyat 

b) Manzum ürünler (Ağıt, türkü, mâni, tekerleme, ninni) 

c) Mensur ürünler (Masal, fıkra, efsane destan) 

d) Halk hikâyesi 

e) Kalıplaşmış ifadeler (Atasözleri, deyimler, dualar, beddualar...) 

II- Tekke Edebiyatı 

III- Âşık Edebiyatı 

Üçüncü Bölüm’de ise Tarık Buğra’nın romanlarındaki halk bilimi 

unsurlarını ve yazarın romanlarındaki kullanım şekillerini inceledik. 

a) Dil-Anlatım, 

b) Geçiş Dönemleri, 

c) Halk Bilgisi, 

d) Bayramlar, Törenler, Kutlamalar, 

e) İnanışlar, 

f) Oyun-Eğlence-Spor, 
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g) Halk Oyunları (Dansları), 

h) Halk Müziği, 

i) Giyim-Kuşam-Süslenme, 

j) Halk Sanatları ve Zanaatları, 

k) Halk Mimarisi, 

l) Halk Mutfağı, 

m) Dayanışma, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumları 

Sonuç bölümü ve Kaynakça ile çalışmamızı tamamladık. Kaynakçada 

çalışmamızda kaynak olan Tarık Buğra’nın romanlarıyla, konumuzla ilgili ve 

yararlandığımız diğer eserleri verdik.  

Çalışmamızda, herhangi bir halk bilimi unsurunun aynı romanda birden 

fazla veyahut değişik romanlarda da kullanıldığı durumlarda; yeterli sayıda metine 

yer vererek, almadığımız metinleri ise metnin sonuna roman adı ve sayfa 

numarasını vererek ekledik. 

Yazarımız eserlerinde konuşma cümlelerini kullanırken kimi zaman (“) 

işareti, kimi zaman da (-) işareti kullanmıştır. Çalışmamızda konuşma cümleleri 

yazarın eserlerinden aynen alınmıştır.  

Bu çalışmamızda kalemimizden çıkan cümlelerimizde Türk Dil 

Kurumunun 2005 yılında yayınladığı Yazım Klavuzu’nu ölçüt aldık. 

İncelediğimiz romanlarda, halk bilimi ile ilgili olarak alınan bölümlerde ise 

romanın kendi imlasına bağlı kaldık.  

Ayrıca Tarık Buğra’nın hemşehrisi -Akşehirli- olduğum için, romanlarının 

büyük bir bölümünde Akşehir kültürünü romanlarına ustalıkla aktaran Buğra’nın 

eserlerindeki halk bilimi unsurlarını büyüklerimizin de görüşlerini alarak dilimizin 

döndüğünce yorumlamaya çalıştık. 

Uzun bir zamanda tamamlanan çalışmamızın, ders ve hazırlık safhasında 

başından itibaren rehberlik edip, yardımlarını esirgemeyen Türk halk edebiyatının 

emektarlarından değerli hocam, Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU’na teşekkürü borç 

biliyorum.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. TARIK BUĞRA’NIN HAYATI VE ROMANLARI 

1.1 Hayatı 

2 Eylül 1918 tarihinde Akşehir’de doğan Tarık Buğra 26 Şubat 1994 

tarihinde İstanbul’da vefat etti. Tarık Buğra İlk ve orta öğrenimini Akşehir'de, lise 

öğrenimini ise Konya’da tamamladı. Tarık Buğra liseyi bitirdikten sonra İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt oldu, daha sonra buradan ayrılarak iki yıl da 

Hukuk Fakültesine devam etti, orayı da tamamlamadan  Edebiyat Fakültesine 

kaydını yaptırdı fakat mezuniyet tezini vermeden buradan da ayrıldı. 

Akşehir'de çıkardığı Nasrettin Hoca gazetesi ile gazeteciliğe başladı. 

İstanbul'a gidince Milliyet, Yeni İstanbul, Haber ve Tercüman gazetelerinde fıkralar 

yazdı, sanat sayfaları düzenledi. Haftalık Yol dergisini çıkardı. 

Tarık Buğra, gazetecilikle olan ilgisini 1983 yılı sonuna kadar devam ettirdi. 

Buğra’nın gazete yazılarının da değişik ve kendine has özellikleri vardır. Hiçbir 

zaman basmakalıp düşünce ve ideolojilerin takipçisi olmamıştır. Zaman zaman dil, 

edebiyat ve sanat konularına da yer verdiği bu yazılarında hür, bağımsız ve meseleler 

karşısında tarafsız bir yazar olma vasfını kaybetmemiştir. 

Edebiyat dünyasına küçük hikâyelerle giren Tarık Buğra, Cumhuriyet 

gazetesinin açtığı bir yarışmada "Oğlumuz" adlı hikâyesi ile ikinci olmuş; bu 

ikincilik onun için bir dönüm noktası olmuştur. Buğra, bir dönem Çınaraltı ve 

İstanbul dergilerinde hikâyeler de yazmıştır. Bu hikâyeler tarih sırası ile 

incelendiğinde ilk dikkati çeken şeyin, yazarın bir acemilik dönemi olmayışıdır. 

Tarık Buğra daha ilk hikâyesinde usta bir yazar olduğunu ortaya koymuştur. 

Hikâyelerinde daha çok yakın çevre, aile hayatı, sevda ilişkileri, küçük kasaba 

intibaları gibi ferdî ve dar çerçeveli konular göze çarpar. Tarık Buğra olay değil, 

atmosfer hikâyecisidir. Hikâyelerinden, onun "hüzn"ü bilen bir yazar olduğu 

anlaşılmaktadır. Onun hikâye ve romanlarında çocukluğun, ilk aşkın, vefasızlıkların, 

kırılmışlıkların ve yarıda kalmış şeylerin hüznü vardır. 

Yayımlanmış dört tiyatro eserinden İbişin Rüyası'nda Nahit'in hayatından bir 

bölümü, son derece duygulu, iki kişi arasında geçen fırtınalı bir aşk atmosferi içinde 

anlatan Buğra, İlk adı Dört Yumruk olan, daha sonra Akümülatörlü Radyo adıyla 
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yayımlanan ve Devlet Tiyatrolarında sahnelenen eserinde ise yarıda kalmış 

saadetlerin hikâyesini anlatmıştır. Ayakta Durmak İstiyorum ve Yüzlerce Çiçek 

Birden Açtı oyunlarında ise daha beşerî planda, hürriyete ve bağımsızlığa hasret 

insanın dramı hikâye edilmiştir. 

Onun romanları ise değişik bir gelişme göstermektedir. 1955'te yayımlanan 

Siyah Kehribar'da, İtalya'da Mussolini devrinde geçen olaylar anlatılmış, dikta 

rejimlerinin hür ve zora gelmez mizaçlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler 

belirtilmiştir. İbişin Rüyası, daha sonra oyun haline getirilmiş olan romanıdır. 

Yalnızlar ise, Akümülatörlü Radyo oyununun romanlaştırılmış şeklidir. Roman 

dünyamızda Tarık Buğra'ya sağlam ve sarsılmaz bir yer sağlayan eseri Küçük 

Ağa'dır. Bu eserde ve bunun devamaı olan Küçük Ağa Ankara’da ve Firavun İmanı 

romanlarında millî mücadele ilk defa değişik bir açıdan ele alınmıştır. Daha çok 

devletin resmi görüşünden hareket eden kurtuluş savaşı romanlarının tam aksine bu 

üç romanda meseleler, insan / millet açısından ele alınmış, yeni ve doğru bir yorumla 

ortaya konulmuştur. Bu roman "tarihî açıdan millî mücadelede insanın yeri, milletin 

yeri nedir?" sorularının cevaplarını araştırır. Yazar, Yağmuru Beklerken romanında 

Serbest Fırka denemesinin, Gençliğim Eyvah'da ise 1970'li yıllarda Türkiye'nin bir 

numaralı meselesi haline gelen anarşik olayların değişik yönlerini, perde arkasını 

tasvir ve tahlil eder. Tarık Buğra, Osmancık romanı ile de, Osmanlı devletinin 

kuruluş yıllarını anlatmıştır. Bu eserde de cihan devletini kuran irade, şuur ve 

karakterin tahlili vardır. 

Tarık Buğra, roman kahramanlarını idealize etmez. Onun romanlarındaki 

bütün tipler tabiidir. İnsanı, en gerçek ve inkâr edilemez yanından -mizacından- ve 

insanın en soylu duygusundan -hüzünlerinden- ele almıştır. Bu özellikleriyle Tarık 

Buğra, realizmin Türk romancılığındaki en usta yazarlarından birisidir. 

1.2 Tarık Buğra’nın Romanları 

1.2.1  Küçük Ağa   

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle bitmiş, ordu 

dağılmıştır. Başşehir İstanbul dâhil, memleketin bütün önemli merkezleri işgal 

altındadır. Daha kötüsü, devlet ile milletin bağları kopmuş, devleti yönetenler ne 

yapacaklarını bilmedikleri gibi, millet de nasıl bir yol tutacağını bilmez durumdadır. 
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Akşehir, bütün köyler, kasabalar ve şehirlerden  bir birim, bir kesittir. Orada cereyan 

edenler, aşağı yukarı bütün yurtta olup bitenlerdir.  

1919 yılı baharında Akşehir, bütün bir dünya savaşı boyunca çeşitli cephelere 

dağılmış evlâtlarından geriye kalabilenleri toplamaktadır. Bir enkazdır Akşehir... Her 

ev birinin yolunu gözlemektedir. Ama onlar, nasıl, ne şekilde, hangi keder ve ruhla 

döneceklerdir. Geceleri bir mezar sessizliğine bürünen yaslı Akşehir’de Gâvur 

Mahalle’sinde ki Yorgo’nun, Minas’ın meyhanelerinden gelen kahkahalar, naralar, 

şarkı, gitar ve ud sesleri bu sessizliği delik deşik eder.  

İlk gelenlerden bir Salih’tir. O, Arabistan cephesinden geliyor. Sağ kolunu, sağ 

kulağını ve sağ yanağını orada bırakmıştır. 

Trenden inip eve yönelince bir türkünün iki mısraı gelip geçer içinden: 

    Giden gelmiyor/Acep nedendir? 

Salih’e göre keşke gelmek olmasaydı, böyle yarım yamalak gelmektense... 

Onu ilk karşılayan çocukluk arkadaşı Niko’dur. Savaşla birlikte diğer Rum ve 

Ermeniler gibi Niko da değişmiş, Osmanlı değil, Rum olduğunun şuuruna varmış ve 

tam bir ihanet olan dâvasının adamı olmuştur. Salih’e yakınlık gösterir. Maksadı onu 

kendisine bağlamak, çocukluk ve ilk gençlik yıllarında hep kendisinden üstün olan 

Salih’i ezip böylece ondan intikam almaktır.  

Salih’i giydirir, kuşatır. Her gece, Niko’nun babasının meyhanesine giderler, 

sabahlara kadar içerler. Salih çökmüş ruhunun, yarım kalmış vücudunun tesellisini bu 

kökünden kopmakta, inkârda ve arsızlıkta bulmuştur. Köylülerin gözünde tiksinilen bir 

soysuzdur. Salih’i Cepheden o perişan haliyle dönmüş gören anası, onun şimdiki 

durumuna daha çok üzülmektedir.  

Bu günlerde İstanbullu Hoca çıkagelir. İstanbul’un İngilizlerle işbirliği yapan 

politikacıları onu, Kuvva-yı Millîye çalışmalarını önlesin diye Akşehir’e 

göndermişlerdir. İstanbullu Hoca, başşehirdeki, entrikalardan habersiz olduğu için, sırf 

padişaha bağlı olduğu için var gücüyle çalışır. Bilgisi, güzelliği, cesareti, sağlam 

mantığı ve tatlı sesiyle son derece etkili olmaktadır. Ankara ve Kuvvacılar onu 

kazanmak için her yola başvururlar. Fakat kararından dönmeyen Hoca için “vur emri” 

çıkarılır. 
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Bu arada Salih, bir gece, sessizce gittiği Rumların meyhanesinde bir toplantıya 

ve bu toplantıda konuşulanlara şahit olur. Rumlar Pontus devletini kurmak için 

seferberliğe girişmişlerdir. Elebaşları bir papaz, en ateşli gönüllü de Niko’dur. Salih, 

sadece düşmanla değil, bunlarla da harp halinde olduğumuzu öğrenir. İçini büyük bir 

hırs kaplar. Acizliğini yenmek için her gün sol eliyle tabanca talimleri yapar. Sonunda 

sol elini, kaybettiği sağ elinden daha iyi kullanır hâle gelir. Kuvvacılara katılır. Ona 

önce ufak-tefek ayak işleri verirler. Çolaklığı, düzenli ordu hâlini almaya başlayan 

Kuvvacılar arasına girmesine engeldir. Bunu öğrenince İstanbullu Hoca’ya katılmak 

için kumandanlardan izin alır.  

İstanbullu Hoca, genç ve güzel bir kızla, Emine’yle evlenmiştir. İlk çocuğunu 

beklemektedir. Kendisini sevenler, hakkındaki “vur emri”ni duyurur ve Hoca’yı 

kaçmaya zorlarlar. İstanbullu Hoca bir şafak vakti, genç karısını doğum döşeğinde 

bırakarak gider ve Çakırsaraylı çetesine katılır. O, artık, İstanbullu Hoca değil, Küçük 

Ağa’dır. Sakalını kesmiş , sarığını, cübbesini çıkarmıştır. Küçük Ağa’nın İstanbullu 

Hoca olduğunu pek az kimse bilmektedir. Bunlardan birisi de Salih’tir. Salih, Küçük 

Ağa‘ya son derece bağlıdır. Onu bulur, maksadı onun kuvvacılar tarafında yer almasını 

sağlamaktır. Çakırsaraylı’dan ayrılarak tek başına bir çete kuran Küçük Ağa, Salih’in 

yardımıyla tereddütlerden kurtulmuş, Kuvvacıların fikirlerini ve yolunu benimsemiştir. 

Herkes İstanbullu Hoca’nın İstanbul’a kaçtığını sandığı günlerde o, Salih ve diğer 

arkadaşlarıyla Çerkes Ethem Kuvvetlerine katılır ve Çerkez Ethem ihanetini önler ve bu 

arada Tevfik Bey’den izin alarak Salih’i  hem oğlunun ve karısının durumunu 

öğrenmek hem de gizli bilgiler bildirmek üzere  Akşehir’e gönderir 

1.2.2 Küçük Ağa Ankara’da 

Küçük Ağa Ankara’da romanı Salih’in Akşehir’e gelişiyle başlıyor. Salih, şubat 

ortasında Akşehir’e gelir. Kuvvacıların Akşehir’deki bel kemiği, o alçak gönüllü, 

kararlı, hoşgörülü; bütün bunlardan dolayı da o hareketin en faydalı adamı, Ali Emmi 

ağır hastadır. Salih’i kahvede saygıya yakın bir sevgi ile karşılarlar. 

İkindi üzeri Reis Bey ile Küçük Hacı, Ali Emmi’yi ziyarete gitmişlerdir. Salih; 

sırrını onlara açıklar. Bütün Akşehir’in  İstanbul’a kaçtı, sonra da öldü sandığı 

İstanbullu Hoca hayattadır. Adını ve fikrini değiştirmiş, Kuvva-yı Milliye’nin en 

fedakâr gönüllülerinden Küçük Ağa olmuştur.  
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Emine’ye gelince, o, uzun geceler boyu, yapayalnız, genç ve güzel kocasını 

beklemiştir. Babasının yüzünü bir kere bile görmediği, küçük Mehmet’le birlikte onu, 

“gel babası, geel, gel” diye çağırmışlar, ama baba dönmemiştir. Onun vurulduğu haberi 

gelince de Emine’yi yaşlı ve bezgin çarıkçı Hasan’a nikâhlamışlardır. Salih, işte bu 

gerçeği öğrenir ve kalmanın faydasızlığına inanarak kaçıp gider.  O gittikten kısa bir 

süre sonra Ali Emmi’yi toprağa verirler.  

Ötede, Küçük Ağa, Tevfik Bey kadar ağabeyi Çerkes Ethem’in de güvenini ve 

takdirini kazanmıştır. Çerkes Ethem, Garp Cephesi Kumandanı’yla aralarındaki 

geçimsizliği, bir büyük ihanete götürmek üzeredir. Bütün kuvvetlerini toplayarak 

Kütahya’ya geçecek, istekleri kabul edilmezse Ankara’ya yürüyecektir. Durumun son 

derece kritik olduğunu gören Küçük Ağa büyük bir ustalıkla bu ihaneti etkisiz kılar ve 

Çerkez Ethem kuvvetlerinin yarısının Kütahya Komutanı İzzettin Bey’e teslim olmasını 

sağlar. 

Küçük Ağa, bin atlısı ile önce Alanyunt’a, sonra da Ankara’ya gider. Doktor 

Haydar Bey, Küçük Ağa’yı Mehmet Akif ve Hasan Basri Bey’lere götürür. Onlarla 

karşılaşmak, Küçük Ağa’ya bütün davranışlarının ve hareketlerinin  hatta bütün 

tereddütlerinin haklılığın gösteri. Küçük Ağa, nefsinden vatanı lehine feragat etmekle 

yanılmamıştır. 

Günler geçer, Küçük Ağa Akşehir’e gidip gitmemek konusunda bir karar 

arifesindedir. Çolak Salih’in ne kendisi gelir, ne de bir haber gönderir. Başkası çaresi 

kalmayan Küçük Ağa, Akşehir’e Mehmed’ine ve Emine’ye gitmeye karar verir. Ama 

Akşehir’e daha gelir gelmez karısının bir başkasıyla evlendiğini öğrenir ve oğluyla 

karşılaşır. Emine de hayata gözlerini yumar ve Küçük Ağa tekrar Ankara’ya döner. 

1.2 3 İbiş’in Rüyası      

İbiş’in Rüyası, Tarık Buğra’nın dil, üslup ve teknik özellikleri bakımından 

tarzını en güzel ortaya koyduğu romanlarından birisidir. Roman bu üslubu sayesinde, 

tiyatronun ve sinemanın ilgisini çekmiş, hem sahnelenmiş hem de filme konu olmuştur. 

Nahit zengin ve kültürlü bir ailenin çocuğu olup babası emekli bir paşadır. Daha 

çocukken babası ile gittiği tiyatro oyunundan ve bu oyundaki bayan sanatçıdan oldukça 

etkilenmiş, içinde büyük bir tiyatro tutkusu başlamıştır. Artık tiyatro ile ilgilenir ve 

derslerini de ihmal eder olmuştur. Okulda “eylül”e kalınca babasından azar işitmiş ve 

bunun üzerine evden kaçmıştır.   
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Yanında biriktirdiği yirmidört lira  harçlıkla bir pansiyona yerleşmiştir. 

Aşındırmadık tiyatro kapısı bırakmaz ve karşılaştığı olumsuz davranışlardan derinden 

etkilenir, oysa her işe razıdır; ortalığı silip süpürme, dekor taşıma ama her iş... 

Bu sırada parası bitmiş, hatta üstündeki elbiseyi de satmıştır. Servili Medrese 

dediği, liseden tanıdığı arkadaşı Vasıf’ın yanına yerleşmiştir. İş bulma umudu çökmüş, 

bir kuru ekmeğe muhtaç olmuştur. Hatta bir gece yağmurdan sırılsıklam olarak eve 

gelmiş, açlıktan ölecek halde iken kilimin yırtık yerinden gözetleyerek öğrendiği,  

Vasıf’a ait olan ekmek, soğan ve zeytini gizliden alarak yemiş ve bu durumunu gören 

Vasıf onu teselli ederek içeri götürmüştür. 

Nahit daha sonra kolundaki altın saati fark etmiş ve bunu Vasıf’ın arkadaşı 

vasıtasıyla satmış ve biraz da olsa rahatlamıştır. Tekrar tiyatrolarda iş aramaya başlamış 

ve Muhsin Bey’in tiyatrosunda iş bulmuştur. Kısa bir süre burada çalışmış fakat kışla 

birlikte tekrar aranmak üzere işine son verilmiştir. Burada ayrıca ileride can yoldaşı 

olacak Sadi ile de tanışmıştır.  

Değişik tiyatrolarda çalıştıktan sonra tekrar Muhsin Bey’in tiyatrosuna geçmiş 

ve burada  kendini göstererek kabul ettirmiş ve daha sonra da Vedia ile evlenmiştir. 

Aşırı savurganlığı ve ilgisizliği bu evliliğin ayrılıkla sonuçlanmasına sebep oluştur.  

Daha sonraları İbiş rolü ve Nuran Tiyatrosu dönemi başlamıştır. İbiş’te Nahit 

yeni kimliğini bulmuş, İbiş’i olgunlaştırmak için günlerce, aylarca malzeme toplamış 

ve bunları benliğinde yoğurmuştur. Artık İbiş rolü herkesi gülmekten kırmakta ve namı 

gittikçe artmaktadır. 

Ve Hatice’nin tiyatroya gelişi, Hatice’ye tanınan fırsatlar ve yeni bir yıldızın 

doğuşu... Nahit bir yıldız yaratmış fakat bu sırada da hastalıklı bir aşka tutulmuştur. 

Ayrıca Nahit’i hiçbir zaman çekemeyen Sadi, Hatice ile arasını bozmaya çalışmış, buna 

kızan Nahit, Sadi’yi işten kovmuştur. 

Tüm bu olumsuzluklar ve hayatındaki derin acılar Hatice’nin intihar etmesiyle 

sonuçlanmış; Nahit de Nuran Tiyatrosunu kapatmış ve akkuyruklu güvercini ile kendini 

bilinmezliklere salmıştır 

1.2.4 Yağmuru Beklerken 

Yağmuru Beklerken’de Tarık Buğra, Terakki Perver Halk Fırkası denemesinden 

sonra ikinci çok partili hayata geçiş denemesi olan Serbest Fırka dönemini anlatmıştır. 
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Romanda, Anadolu’nun küçük bir kasabası ve insanları perspektifinden, siyasetin 

sıradan insanları bile nasıl kutuplaştırdığını, hiç yoktan düşmanlıklar yarattığını ve bu 

dönemde Türkiye’de yaşanan büyük kuraklıkla paralellikler de kurularak okuyucuya 

sunulmuştur.     

Avukat Rahmi küçük yaşta yetim kalmış daha sonra Akşehir’in sevilen 

kişilerinden biri ve aynı zamanda değerli iş adamlarından olan amcası Mumcular’ın 

Rıza tarafından büyütülmüş ve okutulmuştur. Rahmi hem avukatlık yapmakta hem de 

amcasının yönetim kurulu üyesi olduğu Akşehir Bankası’nda görev yapmaktadır. 

Ayrıca bağ ve bahçe işleri ile uğraşmaktadır. 

Ülke bu dönemde yeni bir sürece girmiş çok partili hayat denemeleri 

başlamıştır. Bu süreçte yaşanan gelişmeler diğer şehirlerde olduğu şekilde Akşehir’de 

de etkisini göstermiş, halk yavaş yavaş bir kavganın içine çekilmeye başlanmıştır. 

Kasabada bu yeni oluşumun ileri geleni de Avukat Kenan Bey’dir. Rahmi, başarılı bir 

avukat olan Kenan Bey’i çok sevip saymaktadır. Avukat Kenan Bey’le çok eskiye 

dayanan bir hukuku vardır. Rahmi mesleğinin ilk yıllarında Kenan Bey’den çok 

iyilikler görmüştür. Bir davada Kenan Bey’i biraz da rencide ederek alt etmiş, bu 

durum Kenan Bey’i olduğu gibi Rahmi’ yi de üzmüştür; çünkü Kenan Bey 

kaybedeceğini bildiği bu davayı hatır nedeniyle üstlenmiştir. 

Avukat Kenan, Rahmi’yi oluşan siyasi hareketin içinde görmek istemekte ve 

sürekli ısrar etmektedir. Rahmi de Kenan bey’i üzmeden olayı geçiştirmekte, siyasete 

pek sıcak bakmamaktadır. Ayrıca amcası Rıza efendi ile karısı da Rahmi’nin siyasete 

girmesini istememekte ve karşı çıkmaktadırlar. 

Bu arada kasabada büyük bir kuraklık hüküm sürmekte, halk da zaman zaman 

yağmur dualarına çıkmaktadır. Rahmi kuraklık sorununu çözmek için vilayetten bir su 

pompası getirmiş ve bahçelerini sulamaya başlamıştır. Amcası Rıza efendi gibi 

hayırsever bir kimse olan Rahmi, isteyenlere su pompasını vermiş, su pompası konusu 

ve kuraklık fırka tartışmalarını ikinci plana itmiştir. 

Kenan Bey yoğun tempodan aşırı derecede yorulmuş, rahatsızlanarak yatağa 

düşmüştür. Kenan bey’in hastalığının ölümcül olduğu söylenmektedir. Rahmi, Kenan 

Bey’i ziyaret eder ve hiç de   niyeti yokken -belki de vefa nedeniyle- kurulacak olan 

Partinin başına geçmeyi kabul ettiğini söyler. Amcası Rıza Efendi Rahmi’nin bu 

kararına ses çıkarmaz. Rahmi için yoğun bir siyasi dönem başlamıştır. Rahmi 
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yandaşları ile el birliği yaparak  parti binasının tamamlanması hazırlıklarına başlar. Bu 

arada halk arasındaki parti kutuplaşması iyice artmış, yediği içtiği ayrı gitmeyen dostlar 

bile düşman kesilmiş, belediye başkanı ve rakip parti de bu kavgayı körükleyici tavır ve 

davranışlarda bulunmaktadır. Bu portre Türkiye’de ki diğer yerler için de farklı 

değildir. Rahmi bu durumdan rahatsız olmakta ve elinden geldiğince kutuplaşmayı ve 

çekişmeleri önlemeye çalışmaktadır. 

Bu arada Kenan Bey tedavi gördüğü İstanbul’da vefat etmiştir. Rahmi Kenan 

Bey’in cenazesine katılmak için İstanbul’a gider ve cenaze töreninde etkin bir siyasetçi 

olan  Naki bey ile tanışır. Naki bey Rahmi’yi çok beğenmiş ve Kenan’ın övgülerinin 

boş olmadığını görmüştür. 

Rahmi Akşehir’ döner ve çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Bu arada 

tüm ülkede olduğu gibi belediye seçimleri yaklaştıkça Akşehir halkında ki tansiyon da 

yükselmiştir. Rakip partinin ileri geleni ve çatışmaların körükleyicisi Gülbeyazların 

Mahmut ile Kaymakam Bey, seçimlerin üçüncü günü galeyana gelen halkın elinden  

Rahminin müdahalesiyle kurtulmuş,  büyük sonuçlar doğuracak bir tehlike zararsız 

atlatılmıştır.  

Bu dönemde toplumdaki bu huzursuzluk, Ankara’da ki parti ileri gelenlerinin 

Partiyi feshetmesi ile aşılmıştır. İşleri kötü giden Rıza emmi de hayata küsmüştür. Bu 

arada kasabada o güne kadar görülmemiş bir yağış olmuş, kuraklık dönemi geçmeye 

başlamış, halk parti kavgalarını unutmaya başlamıştır. Bu sırada Naki Bey Rahmi’ye 

bir telgraf çekerek vekillik teklif etmiş, kabul edecek misin diye soran amcasına Rahmi; 

- Neyimiz eksik çok şükür demiştir...... 

1.2.5 Dönemeçte 

Dönemeçte romanı, Türkiye’nin çok partili hayata geçiş sürecinin son 

dönemlerini ve bu dönemin toplumsal ruh hâlini, toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik 

dönüşümünü, toplumda başlayan yozlaşmaları küçük bir kasaba halkından örnekler 

vererek ayrıca bir aşk hikâyesiyle de süsleyerek okuyucuya sunmaktadır. 

Tarık Buğra, romanda, önemli bir toplumsal olayın küçük bir kasaba ve bu 

kasaba insanlarının iyi bildiği dünya görüşlerine, kültürüne, törelerine etkisini ele 

alıyor; bin yıllık “yönetici-halk” ilişkisindeki bu önemli dönemecin, tedirginliklerini, 

umutlarını, ince hesaplarını ve sebep olduğu toplumsal ve kişisel değişiklikleri bu 

açıdan anlatıyor. 
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Aydınlarla halk ilişkisi....  Bu iki kesimden alınan tiplerin canlılığı... Çevrenin 

derinleme gerçekliği.... Bu günlerimizi hazırlayan olayların sergilenişi... Bir biriyle 

çatışan tutkular... ve aşk. 

Doktor Şerif  Bey, küçük bir kasabada doktorluk yapmakta, kasabanın diğer 

aydın kesimi gibi akşamları Şehir Kulübünde vakit geçirmektedir. Burada, akşamları, 

kendilerince tadına ve rekabetine doyulmayan kumar oyunları oynanmakta; doktor 

Şerif bey ise genelde seyirci durumunda olmakta, nadiren oyunlara iştirak etmektedir. 

Bu dönemde kasabaya, doktorun en yakın arkadaşı Operatör Cevdet Bey’in kızı 

Handan ve yeni savcı yardımcısı Orhan gelmiştir. Orhan kasabaya gelen diğerleri gibi 

önce Şerif Bey tarafından karşılanır ve aralarında bir arkadaşlık başlar. Doktor Şerif, 

Handan’ı sevmekte; Handanın da bildiği bu aşk bir türlü karşılıklı ilan 

edilememektedir.  

Handan, işleri kötü giden ve kumar batağına düşen ve kasabanın eczacısı Celâl  

beyden sürekli borç alan babasını icradan kurtarmak için eczacı Celâl Bey ile 

nişanlanmaya karar verir. Bu arada doktor, arkadaşı Cevdet’i kurtarmak için  kasabanın 

cimrisi olarak bilinen sevip saydığı, aynı zamanda takdir ettiği Fakir Halit’ten borç 

bulmuştur. Handan kararını verdiği için ses çıkarmaz .  

Bu arada kasabada toplumsal bir dönüşüm yaşanmakta, yeni türedi zenginler ve 

gazeteciler çıkmaktadır. Kasabadaki siyasi hareketlilik de hızlanmış, telaffuzunu dahi 

yapamadıkları bir demokrasi lafı almış yürümüştür. 

Orhan arkadaşının annesini ziyareti sırasında Handan ile tanışır ve Handan’dan 

çok hoşlanır. Arkadaşının annesi Orhan ile Handan’ın arasını yapar fakat ortada büyük 

bir engel vardır; Handan nişanlıdır ve düğün hazırlıkları da bitmek üzeredir. Bu engelin 

ortadan kalkması gerekmektedir ve Orhan’ın hilesinin etkisiyle de Handan Celâl 

Bey’den ayrılmaya karar verir. Celâl Bey de bu davranışa kızarak yaptığı tüm 

masrafları Operatör Cevdet Beyden geri ister. Cevdet Bey, doktordan bu ayrılığın 

sorunsuz çözülmesi için Celâl beyle konuşmasını rica eder. Yapılan görüşmede Celâl 

bey ile doktor arasında kırıcı bir konuşma geçer. Gururu kırılan ve çirkinliği yüzüne 

vurulan Celâl bey kendisine görüşmeye gelen Handan’ın içkisine kattığı zehiri bildiği 

halde içerek  bir de mektup bırakarak intihar eder. 

Handan ile Orhan evlenmiş fakat Eczacı Ceâl’in ölümü kabus gibi hayatlarına 

çökmüştür. Sürekli kavga etmektedirler. Daha sonraları evlilik çekilmez hale gelmiş, 
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Orhan tayin isteyerek başka bir şehre gitmiştir. Orhan, Handan’ı da yanında götürmez. 

Handan şimdi aksi ve hastalıklı bir kişiliktir ve sürekli babasını azarlamakta evden 

çıkmamaktadır. 

Doktor Şerif Bey de Fakir Halit’in ricalarını kırmayarak siyasete girmiş ve 

milletvekili seçilmiştir. Doktor Şerif Ankara’ya yerleşir fakat politika ve Ankara’dan 

nefret etmekte, hatta istifayı da düşünmektedir. Akşamları Handan’ın gönderdiği 

mektupları okumakta ve daha sonraları ölüm haberini aldığı Handan’a için için 

üzülmektedir....... 

1.2.6 Osmancık 

Osmancık, Tarık Buğra’nın Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı romanıdır. 

Tağrık Buğra Osmancık romanında, tarihin en uzun ömürlü , en köklü, en adaletli 

devletini kuran irade, şuur ve karakteri  mükemmel şekilde işlemiştir. 

Kara Osman -Ede Balı’ının söyleyişiyle Osmancık- Kayı Boyu’nun beği olan  

Ertuğrul Gazi’nin en küçük oğludur. Osmancık küçüklüğünde ele avuca, 

delikanlılığında da kabına sığmayan, bileği ve yüreği demir gibi bir gençtir. Osman 

vaktini eğlence, saz söz alemlerinde geçiren asabi birisidir. Osmancık kavga aramayan; 

ama en önemsiz aykırılıkları ve aykırı bulduğu davranışları kavga sebebi sanan veya 

sayan asi bir gençtir. Osman’ın gururu her şeyi idi; gururu için yaşıyordu ve bu durum 

onun için bir nevi  kişiliğini arayış idi. 

Kayı Boyu’nun veliahtı olarak, herkes tarafından sevilen ve sayılan ayrıca da 

övülen  ağaları Gündüz ve Savcı görülmektedir. Osmancık bundan rahatsız 

olmamaktadır. Ağalarına  hayran olan Osmancık, Kayı Boyu’nun başına geçmek gibi 

bir düşünce içerisinde de değildir. Osmancık arkadaş canlısı, dost susuzudur.   

Osmancık’ın beğliği umursamaz tavrı üzerine babası bir yığın öğütten sonra onu 

kendi hâline bırakarak diğer oğlu Gündüz’e emek vermeye başlamış, Osmancık da 

keyfince yaşamaya devam etmiştir. Bu durum Osmancık ile Ede Balı’ının 

karşılaşmasına kadar devam etmiş; bu karşılaşma Osmancık’ın hayatında bir dönüm 

noktası olmuştur.  

Osmancık bir gün av dönüşü sırasında yenilmek üzere olan iki kişiye yardım 

etmiş ve bunları ölümden kurtarmıştır. Bunlar ileride can dostu olacak Mihail -Köse 

Mihail-  ile can düşmanı olacak Kalanoz’dur. Osmancık bu vesile ile Mihail’in kardeşi 

ve Kalanoz’un nişanlısı Zoe ile tanışır. Zoe Osmancık’tan çok etkilenir. Bu durumu 
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gören ve hisseden Kalonoz’un Osman’a karşı kini daha da artar. Kalanoz ile evlenen 

Zoe ilerleyen zamanda baskılara dayanamaz ve intihar eder. 

Söğüt çevresi yeni yeni göçler almakta Kayı Boyunu önder seçen aileler bu 

yerlere yerleşmektedir. Bu göç erlerinden bir tanesi de Uruz derviştir. Uruz derviş 

diğerleri gibi gönül ve bilek eridir. Uruz, anası, harlak halkı ve diğerleri Osmancık’ı 

bey olarak görmek istemektedirler.  

Kendini ve kişiliğini arayan Osmancık Şeyh Ede Balı ile görüşmek için tekkeye 

gider. Ede Balı Osmancık’ı misafir eder, fakat hemen görüşmez. Osmancık misafirlik 

sırasında Ede Balı’nın kızı Malhun Hatun’u görür ve âşık olur,  görüşmesi sırasında 

Ede Balı’dan doğrudan kızını ister. Osman’ın gönderdiği dünürcülere Ede Balı kızını 

vermez fakat “hayır” da demez. Osmancık’ın damadı olmasını isteyen Ede Balı bazı 

tereddütler yaşamakta, Osmancık’ın olgunlaşmasını, öfkesini yenmesini beklemektedir. 

Osmancık da sürekli düşünmekte, kendini olgunlaştırmaktadır. Buna kanaat getiren Ede 

Balı kızını Osmancık’a verir.  

Kendini ve kişiliğini bulan Osmancık artık beğliği de istemektedir. Kardeşleri 

Gündüz ve Savcı Beğ’ler de Osman’ın beğ olmasını istemekte, Kayı’nın ve Oğuz’un 

geleceğini onda görmektedirler. Ertuğrul Gazi artık vaktinin geldiğine kanaat getirerek 

Kayı Boyu’nun beğliğini yapılan istişare ile Osmancık’a bırakmıştır. Osman’ın amcası 

Dündar ise beğliğin yiğenine geçmesine kızmakta ve sürekli sorun çıkarıp Osman’ı 

eleştirmektedir.  

Osmancık kısa zamanda, zekası, gücü, liderliği sayesinde diğer boyların sevgi 

ve saygısı ile bağlılıklarını kazanmış, artık yeni beyliğin temelleri atılmaya başlamıştır. 

Konya ile de ilişkileri iyi tutan Osman Bey’e bağımsızlık anlamına gelen hediye ve 

nişanlar gönderilmiş, Kayı ve diğer Oğuz boyları için yeni bir dönem başlamıştır.  

Artık fetihler başlamış, Osman Beğ Anadolu’nun özlediği otorite ve adaleti 

sağlamıştır. İlk önce Kulacahisar fethedilir ve yönetimi Uruz Derviş’e devredilir. 

Arkasından diğer fetihler birbirini takip eder. Zaman çabuk ilerlemiş oğlu Orhan 

büyümüştür. Beyliğin başına daha sonra Orhan Beğ geçer, Osman Beğ dinlenmeğe 

çekilmiştir. Etrafındakiler ve sevdikleri tek tek bu dünyadan göçmektedirler. Orhan’a 

vasiyeti ise; “Oğul, ben öldüğüm vakit beni Bursa’da şu gümüşlü kubbenin altına 

göm.”dür. 

Gelen atlılar Bursa’yı müjdeler... 
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1.2.7  Siyah Kehribar 

Siyah Kehribar’ın ilk tohumları Tarık Buğra asteğmen iken beyninde 

oluşmuştur. Eser, ilk olarak tefrika şeklinde Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır. 

Romanlarının yayımlanması teklif edilince Siyah Kehribar’ı yeniden düzenlemeyi 

düşünse de daha sonra vazgeçmiştir. Çünkü; kendi ifadesine göre otuzu bulmayan yaşın 

acemilikleri, toylukları, görgüsüzlükleri ile yaralı bereli olduğunu düşünmektedir. Ama 

daha sonra vazgeçerek noktasına, virgülüne dokunmadan basılmasına karar vermiştir; 

çünkü onda bir amatörün ilk eserine verebileceği taptaze dikkatler, gözlemler ve 

içtenlikler bulunmaktadır.  

Eserde İkinci Dünya Savaşı öncesi faşist bir yönetimin hüküm sürdüğü İtalya’da 

-Roma’da-, bir grup vatansever insanın bu yönetimin karanlık güçlerine karşı yaptığı 

mücadele anlatılmaktadır. Sanat tarihi doktorası yapan bir Türk genci kaldığı 

pansiyonda Fernando adında bir gençle arkadaş olur ve onun vesilesiyle Siyah Kehribar 

adlı bir barda birtakım dostluklar edinir ve bunlardan birisi olan Melisa ile aralarında 

bir yakınlaşma olur. 

O günlerin en güzel sopranosu olan Sofia Yunanistanlı güzel bir kızdır ve  

Fernando ile arkadaştır ancak zamanla yeni arkadaşlıklar da edinmektedir. Siyah 

Kehribar’ın tecrübeli şef garsonu ise Leanordo’dur. Leanorda oğlu Barbaryo ile beraber 

yaşamaktadır.  

Melisa’nın amcası Umbarto ülke çapında ünlü bir ressamdır. Melisa, Türk 

gencini amcası ile tanıştırmaya götürmesi ile başlayan esrarengiz işler Barboryo’nun 

öldürülmesi ile devam eder. Delikanlı ve Melisa tekrar Roma’ya dönerler ve bir süre 

sonra Melisa ve Fernando tekrar ortadan kaybolur. Türk genci Melisa’nın bu 

kayboluşunun nedenlerini çözmeye çalışmaktadır. 

Bu arada Gizo ve İvet gibi okumuş ve ülke çapında ünlü olan kişilere teşkilat 

tarafından baskı yapılmakta ve kendi saflarına katılmaları istenmektedir. Baskılara 

dayanamayan Gizo ve İvet ülkeden kaçmak isterler ve daha sonra da tüm bu 

olumsuzlukların etkisiyle intihar ederler. 

Leonardo oğlu Barboryonun gizli teşkilatın komiseri Ciyo tarafından 

öldürüldüğünü öğrenir ve oğlunun intikamını almak isterken Ciyo’nun sevgilisinin 

hazırladığı tuzağa düşürülür ve öldürülür. 
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Sofiya ile Fernando tekrar birleşirler fakat bu birleşme de uzun ömürlü olmaz. 

Bu arada Fernando  Niva ile tanışır ve ondan hoşlanır. Yeni bir hayat kurmak üzere yurt 

dışına gitmek için gerekli girişimlerde bulunurlar. 

Bu arada Melisa da ortaya çıkmıştır. Fernando, Siyah Kehribar’da Ciyo’yu 

öldürür ve intikamını alır ve bu olay nedeniyle Melisa ile birlikte göz altına alınır. 

Yapılan işkencelere dayanamayan Melisa, işkence yapan görevlinin silahı ile intihar 

eder.  Olayların iyice karıştığını gören teşkilat yetkilileri  Fernando’yu  öldürmekten 

vazgeçerler ve bildiklerini anlatmaması kaydıyla serbest bırakırlar. Niva ile tekrar 

buluşan Fernando da artık yeni bir hayata başlar... 

1.2.8 Firavun İmanı 

Firavun İmanı, Tarık Buğra’nın ünlü Küçük Ağa dizisinin üçüncü cildi 

sayılabilir ve başlı başına bir romandır. Kurtuluş Savaşı’nın Kuvâ-yı Milliye ve Çerkez 

Ethem dönemlerini anlatan Küçük Ağa’dan sonra, Sakarya Savaşı öncesi ve sonrasını 

ele aldığı için de çemberi tamamlayan son halkadır. Tarık Buğra, Firavun İmanı’nda 

çıkarcıları, vurguncuları, satılmışları ve bunlara karşılık eşsiz yiğitleri ile yeni bir 

devletin kuruluş günlerini anlatmaktadır. 

Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemlerinden biri olan Sakarya Savaşı öncesinde 

T.B.M.M. ‘de kıran kırana geçen oturumlar sonucunda Başkomutanlık yetkileri 

Mustafa Kemal Paşa’ya devredilmiş ve yeni bir süreç başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa 

ordunun başına geçmiştir. Yunan ise Ankara kapılarına dayanmış, Meclis’te yer alan 

belli guruplarda da ümitsizlik ihanet derecesinde artmıştır. Buna karşılık, başta Mustafa 

Kemal Paşa olmak üzere en karanlık günlerde bile sarsılmayan bir inançla zafere 

inanan ve o günlerin pek yakında olduğuna ve bu uğurda can vermek dahil her şeyi 

yapmaya hazır olan gerçek vatanseverlerde yıkılmaz bir inançla mücadelelerini 

sürdürmektedirler.  

Bu örnek şahsiyetlerin başında Erzurum Milletvekili  Hüseyin Avni, İstiklal 

Marşı’nı bu millete hediye eden Mehmet Akif Ersoy, Küçük Ağa, Kurtçalı Aziz, Hasan 

Basri, Abdülgafur Hoca ve daha niceleri.... 

Ayrıca şahsi çıkarlarını her zaman ön planda tutan, milli mücadele ruhuna 

inanmamış, zaferi bile sırf kendi çıkarları için isteyen, sıkışınca karşı tarafa geçmeye 

tereddüt dahi etmeyen, üç kağıtçı, vurguncu kesim; başta Ali Yusuf -Fuad Zahir-, 

Hüseyin Salim, Sâdi ve daha niceleri ve Çakırsaraylı gibi eşkıya bozuntuları...“İnsanlar, 
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bir devlet kurulurken, bir de devlet yıkılırken zengin olurmuş” sözünü haklı 

çıkarırcasına bu kutsal mücadeleyi kendi amaçlarına alet eden kişilikler ve Ali Yusuf. 

Ali Yusuf, annesinin dostu tarafından bir yatılı okula yerleştirilmiş, daha sonra 

annesinin bu hayatı onun fitneci ve çıkarlarına düşkün bir kişi olmasına neden 

olmuştur. Daha okul yıllarında zekası, bilgisi, güzel konuşması ile dikkat çeken bir 

gençtir. Hocasına yaptığı bir iftira ile okuldan kovulur ve bir gazetede işe girer. Burada 

yükselir ve şantajlarla büyük bir servet edinir. Fakat siyasi kariyerini bitirdiği bir devlet 

görevlisi tarafından kurulan bir tuzak sonucunda herşeyini kaybedip İzmir’e kaçar. 

Orada yeni bir hayat kurmak üzere iken geçmişini anlatan  bir mektup sonucunda, 

aşkını ve herşeyini geride bırakarak İzmir’den ayrılıp tekrar İstanbul’a döner. Daha 

sonra İzmir’deki düzenini bozanlardan büyük bir intikam alır. Millî Mücadele 

şekillenmeye başlayınca ani bir kararla Ankara’ya gelir ve burada çıkarları için 

çalışmalara başlar. Bir gazete kurarak Milli Mücadele’nin emrine verir. Yunan’ın 

Ankara kapılarına dayanması üzerine bundan da çıkar sağlama gayesiyle İngilizlerle 

anlaşır ve Zile isyanını ateşler. Mehmet Akif ve arkadaşları Meclis tarafından bu isyanı 

etkisiz bırakmakla görevlendirilirler. Mehmet Akif ve arkadaşları Zile’de Fuat Zahir 

kimliğine bürünmüş Ali Yusuf’la karşılaşırlar ve Ali Yusuf’un isyanı ateşleyen kişi 

olduğunu  görürler. İnce bir planla isyanı bertaraf ederler. Ali Yusuf  bu durumu 

görünce isyanı kendi bastırmış gibi Ankara’ya bir telgraf çeker ve tekrar çıkarı için saf 

değiştirerek Ankara’ya döner. 

Komünist  Rusya hükümeti de milli mücadeleyi kendi etkisi alanına çekmek 

istemekte, bu amaçla çeşitli faaliyetlerde bulunmakta, kendine taraftar toplamaya 

çalışmakta ve propagandalar yapmaktadır. Romanın diğer  çıkarcı kahramanı Sadi ise 

ilginç bir kişilik olup her an ne yapacağı belli değildir. Sadi de Hüseyin Salim gibi Ali 

Yusuf’un çıkarlarına ters düşünce Ali Yusuf tarafından öldürülür.  

Milli mücadelenin başarı ile tamamlanmış ve yeni bir devlet oluşmaya 

başlamıştır.  Ali Yusuf ve benzerleri bundan rant elde etme çabası içindedirler. İzmir 

suikastı olayı üzerine suikastçılarla görüştüğü iddiası ile Hüseyin Avni Bey tutuklanır. 

Ali Yusuf eskinin intikamını almak için iftiralarda bulunur fakat günlüğündeki 

yazılanlar sayesinde Hüseyin Avni  beraat eder. 

Tüm bu çıkar ve vurgunculuktan bunalan ve geçim sıkıntısı içinde olan Hüseyin 

Avni Bey intiharı düşündüğü sırada Çanakkale Savaşı’nda komutanlığını yaptığı bir 
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askerine rastlar. Askeri tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen hayata sıkı 

sıkıya bağlıdır. Bu durum Hüseyin Avni’yi derinden etkiler. Hüseyin Avni ve tekrar 

hayata sarılır... 

1.2.9. Gençliğim Eyvah 

Tarık Buğra’nın, “En önemli eserim” dediği Gençliğim Eyvah, Türkiye’deki 

anarşinin otopsisidir. Romanda yalnız boşa giden gençliklerin hikâyesi değil, içine 

düşürüldüğümüz, kaosun da çarpıcı grafiği bulunmaktadır. Gençliğim Eyvah yıllardan 

beri Türkiye’de bütün görevleri, ödevleri ve sorunlulukları dolayısı ile de toplum 

hayatımızı paslandıran kalleş demogojileri sergilemektedir.  

Dünya Savaşı yaklaşırken Darülfünun’dan mezun olan İhtiyar, tanınmış bir 

şeyhin oğludur. Çok zeki, iyi yetişmiş birisidir. İhtiyar gençlik yıllarından beri anarşiyi 

ve çatışmayı kendisine ideoloji olarak benimsemiştir. İlk planladığı iş İttihat Terakki 

Fırkası’nın üç liderini öldürmektir. Fakat bacanağının ihbarı ile yakalanır. İhtiyar 

idamla yargılanırken karısının girişimleri ile kurtulur, bunu gurur ve namus meselesi 

yaparak karısını zehirler.  

İhtiyar, kısa zamanda karanlık bir imparatorluk kurmuş, daha 1930’larda, bir tek 

adam için akıl almaz bir eylem gücüne ulaşmıştır. Zamanla bu karanlık gücünü iyice 

artırmış toplumdaki her çatışmanın kaynağı haline gelmiştir. Artık anarşi ve terör 

İhtiyar’ın dünyası demektir.  

Delikanlı (Raşit) beş kardeşin en küçüğüdür, liseyi çocuksuz bir akrabalarının 

yanında bitirdikten sonra üniversiteye girer. Üniversitede okurken hem çalışmakta ve 

hem de okula devam etmektedir; fakat günlerinin büyük bir kısmı çalışmakla 

geçmektedir. Sene başının ilk dersinde  İhtiyar ile tanışır ve onun ilgisini çeker. İhtiyar 

Delikanlı’yı adamlarına buldurmak ister ama adamları onu bulamaz. Raşit ekonomik 

olarak zor durumdadır ve geçim sıkıntısına düşer. Tesadüfen karşılaştığı teyzesinin oğlu 

yardım elini uzatır. Geçim sıkıntısından bunalan Raşit yedek subay olarak askere gider 

ve üç yıl sonra İstanbul’a döner. Bir okulda öğretmen muavinliği yaparken İhtiyar’ın 

adamı olan felsefeci tarafından tanınır ve bulunduğu İhtiyar’a bildirilir. İhtiyar her 

şeyinin araştırılıp rapor edilmesini söyler. Bu arada Raşit okulda yapılan bir haksızlığa 

karşı geldiği ve diğer öğretmelere kayırmacılık yapılmasını eleştirdiği için okuldan 

kovulur. Tekrar İhtiyar’ın ilgisini çeken Raşit’in hayatında artık İhtiyar vardır. İhtiyar 

tarafından hazırlanan  sözde tesadüf olaylarla Delikanlı’yı ağına düşürür. Delikanlı 
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rahata kavuşmuş ve para yüzü görmüştür. İhtiyar için bir hiç olan delikanlı da İhtiyar’ı 

çeken özellikler vardır. İhtiyar Güliz’i de -İhtiyar’ın en önemli silahı, yetiştirdiği 

kimsesiz kız- devreye sokarak Delikanlı’yı kontrol altına almaya çalışır. Bu arada 

Delikanlı zaman geçtikçe İhtiyarın gerçek yüzünü ve korkunç gücünü anlamaya başlar. 

Güliz de Delikanlı’ya âşık olunca İhtiyar’ın planları alt üst olur.  

İhtiyar ile yaptığı sohbetlerde, ihtiyarın yaptığı işler hakkında anlattıklarını 

dinleyen Delikanlı, şaşkınlığını gizleyememekte, onun gücünü iyici anlamaktadır. Fakat 

İhtiyar’ı küçümseyen tavırları da onu çileden çıkarmaktadır. İhtiyar istese Delikanlı’yı 

ezecek gücü varken, bu işin kendi istediği şekilde olmasını beklemektedir.  

Delikanlı, İhtiyar’ın planladığı bombalı bir eyleme giderken kararını değiştirir 

ve İhtiyar’ı ortadan kaldırmaya karar verir. Kendisine verilen bombayı İhtiyar’ın sürekli 

gittiği gazinoya bırakır. İhtiyar, infilak eden bombadan kurtulur. 

Delikanlı’yı gerçekten seven Güliz de İhtiyar’dan nefret etmektedir. 

Delikanlı’dan kaçan İhtiyar, kaldığı yerde Güliz tarafından zehirlenir. Delikanlı 

Güliz’in bağ evinde olduğunu öğrenmiş ve bağ evine gelmiştir. İhtiyar’ın adamlarını 

öldürüp kapıyı açtığında bir kadın cesedi ile karşılaşır; fakat bu kadın cesedi Güliz’e ait 

değildir.  

Ertesi gün İhtiyar ve yiğeninin cenazesi sıradan bir kaza ile olmuş gibi 

defnedilir. Delikanlı da yaralı ayağı ile bu merasimi uzaktan izlemektedir.....  

1.2.10 Yalnızlar 

Tarık Buğra’nın Akümülatörlü Radyo adlı tiyatro çalışmasının Şehir 

Tiyatrolarından geri çevrilmesi üzerine, bu tiyatro çalışmasındaki karakterleri bir 

romanda birleştirmesinden Yalnızlar  doğmuştur ve 1948 de Çınaraltı dergisinde 

yayımlanmıştır. 

Romanın  baş kahramanlarından Rıza, gençliğinde çektiği yoklukların bir 

toplum düşmanlığına dönüşmesini önleyen, ama iyi niyetlerinin tepkilerini sertlikten 

kurtaramayan bir şahsiyettir ve çürümüşlere karşı hâla hayatın savunucusudur.  

Rıza’nın ölümle karşı karşıya getirip hayata kazandırdığı genç kız Şükriye, 

mutluluğun; bir ameleliği olduğunu kavrayamayan Hurrem ile Murad, kalbi sevgi ile 

dolu, ama bütün sevgilerin ve sorumluluklarının kaçağı, iyi, dürüst ve yenik Hüseyin 

Bey. 
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 Hatırı sayılı bir hariciyecinin kızı olarak dünyaya gelen Hurrem, varlık içinde 

büyümüş ve iyi bir eğitim almıştır.  Hurrem, iyi bir ailenden gelen ve toplumda aranılan 

bir özellik olan iffetli ve güzel bir kızdır. Babası vefat ettikten sonra Hurrem’in beraber 

yaşadığı annesi kızının zengin ve asil birisi ile evlenmesini istemektedir. Yakın zamana 

kadar Murad, Hayriye Hanım’ın gözünde bu adayların en  önemlilerinden birisidir; 

çünkü Murad büyük bir servetin veliahtı ve  Hukuk Fakültesinde de öğrencidir. Oysa 

Murad fakülteye devam etmemiş ve başka hayaller peşinde koşmaktadır. 

 Doktor Rıza, etrafında dikkat çekmeyi başaran, bulunduğu ortama kendinin 

kabul ettiren, gerekirse yalan söylemekten çekinmeyen bir kişiliktir. Bir toplantıda 

tanıştığı Hurrem’i etkiler ve kısa zamanda evlenir. Mutlulukları uzun sürmez. Rıza’nın 

bencillikleri ve istikrarlı bir arkadaş çevresi edinememesi Hurrem’i üzmektedir. Rıza da 

Murad’dan dolayı kıskançlık krizlerine girmektedir. Hurrem teselliyi Murad da bulur. 

Murad da buna karşılık vermeye hazırdır.  

 Doktor Rıza İstanbul’dan sıkılır ve Murad’ın anlattığı kasabada doktorluk 

yapmaya başlar ve kısa zamanda kendini sevdirir. Hurrem de kasabaya gelir ve 

halasının çiftliğine yerleşir. Halası ve aynı zamanda Murad’ın annesi Nigar Hanım 

oğlunun gelip beşik kertmesi olan  teyzesinin kızı Şükriye ile evlenmesini ve çiftliğin 

başına geçmesini istemektedir. Doktor Rıza yazdığı bir mektupla Murad’ın dönmesini 

sağlamış, Murad büyük bir neşe ile karşılanmıştır.  

Şükriye zamanla Hurrem ile Murad arasındaki yakınlığı sezer ve bunalıma girer 

ve intihara kalkar. Bu durumu önceden sezen doktor Rıza, Şükriye’yi ölümden kurtarır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. TARIK BUĞRA’NIN ROMANLARINDA HALK EDEBİYATI 

UNSURLARI 

I- ANONİM EDEBİYAT 
 

A- Manzum Olanlar 
 

 
1. Türkü 
Pertev Naili Boratav, türküyü “Bir ezgi ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidini 

göstermek için en çok kullanılan ad “türkü”dür şeklinde tanımlamıştır.(Boratav 1999: 

150). 

Değişik bölgelerde türkü kelimesi yerine şarkı, ninni, ağıt, hava, deyiş, deme 

adları da kullanılmaktadır.  

Hem anonim hem de bir âşığa ait olarak söylenen türküler halkın ortak 

duygularının tercümanıdır. Halkın samimi duygularını ifade etmesi hasebiyle 

türkülerimiz çok sevilir ve sevilmeye devam edilecektir.  

Tarık Buğra’nın eserlerinde de türkü ve şarkı örneklerine yer verilmiştir. 

Romanlarda eserin konusuna uygun olan türküler seçilmiş ve anlatılan olaya bu suretle 

zenginlik katılmıştır.  

Romanda geçen türküleri; tarihî türküler, aşk türküleri, gurbet ve askerlik 

türküleri olarak sınıflandırabiliriz. 

Askerlik ve gurbet türküleri, gurbet duygusunu anlatmak için, türlü vesilelerle 

söylendiği zaman dinleyenleri ve  söyleyenleri bu özel anlamı ile duygulandırmaya 

yarar.  Küçük Ağa adlı romanda geçen türkü bu türündendir.  

... 

 “Adı Yemen’dir, 

Gülü çemendir, 

Giden gelmiyor 

Acep nedendir?” (KA/12). 

Gençliğim Eyvah romanında geçen ve tarihî bir türkü olan “Çanakkale 

Türküsü” tam bir dize meydana getirmek için gerekli olan hece sayısını bulamamış, söz 
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öğelerinden ibaret olup anarşi nedeniyle boşa giden gençlikleri ifade etmek için 

kullanılmıştır. 

... 

“Çanakkale içinde vurdular beni, 

Ölmeden mezara koydular beni; gençliğim eyvah!” (GE/192,289). 

 İbiş’in Rüyası adlı eserde ise eğlence dünyasının önemli bir alanı olan ve 

genelde aşk türkülerine ağırlık veren kanto türü eserlere yer verilmiştir.  

 ... Aynaya iyice eğilmiş bir türkü mırıldanıyordu:  

“Sür gemici gemiyi, hiç kimseden korkum yok .” (İR/216). 

... Ve “Damdan dama atlar yâr... Püskülleri sarkar yâr... El eyledim, gelmedin... 

Horozlardan korkan yâr...” (İR/220,76). 

... Darılmaca yok, yok...sarılmaca çok, çok.  

Uzaklara gitme sana küserim. 

Yakınlara gelir isen alır giderim. 

Seni seven yok, yok, beni seven çok, çok.” (İR/220). 

“... Hatice çıkmıştı. Hayır gece ‘Damdan dama atlar yâr’ değildi; ‘Fincanı 

taştan oyarlar’ idi (İR/221). 

Çalgıda da “Fincanı taştan oyarlar”; “Bana derler fındık kurdu”, “Benim 

yârim bana küsmüş, bilmem ana ne vereyim”; “Fındık kırar ben gönlümü eğlerim”, 

“Ufacıksın, tefeciksin, tombul, beyaz sevdiğim” birbirini kovaladı (İR/93). 

Ayağa kalkıverdi ve “dünya” karşısında imiş gibi söyledi türküyü; 

“ Hem okudum, hemi yazdım, 

  Yalan dünya senden bezdim.” (İR/189). 

Bazı romanlarda ise türkünün ismi zikredilmek suretiyle anlatıma akıcılık 

kazandırılmıştır.  

Gelirken hızlı yürümüştü, dönüşü koşar adım oldu... “Emmiler, emmiler” 

türküsünü çığırarak (YB/60). 
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... Yumurtacı görünce de başladı “Aman da boyacı, boyacı” deye türkü 

çağırmaya (D/82). 

2.  Mâni 
Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinin en yaygın olanlarından biri de ‘mâni’dir. 

Düğünlerde, kadın topluluklarında, iş yerlerinde, tarlalarda vb. söylenen mâni 

genellikle hece vezninin yedi veya sekizlisi ile meydana getirilen dört mısralık 

manzumelerdir. (Elçin 2000: 281). 

Mâniye Anadolu’nun değişik yerlerinde farklı isimler verilmiştir: Bayatı, 

hoyrat, deyişleme, mâna, meâni vb. Anadolu’da mâni söylemek genellikle “mâni 

düzmek” şeklinde ifade edilir.  

Çalışmamızda mâni örneğine rastlanılmamış sadece Yalnızlar romanında “mâni 

düzmek” ifadesi yer almıştır. 

Mâniler düzen, taşlamalar söyleyen köylü halasına  çeken tarafını, müzikten 

hoşlanışı istidat sayılmıştı (Y/139) 

3. Tekerlemeler 
Türk Halk Edebiyatının üzerinde az durulmuş türlerinden biri de 

tekerlemelerdir. Belki, yanıltmacalar dışında tek başlarına bağımsız bir tür 

olamamaları, diğer türlerin yani oyunların, inançların, törenlerin, masalların, 

hikâyelerin, bilmecelerin vs. içinde veya bağlamında yer aldıkları için, oldukça eski ve 

arkaik unsurlar taşıyan bu türün üzerinde pek fazla durulmamıştır.  

Tekerlemeler; şekil, konu, muhteva ve işlevleri bakımından sınırları tam ve 

kesin olarak çizilmemiş halk edebiyatı ürünleridir. Bunun en önemli sebebi, 

tekerlemelerin daha çok bilmece, âşık şiiri, masal, ninni, oyun, halk hikayesi, halk 

tiyatrosu gibi pek çok halk edebiyatı ve folklor türünün içinde yer almaları olsa 

gerektir. Ancak başka hangi türle ilişkili olursa olsun yine de tekerlemeleri farklı kılan 

şekil, muhteva ve anlatım özelliklerinin var olduğunu söylemek mümkündür. 

Tekerleme türü daha ziyade çocuk folkloru ürünlerinde göze çarpar. (Alptekin: 

Yükseklisans Ders Notları) 

Ali Duymaz, tekerlemeleri kaynaklarını maddeler halinde şöyle sıralamıştır. 

1- Çocuk zihninin serbestliği 

2- Hayal ve düşler 
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3- İçki, esrar vb. içme 

4- Şamanlık esrimesi 

5- Tasavvufi aşkınlık 

6- Yalan 

7- Olağanüstülük ve abartma 

8- Mizah (Duymaz: 15-20) 

Çalışmamızda Yağmuru Beklerken adlı romanında tekerleme örneğine rastladık. 

Bu tekerlemenin kaynağını da Ali Duymaz’ın yaptığı tasnifteki “İçki, esrar vb. içme” 

bölümüdür. 

Romanda sigaranın zararlarını en iyi şekilde anlatan ve halk arasında da sıklıkla 

dile getirilen bir tekerleme yazar tarafından kullanılmış bulunmaktadır. 

... Parasını yel alır, dumanını yel alır, zifiri de sana kâr kalır (YB/51). 

Ayrıca Dönemeçte adlı romanda yine Ali Duymaz’ın tasnifine uygun olarak 

Mizah içerikli bir tekerleme de  kullanılmıştır. 

- Nesine!.. püskülüne, fesine. İlle kazıklayacaksın, değil mi? (D/93). 

4. Ninni 

Anonim Halk Edebiyatı türlerinden biri olan ninni, küçük çocukları uyutmak 

amacıyla, genellikle kadınların söyledikleri ezgili sözlerdir.  

Saim Sakaoğlu, Dîvânü Lûgati’t Türk’te ‘balu balu’ terimiyle ifade edilen 

ninniyi, “Daha çok çocukları uyutmak amacıyla kendine has bazı ezgilerle söylenen 

manzumelerdir.” şeklinde tanımlamaktadır. (Sakaoğlu 2001: 84) 

Ali Berat Alptekin ise “Ağlayan çocuğu susturmak veya uyku saati gelen 

çocuğu uyutmak için anne kucağında, dizinde veya beşikte söylenen ezgilerdir.” 

tanımını yapmıştır.(Alptekin ders notları). 

Çocuklar müzik ile ilk olarak ninniler sayesinde tanışırlar. Ezgi itibari ile 

ninniler, beşik sallama ahengi ile uyumludur. Çocuğun ağlamasının artması veya 

azalmasına göre az veya daha hızlı sallandığı gibi anne de, ses tonunu ona göre ayarlar.  
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Çalışmamızda sadece Küçük Ağa Ankara’da adlı romanda gerçek manada bir 

ninni örneğine rastladık. Ayrıca Firavun İmanı adlı eserde, Hüseyin Avni Bey’in kızı, 

oyuncak bebeği ile oynarken ninni söylemektedir. 

Bununla birlikte Firavun İmanı ve Yalnızlar adlı eserlerde ninni kelimesi 

cümleyi pekiştirmek için de kullanılmıştır. 

 ... Bu arada günler geçiyor Mehmet bakmasını öğreniyor, tanımalara başlıyor, 

ellerinin, ayaklarının farkına varıyordu. Emine, yalnız kaldıkları zaman Mehmet’e; 

“Gel babası geeel, gel” bile yaptırmayı başarmıştır (KAA/68). 

 ... Az sonra otlaktan dönecek koyunlarla ineklerin çıngırak sesleri ve melemeleri 

ile mölemeleri vadide yankılanacak, hemen arkasından da gece böceklerinin ninnileri 

başlayacaktı (Y/126). 

... Güneş okşuyor, ninni söylüyordu sanki (Fİ/146). 

... Bir temizde o patakladı ve benim söylediklerimi, şeker yer gibi tekrarladı, 

sonra geçti sedire, dizine yatırıp –açacağı, yâni bebeğini- ninni söylemeye başladı 

(Fİ/135). 

 5. Ağıt 

 İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, 

telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli 

düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere Batı Türkçesi’nde genellikle “ağıt” adı 

verilir.(Elçin 2000:290) 

Ağıt kelimesinin karşılığı olarak “ağı”, “tavs”, “tavşa”, “mersiye”, “cokto”, 

“koşuk ırı”, “sazlamağ” kelimeleri de Türk boyları tarafından kullanılır. Ağıt 

söyleyenlere “sığıtçı”, “yasçı”, “ağıtçı” denir.(Elçin 2000: 291) 

Ağıtlar çoğunlukla kadınlar tarafından yakılır. Bunlar ölünün anası, kızkardeşi, 

karısı, kızı, yakın akrabaları, dostları ve komşularıdır. Ağıt yakma geleneğinin süresi 

yöreden yöreye farklılık gösterir.  

Osmancık romanında Bay Koca için yakılan ağıtın düzücüleri Bay Koca’nın 

anası Ayna Melek ve gencecik adaklısı Emine’dir.  



 

 23

Ağıt yakma geleneğinde ilk ağıtı evin en büyük kadını yakar. Aşağıdaki metinde 

bu gelenek karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca metinde ağıt yakma süresi verilmese de biz 

metinden ağıtın uzun bir süre devam ettiğini anlıyoruz. 

Artık, Bay Koca’nın anası Ayna Melek’in ve -özellikle- gencecik adaklısı Emine 

kızın ağzından ağıtlar yakılıyor; dağlarda, bayırlarda, evlerde, tezgâh başlarında, 

pazar yollarında çığrılıyordu (O/217). 

Osmancık romanın da ise bazı ağıtların türkü formatında erkekler tarafından 

söylenmesine ilişkin bir bölüme de rastlanmaktadır.  

Rahman’ın sazı susmuş, okuduğu ağıt bitmiştir (O/10). 

B- MENSUR OLANLAR 
 

1. Masal 

Anonim Halk Edebiyatı mahsullerinin en yaygın olanlarından biri olan 

masallar insanların hayal dünyasının zenginliğinin önemli örneklerindendir. 

Olağanüstü olaylarla ve olağanüstü kahramanlarla dolu olan masallar yıllardır 

büyüklerin ve çocukların en önemli eğlencesi olmuştur.  

“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayların 

masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri 

inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.” (Sakaoğlu 1999: 2) 

Bir destan veya halk hikâyesi kadar uzun olmayan masallar genellikle nesir 

şeklindedir. Masalların dili, halkın anlayacağı şekilde açık ve sadedir. Masalların 

olağanüstü kahramanları ve mekânları vardır: Konuşan hayvanlar, cinler, Kaf Dağı, 

Çin-Maçin, devler ülkesi.... 

Anlatıcıları genellikle hanımlar olan masallar uluslararası özelliği taşıyıp, bir 

masalın benzerine bir ülkenin değişik bölgelerinde rastlanmaktadır. Ayrıca 

masallarda motif ve formel unsurlar vardır. Thompson motifi “Eskiden beri yaşama 

kabiliyetine sahip olan, masalın en küçük unsurudur” diye tarif etmektedir.(Sakaoğlu 

1999: 15) 

Buğra’nın Siyah Kehribar romanında geçen masalda elma motifi işlenmiştir.  

Elma motifi masallarda üreme unsuru olarak kullanılır. 

-  Kalktım, bir elma soydum. Yarısını ona verdim: 
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- Yarısını sen yarısını da ben, Bir de atımız olsaydı. O masalı bilmiyordu. 

Dervişin sultanla padişaha verdiği masalı anlattım: Onlar elmayı paylaşacak 

kabuklarını da kısraklarına yedireceklerdi. Böylece nurtopu gibi bir oğulları, bir de 

tayları olacaktı ve şehzade o tayla harikulâde maceraların peşine düşecekti, âşık 

olacaktı, kötülükleri, kalleşlikleri yenecekti, mes’ut olacaktı (SK/101). 

Siyah Kehribar adlı romanın başka  bir bölümünde bir de Çin masalı 

anlatılmaktadır.  

 ... Ve ben o büyük Çin masalını düşünüyordum: Madem ki yağmurlar öyle yağdı 

ve senden başka herkes onun sularından içip delirdi, herkes delirdi, demek ki dünyanın 

tek delisi artık sensin. İç sende o sudan iç veya ölümü seç (SK/155). 

Bütün çocukların zevkle dinlediği “Kırmızı Başlıklı Kız” masalı Firavun İmanı 

isimli eserde karşımıza çıkmaktadır. Masalda geçen, kurtun Kırmızı Başlıklı Kız’a 

kurduğu tuzak ve bu tuzağın kuruluş şekli, kurtun  tuzak kurarken aklından geçirdiği 

düşünceleri eserdeki olaylara uyarlanmış ve yazarımız bu şekilde anlatımına güçlü bir 

zenginlik katmıştır. Diyebiliriz ki Zile isyanı sırasında Ali Yusuf’un Mehmet Akif ve 

arkadaşlarını karşılaması, oradaki davranış tarzı kurtun kurmuş olduğu tuzak ile 

benzerleştirilerek verilmesi romana ayrı bir tat katmıştır.  

... Kırmızı başlıklı kız ormandan geçiyordu. Hasta olan anneannesine yemek 

götürecekti. Kurt onu gördü ve doğruca anneannenin kulübesine gitti, onu yedi. Sonra 

da geceliğini giyip yatağına uzandı, ormanda çiçek toplamak için oyalanan kızı 

beklemeye başladı. Asıl istediği şey körpe yavrucağı yemekti.  

Kırmızı başlıklı kız nihayet gelir... Kurt, anneannesinin sesini taklit ederek onu 

yatağa çağırır: 

“Gel benim iyi yürekli kızım, çok üşüyorum, biraz ısıt beni”. 

Kızcağız, peki diyerek kurdun yanına uzanır. Ama durumda bir farklılık 

görmüştür, sorar:  

- Anneanne, senin kulakların niçin bu kadar büyük? 

- Seni daha iyi duyabilmek için. 

- Anneanne senin gözlerin niçin bu kadar büyük? 

- Seni daha iyi sevebilmek için. 
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- Ya dişlerin?  

- Seni daha iyi yiyebilmek için 

Ve Kurt kırmızı başlıklı kızı yer (Fİ/69). 

 

Verdiğimiz diğer metinlerde ise sadece masal kahramanları ve olağanüstü 

mekanların isimleri zikredilmiş ve bu suretle yazarın anlatımına ayrı bir zenginlik 

katılmış olmaktadır. 

... Osman’dı Anka kuşu olup bir kanat vuruşuyla bulutların ötesine geçiveren 

(O/50). 

...  

Malhun Hatun Kaf Dağı’nın ardında. 

Öyle gelmişti ona ... Kesin kes... 

Al-Işık Kaf Dağı’nı aşabilir miydi? (O/72;GE/270). 

Ve, bu ne işdi ki, Ede Balı gibi ellilik bir koca herif, Osman gibi bir yiğidin 

önünde Kaf Dağı gibi -hatta- belki de daha çok –yücelebiliyordu, sarplaşabiliyordu; 

aşılamazlaşıyordu? (O/72; Y/48,20).  

... Üstüne bineceğim Zümrü Anka kuşunu bulacağım ve Kaf Dağı yolculuğuna 

çıkacağım demek için ve der gibi! (O/72). 

Bu sarplık, bu yükseklik, bu yalçınlık, at al- ışık olsa da, at işi. Anka kuşu işi 

değildi... (O/72,83,93,97166,194). 

Bileğinin hakkını kurtarmak için, hak vurguncularının, haramilerinin 

dişlerinden, pençelerinden sıyrıldı (İR/226). 

Artık batıya iyice kayan ayın, maviden fersiz turuncuya dönen aydınlığında 

çadırlar, en büyük maceralarına çıkmaya hazır Sinbad gemilerini andırıyordu (O/127). 

... Kan kalesi, Genç Osman, Şahmeran, Billur Köşk benzerleri halk masalları ve 

destanlar satarak daha gençliğinde kasabanın sayılı manifaturacılarından birisi olup 

çıkmıştı (D/41). 

... Haydar anlatıyordu: “Eyi ki devirdi len.. pilav güveçten pat diye kafam 

böyüklüğünde bi daş gibi düşerken üç harami çıkıvermesin mi ortaya!.. (D/154). 
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3. Efsaneler 

Türk dünyasının halk edebiyatı ürünleri açısından çok zengin olduğu hepimizce 

bilinmektedir. Türk insanının zengin muhayyilesi, var olan her varlığın bir hikâyesi 

olduğuna inanmıştır. Bu inançlar efsaneleri ortaya çıkarmıştır.  

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Efsane Araştırmaları adlı kitabında efsanelerin 

özelliklerini şöyle belirtmektedir:  

a) Şahıs, yer ve hadiseler hakkında anlatılırlar. 

b) Anlatılanların inandırıcılık vasfı vardır.  

c) Umumiyetle belirli bir şekli yoktur; kısa ve konuşma diline yer veren 

anlatmadır.(Sakaoğlu 1997: 10) 

Buğra’nın romanlarında efsane veya efsane özelliği taşıyan anlatmalar yoktur. 

Firavun İmanı adlı romanda efsane kelimesi kullanılmıştır. 

... Fersiz kandillerin yarı aydınlattığı yüzler belirsizliklerinden, tarihin ve 

efsanelerin beslediği büyük anlamlara kolayca kayıyor, yiğitleşiyorlardı (Fİ/92). 

Küçük Ağa romanında da, romanın Akşehir’de geçmesi hasebiyle ismini 

efsaneden alan Hıdırlık Tepesi yer ismi olarak kulanılmıştır. 

... Yandaki Halıhânenin bahçesinden geçerek Çatırpatır’a vardı. Oradan da 

Hıdrılık’a doğru yürüdü (KA/108,107,245). 

3. Destanlar 

Destan; bir boy, ulus veya millet hayatında tam estetik hüviyet kazanmamış eser 

sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan en eski halk edebiyatı 

mahsullerinden biridir. Sözlü geleneğe bağlı bu anonim mahsulle, zaman ve mekân 

içinde cemiyetin iradesini ellerinde tutan “Kahraman-Bilge” şahsiyetlerin menkabevi 

ve hakikî hayatları etrafında teşekkül etmiş uzun, didaktik hikâyelerdir.(Elçin 2000:72) 

Çalışmamızda herhangi bir destandan alınmış veya oraya göndermede 

bulunulmuş ifadeye rastlayamadık. Yalnızlar isimli romanda destan kelimesi 

kullanıldığı için bu metni almayı uygun gördük. 

O gece, adaya beraber döndükleri gece, doktor ışığı söndürdükten sonra, 

kendisi için bile hâlâ belirsiz kalan duyguların şiir ve sıcak katılığı arkadaşlığının 

destanını okumaya çalıştı (Y/108). 
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C- Halk Hikâyesi 

Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş isimli eserinde halk hikâyelerini “Zaman 

seyri ve coğrafya-mekân içinde “efsane, masal, menkabe, destan vb.” mahsullerle 

beslenerek dinî, tarihî, içtimaî hadîselerin potasında iç bünyelerindeki bağlarını 

muhâfaza ederek milletimizin roman ihtiyacını karşılayan eserlerdir.” şeklinde tarif 

etmiştir (Elçin 2000:444). 

Elçin halk hikâyelerinin kaynaklarını üç kısımda incelemiştir: 

1- Türk kaynağından gelenler 

2- Arap-İslâm kaynağından gelenler 

3- İran-Hint kaynağından gelenler 

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ise Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı isimli eserinde 

hikâye terimini üç gurupta değerlendirmiştir.  

1- Klasik hikâyeler: Divan Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevi tarzı ile 

yazılmış ve bir vak’aya dayalı olan eserler. 

2- Modern hikâyeler: Kişileri, olayları, zaman ve mekânı belli olan tahkiyevî 

eserler. Bunlar genellikle kısa metinlerdir.  

3- Halk hikâyeleri: Nazım-nesir karışık olan ve bazılarının ilk söyleyenlerinin 

belli olmasıdır. (Alptekin 1997:9) 

Tarık Buğra’nın romanlarında halk hikâyesi örneğine bir bütün olarak yalnızca 

Yağmuru Beklerken’de rastlamaktayız. 

....... 

“Hârun Reşîd ile ihtiyar bağcının hikâyesini bilir misin?” diye başlıyor: 

Hârun Reşîd, bir gün, veziri Câfer ile kırlarda geziyormuş. Derken, bağında bir 

fidan dikmeye çalışan iyice yaşlı bir adama rastlamıştır. Hârun Reşîd sormuş: 

“O diktiğin nedir baba?” 

Adamcağız;  

“Zeytindir, evlâd” demiş. 

Bundan sonra aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: 
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“Kaç yılda meyve verir o?” 

“Otuz” 

“Allahın takdiri bilinmez; ama ben seni, bu diktiğin fidanların meyvesi için 

hayli yaşlanmış görüyorum”. 

“Doğrudur evlâd. Ben de zaten kendim için dikmiyorum bunları. Şu gördüğün 

koca zeytin ağaçlarını dedem dikmiş. Meyvelerini ben ve babam topladı. Benimkilerini 

de torunlarım yer”. 

Cevap Hârun Reşîd’in hoşuna gitmiş, vezirine; 

“Cafer” demiş, “Bu ihtiyara bir altın ver”. 

İhtiyar altını alınca tatlı tatlı gülmüş: 

“Benim fidanlarım dikilirken meyve verdi”. 

Hârun Reşîd bu sözden de hoşlanmış: 

“Câfer, bir altın daha ver ona”: 

İhtiyar o zaman şöyle demiş: 

“Herkesin zeytini yılda bir mahsul verir; bu ihtiyarınki iki verdi; 

Rıza efendi; Hârun Reşîd’in, bu sözler üzerine, “haydi Câfer gidelim buradan; 

yoksa bu ihtiyar neyim var neyim yoksa alacak” dediğini de anlatır (YB/12). 

Dönemeç Romanında ise Mevlana’nın, Aslan ile tavşan hikayesinin küçük bir 

kısmı öğüt niteliğinde verilmiştir. 

 ... Mevlâna deyişleri ile pekiştiriyorlardı. 

- Sen daha eyi bilin ya, benden hatırlatması: Hazret, Aslan ile Tavşan 

hikayesinde, “Kuyunun karanlığı halk’ın verdiği karanlıklardan daha iyidir. Halk’ın 

ayağını tutan halk’la karışıp danışan başını kurtaramamış, selâmete erememiştir” der. 

bildin, değ mi? (D/244). 

Firavunun İmanı adlı eserde ise adları telaffuz edilmeyen iki kısa hikâye 

anlatılmıştır. 

Nefis bir hikâye idi bu:  
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“ Allah bütün akılları sergilemiş ve yeniden dağıtmak istemiş de bu tasavvuru 

güç sergide, uzun uzun uğraştıktan sonra bütün insanlar gene eski akıllarını bulup 

almışlar.” (Fİ/97). 

Bak sana bir hikâye anlatayım: Acem dermiş ki; ben arpa ekmeğine razı 

olduktan sonra Keyhüsrev’in bilmem nesi Dâra’nın bilmem neresinde, vız gelir (Fİ/50). 

Osmancık, İbiş’in Rüyası, Küçük Ağa, Dönemeçte adlı romanlarda halk 

hikâyesi kahramanlarının yalnızca  isimleri geçmektedir.  

... Kımıldayacak hâli kalmamıştır; ama Deli Dumrul’laşmak hırsıyla sarsılıyor: 

“ Beni Bursa’ya gömün.” (O/16). 

Osman, artık mecnun gibidir; karda kışda, kıyamette dağlara vuruyor, en 

olmayacak avlara çıkıyor; işret ve eğlence meclislerine düşüyor (O/53). 

... düşündü: “O büyük aşkların kadını idi. Fakat Mecun’ların, Ferhat’ların, 

Kerem’lerin değil, bizim değil (İR/155). 

Neşe, normal işleyen aklı, ümitsizliğin zehirli dumanları içinde bozguna 

uğratacak, ruhu kahredecek çıkmaz durumlara karşı bir Köroğlu isyanı idi (KA/164). 

Bahar öyle bir geliş geldi ki, bütün bu kahredici mışmışların üstünden sanki bir 

Köroğlu, bir genç Osman narası esiverdi... (KA/292). 

... Fâtih de bir kere yaşadı, İbrahim de, Muhammed de bir kere yaşadı, Haccac 

da. Köroğlu da bir kere yaşadı... (D/26). 

Ç- Kalıplaşmış İfadeler 

Çalışmamızda aşağıda belirttiğimiz kalıplaşmış ifadelere rastladık.  

1.  Atasözleri 

Bizim gelenekte yerleşmiş atalar sözü anlayışımıza göre atasözleri ulusal 

varlıklardır. Allah ve peygamber sözleri gibi ruha işleyen bir etki taşırlar.  İnandırıcı ve 

kutsal bir nitelik taşırlar. Nitekim eski bir atasözü şöyle der: “Atalar sözü Kuran’a 

girmez, yanına yelişür.” (Birlikte koşup gider; ondan geri kalmaz).  

Atasözleri geniş halk kesimlerinin yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden 

ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun ortak düşünce, kanış ve 

tutumunu belirtir, bize yol gösterirler. Bir atasözü ile belgelendirilen tutumun 
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doğruluğu herkesçe kabul edilir. Anlaşmazlıklarda bir atasözü en büyük yargıcıdır. 

(Alptekin: Yüksek lisans ders notları) 

Atasözleri tarih içerisinde farklı isimlerle kullanılmıştır. Sav, mesel, darbımesel 

bunlardan en çok bilinenleridir.  

Romanlarda geçen atasözleri alfabetik sıraya göre aşağıda verilmiştir. 

Ava giden avlanır  

Paşa ellerini uğuşturdu. Yusuf Kemal’i, bu sefer, can ve yürekten kucaklamak 

istiyordu. Lenin ile Stalin’i de öyle. Tatlı tatlı gülümsedi, kendini tutamadı, ve: “Ava 

giden avlanır.” diye mırıldandı(Fİ/126). 

Azıcık aşım, kaygısız(ağrısız,kavgasız)başım  

O günlerde; “Siyâsi mücâdele ise siyasi mücâdele: kavga ise kavga: bunlar 

başkent’te, o takımın içinde olmalıdır; bir şeyleri göze onlar, orada almalıdır..kendileri 

için de, memleket için de” derdi..unutmuştu. 

O günlerde, “ufacık aşım, ağrısız başım” diyordu..unutmuştu(YB/217). 

Damlaya Damlaya göl olur  

On para... yirmi para... hattâ kuruş... Üstelik borç da olduktan sonra, ne önemi 

vardı? Ama Yusuf onları geri vermiyordu ve “damla damla göl olur” sözünü sadece 

öğrenmekle kalmamıştı. Herkesten ayrı bir yanı da istemesini bilmesi, becermesi ve 

istemeye razı olması idi(Fİ/38). 

Demir tavında dövülür  

“Isıtmakta olduğumuz demirin tavı geldi, döveceğiz, Paşam.” (Fİ/123). 

Denize düşen yılana sarılır  

“Ayı derisinden post, Moskof’tan dost olmaz” deriz. Hele Bolşevik 

Moskof’tan?: Neuzibîllâh!: Bunu hepimiz biliyoruz. Bizde bir söz daha vardır. “Denize 

düşen yılana sarılır” (KA/226). 

Derdini söylemeyen derman bulamaz  

Yüz, yüz elli metrelik yolda Sâmi muallim kendisini bulmaya çalışmış ve 

bulmuş olmalıydı; Daha iskemlelerine otururken, deminkine benzer bir gülüşle;  

- Derdini demeyen derman bulamaz, dedi (YB/293). 
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Eğri otur (oturalım), doğru söyle (konuşalım)  

- Ey bakalım reis bey. Bizde bi lâf vardır, eğri oturup doğru konuşalım derler 

(KA/203). 

Eli ağzı torba değil ki büzesin  

Rahmi toparlamaya.. ve anlamaya.. çalışıyordu: Bu fırka işi nasıl sarılmıştı 

başına?  

Amcasına; “Elin ağzı torba değil ki, büzesin” diyememişti (YB/97). 

Kaş ile göz, gerisi (kalanı, artanı, dahası) söz  

Sanki onun için söylemişlerdi; kaş ile göz gerisi söz diye: Gözler bâdem biçimi.. 

iri, iri .. ışığa karşı durdu mu, menekşe, alacakaranlıkta kara.. ve “kudiretten sürmeli”. 

Kara kaşlarda pırıl pırıl (YB/105). 

Mum dibine ışık vermez  

- “Nasıl? sahiden bilmiyor mu idiniz? Diye soruyor ve Rahmi’den de çok 

şaşırmış görünüyordu: Tevekkeli, mum dibine ışık vermez demişler...(YB/171). 

Sabah ola, hayır ola (gele)  

-“Küçük Ağa doğru der, eyice düşünmeliyiz. 

Sabah ola, hayır ola. Dağılalım gayri,” gibi bir şeyler söyledi. Sofada bir patırdı 

başladı. Anlaşılmaz mırıltılar arasında merdiven basamakları bir zaman gıcırdadı. 

Sokak kapısı kapandıktan sonra da eve tam bir sessizlik çöktü(KAA/98). 

Ali efendi ise sakindi: 

- Zorun ne be müslüman? Acelesi pek mi müstâcel yani! Sabah ola hayır 

ola,(Y/248). 

Su testisi su yolunda kırılır  

Çakırsaraylı soluya soluya dışarı çıktı. Hurşit hemen onun arkasıdan ortaya 

konuştu:  

“ Ağanın hırsı geçsin bekleyelim az. Reis Beyin dedikleri boş değil. Eyice 

düşünmek gerek. Zati bu iş sonuna dek böyle gitmez. Su testisi su yolunda kırılır 

deyeli çok olmuş... (KA/206). 

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır  
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- Gidiyormuşsun ha? 

Salih keyiflendi: 

- Öyle oldu.  

- Nereye? 

- Kısmet ne gösterirse.... 

- Benden de saklıyon ha? Alacağın osun. Nassossa bi elime düşen sen, Tilkinin 

dönüp dolaşıp....(KA/289). 

Yaş yetmiş, iş bitmiş  

Binbaşı biraz sertçe. 

- Ne Demek bula bula seni bulmak Ali emmi? dediyse de Ali emmi aldırmadan 

cevap verdi: 

- Ne demek olacak hay herif? Ben bi garip ümmüyüm; Topal Salim’in kahvede 

bilem iki lâfı bir araya getiremem. Varıp da koca Mecliste mi konuşacan? Hem de harp 

darp üzerine, devlet millet üzerine ha?.. Neredeyse, zevklenecek adam mı bulamadın 

deyecem.. üstelik bi de yaş yetmiş iş bitmiş (KA/294). 

Yerin kulağı var  

Yürüyüş hızını yolu çok iyi bilen Doktor ayarlıyordu. Ne erken gitmeli, ne de 

geç kalmalıydılar. Karardan Reis bey ile Ali emmi dahil kimseye haber vermemişlerdi. 

Yüz başı Nazım bir ara; “Acaba kötü mü yaptık?” diye düşündü. Fakat böylesi daha 

iyiydi. Yerin kulağı var derler. Ne olur olmaz, duyulabilir, bu yüzden de hem iş 

güçleşir, hem de sarpa sarabilirdi(KAA/242). 

Ayr.bk. 302 

2. Deyimler 

Deyimler anlatıma akıcılık kazandırmak amacıyla birden fazla kelimenin bir 

araya gelip kalıplaşarak genellikle mecaz anlamda yeni bir anlamı karşılamak için bir 

araya gelmesidir.  

Deyimler de atasözleri gibi, kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri 

değiştirilip yerlerine -aynı anlamda da olsa- başka sözcükler konulamaz ve deyimin söz 

dizimi bozulamaz. (Aksoy 1965: 31). 
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Söylemek istediklerimizi daha etkili, daha kolay anlaşılabilir hâle getirmek 

istediğimizde deyimler imdadımıza yetişir. Günlük hayatımızda uzun cümleler 

kullanmak yerine birkaç kelime ile derdimizi çok rahat anlatabiliriz.  

Açığa vurmak  

Ağa, ağa; laf oyunları ile vakit öldürecek halde değiliz. Biz iş bitirmek isteriz. 

Uygun gördük, sorduk sana Sormak için burada seni bekleriz, işte açığa vurmaktan 

çekindiğin bir düşüncen mi var yoksa? (KAA/93). 

İmparatorluğun çöküşüne rağmen, ekmeğini yediği, emek paylaştığı bu toprakla 

bu insanlara bağlı kalan pek az Hıristiyan’dan biri idi o. Bu herkes gibi Ali Emmi de 

bilir ve doktora ayrı bir yakınlık, hattâ saygı duyardı. Aralarında pek açığa vurulmamış 

bir dostluk vardı (KAA/46). 

ayr. bk. 94; Y / 15 

Açık kapı  

Küçük Ağa kafasını zorluyor, ama bir açık kapı bulamıyor, göremiyordu. 

Tevfik bey, ağası Ethem ve kardeşi Reşit beylerle zarını atmış, kendisini kaderin eline 

teslim etmişti (KAA/72). 

Açık vermek  

Bundan sonrası kolaydı. Hem de çok kolay: Zaferin ganimet, bozgunun yağma 

demek olduğunu biliyordu o. İki halde de büyük payı olanların arasına katılabilecek 

yetenekleri vardı, bunları, işte, pek güzel kullanmış, sana hiçbir açık, gedik vermeden 

gelmişti (Fİ/188).  

Al benden de o kadar, diye çaresizliğini gösterdi ve ilâve etti. Domuz gibi herif, 

hiç açık vermiyor (KA/339).  

Açık yürek  

Minas efendi Reis beyin yakınlığına aynı açık yürekle karşılık vermek isterdi. 

Ama bütün bu olup bitenleri nasıl anlatabilirdi? (KAA/58). 

Açıktan açığa   

Padişahımız, Kuvâyı açıktan açığa tutamıyorsa bunun sebebi düşmanın eline 

düşmüş bulunmasıdır; yoksa gönlü bizimle beraberdir, her fırsatta elçiler göndermekte 

teşçi ve teşvik etmektedir, etti üç (KA/116). 
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İyice bozulmuşum. Herif bu sefere kalktı mı benimle açıktan açığa 

zevklenmeye; “Olur böyle şeyler, üzme tatlı canını. Daha toysun, kırka bastın mı?” 

dedi. “Hayır, dedim, daha elliye bile dört senem var”. Bastı kahkahayı. Ben de güldüm. 

Birdenbire, “De diyeceğini bakalım” dedi (KA/136). 

ayr. bk. 70, 241 

Adam olmak  

Ak saçlı, ak sakallı “Oğlum”ların Ali emmiye itimatları olmasına vardı, amma 

Salih’i de biliyorlardı. Bu itimatla bu bilgi karşı karşıya kalınca şaşkın şaşkın 

gülümsemekten başka bir şey yapamadılar. Ali emmi olanca temkini ile:  

- Bildiğimiz gibi değil, dedi, ha bana bırakıverin… kötü olmasına kötüydü… 

düzeldi, adam oldu, ben iyi biliyorum. Tamam mı? (KA/174). 

Adam yerine koymak  

Ayağa fırlamıştı. Gözleri ateş saçıyordu: 

- Koca İstanbul’lu Hoca efendi hazretleri de seni adam yerine koyup mektup 

yazdı. Al işte, oku. Oku da utan. Sonra koca kasabanın ak sakallı uleması, eşrafı da seni 

adam sanıp beni ricacı yolladılar (KA/204). 

Seni kim adam yerine kor ülen çolak? Gel de al eşeği, hadi. O senin bildiğin 

eşeklerden değil, pek iyi gider (KA/155). 

ayr. bk. 72 

Adet yerini bulsun  

Rahmi, gene, yan gözle bakıyor: Oyuncuların ve yandaşların durum ve 

davranışları da buna göre; kaderi kabullenmişler. Savcı; bu âdi ve önemsizin önemsizi 

iş bitiversen der gibidir… esneme taklidine çabalıyor. Kağıtlarına bakmak bile 

istemiyor; onları, âdet yerini bulsun der gibi, şöyle bir açıyor (YB/134). 

Ağır başlı  

Küçük Ağa başını karanlık pencereye çevirdi. Tevfik Bey de rakısından bir 

yudum aldıktan sonra tane tane konuştu. Mizacın ana çizgisi olan gurur yine belliydi 

ama sesinde katkısız bir dostluk da vardı: 

- Aklını beğendim, civanmertiliğini, yürekliliğini beğendim, ağırbaşlılığını 

beğendim. Amma bugünler insanın kendini hislerine koyuvereceği günler değil 

(KA/320).  
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Ooo… Bu doktorun dengi… İlim ağırlığı var! Şimdi anladım doktor, sen neden 

bu kadar ağır başlısın (KA/164). 

Ağızdan kopmak  

Yunus bey, İstanbul’lu Hoca’nın ağzından kopma üs beş cümle daha 

söyledikten sonra sustu. Gözleri şimdi odadakileri birbir dolaşıyor, ne dersiniz? der gibi 

cevap bekliyordu (KA/147). 

ayr. bk. 147 

Ağzı (bir karış) açık kalmak  

Küçük Ağa, Reşit lâfı araya getirince ağzı bir karış açık, gözleri yusyuvarlak:  

- Pehlivan mı, diye bağırmaktan kendini alamadı.(KA/341) 

Ali Emmi’nin ağzı şimdi artık tam manâsıyla bir karış açıktı ve Küçük Hacı 

bile kendini tutamamış:  

- Sen mi? diye, acayip bir mahlûk görmüş gibi, mırıldandı (KAA/31). 

Ağzına bakmak  

Dahası da var: Adamlarımızın çoğu bizim ağzımıza bakar, akılları pek ermez. 

Onların vebâli de bizim üzerimize olacaktır. Benden hatırlatması (KAA/95). 

Ağzına geleni söylemek  

Bak ağa, hatır gönül anlaştıktan sonra gelir. Birbirine kıymayı bile düşünen iki 

adam elbette ağzına geleni söyleyecek. Bunda ne senin, ne de benim kabahatim var. 

Kader bizi karşı karşıya getirmiş, biz ne yapalım? (KA/194). 

Şaşkına dönen, öfkeden deliren mutasarrıf ne yapacağını, ne edeceğini 

bilemiyordu. Bar bar bağırarak ağzına geleni söylemeye başladı (KA/322). 

Ağzından kaçırmak  

Hepsinin de sinirleri yay gibi gergindi. Kim kim için gizli bir hoşnutsuzluk 

duyuyorsa pekâlâ ağzından kaçırabilirdi. Öyle de oldu ve sinirleri ötekilerden daha 

zayıf olan, üstüne de Küçük Ağayı çoktandır kıskanan Sarı Mehmet:  

- Deyip demediğini bilmem, emme çolak Salih Küçük Ağa’yla konuştu… hem 

de uzun uzun (KA/317). 

Tel çerçeveli gözlükler birdenbire Salih’e çevrildi:  

- Töbe de sen de len!...  
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Ses tıpkı babasının küplere bindiği zamandaki sesi gibi idi. Salih ezilerek 

ağzından kaçırdı:  

- Töbe… (KA/40). 

ayr. bk.  41 

Ağzını öpeyim  

Ey bakalım reyis bey. Bizde bi lâf vardır, eğri oturup doğru konuşalım derler. 

Sahi bir lâf  daha var: Tatlı yiyip acı konuşalım mı ne… öyle bir şeş işte. Neyse. En 

iyisi eğri oturup doğru konuşmak. Eğri oturmak rahattır reyis bey… Doğru konuşanın 

da ağzını öpeyim. De mi arkadaşlar? (KA/203). 

Ağzını tutmak  

Etrafına bakındı ve aynı mırıltılı sesle, fakat bu sefer hızlı hızlı ilave etti:  

- Yerin kulağı var demişler, Ağam. Burada ne olup bittiğini eyice anlayana 

kadar ağzımızı sıkı tutalım. Arkadaşlarımızı alıp yanımıza kendi adamlarını koyacaklar. 

Gari her dediğimiz, her ettiğimiz Çerkes Beye o saat varır (KA/302).  

Ağzının payını (ölçüsünü) almak  

Ağır ağır doğruldu, yatağına girdi, yorganını kafasına kadar çekti: 

Kendisine gelmişti. O Ali Yusuf’tu işte. Haddini bir defa bilmemiş ve ağzının 

payını çok fecî bir şekilde almış, burnu sürtüleceği kadar sürtülmüştü (Fİ/190).  

Ağzının suyu akmak   

Çıkır pırıl pırıl İngiliz mavzerlerine ve tabancalarına ağzının suyunu akıtan bir 

hayranlıkla bakıyor, ikide bir “alâaaa, len” ler çekiyordu: Ne de güzel öldürülürdü 

adamlar bunlarla!... (Fİ/153). 

Akan sular durur   

Hocaya kızıyordu: Haklı haksız diye değil. Haklı mı haksız mı anlamıyordu ki. 

O’nu kızdıran şey Hoca’nın şudur, budur, şunun için, bunun için demeden her şeye, 

herkese saldırması, padişah, halife, Devlet-i Osmâniye dedin mi idi de akan suları 

durdurup yine ayni şekilde övmesiydi (KA/82).  

Akıl almamak  
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Lâfla iş görmek, doktor dahil hiçbirinin hoşuna gitmiyordu. Bu belki de çok 

yorgun, fakat aynı zamanda çok endişeli oluşlarındandı. Uzun, akıl almayacak kadar 

uzun dakikaların ördüğü, o yıllar boyunca süren, her biri bir başkasına aitmiş sanılan 

yıllar boyunca süren zaman, yani harp, insanlardan ayrılamaz dedikleri taraflarından 

çoğunu silip süpürüp götürmüştü (KA/138).  

Alnındaki kırışıklıklar büsbütün derinleşmiş, tel çerçeveli gözlük burnuna 

düşmüştü. Akıl almaz bozgunların hesabını Salih’ten sorar gibiydi (KA/138). 

Aklı başına gelmek  

Biraz durakladı. Sonra tuhaf bir gülüşle itiraf etti: 

- Herif çıkarken beni de gördü… Sövdü bana… Pis dedi. Öle bi dedi ki… 

Amma hak verdim. İyi de etti. Yoksa aklım başıma gelmezdi (KA/114). 

Aklı kesmek   

Tevfik Beyin elindeki kuvvetler bir zamanlar son ümit, hiçbir halde başa  

çıkmayan, rahat nefesler aldıran, hatta gün gün ölümü geri çeviren bir ümitli… Şimdi 

ise aynı kuvvetler Yunan’dan çok daha endişe verici bir tehdit oluyordu. Ona karşı her 

çeşit tedbir alınmakta idi. Tevfik Bey de bunu biliyor ve aklına yatkın, aklının kestiği 

çarelere baş vurmakta gecikmiyordu (KA/337).  

ayr. bk. 210 

Aklı yatmak  

Geri kalan onbir kişinin aklı bir yatıverse Akşehir fethedilmiş demekti. Bu 

onaltı kişinin sözünü tutmayacak bir onaltı kişi daha ya çıkar, ya çıkmazdı koca 

kasabada (KA/146).  

Hoca sakin bakışlarını cemaatin üzerinde ağır ağır, her safta tuta tuta dolaştırdı 

ve hâkim bir sesle sordu: 

-İçinde bir tereddütün var mı? Aklının yatmadığı bir şey var mı? Varsa sor, 

çekinme. Yatağına şüphe kurdu ile girme: Günahtır. Nahâk yere vebâl taşıma. Allah’ın 

evindesin. Buraya şüphe ile, endişe ile tereddüt ile gir, fakat şüphesiz, endişesiz, 

tereddütsüz çık! (KA/104).  

ayr. bk.82,192; KAA/107 

Aklına esmek  
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Bizim yumurcaklar ağızları gibi açık, o güzel gözleri yuvarlacık, verdiğim derse 

bakıyorlardı. Sonunda; al bakalım şu yaramaz bebeğini; ama göz kulak ol da, aklına 

esince başını alıp gitmesin (Fİ/135). 

Köpükler saçarak, kendisini susturmak için çekiştirip dürtükleyip duranlara 

“Rahat bırakın beni len, neye susacakmışım” gibi lâflarla cümlelerini kese kese 

konuşuyordu…  

Kel Hacı şimdi etrafına dert anlatır gibi mırıldanıyordu:  

- Yarın akıllarına esecek, onu da asalım, bunu da asalım deyiverecekler 

(KA/281).  

Aklına getirmek  

-Sâkin ol Hacım sâkin ol. 

Hacı kendini sadece tek bir duyguya kaptırıverdiği bu ânında Reis beyle 

aralarında olan düşünce ayrılığını aklına bile getirmeden, o eski saygıyla:  

- Nasıl sâkin olurum Reis bey? Haksızsam sen söyle. Koca müftü efendiyi 

astıktan sonra seni beni, çoluğumuzu çocuğumuzu neye asmasınlar? Ellerini bir tutan 

mı var? Assınlar beni de şimdiden (KA/282).  

Müfreze kumandanları bir heyecan sar’asına kapılmış olarak Düzce’ye 

dağıldılar: Kararsız, kuşkulu ve tedirgin bekleyişleriyle çürüyen günler gitmiş hareket 

günleri işte yeniden başlamıştı, işte yeni bir hedefleri vardı şimdi. Hiçbiri de bu hedefin 

aslını astarını araştırmıyor, aklına bile getirmiyor, buna karşılık Etem beyle birlikte 

olunca hedefin başarı demek olduğunu hatırlıyorlardı (KAA/118). 

ayr. bk. (KAA / 25,72).  

Aklına koymak   

Ali Emmi mistik bir direnişle, zaferden önce, zaferi görmeden önce kendisine 

bir şey olmayacağını aklına koymuştu. İkide bir; “Gâvuru kovduğumuzu görmeden 

ölmem ben oğlum” derdi. Bu “ölmem” kelimesi zaman zaman da; “ondan önce bana bir 

şeycik olmaz” şeklini aldırdı (KAA / 47). 

Aklına takılmak  
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Küçük Ağa, akşamın alaca karanlığında demiryolunu yeniden geçerken bu 

aklına takılan anlaşmazlığı önlemek için birşeyler yapıp yapamayacağını düşünüyor, 

anlaşmazlık patlarsa nasıl bir duruma düşeceğini kestirmeye çalışıyordu (KA/303).  

Doktor; “Böyle düşünmemeliyim” dedi ve uzandığı divandan fırlayıp kalktı, 

bütün ışıkları yaktı. Aklına takılan soruların yenilişe başlangıç sayılabileceğini 

düşündü; “Ama daha yenilmediğime göre, pekâlâ kurtulabilirim” dedi. Bu mantık 

hoşuna gitmişti, eski gülüşünü buldu. Bir kadeh konyak içti. Yandaki salona geçerek 

boy aynasının karşısında durdu (Y / 111).  

Aklından (karnından) geçmek   

Hasan Basri, işte gecenin mutlak yalnızlığı içinde Allah’ı ile karşı karşıya iken, 

kendisi hesabına yapacağı yemini arkadaşları adına da tekrarlayabilir ve aksi çıkarsa 

başını verebilirdi ki, Âkif’in de, öteki arkadaşlarının da bekledikleri en ufak bir çıkar 

yoktu. Şöhretmiş, ikbalmiş, para pulmuş… Bir defacık olsun akıllarından bile 

geçmemişti (Fİ/137).  

ayr. bk. KA / 175, 196; KAA / 87 

Aklını başına almak (toplamak, devşirmek)  

“İngiliz kumandanını vurmamış olsaydın seni kat’iyen affetmezdim. Fakat 

haberin olsun; sana göz kulak olmaları için tembihatta bulunacağım. Tehlikeli adamsın 

sen. Ancak aklını başına toplarsan, oyun oynamaya kalkışmazsan yaşayabilirsin; bunu 

böylece bil. Hadi şimdi” (Fİ / 150).  

Zerresini zırnığını hak etmediği artistlik iddiasından tutmak için bir damlacık ter 

dökmediği, bu yüzden de soysuzlaştırdığı ününden, yani kuruntusunun boşluğundan 

çıkmıştı. Üstelik daha tamamen çıkmamıştı da… Eğer aklını başına toplamayı, yani 

burada kalmayı başarabilirse o da görecekti asıl çıkanı (İR/51). 

ayr. bk. YB / 25 

Âlem yapmak  

Bir gün… çok eski değildir; Rahmi’nin Güldâne ile sözlerinin kesildiği 

sıralarda, Nafiz’in oğlu, Rahmi’nin iptidâî’den sınıf arkadaşı, Tahta burun Hasan 

Hüseyin, bütün sınıf arkadaşlarını “bahçe de âlem yapmaya” çağırdı (YB / 63). 

Alın yazısı  
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Kaçmayı düşünmemişti bile; çünkü, böyle bir niyeti yoktu. Hattâ tabancaya 

sarılmadan bir iki dakika önce birisi çıkıp da böyle bir şeyden söz açsa güler geçerdi. 

Ama-buna artık alın yazısı demek gerekirdi - kılına zarar gelmeden kaçtı (Fİ/143).  

Halbuki böyle; iki sonuç arasında, barınağı olmayan, riski de kazancı kadar ağır 

çeken oyunlar ona göre değildi. İlk defa kadere kapılıyor. İlk defa kader diye bir şey 

olduğunu seziyor, ilk defa kendi alınyazısını, kendi dışında bulan ve açık olarak hiçbir 

zaman kavrayamayacağı bir yığın-canlı, cansız-kuvvetin kendi kadar etkilediğini kabul 

zorunda kalıyordu. Hem de “getir getirmiyor, bırak bırakmıyor” fıkrasındaki gibi 

(Fİ/168).  

ayr. bk. İR / 7;.KA/16,243; Y/15,119,123,124,162 

Allah’a bir can borcu olmak   

Küçük Ağa başını dik tutabilmek, gözlerini kaçırmamak için sinir tırmalayan bir 

emek harcıyordu. Etem beyin ise yanakları pembeleşmiş, çok açık renkli gözleri 

çakmak çakmak olmuştu; sesi ürkütücü idi: 

- Allah’a bir can borcum var, onun kavgasına düşecek beyinsizlerden değilim. 

Alnıma leke sürülmesin, gerisi vız gelir bana (KAA/105).  

Allem (etmek) kallem etmek  

Ali emmi daha da keyiflendi. Salih artık çeteci Çolak Salih olmuştu. Çünkü 

haberci olarak gittiği Afyon’da allem edip kallem edip çete reisi Haydar beyi 

kandırmış, onunla kalmıştı. Haydarbey de ondan pek memnundu. Bir tanıdıklarına:  

- Deli bu Salih, demiş, olmayacak işleri ben yaparım diyor, işin tuhafı, yapıyor 

da… (KA/216).  

Alt etmek   

“Ah sağ kolum, oh, o da olacaktı ki” diye eseften çok gururla mırıldandı. Çünkü 

artık kendini eskisi gibi aciz hissetmiyordu. Kendine karşı güveni belirmişti, çok şey 

yapabileceğine inanıyordu artık. “Ah sağ kolum” deyişi o eski deyişlerden 

bambaşkaydı. “Sağ kolum da olsaydı dünyayı alt ederdim” demek istiyordu (KA/109). 

Etem bey kolay kolay aşılacak bir engele, alt edileverecek bir hasma 

benzemiyordu. Zeki idi, uyanıktı ve belki çok iyi koku alıyordu. Küçük Ağa’yı ilk anda 

görmek isteyişi de elbette bu yüzdendi (KAA/81). 

Altüst etmek  
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Halbuki, çok değil, ancak yarım saat kadar sonra, Hükümet Konağının 

yanındaki büyük tavlada atlar tımar edilirken, Çolak, Küçük Ağa ile bitişik kaderlerini 

altüst edecek bir konuşmaya kulak misafiri oluyordu. Evet, burayı seçmeleri belki de 

dünyanın en hayırlı işi olmuştu (KA/314).  

İşte o son durgun gölleri altüst eden bunlardı. Pis ve dünkü köle Yunan’ın 

Orhan’ı, Murat’ı, Osman’ı cennete geçiren kabirlere yaptığı hakaretleri anlatıyor 

(KA/142). 

Ana baba günü   

Önce yandaki odaya alınan Reis beyle mahpushaneden çıkarılan arkadaşları 

dışarı bakıyorlardı. Meydan ana baba günü idi. Çoluk çocuk, karı kız, genç ihtiyar 

herkes orada idi. Başta Pehlivan ile Kara Ali olmak üzere, elleri arkalarına iple 

bağlanmış haydutlar belediyeye getirilirken halk tükrük yağmuruna tuttu, lânetler ve 

bedduâlar yağdırdı (KA/275).  

Ana kuzusu 

Başımıza belâ geldi bu İsmet. Kafa yok herifte kafa. O çıtkırıldım, toy, ana 

kuzusu nizamiye askerleri ile bir halt edeceğini sanıyor sersem. Gördük Gediz’de ne… 

b… a yaradıklarını… Sekiz merminin yedisini havaya, birini de dağa taşa yakarlar, 

düşmanın şapkasını görünce de tabanları kıçlarını döver. Yaraları da hep kıçtan, kıçtan 

(KA/325).  

Anca beraber, kanca beraber  

Yürüyüşte de Küçük Ağa’yı büsbütün kuşkulandıran bir düzen vardı: 

Müfrezeler Ağa değiştirmiş, her Ağa’nın yanına da beş on adamlı, adı sözüm ona 

“rehber” olan biri katılmıştı. Bunların hepsi de Etem beyle beraber gelen Çerkez 

çetecilerdi. Hedefin Gediz olduğunu ancak konakladıktan sonra öğrenmiş oldular. İlk 

iki gün kimse kimseyle baş başa kalamadan geçti. Bu arada de Etem beyin, başta 

Demirci Efe olmak üzere oralardaki çetelere saldığı haberciler döndü. Aldığı cevaplar 

ethem beyi çok sevindirmişti: Cevapların hepsi de müsbetti, hepsi de “anca beraber, 

kanca beraber” diyorlardı.  

“Anca beraber, kanca beraber!” (KAA/82). 

Gidip Küçük Ağa’yı buldu ve: “Etem bey sizi ister” dedi. Etem bey kahvaltı 

ediyordu. Küçük Ağa içeri girince: 

- Buyur otur, dedi; ye bir iki lokma 
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Küçük Ağa denileni yaptı.  

- Ne haber? 

Neyi sorduğu belliydi. Küçük Ağa kısaca ve açık bir şekilde cevap verdi: 

- Anca beraber, kanca beraber (KAA/104). 

ayr. bk. 99 

Arada bir  

Hoca - neden yalan söylemeli? – arada sırada korkuyla veya karşısındakinin bir 

davranışı, bir sözü yüzünden arada bir “belki de yanılıyorum” dedi. Ama öyle 

zamanlarında da aklına, kendi görüşlerine inanan binlerce insan gelirdi. Onları ne 

yapmalıydı? (KA/185).  

Araları açık olmak (açılmak)  

Bu Çolak –dediğine göre- Sarıcalı adındaki bir başka haydudun yanında kalır, 

atlara bakarmış, zulmüne dayanamayıp kaçmış. Çakır’ın arası Sarıcalı ile öldüresiye 

açık. Bu yüzden mallanıverdi Çolak’ı (Fİ/153). 

Araları açılmak   

Bu arada Ethem Bey ciğerlerinden hastalanmış, bütün işleri Tevfik Beye 

bırakmıştı. Bir yandan Ethem Bey Ankara’da bir başkumandan muamelesi görüyor, bir 

yandan da Tevfik Bey, yani Etem Beyin kuvvetleri ile Garp Cephesi Kumandanlığının 

arası açıldıkça açılıyordu. Geçimsizlik dört başı tamam bir sinir harbi haline gelmiş, 

hatta olaylar, küçümsemeler, hakaretler başlamıştı (KA/323).  

Arap saçına dönmek   

Ali emmi şehitleri sayıyordu. Şehit oldun mu iş biterdi. Ötesi geri kalanları 

ilgilendirecekti. İş sadece Allah’la senin aranda olup bitse kolaydı. Amma böyle tek 

kollu, ama böyle paçavra gibi suratlı kaldın mı mesele arap saçına dönüyordu 

(KA/42).  

Araya girmek  

Reis bey de Ali Emmi’nin patlamak üzere olduğunu anlamıştı. Gülümseyerek 

araya girdi:  

- Anlatsın bakalım Ali Emmi… iş bizim sandığımızdan mühim galiba!... 

(KAA/31).  
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Hangi maceranın neticesi olursa olsun Emine artık bir başkasının helâli idi. Açık 

ve dürüst bir hal çâresine baş vurmadıktan sonra araya girmesi, hatta arzu duyması, 

Emine’yi benimsemeye devam etmesi günah değil miydi? (KAA/145).  

Ardı arkası kesilmemek  

“Sadi yahu-demişti-senin rolü bir çocuk oynadı. Nahit Bey’in temsilden sonra 

dediği doğruysa, ilk defa sahneye çıkıyormuş… fakat pekâla oynadı. Sonra bir kız 

vardı… neydi adı? Sema mı, Semra mı, öyle bir şey işte. Kız önce bir güzel göbek attı, 

sonra da çıktı bizim hat-sosyeteyi büyüledi. Vallahi tiyatrocu değil büyücü şu Nahit…” 

Ve böyle konuşmaların ardı arkası kesilmemişti. Kudurtuyordu Nahit onu 

(İR/213).  

Arka çıkmak  

Moskova dostluk anlaşmasından bir ay kadar sonra idi. Ankara’ya Buhâra’dan, 

Bolşevik kontrolünü anlatarak sınırlardan sızan bir Türk heyeti gelmişti. Bunlar bilgili, 

dürüst ve zeki insanlardı. Ayrıca memleketlerinde sevilip sayılıyorlardı, önemli 

vazifelerde bulunmuşlardı. Rusya’daki yeni iktidarla yakın temasları olmuştu. Onlar da 

ilk günlerde komünizmin milletlerine bağımsızlık ve hürriyet getireceğine inanmış, bu 

inançla da hareket arka çıkmışlardı (Fİ/171).  

Ve “Amin” mırıltıları duyuldu. Odanın havası biraz ferahlamış gibiydi. Demirci 

Sabri Usta, bu havaya arka çıktı ve gülerek: 

- Ali emmi be, dedi, senin tütününü pek övüyorlar, doğru mu? 

Ali emmi şakaya razı olmuş bir terslikle söylendi: 

- Ne sandın? Doğru ya… Sucu Ömer sağ olsun. Kaçak tütünün kuyusu onda 

(KA/144).  

ayr. bk. Fİ / 72; KAA/149, 173; YB/79 

Arkadan vurmak  

Fakat onları bu ihtiras ile serbest bırakmayacağım. Nankörlüklerini ve menhus 

niyetlerini ödeteceğim. Kararım kat’îdir arkadaşlar. Demirci Efe gibi, Kara Ahmet gibi 

yiğit arkadaşlarımızı arkadan vurdular (KAA/88).  

Tevfik bey bir yandan bu hâle üzülürken bir yandan da onun ortaya attığı 

“ihanet” ve “arkadan vurma” ihtimalleri üzerinde duruyor, daha doğrusu durmaya 

çalışıyordu. Olur muydu bu? Olacaksa nasıl önlenebilirdi? (KAA/85).  
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ayr. bk. KA/45, 292, 345 

Aslı astarı (faslı) olmamak  

Diyeceğim şu: Dün Akşehir’e, Ilgın’a, İshaklı’ya haberci saldım… Biraz sustu. 

Sabah geldiler. Senin dediğinin aslı astarı yok ireis bey. Akşehir’de Kuvva muvva hak 

getire… Neden buna? De buyur!... (KA/203). 

Seni istiyorum, Hurrem; senin bana gelmeni istiyorum. Topluma ve aslı astarı 

olmayan geleneklere yenilmişliğini silkip atıver. Ne yapabilirim diye sormamalıydın 

bile. Böyle bir durumda bir köylü veya işçi kızı duraklamadan erkeği - ne gider. Sen 

aşkını ne kendine saygını onlar kadar olsun yüceltemez misin?       (Y / 26). 

Asmak kesmek   

Rumların, Ermenilerin arasından bile bize katılanlar oldu. Fakat bu âlicenaplığı 

hâlâ anlamayanlar var, hâlâ memleketi asıp kesmeye, haraca bağlamaya yeltenenler, 

bu merdut, bu şen’i işe devam edenler var (KA/277).  

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık  

Düşün şimdi sen; yiğenimi küt diye karşımda buluvermişim! El âlemin ne 

diyeceği bir yana, benim yerimde sen olsan ne yapardın? Ben ne yapacağımı 

bilemezdim. Dedim işte; şaşırır kalırdım: Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık 

(YB/93).  

Aşağı yukarı   

Nahit’in provalardaki durumu aşağı yukarı Hatice’nin deneme sırasındaki 

davranışının bir başka çeşidi idi. Hatice perdeyi çektirmiş, oyununu bir ikinci görsün 

istememişti. Nahit de provalarda kendi rolünü oynamıyordu (İR/149).  

“Sorma Hacı bey, öteygün o haltı ben de işledim. Dilim yetmedi, üstelik bi de 

konsolun üstündeki karpuzlu lambalardan birini kaptığım gibi yere çalıvermişim!...” 

dedi. Sonra da arkası geldi. Böyle şeyler aşağı yukarı her evde oluyordu (KA/169).  

ayr. bk. 108, 186; KAA/90; YB/87 

Atbaşı beraber   

-Anlatırım, mühim bir haber aldım- atı hafifçe mahmuzladı, Pehlivan ona uydu, 

atbaşı beraber yürüyorlardı. Alayunt’tan Çolak geldi. Senden şüphelenirlermiş… 

Hüseyin adında birini göndermişler. Tebdilmiş herif. Dur bakayım Çolak ne dediydi? 

Galiba yüzünün bir yanı –ve birden bire bağırdı- Reşit (KA/349). 
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Ateş basmak   

Başta Ali emmi ile Küçük Hacı olmak üzere bütün arkadaşları dizleri üzerine 

dikilip sırf kulak kesilirken Reis bey ile Yüzbaşı ve Doktoru ateş basıverdi (KA/223). 

Küçük Ağa, buraya gelince bedenini ateş basmış gibi oluyor, ciğerleri 

daralıyordu. Uzandığı sedirden yay gibi fırladı: 

- “Tu, Allah kahretsin” diye öfkeli öfkeli söylendi (KAA/113). 

- ayr. bk. 17 

Atıp tutmak  

- Ayıp ettim zahar… doğrusu bu ya, aynı şeyi bana soran olsa, ben de susardım. 

Neyse Hoca’dan öğreniriz gizli saklı işlerimizi. Biz şimdi ne edeceğimizi 

kararlaştıralım. Hoca atıp tutacak biz susacak mıyız? Yoksa… Sen ne den ha, Hacı 

bey?... (KA/214). 

Ayağına gitmek   

Hoca efendi şakır şakır yağan yağmurun ve kül rengi aydınlığın içinde 

kayboldu. Aynı anda mescidin içi dalgalanmıştı. Başta Ali emmi olmak üzere:  

-“Sizin gitmeniz yakışık almaz Reis bey” diyen diyene idi. 

-“Koca Reis pis bir haydudun ayağına mı gidermiş?...” (KA/181). 

Ayak bağı  

Tevfik Bey çok büyük işler başardıklarına, büyük başarıların da ancak kendi 

sayelerinde ve kendi anlayışlarına göre sağlanacağına inanıyor, iman ediyordu. İsmet 

Paşaymış, Ali ve Veli Paşaymış, işe burnunu sokan kim olursa olsun ona göre zarar 

vermekten, ayak bağı olmaktan kurtulamazdı (KA/326).  

Ayak takımı  

Bütün ayakçılar, başta parkın kiracısı, kaymakam beyin masasına pervâne; 

ordan vakit buldukça da öteki fırkacıların ve memurların hizmetinde! Ne yâni, koskoca 

Rıza efendi de, delikanlılar ve ayaktakımı gibi, ocağa gidip gazoz veya çay mı kapsın 

(YB/12). ayr. bk. 47 

Ayakta durmak  

Bereket versin başvuranların sayısı onların istediklerinden de azdı. Üstelik 

bunların arasında ayakta durmasını bile bilmeyenler vardı (İR/19). 
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Sana inanmak istiyordum. Senin kötü sayılmanı istemiyordum. Buna 

muhtaçtım. Ayakta durmak için sizin zannettikleri gibi kaba, saldırgan, kendini 

beğenmiş bir adam olmadığını, senin bilmeliydim. Ama sen bana karşı da öyle 

davrandın; herkese karşı nasılsa öyle (Y/244).  

Ayakta tutmak  

- Yürekli ol Salih’im, yürekli. İmânını yitirme. Allah’a dayan ki sırtın yere 

gelmesin. Bak bakayın etrafına! Hadi bak… Önce bana bak istersen. Bi ayağı çukurda 

Ali emmi… ne tutar beni ayakta? Tahsin ağanı bildin mi? Benim oğlum. Otuz 

yaşındaydı. Ümüğünden tuttu mu ayıyı boş çuval gibi yere sererdi. İki oğlu, bi kızı var. 

Onlar şinci analarıyla kaldı. Tahsin nerde? Mezerini bile bilmem… ne tutar sandın beni 

ayakta? (KA/41). 

Hangi kapitalizm? Hangi emperyalizm? 

Bu Meclis’in varlığı, yüzde bir boşluk bırakmayan bir kesinlik ve bütünlükle, 

emperyalizme karşı savaş iradesinden doğmuştu. Onu yaşatan, ayakta tutan da işte bu 

iradenin diriliği, değişmezliği ve zedelenmezliğiydi. Ama kalkmış, bu iradeye balta 

sallıyorlardı. Hem de, aynı iradenin güçlendirdiği bileklerle (Fİ/18).  

Bağrına basmak  

Şunu da söyleyelim: Ankara halkıyla, siyasîleri ve askerleri ile bizi bağrına 

basmak için sabırsızlanmaktadır. Haydi şimdi. Göreyim sizi. Hiçbir zaman yüzümü 

kara çıkarmadınız. Bu sefer de sizden eminim (KAA/118).  

Fakat Küçük Ağa’yı bütün bu işkenceleri bir neticeye bağlamaktan alıkoyan bir 

şey vardı. Mehmed’i görmek, Mehmed’i okşamak, öpmek, kollamak, göğsünü pırpır 

ettiren esintilere kapılıverip ikide bir bağrına bastırmak (KAA/146). 

Bağrına taş basmak  

Sonunda Nihat durumu anladı, bağrına taş bastı, çocukların analarına 

bağlılıklarını, inançlarını zedeleyecek hiçbirşey yapmadı, onları anlayacakları güne 

kadar tiksintilerine, düşmanlıklarına bıraktı (İR/30).  

Fakat Küçük Ağa’nın bağrına taş basar gibi susturduğu bir başka özleyişi daha 

vardı. Bu özleyiş artık rüyalarında bile hileye sığınacak kadar sindirilmişti (KAA/140).  

Baldırı çıplak  
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- Pöh, diye burun kıvırdı eczacı; öyle de olsa, Kenan bey fırkayı kurmaya 

kalkıştı mı, baldırı çıplaklardan, ayaktakımından, ipsiz, sapsızlardan, kaybedecek bir 

şeyleri olmayanlardan başkasını bulamaz (YB/47).  

Bana mısın dememek  

Oda arkadaşları, yüzbaşı ile mülâzım denklerini yapmışlardı. Denk?... Bir şilte, 

Galiçya ve Sarıkamış’tan kalma bir beylik, mini mini bir mektup paketi, üç beş kitap ve 

iki üç takım çamaşır… Vur sırtına, git hicaz’a bana mısın demezsin (KA/164). 

Barut fıçısı  

Vedia da, Darülbedâyi’deki o ilk arkadaşlar da ve nihayet Hatice’de haklı idi: 

Sadi Nahit’i deli gibi kıskanıyordu, içi bir barut fıçısı gibi hasetle doluydu (İR/212). 

O günler Tevfik beyin –son kararını verenlerde ve verdiği son karara iyice 

güvenenlerde görülen-bir neş’esi vardı. Eskiden onu barut fıçısına döndüren olaylar 

şimdi bol gülmesine, nükteler patlatmasına sebep oluyordu. Bu sefer de emri okuduktan 

sonra bastı kahkahayı (KA/327). 

Baş başa vermek  

Ortalık karışmıştı, fakat Küçük Ağa’nın adımları bir türlü eve doğru gitmek 

istemiyordu. Zira evi altı ağa paylaşmışlardı ve onların odalarında baş başa vermiş 

olmaları pek muhtemeldi (KAA/91).  

Baş kaldırmak  

Akşehir artık üç beş büyüğün hazırladığı veya kabullendiği cümlelere göre 

yaşıyor, üstelik bunun böyle olduğunu da pekâlâ biliyordu. Akşehir’de artık 

başkaldırmaya meyilli tereddütler, patlayıverecek, “Yok ülen”ler, körpe dudakların bile 

ucuna kadar gelen alışılmamış cümleler vardı (KA/89).  

- Bundan böyle, kimin yanına verilirseniz onu benim yerime koyacak, ben 

bileceksiniz. Yüzümü kara çıkarmayacağınızı biliyorum. İtaatten başka bir şey 

düşünmeyin. Ancak, vatanın milletin zararına bir emir olursa baş kaldırın, beni ancak o 

zaman arayın (KA/301).  

Baş komak (bir yola)  

- Candan büyük vebâl olmaz Tevfik Bey. Biz bu yola baş koyduk. Ahdimiz var, 

bizim de konumumuz var. Adamlarım ben ne dersem onu yaparlar (KA/300). 

Baş tacı etmek (yapmak)  
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Nasıl olsa eden bulacak, hak yerine gelecekti. Hoca gibi bir adamı bu hallere 

düşürenler ergeç pişman olacak, onu yine baş tacı yapacaklardı (KAA/68). 

Baş üstünde (üzerinde) yeri olmak  

Şimdi size mehil veriyorum. Bu gece düşünün, hattâ güvendiklerinize akıl 

danışın, kararınızı ona göre verin. Yarın bana tek tek gelir neye karar verdiğinizi 

söylersiniz. Yanımda Tevfik bile olmayacak. Beraberiz deyenin her zamanki gibi başım 

üzere yeri var (KAA/89).  

Baş üstüne  

Tevfik Bey onların duracakları yere kendi eliyle bir çizgi çizdi. Mesafeleri de 

kendi adımladı ve ilk yumurtaları dikti ve Halil’e:  

- Sen büyüksün, sen başla, dedi.  

Halil, baş üstüne dedikten sonra kuzu başı gibi toplusunu çıkardı, kolunu gerdi 

ve tetiğe bastı (KA/307).  

Tevfik Bey kapıyı kapadıktan sonra:  

- Emirlerini yerine getirdim. Yarım saate varmaz hazır oluruz. Küçük Ağa da 

kalkmış, dedi.  

- Küçük Ağa mı? Haa… Çağırsana şunu Tevfik  

- Baş üstüne (KAA/79). 

ayr. bk. KA /192 

Baş vurmak   

Şimdi ise aynı kuvvetler Yunan’dan çok daha endişe verici bir tehdit oluyordu. 

Ona karşı her çeşit tedbir alınmakta idi. Tevfik Bey de bunu biliyor ve aklına yatkın, 

aklının kestiği çarelere baş vurmakta gecikmiyordu (KA/337). 

Hangi maceranın neticesi olursa olsun Emine artık bir başkasının helâli idi. Açık 

ve dürüst bir hal çâresine baş vurmadıktan sonra oraya girmesi, hatâ arzu duyması 

Emine’yi benimsemeye devam etmesi günah değil miydi? (KAA/145). ayr. bk. 95 

Başa çıkmak (biriyle)  

- Yaşa be Hamdi, sayende terfi ettik.  

Öbürü başa çıkamayacağını anladı ve homurdanmayı tercih etti. Nazım:  
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- Gevezelikten iş çıkmaz. Bu işi birimiz yapacağız işte. Çocuklara bırakamayız. 

Hiç biri de “hoca” vurmak istemez (KA/238). 

Ali emmi yerden göğe kadar haklıydı. Bu hakkı Salih tâ can evinden 

duyuyordu. Fakat ne yapıp ne edecek, bu nedenle, bu onayla nasıl başa çıkacaktı?... 

(KA/42).  

ayr. bk. 9;  KAA / 34 

Başa geçmek  

Düşman belli, dost belli değil. Kimin kime vuracağı bilinmez. Tilki gibi kurnaz, 

kurt gibi yırtıcı, tavşan gibi uyanık, yaban ördeği gibi tedbirli olacaksın, yoksa 

tepelenirsin, ummadığın günde ummadığın yerde silleyi yersin. Hele bizim gibi başa 

geçtiysen (KA/321). 

Başgöz etmek  

“ Düşündüm, taşındım, dedim ki, ey Ağlamışoğlu Feyzullah, en iyisi çağır sen 

kerimeni ve sor. Belki de bir seçtiği vardır. Öğren, varsa ya Allah, ya Settar de, başgöz 

et çık vesselâam” (İR/98). 

Başı boş  

Dahası da vardı. Kuvâyi Milliye denilen bu hareket iddia ettiği hedefe varsa ne 

olacaktı? Bir devlet kavgasıdır başlamayacak mıydı? İhtiraslar başıboş kalıp binbir 

dalâvere, çeşit çeşit gaddarlıklarla milletin başını yemeyecek miydi? (KA/133). 

Doktor gittikçe derinleşen korkunç bir uçurum görür, bağların bir bir koptuğunu 

duyar gibi oldu ve telâşlandı. Hoca’yı büyük bir kuvvetin o kuvvet kadar büyük bir 

sözcüsünü başıboş bırakmamalıydı, önce doğru olanın tespiti şarttı (KA/97). 

ayr. bk. KAA /77, 127  

Başı dönmek  

Ve Akşehir, adamın başını fırfır döndüren bu keşmekeşin içindeki yerini, 

tutumunun ne olması gerektiğini öğrenmek, her şeyden önce bunu öğrenmek istiyordu: 

Herkes daha ölçülü, herkes daha az konuşuyordu: 

“ Selâmünaleyküm…” ve 

“ Aleykümselâmlar”ın bile tonu değişmişti (KA/90). 

Başı göğe ermek  
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Rahmi şöyle bir sallandı. Rakısından içer gibi yaptı; sözüm ona, meze seçmekte 

zorluk seçti ve bu arada, rakı yudumu hâlâ ağzında imiş gibi, dudakları büzülü kaldı.  

Oysa, -pat, pat… flaşlar arka arkaya çakarcasına- görüntüler ve sesler baskınına 

uğrayıvermişti: 

“ Mebos oldun da başın göğe erdi, dey mi?” (YB/174). 

Başına buyruk  

Pek düşünmek istemezdi, ama, Reis beyin söylediği akıbeti o da biliyordu. İpte 

veya bir kurşunla… Bir gün kendini belki de en yakın adamı yere seriverecekti. Bunu 

pek iyi biliyordu. Ne var ki, düşünmediği müddetçe, bu başına buyruk hayat ona 

mümkün olan tek hayat gibi gelirdi (KA/197). 

Fakat Hoca bu ricaları dinlemiyordu. Bu bölgenin önemini bilen Paşa son olarak 

Doktor Haydar ile çok sevdiği Yüzbaşı Nazım beyi aynı iş için vazifelendirdi. Yalnız 

orada büyük bir fark vardı; artık rica edilmiyor emir veriliyordu.  

Hoca bunu anlayınca: 

- Ben vicdanımdan başka hiçbir emir mercii tanımıyorum, dedi.  

- Siz başınıza buyruk musunuz? (KA/217). 

ayr. bk. KAA / 107; YB/78. 

Başını alıp gitmek  

“İslam’ın kara günleridir bugünler. Bildiğinden de kara günler yaşıyorsun. 

Gafletin ebedî nuru da örtmüş, sen tek başına, çulsuz çuvalsız aklının peşine düşmüş, 

yol bilmez, yordam bilmez, iz görmez, başını alıp gidiyorsun, sırtını o ebedî nura 

dönmüş de, kendini kurtuluşa gider sanıyorsun. Uçurum seni yutacak, 

kurtulamazsın!...” (KA/93). 

- Bilhassa adamın o günlerdeki tavrı hareketi cihetinden pek mühim bir işti bu. 

Kaçırdığımız için pek üzgündük. Salih bize, izin verin, ben bulurum onu, dedi. Razı 

olduk. O da bir arkadaşıyla birlikte aldı başını gitti. Gidiş o gidiş (KAA/129). 

Başını yemek  

Dahası da vardı. Kuvâyı Milliye denilen bu hareket iddia ettiği hedefe varsa ne 

olacaktı? Bir devlet kavgasıdır başlamayacak mıydı? İhtiraslar başı boş kalıp binbir 

dalâvere, çeşit çeşit gaddarlıklarla milletin başını yemeyecek miydi? (KA/133).  
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Küçük Ağa -yâni İstanbullu Hoca- o gece uzun uzun düşünmüştü: Kuvayı 

Millîye denilen hareket hedefine ulaşsa ne olacaktı? Bir devlet kavgasıdır 

başlamayacak mıydı? İhtiraslar başı boş kalıp binbir dalavere ile, çeşit çeşit 

gaddarlıklar ve hîlelerle milletin başını yemeyecek miydi? (KAA/111). 

Başının çaresine bakmak  

- Elimizi kolumuzu bağlayıp bekleyemeyiz. Marifet insanları 

kahpeleştirmemekte, kahpeliğe zorlamamakta. Bunun çıkar yolu şudur Tevfik: Toplarız 

ağaları, onlara yapmak istediğimizi açıkça söyleriz. Gelen gelir, dönen döner, başının 

çaresine kendi bakar (KAA/85). 

Başının (canının) derdine düşmek  

- Öfkeye kapılmak yok. Topalla hiçbir şey olmamış gibi eskiden nasılsa öyle 

konuşacaksınız. Bunu beceremeyecek olana da hiç haber verme daha iyi olur. Biz şimdi 

yalnız başımızın derdine düşmeyelim. Başımızdan önce kurtaracak şeyler var. 

Aklından çıkarma (KA/344). 

Baştan başa  

Şu paçası bağlı ok donuyla olmasa Salih çoktan bomba gibi patlayacaktı. 

Vücudu baştanbaşa değişmiş ama huyu değişmemişti; Salih hep eski Salih’di, içinden 

çıkamadığı bir durum oldu mu sebep icat eder patlayıverirdi ve mesele azıcık karışıksa 

Salih içinden çıkamazdı (KA/34) 

Bayrak açmak  

- Kaba Türkçesi, Küçük, Ağa, söylediğim iki mahzurdan başka bir de ben 

varım: Ben böyle faydalı olacağımızı, ancak böyle faydalı olabileceğimizi iyi 

biliyorum. Adım gibi inanıyorum buna. Bayrak açmış değilim (KAA/108). 

Bel bağlamak  

İngiliz haritalarında sınır çizilmişti bile. Trabzon metropolidi Hrisantos, Paris 

Sulh Konferansına mükemmel bir muhtıra göndermişti.  

Bunun etkisi pek olumlu idi. Fakat işi yalnız muhterem Hrisantos gibi 

kimselerin gayretlerine terk etmemek, yalnız siyasi faaliyetlere bel bağlamamak 

gerekti (KA/84). 

ayr. bk. 287 
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Belini doğrultmak  

Konuşmanın üç yönü vardı. Üçü de sonunda Kuvâyı Milliyeyi aşındırmak, 

çökertmek kastında birleşiyordu.  

Hoca efendi söze memleketin ve milletin kısa, fakat çarpıcı bir panoramasını 

çizmekle başladı. Balkan Harbi, Cihan Harbi iki korkunç bozgun art arda gelmişti. 

Memleket harap olmuş, millet işe yarayacak, belini doğrultacak bilek ve kafaları 

toprağa vermişti (KA/222).  

Bereket Versin (ki)  

Nahit işte o iki günü, “Acaba beğenmez mi?” endişesi ile zehir etti kendisine. 

Beğenmeyebilirdi pekâlâ. Elde neler vardı, kimbilir? Bereket versin başvuranların 

sayısı onların istediklerinden de azdı (İR/19). 

Tarih, Rum neslinin ikbalini vaad eden bir dönüm noktasındaydı. Bu noktada 

gafiller ve menfaat düşkünleri büyük bir cehennemlik hainler olarak cemaat ve kilise 

tarafından tel’in edilecekti. Bereket versin böyleleri çıkmıyor, Trabzon’a ve 

İstanbul’daki cemiyete para yardımı yağıyordu (KA/85). 

Bildiğini okumak (yapmak)  

- Kalk beraber gideceğiz Tevfik Beye, dedi.  

- Hayhay; Küçük Ağa. 

- Şimdi inandım otur. Ağız tadıyla birer kahve daha içelim, sonra sen gidersin, 

bildiğini yaparsın (KA/346). 

Bir ara  

O gün kulaksızların Rahmi ile Kuvva-İstanbul üzerine bir ağız kavgası yapan 

müezzin bir ara yeri gelmiş de: “Hoca efendi hazretlerinin kılına dokunan gâvurdan 

gâvurdur” demiş (KA/246).  

Bir ayağı çukurda olmak  

“Bir ayağımız çukurda sayılır. Böyle olunca da insan, “Ah kızımın mürüvetini 

bir görsem” diyor. Varlıklıyım çok şükür. Kızım da, Allah nazardan esirgesin, ayın 

öndördü gibi…” (İR/97). 
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- Yürekli ol Salih’im, yürekli. İmânını yitirme. Allah’a dayan ki sırtın yere 

gelmesin. Bak bakayın etrafına! Hadi bak… Önce bana bak istersen. Bi ayağı çukurda 

Ali emmi… ne tutar beni ayakta? (KA/41). 

Bir dediği iki olmamak  

- Aldırma. Biz burada böyleyiz işte. Kötü günler de geçirdik ama. Korktuk bile. 

Bildiğin gibi değil. İtalyanlarla pek iyi aram. Bir dediğimi iki yapmıyorlar (KA/14). 

Meclis’te Etem Bey’in bir dediğinin iki edildiği yoktu. Fakat iş bu çatışmaya 

gelince taviz korkunç çöküntünün tohumu olup çıkacaktı (KA/337). 

Bir kalemde  

- Sigara ararın ben de. Şaşkınlık işte. Neyse… demem o demek değil; çeteymiş. 

Şimdi de sen kalkacan bütün bu olup bitenleri bi kalemde geçiverecen ve bi Çerkez 

Etem iti yüzünden çetecilerin tümünü kötüye çıkaracan, milleti soğutacan. Adam 

yanmaz da nişler buna Reis bey? (KAA/23). 

Bir o yana bir bu yana  

Bütün bunlar günlerce süren bütün yönleriyle kafaları ve gönülleri bir o yana 

bir bu yana dalgalandırıp duruyordu (KA/232).  

Bir taşla iki kuş vurmak  

Aldıkları emirle sosyalist grup onu destekliyor, böylece de bir taşla iki kuş 

vurduklarını sanıyorlardı. Hem bir ajanları daha çok göze girecek, hem de Hüseyin 

Avni gibi, Âkif gibi en kuvvetli hasımları yıpranacaktı (Fİ/117). 

Bir varmış bir yokmuş  

- Gördün işte Çakırsaraylı. Bütün iş gözünü açıp kapayana kadar olup biter. 

Ondan sonra bir varmış bir yokmuş (KA/192). 

Birbirine düşmek  

Hani aklıma Vali Cemal beyi İngilizlerin bando muzika ile alıp İstanbul’a 

götürüşleri, sonracığıma da nâzır oluşu geliyor da… Sağ olsun, büyük adammış, akıllı 

adammış… Öyle derler. Amma milleti de birbirine düşürmüş be Yunus bey (KA/147). 

Bit yeniği  

- Yunus bey doğru söyler be Ali emmi, dedi. Bana öyle geliyor. Amma, Yunus 

bey, hani bu dediğin işte bir bit yeniği de var. Bir bit yeniği… (KA/147). 
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Güzel yüzü geniş bir gülümseyişle ışıl ışıldı. Sıhhatli, sağlam, hareketli, dinç ve 

kendinden emindi. Arada hiçbir bir bit yeniği bulunmasa böyle biriyle dost olmak bir 

ikinci hayat kazanmak gibi bir şey olurdu (KA/26). 

ayr. bk. 147 

Boş bulunmak  

- O bi kere oldu len. Az da zerlemezdin ya, neyse geç bi kalem Altın kalemli sen 

de. Ne diyordum? Her şey olur o gün boş bulunmaya gelmez. Demeyi unuttum, 

cumaya Salih de üç beş arkadaşıyla gelecek, bizim çeteci Salih (KA/216). 

Çokarsaraylı boş bulundu, övünmek isteği de işe karışınca dan diye 

söyleniverdi:  

- İkiyüzyetmiş! Hepsi de atlı (KA/193). 

Boş yere  

Salih horozlandı: 

- Derisini bile yüzerim valla…  

- Sus ülen sümüklü sen de, boş yere yemin edip durma (KA/291). 

Boşa gitmek   

Yola çıkmadan önce başkâtibi ile görüşmüş, aşağı yukarı vasiyette bulunmuştu. 

Güvendiği ve sevdiği bu adam kendisini vazgeçirmek için ne kadar uğraştıysa da boşa 

gitti. (KA/186) 

Boşu boşuna  

İp boyunlarına geçerken, çırpınan, debelenen sadece Kara Ali oldu. Artık 

sövmüyor yalnız boşu boşuna kurtulmaya çalışıyordu (KA/284). 

- Bak ben sana anlatayım ibret-i müessireyi. Cuma günü Akşehir’e varacağız. 

Hoca şadırvanda öğle için abdest alırken… Boşu boşuna bakıp durma öyle. Ötesi yok 

bunun Yüzbaşı. Bu iş olacak. Tamam mı Hamdi? Tamam mı Niyazi? (KA/237). 

Boydan boya  

Karakol kumandanı, evine haberi getiren posta ile karakola giderken Ali 

emminin evinin önünden geçmek zorunda idi.  
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Sokağı boydan boya dolduran Kuvva atlıları ona en ufak bir saygısızlık etmeden 

yol verdiler (KA/245). 

Boynu bükük  

Hüseyin Avni, bir yay boşalır gibi doğruluverdi. Boynu bükük ve alçak gönüllü 

görünüşüne karşın ne kadar da çevik ve kuvvetliydi (Fİ/10). 

Ali Emmi’nin göz pınarlarında birer iki damla pırıldıyordu. O, hüsrânı ve 

önlenemez hicrânı ile sulh olmuştu artık. Sâdece mahzun ve boynu bükük bir sitemi 

vardı. O da belki (KAA/52). 

ayr. bk. Y / 55 

Boyun borcu  

- Korkacak çekinecek hiçbirşey yok. Hepimiz de din ve kan kardeşiyiz. 

Birbirimize yardım etmek, hatadan korunmak boynumuzun borcudur. Bunun için de 

ilkin açık açık konuşmalıyız (KA/276). 

Boyun bükmek   

Onlara göre Kuva-yı Milliye sağ kolunu kaybetmişti. Fakat birkaç gün sonra 

Etem beyin Demirci’den geçerek Yunana teslim olduğu işitilince bunlar da boyunlarını 

büküp sustular (KAA/122). 

Bu hatırlayışla daha bir cesur daha bir dik yürüyüşle sokak aralarına daldı. 

Buğday Pazarı, Demirciler Arastası, Yemeniciler Arastası ve Topal Salim’in kahvesi. 

Dükkânlarda çok genç çıraklar ve yaşlı ustalar vardı, körükler, çekiçler, makineler 

kuvvetli bileklerin ardından boyun bükmüş, gönülsüz gönülsüz işliyordu (KAA/17). 

ayr. bk. 24 

Boyun eğmek  

Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlığı, böylece, 5 Ağustos 1921 akşamı, 

yatsıya doğru, kadere boyun eğer gibi kabul edildi (Fİ/6). 

Hatice buna inanmadığı için girişti o akıl almaz oyuna. Kocasına fırsatlar 

hazırlıyor, onu Ankara’nın yerden bitme, köksüz, ilkesiz sosyetesinde fazlaca bulunan 

uçarı, ne oldum delisi kadınlara itiyordu. Adam bir başarı gösterse kuma olmasına 

boyun eğecekti (İR/194). 

ayr. bk. KA/14, 126, 202; Y/29, 98, 122, 123, 147 

Boyunun ölçüsünü almak  
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- Müstantik bey. Tavla oynayacağız. Meydan okudu bana, adliyede. Kenan bey 

iskemlenin arkalığına yaslandı:  

- Alın onun boyunun ölçüsünü (YB/41). 

Burnu büyümek (kabarmak)  

- Senin burnun büyükmüş ülen tezekli… Birbirimizden de mi saklayacağız 

gari? Ağa seni seçti deye beni namussuz mu saydı deyecen? (KA/315). 

Burnu sürtülmek  

Kendisine gelmişti. O Ali Yusuf’tu işte. Haddini bir defa bilmemiş ve ağzının 

payını çok fecî bir şekilde almış, burnu sürtüleceği kadar sürtülmüştü (Fİ/190). 

Burnundan solumak  

Salih ayağa fırlamış burnundan soluyor… Arsız arsız sırıtıyordu. Önündekiler 

hep ak sakallı, buruşuk yüzlü ve kendine ters bakan ihtiyarlardı (KA/68). 

Bu sırada bütün Kütahya uyuyordu: Tevfik bey müstesna! Tevfik bey el 

sürmediği rakı bardağı önünde kâh dalgın, kâh beyni motor gibi işleyerek burnundan 

soluyup duruyordu. Ethem beyden haber gelmedikçe de uyuyacağa benzemezdi 

(KAA/74).  

ayr. bk. 77; YB/108 

Burnundan (fitil fitil) gelmek (getirmek)  

- Delirdin mi len? Öfken kime len? Bugün değelse yarın, yarın değelse öbür 

gün… daha bi haftamız var; herkes atcek reyini. Atmeyceksin deyen mi var? Varsa 

öyle biri, bana deyverin de burnundan fitil fitil getirivereym (YB/197). 

Burnunu Çekmek  

Yaşlarına, başlarına göre kimi bir mindere bağdaş kurmuş, kimi sedire veya 

yere diz çökmüş misafirler yön değiştirip dalgalanıyor gibi oldular. Kimi sinirli sinirli 

burnunu çekti, kimi gırtlağını temizledi (KA/143).  

Burnunu sokmak   

Girmediği iş kalmamıştı: Yaş yirmidört, Sadi tezgâhtarlıktan işportacılığa kadar 

her işe girip çıkmış, şoförlük öğrenmiş, asrımız radyo asrı demiş radyo tamirciliğine 

burnunu sokmuş, telsizci çırağı olmuş, postahanede bile çalışmıştı (İR/35). 
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İsmet Paşaymış, Ali veya Veli Paşaymış, işe burnunu sokan kim olursa olsun, 

ona göre zarar vermekten, ayak bağı olmaktan kurtulamazdı (KA/326).  

ayr. bk. 345; KAA/24 

Burnunun dibinde  

Ve siz koca bir devleti, ümmetiyle beraber helâk edecek olan tehlikenin hâlâ 

farkında değilsiniz. O telâfisi gayri kaabil felâket burnumuzun dibine kadar geldi de 

siz hâlâ çocuklar gibi pervasız ve endişesiz onunla oynuyorsunuz (KA/180). 

Burnunun dikine (doğrusuna) gitmek  

Bu meselenin üzerinde önemli duran Nahit, sıra kendisine, kendisinde uyanan 

kuvvetli arzuya gelince burnunun dikine gitmiş, Hatice’yi anlamak için çaba harcamış, 

hatta onu hesaba katmamış, sonucu arzusundan ayıramamıştı (İR/166). 

- Mademki, dedi, dönülemeyecek yere geldik, neden boşu boşuna üzülelim? 

Mutlaka bu işten konuşmak istiyorsan, bana ümitlerinden, yapmak istediklerinden 

bahset. Anlasana kuzum, bu pis dünya para için dertlenmeye değmez.  

Fakat Macit burnunun dikine gidiyordu (Y / 69). 

Burun buruna gelmek  

Sustular. Doktor: 

- İşte bu kadar, dedi ve hiçbir şey düşünmeden bir adımda yanaşıp kapıyı açtı, 

açınca da muhtarla burun buruna geldi: 

- Ohoo… Muhtar paşa teşrif etmişler (KA/237). 

- Hay silsilesini… Ulan Nazım, Niyazi kapıda muhtarla burun buruna geldiği 

zaman biz ne konuşuyorduk? Hoca’yı değil mi? Biz ondan sonra ta ertesi akşama kadar 

muhtarı köyde gördük mü? (KA/247). 

ayr. bk. 107, 246 

Burun kıvırmak  

Etem bey dürüsttü, mertti, çapının en başarılı örneklerinin biriydi, belki de 

birinciydi. Fakat herhalde bir Yıldırım Bayezid değildi.  
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Küçük Ağa bu hatırlayışla burun kıvırır gibi güldü. Yıldırım bile, onurlu kudret 

bile düzen’e, devlet’e “son” olmamıştı. Etem bey bu plânda ne değer taşıyabilirdi? 

(KAA/115). 

Buyur etmek  

Salih ayağa fırladı, eline sarıldı. O da onu kucakladı. 

- Duydum da… hoş geldin. 

Kendi yerine buyur etti. 

- Yok, otur sen Ali emminin yanına (KA/37). 

Büyümüş de küçülmüş  

Konu komşu hısım akraba, bir iki yıldan beri, Müberrer için; büyümüş de 

küçülmüş bu kız demektedir (YB/21). 

Can alacak yer (nokta)  

Emine hiçbir şeyi anlayamıyordu. Bütün bu olup bitenlerin sanki kendisi ile 

hiçbir ilgisi ilişiği yoktu. Hattâ olup bitenleri de kendisine üstünkörü, yarımyamalak 

anlatmışlar, düğüm noktalarını, can alacak yerlerini atlayıp geçmişlerdi. Kocası neden 

bırakıp gitmişti? Kaçtı diyorlardı. Neden kaçacaktı? (KAA/68). 

Reis bey sigarasını yakarken Salih, lafın can alacak yerine geldiklerini artık 

iyice biliyor, üstelik verilecek haberi de sezer gibi oluyordu (KAA/37). 

Can atmak  

Halbuki Vedia onu bir kadın budalası olarak görmeye ne kadar yatkındı. Can 

atar gibiydi öyle olması için. Nahit ise ayrıldıktan beş ay sonra bile dünyanın en iğrenç 

ihânetini işlediğine inanmaya kalkışıyordu (İR/31). 

- Daldın doktor bey, deyiverdi.  

Belki de konuşmak istiyor, nişancılığından söz açmak için can atıyordu. Belki 

de sabırsızlığına hükmedemeyişi sırf bu yüzdendi. Doktor içini çekti: 

- Öyle oldu Salih. Sıkıldın mı? (KA/120). 

ayr. bk. KAA/35, 103;YB/15, 41 

Can düşmanı  

Can düşmanı ile karşı karşıya kalındığı zaman ortada başka gaile olmamalıydı 

ve bu ölüm kalım karşılaşması bu son kaderi çizecek karşılaşma yakındı (KA/273). 
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Toprağın, suyun, güneşin ve en efendi düzenin meyvelerini kardeş kardeş 

paylaşıp giden insanları, ortak kaderin tam gönül ve bilek beraberliği istediği günlerde 

birbirlerine can düşmanı eden yılan nasıl tutunabilmişti aralarında? (KAA/52). 

Can evi  

Nahit’e gelince, o evi olduğu gibi Vedia’ya bıraktı ve ömründe ilk defa kin 

nedir ve nasıl duyulur onlar gibi oldu. Canevine saplanmıştı hançer (İR/30). 

Doktorun içine birdenbire bir hüzün çöktü. Bir hüzün ki asla, asla 

kaybolmayacak gibi geliyordu ona. Ve doktor hayatın bu hüzünle başladığını, bitiminin 

de bununla olacağını ta canevinde duydu. Hayatın çekirdeği bu hüzündü galiba! (KA 

/117). 

ayr. bk. 42 

Can havliyle  

Pehlivan Küçük Ağa’nın şakası olmadığını anlamıştı, can havliyle boşanıverdi:  

- Yalandı vallahi Küçük Ağa, yalan diyorum sana…  

- Yalan mı? Ne biçim yalan bu ülen. 

- Seni sınamak için Küçük Ağa… (KA/346). 

Can korkusu  

Konuşmak yok, düşünmek, hatta düşünmek bile değil de, hatırlamak, ümit 

etmek, hayal kurmak, ümitsizliklerle ürpermek, can korkusundan donup kalmak vardı 

(KA/138). 

Can kulağıyla dinlemek  

Antalıyordu Salih, hem de taklid ettiği neşeye ve güvene kendisini her cümlede 

biraz daha kaptırıp, keyiflenerek ve göğsü biraz daha gerilerek. Onlar da cankulağı ile 

ve her cümlesini hayalleri, umudları ve duâları ile besliyerek dinliyordu (KAA/20).  

Can pazarı  

Buna inanıyorlardı; çünkü aynı şey kendileri için de denenmişti. Bu 

denemelerden ve kendilerine gözü kapalı inanan beş on mebus veya zabitin 

anlattıklarından artık kesin olarak biliyorlardı ki, Ankara’da ülkülerde kaç nefeslik 

olduklarını kimsenin bilemeyeceği can’lar gibi veya kuru can’lar da ülküler kadar 

uçurumun kıyısındadır ve tutkuların en soyluları da, en tiksindiricileri ile birlikte can 

pazarına düşmüştür (Fİ/12).  

Can sıkıntısı  
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Hafta sonu çıkışlarında, çarşıdan kantinde bulunmayan bir şeyler getirir, hafta 

ortasında, yatılı hayatın ağırlaştırdığı günlerde de onları şöyle bir ucundan gösterirdi. 

Müşteri seçmesini iyi bilirdi; kimin imreneceğini, kimi nasıl imrendirip özendireceğini 

de iyi biliyordu. Tıpkı “psikolojik onlar”ı bildiği gibi. Meselâ, “büyük etüd”ün 

bezdirdiği can sıkıntısından bunalttığı sonlarına doğru girişiyordu işe (Fİ/38). 

Hikayeyi o kadar tatlı anlatmıştı ki, büyük can sıkıntılarına rağmen hepsi de 

gülümsüyorlardı. Fakat Avni Bey daha bir dalmış ve mahzunlaşmıştı (Fİ/135). 

ayr. bk. İR / 63; KA/18; Y/197, 198, 199 

Can vermek  

Müftü efendi bir yolculuğa çıkar gibiydi. Aralarında en kolay can veren o oldu. 

Pehlivan ile Kara Ali çok çırpındılar ipte (KA/284). 

İnançların, hedeflerin, yeminlerin macerası ve kaderi ne olacaktı? Hangi 

hesaplar, hangi çıkarla örümcekler gibi ağlarını örmeye çalışacak, hangi dürüstlükler 

kurtulup hangileri bu ağlarda can verecekti? (KA/352). 

ayr. bk. KAA/74 

Can yoldaşı  

Kendilerine bu beş kişi ile ilk defa Türkiye’den, adını duymadıkları 

bölgelerdeki insanlarla olan koparılamaz kader birliğinden söz ediyor, ilk defa bir tek 

düşmanın Yunan’ın üzerinde duruluyor, gene ilk defa kendilerine bütün Türkiye, 

milyonlarca insanı ile birlikte dost ve can yoldaşı gösteriliyordu (Fİ/61). 

Sesi ürkekti. Ali Emmi biraz canlanır gibi oldu: 

- Everdiler dediysek öylesi değil len. Koca herifin birine… Can yoldaşı olsunlar 

deye. Çarıkçının Hasan’ı bildin mi? 

- He 

- İşte ona (KAA/37). 

Cana yakın  

Hasan Basri Bey, çocuk masallarına bayılırdı. Çoğu Doğu’dan, geri kalanları da 

Batı’dan bir sürü masal biliyordu. Hüseyin Avni Bey’e gelince, o canlı bir fıkra 

koleksiyonu idi. Bunları olup bitenlere ve durumlara öylesine yakıştırıp anlatırdı ki, onu 
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bir açıklama, bir yorumlama dehâsı sayanlar da, hoşsohbet ve canayakın bulanlar kadar 

çoktu (Fİ/60). 

Gençlikti işte ve gençlikte her şey olurdu. Otelin kâtibi ile muhasebecisi, 

bıyıkları yeni yeni terlemeye başlayan bu cana yakın ve yakışıklı delikanlı adayının 

ardından sevgiyle gülümsediler (Fİ/39). 

ayr. bk. KA /9, 50, 181, 249; KAA/23;YB/15 

Canı sıkılmak  

Ama hiç olmazsa önemli kişilerden biriyle iki çift lâf etmeli, ölümü belli bir şey 

veya kişi için olmalıydı. Halbuki onun, daha başkalarıyla birlikte yere yıkılırken şöyle 

istediği gibi bir “ahh” çekmesi bile yasaktı. Üzülüyor, daha doğrusu canı sıkılıyordu 

buna (İR/20). 

Kısacık kahkahanın yarısı kapıda, yarısı da beş metre ötedeki odasında çınladı. 

Giyinirken Nahit’e tabii Rumca bir şarkı söylüyordu: “Çapkın… çapkın” Yorulmak 

bilmez miydi bu kadın? Hiç canı sıkılmaz, bir kerecik olsun dişiliğinin yükünü duymaz 

mıydı? (İR/94). 

ayr. bk. İR / 49;KA/199; KAA/29, 92, 124; Y/198, 199, 226 

Canını bağışlamak  

- Domuz gibi yaşadın, hiç değilse insan gibi öl. Sana beş dakika mühlet. 

Recep’le seni geberteceğim. Hiçbir şey kurtaramaz. Ama yanındakilere acırsan teslim 

ol, onların canını bağışlayayım… (KA/268). 

Canını sıkmak  

Reis bey rahatça uzanmış, hafif, çok hafif horultularla uyuyordu. Yemek hazır 

olup uyandırılana kadar da öylece kaldı. Sanki evindeydi. Bu gönül rahatlığı da 

Çakarsaraylı’da ona karşı, canını sıkan bir saygı uyandırdı (KA/199). 

- Son dedik işte sana. Varma üstüme gaari. Güldâne’nin üstüne müstüne vardığı 

yoktu zaten; ama Rahmi paçasını kaptırmıştı bir kere… didiniyor, çabalıyor, bir türlü 

kurtaramıyordu. Bu da –Güldâne’yi hesaba bile katmadan- canını fena halde sıkıyor, 

onu hırçınlaştırıyordu (YB/160). 

ayr. bk. 11 

Canla başla  
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Muhtar korktuğu için değil, içinden öyle geliyor diye bu zabitleri de, onların 

adamlarını da seviyor, yapabileceği yardımları canla başla çalışarak, seve seve 

yapıyordu (KA/249). 

Hele herkesin canla başla, ama gerçek mânada canla başla, canını başını 

ortaya koyarak çalıştığı çok yönlü bir dâvada bu sarsıntıyı her an beklemek gerekirdi 

(KA/302). 

Cehennem azabı  

Sedire uzandı. Konsolun üstündeki saat sonu gelmez tiktaklarıyla artık sadece 

bir cehennem azabı örüyor, mumun cızırtıları, can, et, kemik ve sinir düşmanı böcek 

sürülerinin yaklaşmakta olduğunu zannediyordu (KA/132). 

Buna erişemezse o geçmişin çirkefleri ve bu yarım yamalak bedenle bu 

insanlığı, bu güzel duyguları nasıl bağdaştırabilir, bu cehennem azabından nasıl 

kurtulabilirdi? (KA/290). 

Cevahir (cevher) yumurtlamak  

Ama gabahet Ali emmi de filan değil, İstanbul’lu Hoca’da. Bakalım herif yarın 

ne cevher yumurtlayacak? Şart olsun gideceğim (KA/82). 

Ciğeri beş para etmemek  

Nereden… niçin gelmişti Akşehir’e? O ciğeri beş para etmeyen hâtıralar, o 

pısırık özleyiş olmasa olamaz mıydı. Öfke içinde bir dalga gibi kabarıyordu, sonunda 

çene kemikleri kenetlendi: Küçük Ağa ile karşılaşmasa yoo, o kadar da değil son 

aylarda beraber olmasa olmaz mıydı? (KAA/42). 

Cirit atmak  

Bu arada İngiliz ve Fransız altınları da cirit atmaya başlamış, Anadolu’da ava 

çıkmışlardı. Sağda solda milli harekete karşı teşkilatlanmalar vardı ve altın kadar, 

bilgisizlikle şaşkınlık da kötü iş görüyordu (KA/234). 

Cümbür cemaat  

Salih bu gece yola çıkar. Bizde cumbur cemaat yarın sabahla Hocaefedi’ye 

gideriz. Ancak etrafa da rivayetler yaymalıyız. Halk bir yatışmalı (KA/175). 

Çam devirmek  
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“ Oğlan olursa adını Mehmet korsunuz” deyiverdi. Fakat genç kadının 

soluklaştığını görünce hemen lâfı çevirdi: “Yani Mehmet koruz demek istedim. 

İsimlerin padişahıdır Mehmet, değil mi?” 

Kadın gülümseyerek sustu. Hoca efendi de devirdiği çamı düzelttiğini sandı 

(KA/219). 

Çamur atmak  

Fırkacılık milleti birbirine düşürmeden, düşman etmeden yapılabilirdi ve kesin 

olarak yapılmalıydı. Ve fırkacılık, karşıya sövüp saymadan, çamur atmadan çok önce, 

hattâ, karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini 

anlatmak olmalıydı… ve olabilir sanıyordu… (YB/137). 

Çayı (suyu) Görmeden Paçaları Sıvamak (çemrenmek)  

Mesele açıktır arkadaşlar: Bu herifler çayı görmeden paçayı sıvadılar, her şey 

olup bitmiş, zafer kazanılmış gibi post kavgasına düştüler. Niyetleri anlaşılmıştır artık 

(KAA/87). 

Çayır keyif  

- Bu ne hal vire Salih?... 

Dipteki masadan fırlayıp gelen Niko pabuçlarına ve pantolonuna bakıyordu. 

Salih de baktı: Rezalet. 

Niko çayır keyifti. Gülerek elinden tuttu. 

- Kiraz hırsızlığına gittin desem, daha kirazlar çıkmadı bile.. gel (KA/47). 

Çene çalmak  

Sigarayı sömürür gibi içiyordu. Tez bitirdi ve tazeledi:  

- İşleri güçleri vır vır çene çalmak … Yok Devlet-i Osmaniyeymiş … Yok 

İstanbul’lu Hocaymış… Yok padişahımızmış… Ne yapmış bana Devlet-i Osmaniye? 

Padişah bana kılın mı vermiş? İstanbul’lu Hoca topları iftar topu mu sanırmış?... 

(KA/69). 

ayr. bk. 294 

Çene yormak  

Fakat Haziran gazetelerinde köşeye bucağa sıkışmış, mini mini, yorumu veya 

açıklaması olmayan öyle haberler çıkıyordu ki, ihtiyarlar, yeni yeni söz hakkı edinmeye 
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başlayan delikanlılar ve gaziler her birinin üzerinde saatlerce çene ve kafa 

yoruyorlardı. (KA/56). 

Çıban başı  

Gerçi, burcunu fazlasıyla ödemiştir. Ne var ki, bu borç ödemiş olmak ve –daha 

önceleri- borç ödeme çabası da ayrı bir tedirginlik konusudur; çünkü karşısında –amca, 

yenge, yiğenler –borcu aklının kıyısından geçiren olmamıştır. Kendisindedir çıban 

başı… minicik de olsa ve sürekli olarak sızlamasa da! (YB/20). 

Çıkar yol  

- Biz aramızda şöyle bir düşündük dedik ki, Kuvvadan yardım gelene kadar 

şehrin bi kıyısına sinelim, etrafa gözcüler koyalım, güvendiğin evlere de üçer beşer, 

neyse adam yerleştirelim, herif saldırırsa biz karşılayalım. Sen ne den buna?  

Reis bey sakalını kaşıyor, fakat bir başka çıkar yol bulamıyordu (KA/211). 

On, onbeş kafa yapısı, bir o kadar da mizaç. Çıkar yolu arayan, bunu da 

kendisinden bekleyen on, onbeş kişi! Saydı, Gürcü Mehmed Ağa hariç, on üç kişiydiler 

(KAA/97). 

ayr. bk. 85. 

Çileden çıkmak  

Hoca mıncıklayıp duruyordu doktorun bu sözlerini:  

“ En yakınlarım kimmiş? En yakınlarım?... Asla ihtimal veremeyeceklerim. 

Meselâ müftü efendi, öyle mi? Palavra!... Fakat doktor buraya nasıl geldi? Elini kolunu 

sallaya sallaya da çıkıp gitti. Zaptiyeler niye yakalamadılar onu? Onlara yardım eden 

yakınlarım varmış, doğrudur da… Yoksa….” 

Hoca’yı bilhassa bu çileden çıkarıyordu (KA/130). 

Üstelik Hoca efendi, Yüzbaşının sandığı gibi, dünyadan habersiz de değildi. 

Onun haber kaynakları da aşağı yukarı tam kendilerinki gibi işliyordu. Kendilerinin 

bildikleri Hoca’nın da bildikleri idi. Yüzbaşıyı çileden çıkaran değişiklik yalnız olup 

bitenlere Hoca’nın bakışında ve bunları yoruşundaydı (KA/220). 

ayr. bk. KA /160; KAA/56, 64;Y/15 

Damarı tutmak  

Nükteyi sever, insanları daha çok severdi. Fakat-seyrek de olsa- kafası bir kızdı, 

damarı bir tuttu mu da canını bile hiçe sayardı (KA/186). 
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Damdan düşer gibi (düşercesine)  

Murat’ın teklifi de, içindeki seziş de pek damdan düşer gibi olmuştu. O 

“düşünelim” sözünü laf olsun diye söylememişti; düşünmeliydi (İR/45). 

Salih masanın arkasında oturuyor, böylece de uzun donlu bacaklarını gizlemiş 

oluyordu. Birdenbire ciddileşen Niko damdan düşer gibi sordu?  

- Şimdi ne yapacaksın? (KA/29). 

ayr. bk.120. 

Dara düşmek  

Nahit bu pansiyonda geçen aylarında Ermeni’leri tanıdı, hattâ çatpat Ermeniceyi 

de öğrendi. Madam onu çocuğu gibi seviyordu. Dara düştüğü günlerde hizmetini hiç 

aksatmadan para mara istemedi (İR/12). 

Bu hatırlayışla da çenesi kenetlendi: Öyle işte, Güldâne’ye ençok anlattığı o 

olmuştu; anasının çektikleri olmuştu. O kadar ki o zaman güldâne on yedisine bile 

basmamıştı genç kadıncık, bunu bir dokundurmadır kuruntusuna düşerek… eziklik 

duyarak… çünkü o güzel gözleri dolu dolu; “Allah esirgesin: Emme, dara düşen her 

ana ööle yapar, helbette” demiş ve bir hışım, odadan çıkıp gitmişti (YB/109). 

Darda kalmak  

Küçük Ağa kaderinin ne olduğu daha Salih tabancasına çıkarıp teklifini yapınca 

anlamıştı. Bir şimşek sezişi idi bu. O kadar kesin, o kadar karşı durulmaz!... Ama beş 

dakikacık, hiç değilse beş dakikacık!... Bu lâzımdı işte. Hani insan darda kalır da bir 

baba, bir dost yadigârını satar ya (KA/312). 

Küçük Ağa da bunları kâh İngiliz birliklerine ve eşkıya çetelerine yaptıkları 

baskınlardan, kâh Kuvâyı Milliye’den, darda kaldıkça da hamiyetperver ahaliden elde 

ettiklerini, şimdiye kadar Yunanla karşı karşıya gelmediklerini, yaptıklarını eşkıya ve 

eşirra ile mücadeleden ibaret kaldığını anlattı (KA/299). 

ayr. bk. 168. 

Defterden silmek (birini)  

Hüseyin bey birtakım olaylar da anlatıyor ve; “gelsen iyi edersin” demeye 

getiriyordu. Hem de, “gelmezsen buraların ve buradakilerin defterlerinden 

silineceksin” demek istercesine! (Y/142). 
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Tövbe estagfurullah. Serseme bak, len Yunan gelmiş Osman Gazi’nin, Yıldırım 

Han’ın mezerini çiğner, bununla da kalmaz adını defterden silmek ister, topumuzun din 

ocağına, iman ocağına kast eder, vatanımızı elimizden almak ister (KA/143). 

Deli dolu  

Doktor, o delidolu, gözünü budaktan esirgemeyen, en ağır en tehlikeli vazifelere 

oyuna gider gibi giden, edebini terbiyesini hiç bozmayan Salih’i düşündü. (KA/65). 

Delik deşik  

Yüzbaşının içi yanıyordu. Çanakkale’de, bir sıhhiye çadırına delik deşik 

taşındığı gece nasılsa öyle, bu yangının içinde dalıp gitti (KA/242). 

Delik deşik yüzünde gölgeler oynaşıyor, ceketinin sağ kolu masanın üzerinde 

bomboş ve kıvrım kıvrım duruyordu (KA/81). 

Demir leblebi  

O “Cekamino”nun bir kopyasını çıkarırken, Rıza Baba da çayları getirdi. Nahit 

karşısındakinin demir leblebi olduğunu şimdi artık iyi biliyordu (İR/113). 

Derdini dökmek  

- Bunları sana dert dökmek için anlatmam. O da var ya, asıl kastım şu: 

Ağalarımın hepsi de senden eski. Gücenme, doğrusu bu; hepsine de senden çok 

güvenirim. Ama onların yiğitliklerinden, mertliklerinden, sadâkatlarından başka bir 

şeyleri yok (KAA/108). 

Devede kulak  

Devletin eli kolu bağlı, bu da doğru. Lâkin böyle devede kulak bile 

sayılamayacak bir baskının öcünü almazlar mı dersiniz? Siz baskında kırk elli ev yakar, 

belki istediğiniz kadar da adam öldürebilirsiniz (KAA/57). 

Dik dik bakmak  

“ İnat etme Hacı bey” dedim. Sesim ters çıktı galiba. 

“ Edersem ne olur?” diye dik dik baktı. İpin ucunu kaçırmıştım, artık elimde 

değildi. Kucağımdaki filintayı oynatarak: 

“ Fena olur, iş o zaman zora dökülür” dedim (KA/137). 
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Fakat Ali emmi aldırış etmeden burnuna düşen tel çerçeveli gözlüğünün 

üstünden dik dik ona bakıyor, cevap bekliyordu (KA/149). 

Dikiş tutturamamak  

Bu okur-yazarlar Rıza Paşa kabinesinin de dikiş tutturamayacağını, Heyet-i 

Temsiliye’nin onu da tez vakitte aşındırıp, çökerttiğini, hatta nazırlardan çoğunun 

Anadolu’yu tuttuğunu anlamışlardı (KA/233). 

Dile (dillere) düşmek  

Çünkü sonunda ya minicik tasarrufun, bileziklerin, kolyelerin uçup gitmesi ve 

boş böğrüne bir bıçak yemek veya dillere düşmek, hattâ düpedüz düşmek vardı (İR/91). 

Tevfik Bey Topal İsmail’i dinledikten sonra, kapının ardında boynu eğik, yüzü 

sapsarı duran sarı’ya:  

- Kötülemeye kalkıştığın Küçük Ağa ile Çolak senden vefalı, mukadderatımızla 

senden daha çok alâkalı. Gizli bir şey dile düşmüş diye telâşlanan onlar, dile düşüren 

ise sensin (KA/319). 

ayr. bk. YB / 16 

Dile kolay  

Eyice bi düşün şimdi derim: Bütün çeteleri kötüleyecekmişsiniz. Çete demesi 

goley, emme dile goley (KAA/23). 

Dili çözülmek  

Çocuklar durmuş, ona bakıyorlardı. Küçük Ağa’nın heyecanı azalmamış, fakat 

dili çözülür gibi olmuştu: 

- Adı ne bunun ağabeysi? 

- Memet… emmi 

- Mehmet ya. Mehmet ya… Mehmet gel bakayım biraz (KAA/144). 

Dili damağı kurumak  

- Hoca efendi…  

Dili damağı kurumuştu. Sesini yanındakiler bile ancak duyabildi. Yutkundu, 

öksürdü ve zorladı:  

- Hoca efendi!... (KA/98). 
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Dili döndüğü kadar  

Hocafendi derdemez yerinden şöyle bir hopladı. “Dur, dedim telâşlanma” dedim 

ve dilimin döndüğü, bizim doktur Haydar beyle yüzbaşılardan öğrenebildiğim kadar 

memleketin halinden bahsettim (KAA/34). 

Dili varmamak  

- Hani geçenlerde Konyalı Hacı İbrahim efendinin biraderi gelmişti, o bizim 

teyzenin kızını tutar. Pek dili varmadıydı ya, o da böyle dedi (KA/147). 

Haram olsun o gaza sana diyecem emme dilim varmaz. Utan, utan. Len Salim 

yap bir ıhlamur bana (KA/40). 

Dilini eşek arısı soksun  

- Eyi uyudun mu ireis bey?... 

Çakırsaraylı “İreis” kelimesinin üstüne basmıştı.  

- Dilini eşek arısı soksun emi, şuna reis diyemedin gitti (KA/202). 

Dillere destan olmak  

Korktuğu başına gelmiş ve o-koskoca Nahit bey… daha doğrusu iri ve çarpık 

burunlu… çenesi de öyle Nahit bey- ipin ucunu kaçırarak dillere destan olmuştu 

(İR/159). 

Tapucu Ragıp efendinin çiçekleri dillere destandır; Rıza efendi; “Ha bi tenezzül 

edip ona gitselerdi ya… patates, soğan, fide, tohum, ne, esirgemez verirdi, yazık” diyor 

(YB/10). 

Dirsek çevirmek  

Bu herifler ne kadir bilir, ne kıymet. Karı gibi nankör ve dönek bunlar. 

Batmaktan dokuz kere sayemde kurtuldular. Fakat şimdi hepsi unutuldu. Kendilerini az 

kuvvetli bulunca ilk dirsek çevirdikleri ben oldum (KAA/87). 

Diş gıcırdatmak  

Adamın ısrarları da işe yaramadı.  

Hadise hemen hemen aynı saatte bütün kasabaya yayılmış: “Ah şu hoca” diye 

diş gıcırdatıp duran Ali emmi bile “Aşk olsun” demekten kendini alamamıştı 

(KA/213). 

Şu kuzu gibi millet, şu Agop’u, Tanaş’ı, Niko’yu, Hristaki’yi kendinden 

ayırmayan millet uğradığı kahpelik yüzünden diş gıcırdatmaya başladı bile (KAA/56). 



 

 69

ayr. bk. 58 

Dişe dokunur (bir şey)  

Doğrusunu söylemek gereksirse Gâvur Mahallesi’nin öyle pek mühimsenecek 

özellikleri yoktu. Dişe dokunur değişiklik sadece evlerin yapısında idi ki, bu da 

Topyeri’nden veya Çobankaya’dan pekâlâ görülebiliyordu (KA/10). 

Diz çökmek  

- Doktor be, dedi. Şu Allah’ın belâsı Hoca’ya bir kere daha rice etsek… Hatta 

diz çöksek… Yalvarsak domuza… Ha, ne dersin? (KA/240). 

Diz dize  

Ve işte Allah’ın evinde diz dize, omuz omuza idiler. Aynı dilekler için el 

açmışlardı. Aynı yolu arıyorlardı (KA/97). 

Ama şimdi hepsi de tek bir adam, tek bir canlı olduklarını, diz dize iken bile 

aralarında dağlar bulunduğunu sezivermişlerdi (KAA/97). 

Dizinin bağı çözülmek  

Sadi aşırı sarhoşluğunun içinde seziyordu; “bir şeyler olacaktı. Kaçıp gitmeyi    

-boyuna- istiyor, daha doğrusu aklına getiriyor, ama dizlerinin bağı çözülmüş gibi 

olduğu yerde bile kıpırdayamıyordu (İR/221). 

Doğduğuna Pişman  

O zaman da Salih de başladı doktor beyin dediğince anlatmaya: İyi gidiyordu 

her şey, iyi… daha da iyi olacaktı. Hele bir bahar gelsin, Yunanı doğduğuna pişman 

edeceklerdi alimallah (KAA/20). 

Dolap çevirmek  

Onbeş yaşına bastığı zaman Ali Yusuf artık yanlış kopya veren, kopya 

yapmakta olanları öğretmene hissettiren iftiracı, ustaca çamur atan, alttan alta fitne 

kaynatan, sinsi, ama hır çıkartmaktan da çekinmeyen, dişi geçerse hart diye ısıran, 

geçmezse yaltaklanan ve daha kuvvetliye ezdirtmek için dolap çevirebilen… yakışıklı, 

erkek güzeli olmaya aday bir oğlandı (Fİ/36). 

Ve - doğrusu bu ya dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar 

elverişli idi ise, bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu (Fİ/44). 

ayr. bk. 40 
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Doluya koydum almadı, başa koydum dolmadı  

Ama Yusuf ölçüyor, biçiyor, o pek güvendiği aklını ne kadar zorlasa da, 

Türkiye için bir çıkış yolu bulamıyordu. Dolu almıyor, boş dolmuyordu (Fİ/58). 

Eve giderken unuttuğu o olayı, daha sonraları, doluya koydu olmadı, başa 

koydu dolmadı ve bir türlü, “ayıp ettim” diyemedi; söylediklerinden pişmanlık 

duyamadı (YB/87). 

Dört başı mâmur  

Nahit de şimdi kendisini özlediği oyuna katılan bir çocuk gibi hissediyordu: 

Neşeli, mutlu, mutlu. Çünkü bu bütün duygu zenginlikleri ile dört başı mâmur bir ilân-

ı aşktı. İbiş’in zavallı odasına cennet kuşları baskın vermişti (İR/158). 

Dört dönmek  

Hepsini de büyülemiş gibiydi. Müftü efendi kısa zamanda onun etrafında dört 

dönmeye başlamıştı (KA/61). 

Kasabanın ileri gelenleri hemen her gün ziyarete gidiyorlar, buna cesaret 

edemeyenler de haber almak için onların etrafında dört dönüyorlardı (KAA/64). 

ayr. bk. KA / 168 

Dört elle sarılmak (yapışmak) (bir işe)  

Böyle olunca da vitrine akıllıca konmuş, güzelce allanıp pullanmış herhangi bir 

kurtuluş umuduna dört elle sarılmak zordu… Çok, çok zordu (Fİ/20). 

Yalnız kol ve yüz meselesi de değildi, herkesin, çolak Salih de dahil, dört elle 

sarıldığı tatlı hayat artık dul ve ihtiyar bir kadınla sakat oğlunun karşısında, günleri, 

hattâ saatleri sıra dağlar, yalçın yarlar gibi dizecek, hergünü bir, Kütülammare veya 

Demmer Tepesi savaşına döndürecekti (KA/21). 

ayr. bk. KAA / 59 

Dört gözle beklemek  

Şimdi artık odada dünyadan haberleri olmadığı kolayca anlaşılan ve dört gözle 

haber bekleyen, aldıkları habere de hemencecik inanıvereceklerini kestirmek güç 

olmayan yedi sekiz ihtiyar kalmıştı (Fİ/71). 

Artık dört gözle beklenen, yaşamanın ikinci mânası hâline gelen bekleyiş artık 

fırsat kollamaktan, ilk fırsatı gözetlemekten ibaret idi (KAA/50). 

ayr. bk. Y / 203 
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Düşünüp taşınmak  

- Düşünüp taşınmak, görüşüp konuşmak, ondan sonra da yol, yordam aramak 

elbette iyidir. Ama böyle bir meselede birbirimize tesire kalkışmak, hele hele tazyıka 

baş vurmak vebâlini çekemiyeceğimiz neticeler doğurur (KAA/95). 

Doktor oralı bile olmadı; kararını iyice düşünüp taşınıp, ölçüp biçip almış 

gibiydi(Y/79). 

Düşüp kalkmak  

“ Cuma’yı bile kılmaz oldu. O bir yana, büyük küçük kimseye sokulmaz yalnız 

Meyhaneci Ligor’un oğlu Niko ile düşer kalkar… Namaz yok, niyaz yok, amma 

rakıya, şaraba gelince iç babam iç; kaç kere sokaklara yıkıldı (KA/65). 

Efkâr dağıtmak  

Saatlara bakıldı. Yargıç; 

- Beş, on dakika sonra kalkarız, dedi. 

- Sen de gel, Rıza efendi; iki tek atar, efkâr dağıtırız (YB/53). 

Eğilip bükülmek  

Aşiret beyinin koltuk altında korkunç bir çıban çıkmıştı. Haydar Bey’e 

gösterdiler. Küçük bir ameliyat, birkaç pansuman… Adam iyileşmiş ve tedavi sırasında 

bu az konuşan, işini tam bir ciddiyetle yapan, eğilip bükülmeyen, fakat gözlerinde bir 

an için olsun kızgınlık, nefret veya kin çakmayan doktoru benimsedi (KA/63). 

Ekmeğine yağ sürmek (birinin)  

Bu arada Reddi İlhak ve Karakol gibi cemiyetler başına buyruk kalmış, Heyet-i 

Temsiliye’den ayrı birer kuveet olmak yolunda ısrar etmişlerdi. Bu da hem bölücü 

oluyor hem de -daha kötüsü- milli dayanışı bir devlet kavgası, bir harisler hareketi diye 

göstermeye çalışanların ekmeğine yağ sürüyordu (KA/234). 

Ekmek kapısı  

Tutmuştur bu. Banka tıkır tıkır işlemekte, üstelik kasabanın yeni yetmelerine 

ekmek kapısı olmaktadır. Gerçi bu işi başlangıçta delibozukluk sayanlar, başarılınca da 

çekemeyenler çıkmamış değildir; başarılmıştır ama! (YB/30). 
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Eksik olsun  

- Tu sana… Söz verdik len, burada kalacak diye değil mi? Sana bi şey deyem 

mi? Anlatmışın, anlatmamışın, bi şey çıkmaz bundan. Yeminini bozuşuna yanarım. 

Hadi git… Git hadi. Selâmın sabahın eksik olsun. Herkese de deyecem bunu (KA/170). 

El altından  

El altından anlatmaya çalışmak başka, bu başkaydı. Doktor epey düşman 

kazanacağını da biliyordu. Ama değerdi. Korktuğu tek şey, Kaymakamın işe el koyup 

kendisini tevfike kalkışmasıydı (KA/102). 

El ayak (el etek) çekilmek  

Kısa zamanda el ayak çekilmiş, yayla kendi sesleriyle baş başa kalmıştı. Reis 

bey düşünüyor ve alışkanlığının aksine uyuyamıyordu (KA/200). 

Ortalık kararmak, çarşıdan el ayak çekilmek üzereydi. Niko, kendi deyişi ile: 

“Şöyle bir uğramıştı” (KA/80). 

El koymak  

El altından anlatmaya çalışmak başka, bu başkaydı. Doktor epey düşman 

kazanacağını da biliyordu. Ama değerdi. Korktuğu tek şey, Kaymakamın işe el koyup 

kendisini tevfike kalkışmasıydı (KA/102). 

El uzatmak  

Herkes gibi Reis bey de olduğu halde görüyordu Salih’i. Herkes gibi Reis bey 

de; ne olabilir diye düşünmemişti bir kerecik olsun ve gene herkes gibi kendisi de ona 

el uzatmayı aklına bile getirmemiş çöl ortasında bir şarapnelin ruh ve beden için, bir 

hayat için damgaladığı mahkûmiyet kararını bozulamaz saymıştı (KAA/25). 

El üstünde tutulmak  

Annesi ile küçük kız kardeşi Hatice’nin evine geldiler. Kocası onları da el 

üstünde tutuyordu. Yalnız kimin nesi olduklarını saklamaya dikkat ederdi (İR/193). 

Elden gitmek (bir şey)  

Onlara göre koca bir ölüm kalım savaşının merkezi, mihveri kendileri idi, her 

şey kendilerinde başlıyor, kendilerinde bitiyordu, en iyi siyasetçi kendileri, en iyi 

kurmay kendileri idi, zira vatanı, milleti en çok seven kendileri idi…. ve onlar olmasa 

vatan çoktan elden giderdi (KAA/83). 
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Elde etmek  

Küçük Ağa için bir sürpriz de şu olmuştu. Topal İsmail ile arkadaşlarını elde 

etmek iyi olacaktı. Fakat asıl güveneceği Pehlivan Halil’di. Pehlivan Halil 

“Adamımız”dı. Ona “FEDA” diye hitap ederek açılabilirdi (KA/337). 

Ele geçmek  

Fakat Etem beye umut Verne zanlarında yanıldığını düşündüren belirtiler fazla 

gecikmedi. Önce Demirci Efe’nin bir baskınla ele geçirildiğini, adamlarının da yaka 

paça götürüldüğünü haber aldı (KAA/84). 

Eli açık  

- Sen onu bana bırak ağbey; verir de azâmız bile olur. Kuyruğu benim elimdedir 

onun. A’za dedim de, ağbey… Nalbant Musta’fendi ile konuşmadınız sanırım. Onu 

idâre heyetine mutlaka alalım… ova köylerinde hatırı pek sayılır. Kimseye de kötülüğü 

dokunmamıştır… eli açıktır, yüreklidir (YB/117). 

Eli ayağı buz kesilmek  

Küçük Ağa kan ter içinde ve eli ayağı buz kesilmiş ferden düşmüş bir halde 

uyandığı zaman sabah ezanına daha bir buçuk, iki saat vardı. Teri kuruyup kânun 

sabahının serinliği bütün vücudunu diken diken ederken kendine gelir gibi oldu ve 

gördüğü rüyayı düşünmeden mırıldandı:  

“ Bitti. Artık Emine yok…” (KAA/141). 

Eli ayağı dolaşmak  

Adamcağızın eli ayağına dolaşmıştı; gözü dünyayı görmüyordu… onu da, yani 

doktoru da. O zamana kadar yapmadığı bir şeyi yaptı; çay ısmarladı. Bir türlü kitaptan 

söz edemiyor, hatta kitaba bakamıyordu. Neden sonra;  

- Kaç kuruşa ihtiyacınız var, diyebildi (Y/104). 

Eli ermek  

Dolapların, yüklerin, sandıkların kıyısında köşesinde yünlü adına ne varsa artık 

bir bir ortaya çıkarılıyordu. Eli erenler sobalarını kurmuştu bile. Köylü şehirden 

ayağını iyice kesmiş, pazarı olan perşembe günleri de sönükleşmişti (KA/211). 

Eli Kolu Bağlı Kalmak  
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Kimsenin kaynaklarına aldırış etmediği bu inanç ortalığı yatıştırmış, daha 

doğrusu o eli kolu bağlı, boynu bükük ve sadece bekleyen havayı yeniden geri 

getirmişti (KA/74). 

Osmanlı ordusu yenildi, doğru. Devletin eli kolu bağlı, bu da doğru. Lâkin 

böyle devede kulak bile sayılamayacak bir baskının öcünü almazlar mı dersiniz? 

(KAA/57). 

ayr. bk. 72 

Eli kulağında  

Ve, birden bire, söyledikleri ile ne ilgisi, ilişiği varsa; 

- Mevsimi yo… düğünlerin de eli kulağında, deyiverdi (Y/209). 

ayr. bk. 219 

Elif elifine  

Küçük Ağa da ayrılmadan önce bir kere daha ısrar etti:  

- Öfkeye kapılmak yok. Topalla hiçbir şey olmamış gibi, eskiden nasılsa öyle 

konuşacaksınız. Bunu beceremeyecek olana da hiç haber verme daha iyi olur. Biz şimdi 

yalnız başımızın derdine düşmeyelim. Başımızdan önce kurtaracak şeyler var. Aklından 

çıkarma. 

Ökkeş Küçük Ağa’yı uğurlarken:  

- Dediklerini elifi elifine yaptım bil, dedi (KA/344). 

Elifi görse direk (mertek) sanır  

Üniversitelisi, okumuş yazmışı, elifi görse mertek sanan çırağı, yamağı, 

bomboş kalan bir yanlarını avutmak, biraz eğlenmek, daha çok kadın görüp 

hülyalanmak için o daracık kesimde idiler (İR/89). 

Bizim müfrezelerimizi Halil Efe, Sarı Mehmet, Ahmet Onbaşı, Kız Ali gibi 

adamlar idare eder. Elif’i görseler mertek sanır bunlar (KA/329). 

Elinde olmak (bir iş, bir şey)  

Salih gülümsemeye tâkat bulamadı ve elinde olmadan gözlerini Ali Emmi’den 

kaçırdı:Kötü, bir daha ayağa kalkamayacak gibi diye geçirdi içinden (KAA/27). 

Elinden gelmek  

Beride Hoca da başka türlü düşünmüyordu ve o, doktorun tam zıddına, elinden 

gelen bütün şiddetiyle yüklendi: 
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- Yalan!... (KA/103). 

Etem bey kuvvetleri bu hava içerisinde, öğleye doğru taarruza kalktılar. Küçük 

Ağa artık bütün uyanıklığı ve elinden geldiği kadar iyi düzenlediği haberleşme 

kollarının yardımı ile hareketin çizdiği grafiği gözetiyordu (KAA/121). 

Elinden tutmak  

- Yooo, pek değildi. Ellerinden tutan çok oldu. Hoca’ya gönülden bağlı olanlar 

vardı. Sonunda kadıncağzı hali vakti yerinde bir koca herife veriverdiler. Terlikçi 

Hamdi derler iyi bir adamdır herif? (KAA/144). 

- Allasmarladık. Beni bilen bilir; kimseye hor bakmam, kötü söylemem. 

Düşenin elinden tutarım. Övünmeyi de sevmem (KA/206). 

Eline almak  

Niyetleri anlaşılmıştır artık. Bunlar asıl kahramanları bertaraf edip vatanı ve 

milleti ellerine almak isterler. Bugün, ben yarın Zât-ı Şahâne! (KAA/87). 

Eline bakmak (bir kimsenin)  

Çarıkçı Hasan da bu anlayışa aykırı bir davranışta bulunmadı. Bulunamazdı da 

ihtimal. Yaşlıydı, bezgindi, zor bir ev düzenin altında ezilip gitmişti. Evine bakan dul 

bacısı da öldükten sonra ateşini kendi yakar, çorbasını kendi ısıtır olmuştu. Her şeyi 

kendi eline bakıyordu (KAA/69). 

Elini çabuk tutmak  

Ne yapacağımı bilemiyorum. Elini çabuk tut. Haydi Reşit’im, göreyim seni. Ya 

öleceğiz, ya kalacağız. Bu şimdi daha iyi belli oldu (KA/341). 

Elini kolunu sallaya sallaya (gelmek, gezmek)  

- Yaksana sigaranı. Diyeceğim şu: Akşehir’e elini kolunu sallaya sallaya 

giremeyeceksin. Seni mavzerle mitralyözle karşılayacaklar (KA/196). 

“En yakınlarım kimmiş? En yakınlarım?... Asla ihtimal veremeyeceklerim. 

Meselâ müftü efendi, öyle mi? Palavra!... Fakat doktor buraya nasıl geldi? Elini kolunu 

sallaya sallaya da çıkıp gitti. Zaptiyeler niye yakalamadılar onu? Onlara yardım eden 

yakınlarım varmış, doğrudur da… Yoksa…” (KA/130). 

Elle tutulur, gözle görülür (hale gelmek) olmak  

Küçük Ağa Düzce’yi ve iki bine yakın savaş atlısını saran bu neşe dozu çarpıcı 

heyecanı hüzünle teneffüs ediyordu. Ciğerleri bu hava ile dolmuş, bu hava elle tutulur, 
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gözle görülür bir hâl almıştı ve bu havanın en güvendiği adamları sarıvermesi de 

beklenmeyecek bir şey değildi (KAA/119). 

Elpençe divan durmak  

Bir vakitler Mumcu Mustafa’nın, Akağa’nın veya Hacı Küçüğün, hattâ Nalband 

Mustafa’nın önünde elpençe divan duran, gülümsemekten, hay hay demekten başka bir 

şey bilmeyen, sokaklarda başları saygılı saygılı öne eğik geçen Ligorlar, Minaslar, 

Bapkumlar ve ötekilere bir hal olmuştu (KA/8). 

Eninde sonunda  

Şimdi ne desek boş reyis bey. Sen hele var git. Pek de meraklanma. Eninde 

sonunda biz de insanız, bizim de bir gönlümüz, bir yüreğimiz var. Yabana atma. Gün 

ola harman ola. Gene görüşürüz. İnşallah (KA/206). 

Kaçarken görülürsen vuracaklarmış… kervan yutan çöle bir düştün mü 

cehennem avuntusu bile kalmayacak, o kilometreleri, kilometreleri, dağlardan, 

yarlardan, azgın nehirlerden geçen kilometreleri aşmak bir mucize istermiş… eninde 

sonunda yakalanıp bir köpek gibi, köpekliği hak ederek gebertilmek varmış… 

düşünemezsin ki bunları (KA/43). 

ayr. bk. 9, 286; KAA/138; Y/123 

Ense yapmak  

Müfrezeleri nizamiye kıtaları ile askercilik oynamıyor, kışlalarında, 

konaklarında, yan gelip yatmıyor, ense yapmıyordu. Her biri bir yerde düşmanla 

çarpışmakta, çarpışmaktan başka da bir şeye niyet etmemektedirler (KA/326). 

Evirip çevirmek  

Son cümleleri kafasının içinde evirip çeviriyor, bunu da zevkle yapıyordu, 

Yüzbaşı: 

“ Çok büyük, çok hayırlı bir iş becerdiniz. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sizi 

bizzat taltif edecekler. Bu gece dinlenin, yarın sizi Ankara’ya yollarız” (KAA/124). 

Evvel allah  

Küçük Ağa elinde bilgi ve delil olmadığı zamanlarda yaptığını yaptı, içinden 

geldiği gibi konuştu, artık çekindiği filân yoktu: 

- Adamlarınıza güvenir misiniz? 
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Sarı ile birlikte ötekiler de dikildiler: 

- Evel Allah… ha biz, ha onlar (KAA/100). 

Eyvallah demek  

Doktor eyvallah demeden, arkasını dönüp gitti. Salih tabancasını elinde, biraz 

bekledi. Ötekilerin bir şey yapmayacağına aklı kesince: 

- Arkadaşlarınıza da deyin len bunları. Ben yarın sizi bulurum. Haydi eyvallah, 

diyerek doktora yetişmek için koştu (KA/129). 

- Sana güvenirim Ali emmi. Hiçbir şey saklamayacağım. Dediğin doğru; biz 

Meclis’te şimdilik eyvallah deyip susacak dostların mümkün olduğu kadar çok olmasını 

istiyoruz (KA/294). 

ayr. bk. KAA / 93 

Faka basmak  

Nahit -yani ibiş- “küçük hanım”ını, kuruntu aşkını öfkeyi bulan sitemiyle 

paylarken “diş: Neron” demez de “Nerone” derdi. Şimdi de Hatice’nin o 

gülümseyişiyle birliket şeytanı da hatırlatıyor ve “şeytâne” diye gülüyordu. Faka 

basmayacaktı o. Şansı vardı onun. Ve korumak zorunda olduğu bir durumu vardı 

(İR/116). 

Fark edilmek  

Ali Yusuf ise bir rastlantıyı değerlendirerek anlamıştı ki, en rahat ve çok 

konuşulan yerler de berber dükkânları, lokantalar, kahvelerdir. Ve arabacılar, garsonlar, 

berberler, önemsenmezler; hatta fark edilmezler (Fİ/40). 

Fırsat kollamak  

“İstirham ederim, üstadım efendim. Arz edeyim: Telkinlerle. Daimî olarak fırsat 

kolladım ve müsait gördüklerime, gene müsait hallerde telkinlerde bulundum. Ümit 

verenlere her çeşit tehlikeyi göze alarak açıldım” (Fİ/76). 

Pişmanlık için çok geç kaldıklarını görmeleri de hırslarını arttırmaktan, diş 

gıcırtılarını kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Artık dört gözle beklenen, 

yaşamanın ikinci mânası hâline gelen bekleyiş artık fırsat kollamaktan, ilk fırsatı 

gözetlemekten ibaret idi (KAA/50). 

Fink atmak  
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“Yunan durdurulamıyor. Para bulamıyor. İlâç bulunamıyor. Ekmek 

bulunamıyor. Elbise, çamaşır, pabuç, cephane bulunamıyor. Er bulunsa silâh, silâh 

bulunsa mermi bulunamıyor. Bu cehennemin içinde de, Hasan Sabbah’lar fink atıyor.” 

(Fİ/21). 

Fit vermek  

Derler ya, Küçük Ağa… aynen böyle fit verirler sağa sola. Benim Ankara’da 

seksen gözüm, seksen kulağım var: Aynen böyle dedi oruspu dölleri (KAA/108). 

Fol yok, yumurta yok  

İşte ancak bundan sonradır ki, evlilik yıllarında fol yok yumurta yokken 

kıskançlıktan olmayacak şeyleri yapan, ayrıldıktan sonra da Nahit’i evli kadınlardan 

hizmetçilere kadar her önüne gelen dişiyle yatan birisi gibi göstermeye Vedia, bu 

durumu öğrenir öğrenmez kimseye konuşmaz, hele Nahit’ten hiç söz etmez oldu 

(İR/31). 

ayr. bk. 35 

Fukura babası  

Rahmi anlıyor: Rıza efendi gururunu incinmiş saymaktadır. Öyle ya, bugüne 

bugün, adıyla, sanıyla Mumcuların Rıza efendidir o. Varlıklıdır; fakir, fukara 

babasıdır; hayır, hasenat sahibidir; sayılır, sevilir ve övülür; anlaşmazlıklarda 

aracılığına, zor durumlarda düşüncesine baş vurulur (YB/12). 

Her şeyden önce, Nigâr hanımın Murad’ın annesinin; “Allah birbirinize 

bağışlasın, kızım” diye başlayıp da “Kocan eli öpülecek bir erkek: Fakir fukara babası 

(Y/96). 

Gemi arslanı  

- Elbette insanlar zannettiğiniz kadar mühim değildir, Hüseyin bey. Değmezler. 

Hele korkulacak hiçbir şeyleri yoktur. Zulümleri sadece korkaklara, aşırı saygılılaradır. 

Girin aralarına. Gemi arslanıdır hepsi de: Çekin restinizi, mutlaka kazanacaksınız 

(Y/241). 

Gemi azıya aldı  

Rahmi, bunu ve kendi seçtiği propagandıcıların bir keşmekeş içerisinde eriyip 

gittiğini anladı; o zaman da kazanmakla kaybetmenin muhasebesini yapamaz hâle 

geldi; kendisini parti için pek gereksiz gördükleri oldu. Kısacası at gemi azıya aldı, 

alıyordu (YB/184). 
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Gezip tozmak  

Halbuki aralarında “Bir gelir insan cihâne, durma çak” diyen de yoktu. 

Analarının ak sütü gibi hakları olan saadeti onlara zehir eden şey çarşı pazar, eş dost ve 

gezip tozma hevesleri ile “ev”in sınırları arasındaki dengeyi aynı şekilde 

anlamayışlarından ibaretti (Fİ/135). 

Girdisi çıktısı  

Kahve fincalarını alıp kaldırdı. Bu iş de ona asıl söylemek istediği şeyi 

söylemek için zaman ve cesaret verdi; yerine oturup dizini altına alırken:  

- Ee, Küçük ağa, sen kafası işleyen, her işin girdisini çıktısını düşünen bir 

adamsın, de bakalım; bu hale göre biz nidek? (KA/334). 

Bir millet bir ölüm kalım savaşına girdi mi bir de baş çıkarır ortaya, başlarını da 

çıkarı. Bunu çıkaramayan, çıkarınca da uymayan millet gitti gider oğlum. İşin o yanını 

da, bu yanını da baştakiler bilir. Eldeki gücü kuvveti, düşmanın girdisinin çıktısını yine 

onlar bilir (KAA/24). 

Gitti gider  

Bir millet bir ölüm kalım savaşına girdi mi bir de baş çıkarır ortaya, başlarını da 

çıkarır. Bunu çıkaramayan, çıkarınca da uymayan millet gitti gider oğlum. İşin o yanını 

da, bu yanını da baştakiler bilir (KAA/24). 

Gizli kapaklı  

Hani sen de bana kaç adamın olduğunu açık açık deyiverdin. Şimdi gizli 

kapaklımız yok. Bu da çok iyi bir şey; doğru yola ancak böyle girilir (KA/196). 

- Sen kal Topal… Sen de Küçük Ağa dedi ve hemen masasına oturarak 

yazmaya başladı. Bu iş onbeş yirmi dakika kadar sürdü. Sonra:  

- Dinleyin, dedi; bu işin gizli kapaklı hiçbir yanı kalmadı (KA/328). 

Göbeği (biriyle) beraber kesilmiş  

“ Aldırma barba. Dur dur, sıkma canını söyleyeyim. Niko’yla benim göbeğim 

bir kesilmiş galiba. Ben de İstanbul’a gitmeye hazırlanıyorum da ondan güldüm. 

Niko’ya “Oynattı” dediğine göre bana da zırdeli dersin gayri…” (KA/106). 

Göğüs germek  
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Birdenbire sustu ve göğüs gerdi, hüzün derdlenme derecesini bulmuştu. 

Sözlerine devam derken artık Küçük Ağa’ya değil, pencereden dışarıya bakıyordu 

(KAA/107). 

Gönlünden geçirmek  

- Seni sayardım ireis bey emme bi daha karşıma çıkma, kötü olur. Gönlümden 

geçeni bi bilsen!... (KA/192). 

Gönül bağlamak  

İstanbul’lu Hoca olmasaydı Akşehir çoktan aynı yolu tutardı. Fakat Hoca tek 

başına bir kuvvetti. Yalnız konuşmasındaki güzellik ve mantığındaki kuvvet değil, 

dürüstlüğü de, her şeye rağmen gönül bağlamaya yetiyordu (KA/212). 

Gönül almak  

1920 Baharı muhteşem bir mart sabahında Sultan Dağlarının sınır çizdiği Batı 

Anadolu’ya kan ve barut kokularıyla geliverdi. Yine de sırtlar yemyeşildi, toprak 

kokusu yine de gönül alıyordu ve doruklardaki karlar yine de sarışın fısıltılarla insanın 

içine zevk veriyordu, ılıklık veriyordu (KA/292). 

Etem bey düşünmeye bile lüzum görmeden: 

- Olmaz öyle kancıklık. Söz verdik biz, dedi. 

Gürcü kös kös kapıya yönelirken de, yarı gönlünü almak, yarı da durumuna 

hâkim olmak için ilave etti: 

- Amma siz göz kulak olun ki biz bir kancıklığa uğramayalım. Bana da Küçük 

Ağa’yı yolla. Tez gelsin (KAA/104). 

ayr. bk. 77, 100, 135; YB/53 

Gönül bağlamak  

Halbuki bu maceranın çok daha güzel, gönül bağlayıcı bir yönü daha vardı: 

Küçük Ağa hayatı çapındaki bu karardan hiçbir şey beklemiyordu, bekliyemezdi. O 

erdiği hidâyetin, vardığı inancın, yarattığı yeni bir imânın peşine düşmüş, en asil 

mânasıyla, gönüllü birer kişiydi. Yola çırılçıplak, bir canıyla çıkmıştı, yolun sonuna da 

çırılçıplak bir canı ile varacaktı. Umduğu en büyük şeref en parlak kazanç gazilikti, 

şehadetti (KAA/131). 

Gönül kaptırmak  
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Ve işte önüne Türkiye’nin yalnız kurtuluş imkânını değil, kalkınıp refaha 

kavuşmasının yolunu da seriyorlardı. Ne yapsındı Aziz, gönül kaptırmayıp da? 

(Fİ/105). 

Gönül kırmak  

Çakırsaraylı tam bir iyiniyet gösterisi ile: 

- Eyi düşündün Hüseyin’im. Tez söyle, biri gitsin. Kimi bulacak orada ireis 

bey? 

- Hâmi’yi, benim arabacı. Yakup ağalarda kalıyor. 

Hüseyin de fırladı. İçerde ikisi kalınca da Çakırsaraylı acele acel ve alçak sesle 

konuştu: 

- Adamlarımın yanında gönlümü kırdın ireis bey. Bi terbiyesizlik ettimse 

bundan olmuştur. Bağışla (KA/194). 

Gönlü kalmak  

Sarı içinden gelen bir sesle, duraklamadan: 

- Dilediğini beğ. Çek vur, gönlüm kalırsa nâmert desinler. Amma şunu da bil 

ki, iş sandığın gibi değil (KA/319). 

Göz açıp kapamadan (kapayıncaya kadar)  

Küçük Ağa’nın sesi Pehlivan’ı aptala çeviren bir gümbürtü ile patladı: 

- Ne? 

Bir iki saniye sustu. Gözleri yusyuvarlak olmuş, burun delikleri gerilmişti. Aynı 

kükreyişle devam etti: 

- İçerden vurmak ha?... Tevfik Beyi satmak ha? Seni orospu dölü seni. 

Göz açıp kapayana kadar tabancasını çekmişti. Şimdi kısık bir sesle 

konuşuyordu: 

- Leşini sereceğim ha oracağa. Kelime-i şehadet getir köpek. 

Kımıldama(KA/345). 

- Gördün işte Çakırksaraylı. Bütün iş gözünü açıp kapayana kadar olup biter. 

Ondan sonra bir varmış bir yokmuş (KA/192). 

Göz boyamak  
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Gerçi, bu işi yüzünden Vedia’nın alttan alta bozuk çaldığını sezmiyor değildi, 

ama mesleği bu idi işte. Göz boyamağa, Vedia’yı kandırmağa, bağlılığından 

faydalanmaya da niyeti yoktu (İR/39). 

Göz kulak olmak  

Şimdi ortada bir mesele var. Vaziyet böyle olunca benim öteki müfereze 

kumandanlarına, Topal’a göz kulak olun deyeceğim muhakkak. Tevfik Bey bunu 

elbette bilir. Öyleyse pusu işini başka türlü tertipleyecekler. Nasıl acaba?... (KA/342). 

Göz yummak  

Rusya, Türk ve Müslüman katliâmına göz yummakla ve teşvikçi davranmakla 

kalmıyor, büyük Şark yolu ile Şah tahtı yolunu da Ermenistan’ın kontrolüne 

bırakıyordu (Fİ/112). 

Vedia, Nahit’i büyülüyordu. Tatlı, güzel, iffetli ve kültürlü idi. Fransız Lisesi’ni 

bitirmiş. Darülfünun’a giderken bir büyük rol için bir Türk hanımı aradıklarını 

öğrenince her şeyi –Nahit gibi- göze alarak sahneye çıkmıştı. Şartların olağan 

saydırdığı göz yummaları, hoş görmeleri akla getirmeden başarmıştı da (İR/26). 

ayr. bk. 50; KA/180, 277; YB/47; Y/160 

Göz göze gelmek  

Herkes ayakta idi. Kimse bir tek hareket yapmadı… Bir şey diyen de çıkmadı. 

Reis bey onlara bir çocuk kırgınlığıyla bakıyordu. Onunla göz göze gelen başını 

eğiyordu (KA/206). 

Küçük Ağa içeri girer girmez Etem beyle göz göze geldiler: İkisi de birbirlerinin 

ruhunu okumak ister gibiydiler. Etem bey bunu anladı. Küçük Ağa da onun anladığını 

anladı. Yaptığı aptalca bir şeydi, pekâla kuşkulandırabilirdi (KAA/79). 

Göz gözü görmemek  

Akşehir’de bir gün önceki bahar havası uçup gitti. Kar sabah ezanından önce 

başladı, ortalık kül rengi bir ışıkla ağarırken kuşbaşına çevirdi. Öğleye doğru yakınlar 

uzak olmuştu, tipiden göz gözü görmüyordu. Akşehir’de kışın en azgın devresi 

başlamıştı (KAA/44). 

Göz kulak olmak  

Bizim yumurcaklar ağızları gibi açık, o güzel gözleri yuvarlacık yuvarlacık, 

verdiğim derse bakıyorlardı. Sonunda; al bakalım şu yaramaz bebeğini; ama göz kulak 

ol da, aklına esince başını alıp gitmesin (Fİ/135). 
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“ İngiliz kumandanını vurmamış olsaydın seni kat’iyen affetmezdim. Fakat 

haberin olsun; sana göz kulak olmaları için tembihatta bulunacağım. Tehlikeli adamsın 

sen. Ancak aklını başına toplarsan, oyun oynamaya kalkışmazsan yaşayabilirsin; bunu 

böylece bil. Hadi şimdi” (Fİ/150). 

ayr. bk. KA / 135, 174; KAA/36,53,104 

Gözdağı vermek  

Şeyh Servet efendi, lâf ortasında, gözdağı vermeyi de unutmamış ve haberi o 

“aklı ermeyen veya kendilerinden başka bir şey düşünmeyen kimselere sızdıranlara 

acımayacaklarını söylemiş, Türkçesi; “Ötede, beride ağzını açma, evet veya hayır de” 

demiş (Fİ/14). 

Bir gün Taşoluk sokağının üç beş çocuğu Niko’yu Gâvur Mahallesi’ne yakın 

tahta köprünün beri tarafında fena halde kıstırmış, yer misin yemez misin 

pataklıyorlardı. Arkadaşları kaçmış, Niko yalnız kalmış, Salih Kızılca’daki 

teyzelerinden dönüyordu. Karşılaştığı direnişe ve gözdağlarına rağmen Niko’yu 

kurtardı, çayda elini, yüzünü yıkadı ve evine gönderdi (KA/10). 

ayr. bk. 198 

Gözde olmak  

“Biz Bolşevikleri din, iman, helâl düşmanı bilirdik. Yâni bize öyle dedilerdi. 

Değilmiş oysa. Daha geçenlerde iki Bolşevik geldi buraya. Doğru dürüst, bizim gibi 

adamlar bayâ. Biri müslümanmış. Hocaymış hem. Din daha bir kuvvetlendi, dedi. 

Müslümanlık hele pek gözdeymiş (Fİ/72). 

Gözden çıkarmak  

Ama Âkif, bütün bunları bir kerecik olsun aklının kıyısından bile geçirmedi ve 

çoluk çocuğunu, evini barkını bıraktı; cebinde yedi buçuk kuruşla Anadolu’nun emrine 

koştu; bu uğurda yokluğun da, zorluğun da her çeşidini hiçe saydı, daha ilk adımında 

hayatını gözden çıkarmıştı; çünkü bir defa yaşanacağına inanıyordu o (Fİ/137). 

Gözden düşmek  

Babası alelacaip bir Osmanlı hariciyesi idi. Geçimsiz, nobran ve kendini 

beğenmiş. O kadar da bilgili ve dürüsttü ki.. Hayatı, Hatice kendini bildi bileli, bir 

yükseliş, bir gözden düşüş arasında, kâh varlıklı kâh geçim sıkıntısında geçmişti 

(İR/193). 
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Gözden geçirmek  

Gece geç vakitlere kadar okuyordu. Durumla ilgili âyet-i kerîmeleri ve hâdîs-i 

şerîfleri tekrar tekrar gözden geçirdi, tefsirlere baktı. Emir ile, sultan ile halkın karşılıklı 

hak, hukuku ve ödevlerinden bahseden her cümlenin üzerinde uzun uzun, inceden 

inceye durdu (KA/79). 

Küçük Ağa evine döndüğü zaman ortalık iyice kararmış. Pehlivan daha 

gelmemişti. Ahırı ve samanlığı gözden geçirdi, her şeyi istediği gibiydi (KA/344). 

ayr. bk. 122; KAA/62 

Göze almak  

Kurtcalı Aziz ürperdi. Az konuşan, az düşünen, çok az şey bilen basit bir halk 

adamıydı. Karar ve hüküm vermeyi denemezdi bile. Ama güvendiği insanların karar ve 

hükümlerini en azından onların sahipleri kadar benimser, uğurlarında da her şeyi göze 

alırdı (Fİ/64). 

Vedia, Nahit’i büyülüyordu. Tatlı, güzel, iffetli ve kültürlü idi. Fransız Lisesi’ni 

bitirmiş. Darülfünun’a giderken bir büyük rol için bir Türk hanımı aradıklarını 

öğrenince her şeyi –Nahit gibi- göze alarak sahneye çıkmıştı (İR/26). 

ayr. bk. 28; Fİ/124, 172, 174; KA/286, 309, 328;KAA/78, 91, 111, 131; Y/21, 

94, 109, 154, 206; YB/73   

Göze batmak  

“Bir defa yaşanacağını bilmek –bu herkesin gözüne batan hakikatı bilmek” 

kimini deli ediyor, yardakçı, yüzsüz, yüze gülücü veya iki yüzlü ediyor, kinci ediyor, 

zalimleştiriyor, köpekleştiriyor; kimini de aynı hakikat, ama sırf bu hakikat hoşgörür 

yapıyor, dürüst yapıyor, şefkatli, yardımsever, vefakâr ve yiğit yapıyordu, kahraman 

yapıyordu (Fİ/136). 

Göze çarpmak  

İçerisi sigara dumanı ile doluydu. Hava iyice bayatlamıştı. Salih’in gözüne ilk 

çarpan, avcı biçimi elbise ve kalpağı ile doktor oldu. Dipte, ocağın yanındaki köşede 

bağdaş kurmuş oturuyordu (KA/112). 

Küçük Ağa kafasını zorluyor fakat Tevfik Beye Topal ile birlikte hangi müfreze 

kumandanının gidip geldiğini bulamıyordu. Tevfik Beyin yanında Topal’a ya yalnız 
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rastlanmış, ya da müfreze kumandanlarının hepsiyle birlikte görmüştü. Topal’ın 

kimseyle göze çarpacak bir arkadaşlığı yoktu (KA/339). 

ayr. bk. KAA / 136 

Göze girmek  

Aldıkları emirle sosyalist grup onu destekliyor, böylece de bir taşla iki kuş 

vurduklarını sanıyorlardı. Hem bir ajanları daha çok göze girecek, hem de Hüseyin 

Avni gibi, Âkif gibi en kuvvetli hasımları yıpranacaktı (Fİ/117). 

Gözleri çakmak çakmak olmak  

Sustu. Ihlamuru şarap içer gibi dikti. Nefes nefese idi. Gözleri çakmak 

çakmaktı. Sanki onu suçlandırmışlar da savunmasını yapıyordu (KA/39). 

Küçük Ağa başını dik tutabilmek, gözlerini kaçırmamak için sinir tırmalayan bir 

emek harcıyordu. Etem beyin ise yanakları pembeleşmiş, çok açık renkli gözleri 

çakmak çakmak olmuştu; sesi ürkütücü idi: 

- Allah’a bir can borcum var, onun kavgasına düşecek beyinsizlerden değilim. 

alnıma leke sürülmesin, gerisi vız gelir bana (KAA/105). 

ayr. bk. 108 

Gözleri (gözü) faltaşı gibi açılmak  

Yaşıtlarının, hattâ daha da büyüklerinin gözlerini korkudan faltaşı gibi 

açtıracak bir yaşayış başlamıştı ve Ali Yusuf bu yaşayışın içinde kendisini büyümüş, 

güçlenmiş, hakkı olan önemi bulmuş sayıyordu (Fİ/39). 

Bu sümüklü ağlayış… Sümüklerini cepkeninin yenlerine, koluna, arada bir 

küçük hanımın, bacaklarının daha yukarılarını gösterecek şekilde eteğine siliştiler… 

Ötekinin telâşlı şaşırması… Peder’in faltaşı gibi açılan ve ustaca fıldır fıldır dönen 

gözleri… Rezaletin son perdesidir bu (İR/102). 

Gözleri kan çanağına dönmek  

İstanbul’lu Hoca en geç dün sabah ortadan kaybolmuştu. Doğum beklendiği için 

evine uğrayan çok oluyordu. Onu evde gören de çıkmamıştı. Ali emmi, Sabri ustayı 

gönderip, Hoca efendi rahatsız mı, bir emirleri var mı? diye sordurtmuş. Emine’nin 

anası da buna kan çanağına dönen gözleriyle ters ters bakarak, “ne üstüne vazife…” 

diye cevap vermişti (KA/246). 

Gözleri parlamak  
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Reis bey yanlış bir oyun oynamıştı. Çakırsaraylı yapıştırmak için yanaştırdığı 

sigarayı üç beş saniye dudaklarının ucunda tuttu. Gözleri parlıyordu: 

Akşehir’i basmaya dört gün önce karar vermiş, karanını da Hurşit’le Hüseyin’e 

o gece açmıştı (KA/195). 

Gözlerinin içi gülmek  

Sigarasını sarmış kağıdı dişliyordu. İşini bırakıp tel çerçeveli gözlüklerinin 

üstünden bir hepsine baktı.  

Gözlerinin içi cin gibi gülüyordu. Odadakiler oturmakta oldukları minderlere 

biraz daha rahatça yerleşip gülümsediler (KA/214). 

Gözü arkada kalmak  

Şimdi yetmiş sekiz yıllık göğsünde saf bir neşenin kanat çırpışları vardı; “Artık 

gözüm arkada kalamaz” diye düşünüyor, uzun ve bembeyaz sakalını sıvazlıyordu: 

“Ayı, mehtabı ne güzel, çayın şırıltısı söğüt dallarındaki esinti ne güzeldi. Dünyanın bu 

kadar güzel oluşu enderdi, çok enderdi” (KA/153). 

Reis bey oyma dolabın önündeki lâmbayı yaktı. Bir başka dolaptan bir rakı 

şişesi ve leblebi, fıstık gibi şeyler çıkardı: 

- İçersin değil mi? 

- İiy olur.  

İlk kadehleri konuşmadan bitirdiler, miras efendi birdenbire: 

- Ali Emmi ölürse yanarım, dedi.  

- Kader değşitirilemez doktor.  

- Öylesi değil. Ölüm hepimizin başında. Ama gözü arkada kalacak. Yazık 

(KAA/85). 

ayr. bk. KA / 174 

Gözü dönmek  

Ve, hemen hemen her gece olduğu gibi, aklı erenlerin ve kurnazlarla tutkudan 

gözü dönenlerin her biri bu insanlardan en az ikisini üçünü karşısına almış, ya bağırıp 

çağırıyor, yumruk sallıyor, yahut da bir şeyler fısıldıyor olmalıydı (Fİ/11). 

Gözü hiçbir şey görmemek  

Bunu anlamayan ve kabule yanaşmayanları kinle düşünüyordu, hadlerini 

bildirmesi şarttı ve Etem bey, bilhassa kara Keçeli fiyaskosu ile Kütahya dağılışından 
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sonra ancak bu kin için, bu hesaplaşma için yaşar olmuştu. Gözü artık hiçbir şey 

görmüyordu. Kaderi artık bu kin ile bu hesaplaşma hırsına bağlı idi (KAA/84). 

Gözü ısırmak  

Odada dört müfreze kumandanı daha bulunuyordu. Tevfik Bey ortaya sordu:  

- Küçük Ağa?... Duydunuz mu böyle birini?... 

Duyan yoktu. Yalnız Sarı Mehmet: 

- O çolağı gözüm ısırıyor Tevfik Bey… Bir yerde gördüm amma 

çıkaramıyorum. Galiba Yüzbaşı Nazım’ın yanındaydı (KA/297). 

Gözü kapalı  

Buna inanıyorlardı; çünkü aynı şey kendileri için de denenmişti. Bu 

denemelerden ve kendilerine gözü kapalı inanan beş on mebus veya zabitin 

anlattıklarından artık kesin olarak biliyorlardı ki, Ankara’da ülkülerde kaç nefeslik 

olduklarını kimsenin bilemeyeceği can’lar gibi veya kuru can’lar da ülküler kadar 

uçurumun kıyısındadır ve tutkuların en soyluları da, en tiksindiricileri ile birlikte can 

pazarına düşmüştür (Fİ/11). 

Gözü kesmek (bir işi)  

Sizi elbette maiyetimize alırız. Amma önce kanunumuza uyacağınızı er sözüyle 

teyit etmenizi gerek ki, verilen emri yerine getirmeyen Fizan’a kaçsa yakasını 

pençemizden kurtaramaz, mutlaka öldürülür, er geç değil, er öldürülür. Bunu 

adamlarınıza böylece bildirin, gözü kesmeyen, vakit varken alsın tatlı kellesini gitsin 

(KA / 300). 

Gözü olmak (bir şeyde)  

Sonra, biz haddimizi bilmez miyiz? Zafer müyesser olur inşallah, görürler; 

eskiden ne isek o oluruz gene. Şanda, şerefte, ikbâl ve servette gözü olanın gözü çıksın. 

Öyle gözleri patlatmak da boynumuza borç olsun (KAA/108). 

Gözü pek  

Çok az insanla konuşup görüşürdü. Düşüp kalktıkları daha da azdı ve bunları 

seçerken özellikle titiz davranıyordu. Geleceğin patronlarını kestirmekte ustaydı. 

Bunların arasında da, gözü pek olanlara, ön planda tutunmak için her şeyi 

yapabileceklere ayrı bir önem veriyordu (Fİ/53). 
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Etem beyin kumandasındaki müfrezeler Yunan birliklerine verdiği baskınlarla 

da, isyanların bastırılmasında da büyük yararlıklar sağlıyordu. Üç kardeş de gözü pek 

ve memleket gönüllüsü insanlardı, harp sanatını iyi biliyorlardı, adam seçme, adam 

kullanma üstünlükleri de vardı (KA/296). 

ayr. bk. Y/ 26 

Gözünde (burnunda) tütmek  

Aklı boyunca cephenin kıllügışsız, yiğit havasına kayıyor, Ankara’da daha beş, 

on kişi görmeden, şehri tanımadan dağlar, yaylalar, vadiler, ormanlar, açıkta geçirilen 

karlı, boralı, yağmurlu günler gözünde tütmeye başlıyordu (KAA/139). 

Gözüne girmek (birinin)  

Salih bundan sonrasını da bir bir anlattı, nasıl karar verdiklerini Çerkes Tevfik 

bey’in Sapuncupınar’daki karargâhına nasıl vardıklarını, orada nasıl şüpheyle 

karşılandıklarını, nasıl tehlikeli günler geçirdiklerini, amma Küçük Ağa diye bilinen 

Hoca’nın ardarda gösterdiği yiğitlikler ve akıllıklarla nasıl Tevfik beyin gözüne 

girdiğini de etraflıca anlattı (KAA/35). 

Gözüne Kestirmek  

Bu öfke, işte şimdi de hedefini kesin olarak seçemiyor. Buna karşılık, gözün 

kestirdiği, daha doğrusu,u suçlamak için can attığı birisi var (YB/15). 

Gözünü budaktan (daldan) sakınmamak (esirgememek)  

Ama çocukluğundan beri akranlarını da, üç, beş yaş büyüklerini de adam akıllı 

yıldırmış; çünkü kalleşmiş, gaddarmış, gözünü budaktan sakınmaz, dayak yemekten 

korkmazmış (Fİ/88). 

Doktor, o delidolu, gözünü budaktan esirgemeyen, en ağır en tehlikeli 

vazifelere oyuna gider gibi giden, edebini terbiyesini hiç bozmayan Salih’i düşündü: 

“ Bir söyleseniz de bana uğrayıverse…” 

“ Şeytan görsün yüzünü pis çolağın doktor bey!...” (KA/65). 

Gözünü dikmek (bir yere)  

Sustular. Salih kunduralarının ucuna bakıyordu. Reis bey ise, içi sevgiden ışıl 

ışıl gülen gözlerini ona dikmişti: Bu insan çöküntüsünün ham, kaba, ama Tanrı ışığıyla 

aydınlanmış faziletlerini düşünüyor, sonra da kendini düşünüp utanıyordu (KAA/24). 
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Gözünü dört açmak  

Küçük Ağa artık zerre kadar çekinmiyordu. Gidip söyleyeceklermiş. Etem bey 

işitecekmiş, umursamıyordu. İpin kopacağı günler gelmişti. Dikkat ettiği, gözünü dört 

açtığı bir şey vardı. Gafil avlanmak (KAA/119). 

Gözünü kan bürümek  

Reis bey anlamadı: 

- E ne yapdım? Zaten bekleyip duruyoruz, çaresi var mı? 

- Öylesi değel… Gözünü gan bürümüştür demek isterim, çok kıtal yapar. 

Bilmen sen onu (KA/211). 

Gözünü sevdiğim  

Sinirli sinirli güldü: 

- Tetiğe belki de on bin kere bastım ama böylesi hiç gelmedi başıma. Sonra şu 

ibret-i müessire de ne demek Allahını seversen Hamdi? 

- Müessir ibret demek Yüzbaşım. 

- Oldu. Seni yüzbaşı yapanı… Sen Kel Hasan’a yamak olacakmışsın.  

- Yalan da değil. Hey gözünü sevdiğimin Direklerarası! Görecek miyiz dersin? 

- Sen görürsün oğlum. Dokuz canlısın sen. Biz düşünelim onu. İbret-i müessire! 

(KA/237). 

Gözünün yaşına bakmamak (birinin)  

- Acele değil, acele değil. Bende emre itaat esastır. İtaat etmeyene bende 

merhamet yoktur. Ama bende adamlarımı köle saymak da yoktur. Benim âmirliğim 

kavilleşmeden, söz kesmeden, rızâdan sonra başlar. Başladı mı da göz yaşına bakmaz 

(KAA/88). 

Gün görmek  

Bu doktor gâvuruna sahap çıkın. Hacım, sen de Leylama da anasına da göz 

kulak olun gaari. Kendi torunlarından ayırma emi. Biz gün gösteremedik bahtsızlara 

(KAA/53). 

- Hıı, pek derin lâf, pek: Bir elini, kolunu bağlayıp oturanlara, bi de vay 

gocadım, vay ölecem diye hayıflananlara pek kızardı. Bu yanını, hatır komaya, sana 
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benzetirin. Neyse işte… öylelerine, cehennem yoklamaya başlamış derdi. Hani biz de 

epey gün gördük de, git gide daha bir doğru bulurun dediklerini (Y/209). 

Gün ola harman ola  

- Tamam Çakırsaraylı. Dediğin gibi olacak. Hem de kılı kılına. Hak senin; 

çünkü sen kuvvetlisin bugünlük. Ama gün ola harman ola… hadi eyvallah… 

(KA/207). 

Eninde sonunda biz de insanız, bizim de bi gönlümüz, bi yüreğimiz var. Yabana 

atma. Gün ola harman ola. Gene görüşürüz inşallah (KA/206). 

ayr. bk. 173 

Güllük gülistanlık  

Onlar şimdi de iştirakiyyun diye, Bolşeviklik diye sızdırıyorlardı zehirlerini. 

Meşrutiyetle her şeyin değişevereceğine, her şeyin güllük gülistanlık oluvereceğine 

inanıldığı gibi şimdi de Bolşeviklikten mi aynı mûcize beklenecek, imkânlar ve 

kuvvetler şimdi de Bolşeviklik için mi kubura gömülecekti? (KAA/62). 

Haber uçurmak  

Derken yanlış haberler uçurmaya başladı. Yok düşman falan yönden, filan yere 

doğru şu kadar kuvvetle yürüyüşe geçmiş, yok cephenin filân kesimini boşaltmış ve 

boşaltmaya başlamış!... (KA/336). 

Haddini bilmek  

Vatanın kurtuluşundan, küffarın def’inden başka ne diler, ne düşünürüz ki, biz? 

Sonra, biz haddimizi bilmez miyiz? (KAA/108). 

İşleri pek çokmuş, gelemezmiş. Paşa’ya bu edepsizin haddini bildir deye rica 

ettim. Yozgat ayaklanmasıyla ilgisi var deye lâflar dolaşıp duruyor dedim (KAA/106). 

ayr. bk. 84; KA/311 

Hak getire  

Diyeceğim şu: Dün Akşehir’e, Ilgın’a, İshaklı’ya haberci saldım… Biraz sustu. 

Sabah geldiler. Senin dediğinin aslı astarı yok ireis bey. Akşehir’de Kuvva muvva hak 

getire… Neden buna? De buyur!... (KA/203). 

Hakkını vermek  

- Söyle Alla’sen doktor bey: bir köpek de o kadar sevilir mi? 
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Doktor önce –resmen- içini çekti, sonra da çaresizliğinin hakkını verdi; 

doktorlaştı; 

- Köpeğine göre, Nigâr hanım. Vâris budala kırmanın teki (Y/195). 

Hale yola kayacak  

Gavur mahallesi, Çerkes Reşit, İstanbul’lu Hoca, Ali emmi, bilemedin bir de 

Kuvvaya yardım. Bunlar bir hâle yola kondu mu mesele tamamdı. Bunun için de 

“yavaş yavaş” lâfından boş, bu lâftan kızdırıcı ne olabilirdi? Çünkü bunları hâle yola 

koyacak arzu gönülde çırpınıp duruyor, hüküm ve kanaatler ise bütün kafayı 

kaplıyordu. Böyle olunca durup beklemenin ne âlemi vardı? (KA/162). 

Rıza efendi, Rahmi bürosunu düzüp işlerini de hâle yola koyduktan sonra, 

sermâye ayırımını, parasını geri vermeyi, tekrar tekrar teklif etmiş, ama o, bunları; 

“Parının üstünde benim ne hakkım var? Pek istiyorsan, onu Serdar’la Müberrer için 

işletiver sevabına” diye geri çevirmiştir (YB/30). 

Hali vakti yerinde  

- Yoo, pek değildi. Ellerinden tutan çok oldu. Hoca’ya gönülden bağlı olanlar 

vardı. Sonunda kadıncağızı hali vakti yerinde bir koca herife veriverdiler. Terlikçi 

Hamdi derler iyi bir adamdır herif? (KAA/144). 

Hapı yutmak  

Sâdi bir de baktı ki, adamların kendilerini birer hafiye birer bozguncu ve 

baltalayıcı gibi yetiştirmekten başka dertleri yok, bu işi de bir içtimâî mezhep haline 

getirmişler, üstelik hepsinin yanında da Türkçe bilmez görünen bir Rus, gece gündüz 

ayrılmamak üzere bulunuyor. 

“ Tamam, dedi; hapı yuttuk” (Fİ/144). 

Üç mü, beş mi, kaç kantocu olacaktı tiyatroda? Bunların hepsi de çok güzel sesli 

ve oyunun en ustaları arasından seçildi diyelim. İşte o zaman hapı yutardı tiyatro 

(İR/48). 

ayr. bk. KAA / 24 

Har vurup harman savurmak  
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- Yüzbaşı, hey, tütünü bulduk diye kağıdı har vurup harman savurma. Dur 

yahu aklıma bir şey geldi. Çöp çekelim, çöp. İki uzun bir kısa çöp tutarız, hangimiz 

kısayı çekerse o yapar bu işi (KA/239). 

Haraca bağlamak  

Fakat bu âlicenaplığı hâlâ anlayamayanlar var, hâlâ memleketi asıp kesmeye, 

haraca bağlamaya yeltenenler, bu merdut, bu şen’i işe devam edenler var (KA/277). 

Haraca kesmek  

Neticede Kuva “vur emrini” vermek zorunda kalmıştı. Hükümet gibi müttefik 

kuvvetlerin ajanları da olayları yakından gözetliyorlardı; asıl kaynak sezdirilmeden 

Hoca kaçmaya ve Sultan Dağları’nı haraca kesen bir haydudun yanına sığınmaya razı 

edildi (Fİ/152). 

Haram olmak  

- Utan len Hafızın oğlu utan. Koca Memâlik-i Osmaniye senden beter oldu, bin 

beter oldu. Kıçı kırık İtalyan askeri gelmiş tâ Akşehir’e dayanmış da Hafızın oğlu 

kolundan budundan konuşur. Haram olsun o gazâ sana diyecem emme dilim varmaz. 

Utan, utan. Len Salim yap bir ıhlamur bana (KA/40). 

Hatır için  

Hüseyin Avni ile arkadaşları vatan hizmetinden siyasî mücadeleye bu şartlar 

içinde ve her şeyden önemlisi, bütün kozlarını, Gazi Paşa’nın hatırı için, 

kullanmamaya razı, geçtiler (Fİ/175). 

Adam perişandı, kese kağıdı olmaktan başka işe yaramayan bu başbelalarını 

almasa divan uçacaktı. Çaresiz, istenilen parayı ödedi, bunu yaparken de, eski 

müşterisinin hatırı için, o geçen sefer getirdiği gibi küçük şeyleri de seve seve 

alabileceğini söyledi (Y/105). 

Hatırı sayılır  

Nahit oyun arkadaşları üzerinde de hatırı sayılır bir tesir bıraktı: Bu, 

beğenmekten çok fazla bir şeydi, bir otoritenin kabulü idi, o küçük sürü için olamaz 

sanılan bir şeydi. Olmuştu ama (İR/42). 

Rahmi İdâdî’de okurken Rıza efendi artık eni konu zengindir. Ve Rahmi ile 

Zeyneb’in parası da hatırı sayılır bir sermâye hâline gelmiştir (YB/29). 
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ayr. bk. Y/ 6 

Hayır sahibi  

Rahmi anlıyor: Rıza efendi gururunu incinmiş saymaktadır. Öyle ya, bugüne 

bugün, adıyla, sanıyla Mumcuların Rıza efendidir o. Varlıklıdır; fakir, fukara 

babasıdır; hayır, hasenat sahibidir; sayılır, sevilir ve övülür; anlaşmazlıklarda 

aracılığa, zor durumlarda düşüncesine baş vurulur (YB/12). 

Hesap açmak  

Şöhretmiş, ikbalmiş, para pulmuş… Bir defacık olsun akıllarından bile 

geçmemiştir. Hesap defterlerini Türkiye’nin ve Türklüğün kurtuluşu için açmışlardı 

(Fİ/137). 

Hesap kitap  

O felyayı tombul mu oynasın? Nastasya Filippovna’yı Zehra’ya mı vereceğiz. 

Biraz düşün, yavrum. İnsan bir şeye girişirken elindeki imkanları iyi bilmeli ve gözden 

uzak tutmamdı. Ragıp Kervancı gibi bir hesap kitap, tohum hasat adamından senin gibi 

bir çocuk nasıl olabiliyor, anlamadım, gitti (Y/80). 

İsteklerim ve alışkanlıklarım doğrudan doğruya benim kişilimdir. Söz konusu 

olan kişiliğimin bağımsızlığı iken, kalkıp da Yahudi simsarları gibi inceden inceye 

hesap kitap yapamam (Y/32). 

Hesaba katmak (almak)  

Yüzbaşı dalgındı, “Ne kayıp, ne de kazanç” diye düşündü. Hoca efendiyi 

hesaba katmak zorunda olmasa buna adamakıllı sevinecekti (KA/229). 

Reis bey terakki perverliğin, teceddüt ve inkılâb isteğinin nasıl olup da millet 

düşmanlığı hâlini aldığını, imparatorluk yaratan, medeniyet kuran milleti hor görmeye 

sebep olduğunu olabildiğini bir türlü anlayamıyordu. Şaşkınlığı ancak “cihanet” 

ihtimali ile yatışabiliyor, ihtirasları bile hesaba katmak istemiyordu (KAA/63). 

ayr. bk. 138 

Hesabını görmek  

Yâkub’la görürdü hesabını: “Sus len, deli köpek” derdi. “Haddini bil” derdi. 

“Senin bellediğin gibi değel o” derdi; kısacası, bunlara benzer bir şeyler der, haklıysa 

açıklamaya çalışır, haksızsa, uzatmaz, “Töbe, töbe” diye susar somurturdu (YB/87). 
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Hiçe saymak  

Ama Âkif, bütün bunları bir kerecik olsun aklının kıyısından bile geçirmedi ve 

çoluk çocuğunu, evini barkını bıraktı; cebinde yedi buçuk kuruşla Anadolu’nun emrine 

koştu; bu uğurda yokluğun da, zorluğun da her çeşidini hiçe saydı, daha ilk adımında 

hayatını gözden çıkarmıştı; çünkü bir defa yaşanacağına inanıyordu o (Fİ/137). 

Fakat bu kadar yetmezdi. Küçük Ağa çok daha büyük başarıların peşinde ölümü 

göze alacak, hiçe sayacak ve bir gün: İşte şunları şunları yapan benim, ben yani 

İstanbul’lu Hoca! (KA/309). 

ayr. bk. 186; KAA/23, 44,78, 83;Y/19, 86, 98, 100, 122, 244 

Hiç yoktan  

- Bak, seni üzdüm. Hem de hiç yoktan. Haklısın ama; benimki çok berbat bir 

şaka oldu. Sanatçılar hakkındaki düşüncene geniş ölçüde katılırım. Onlardaki ruh 

zenginliğini kestirebiliyorum (Y/52). 

Hop kalkıp hop oturmak  

Şimdi sahnede Zozo vardı; Ufacık bir etek ile yazma kadar bir bluzun serbest 

bıraktığı pembe beyaz ten ve kabına sığamayan neşe alagarson kesilmiş sapsarı saçlar 

gibi solunu da, balkonları da hop oturtup, hop kaldırtıyordu: “iki koca alacağım, iki 

koca alacağım / Biri genç biri ihtiyar” (İR/94). 

Hoşuna gitmek; (hoşuna gelmek)  

Lâfla iş görmek, doktor dahil hiçbirinin hoşuna gitmiyordu. Bu belki de çok 

yorgun, fakat aynı zamanda çok endişeli oluşlarındandı (KA/138). 

Bu durum savaşın aslını anlayamayan çete reislerinin hoşuna gitmiyor, çoğu 

pek basit yaratılışlı olan bu adamların gururlarına haysiyetlerine dokunuyordu 

(KAA/83). 

ayr. bk. KA / 137, 197, 298. 

Hüsnü kuruntu  

- Demek öyle? Şaka bir yana Murad, yavaş yavaş tereddüte düşmeye başladım: 

Artık sık sık, arkadaşlığımız, acaba, sadece benim hüsnü kuruntumdan mı ibaret diye 

düşünüyorum (Y/134). 

Işık tutmak  
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Onlara çıkıp da, asıl sebep, kör olası sebep şu ters hürriyet anlayışı, şu hürriyetin 

de Avrupa gibi ilim gibi, fen gibi sömürülüşüdür, ters anlaşılmasıdır, millete ışık 

tutacakların bu konularda aldatılışıdır deseydiniz belki de size, meselâ Muallim Naci 

efendiye yaptıkları gibi, sürmeyecekleri kara kalmazdı (KAA/63). 

Ivır zıvır  

Ve eşya, ıvır zıvırlar dahil, onun elinde çekicileşir, çocuklara, alınması gerekli 

şeylermiş gibi gelirdi (Fİ/38). 

Ve mesele kendi tuğlalarını, kireçlerini, kumlarını, ıvır zıvırını bulabilmekte idi. 

Halbuki o daha bunların neler olduğunu, bunları nereden ve nasıl bulabileceğini bile 

bilmiyordu (İR/46). 

İcabına bakmak  

“Beğ, demişti; bu delikanlı bildiğin gibi değel” 

Adamın aklına, “bana kalırsa” çekingenliğine rağmen “icabına bakıvermek” 

ten başka bir şey gelmiyordu. Sâdi, onu terslemişti: 

“Aklın ermez senin… Al şu alıntıları. Dahiliye Nazırı hazretlerinin mektubunu 

da öpüp başına koy ve sus, ötesine karışma” demişti. Ama ötesinin ne olacağını kendisi 

de pek bilmiyordu (Fİ/152). 

- İyi dinle Reşit, dedi, Pehlivan ağa benden önce gelirse yukarı al, şimdi 

dönecek de. Eve gider gitmez hayvanı eyerle, bir çıkın da azık hazırla. Siz de tetikte 

durun. Belki de Pehlivan birkaç adamla gelecek ve onların icabına bakmak gerekecek. 

Ben yarım saate varmaz dönerim. 

Ve gülümseyerek ilâve etti: 

- Kısmetse!... (KA/342). 

İç geçirmek  

Küçük Ağa görülmemiş bir saflıkla: 

- Yazıklar olsun Tevfik Beye, diye iç geçirdi, demek benden de şüphelenir ha?... 

Ben de Topal’ın geveleyip durduğu şey iyice ortaya çıksın da o namussuzu işte böyle 

senin gibi geberteyim derdim (KA/346). 

İçi cız etmek  
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Ekmeğin dünden bittiğini bilen sanki o değildi. Salih’in içi önce cız etti, sonra 

da katılaşıverdi. Fakat yine de gülmek, sarılıp anasını şapur şupur öpmek istiyordu 

(KA/20). 

İçi ezilmek  

Gözleri yanıyordu. Bir dokunan olsa ya deli gibi saldırır, kavga ederdi, yahut da 

kendini yerlere atar, çamurların içinde debelene debelene, bögüre böğüre ağlardı. 

Ayakları titriyor, içi eziliyordu, bayılacak gibiydi (İR/13). 

Reis bey düşünüyor ve düşündükçe de içi daha çok eziliyordu. O zaman, yâni o 

zafer gününde Doktor Minas’lar, manifaturacı Eftim’leri, kısacası Osmanlı kalan 

Hıristiyanları kim kurtaracaktı? Asıl değerleri ile onları, Salih’lere hiç yakışmayan 

haksızlıktan, gaddarlıktan, insafsızlıktan kim kurtaracak, hak ile haksızlığın o 

mikroskopik sınırını kim ve nasıl çizebilecekti? (KAA/51). 

İçi geçmek  

Karısı dipteki yatak odasında, onaltı yaşın bütün körpeliği, sıcaklığı ve tadmak, 

öğrenmek, yeni bir şeyler fark etmek arzuları ile dopdolu onu bekliyordu. Bundan 

emindi. Yalnız kalmak veya çalışmak istedi mi: 

“ Hadi sen yat, ben biraz gecikeceğim…” derdi. 

Emine de sessizce çekilir, fakat şafak atıncaya kadar da olsa yatağın yanındaki 

sedirde, diz çöküp otururdu. Bazen içi geçiverirdi (KA/131). 

- Şeytan üzerime toz mu serpti ne? İçim geçivermiş. Düş sanırım ben de, meğer 

essahmış, sizi konuşurmuşsunuz. Öle de bi tatlı geldi ki mübarek… (KA/316). 

İçi içine sığmamak  

Doktor, kendisinden beklemediği bir çeviklikle ayağa fırladı. 

- Kalk gidelim şimdi.  

Salih de, tam bir gösteriş yapmak hevesiyle boşanmış bir yay gibi kalktı ayağa. 

Doktor bu kuvvet ve çeviklik gösterisinin farkına varmıştı. Neşeden artık içi içine 

sığmıyor, ayın yaprak ve dal aralıklarından sızan ışıklarıyla şurası, şurası, şurası 

görülüp de burası, burası, burası görülmeyen Salih’e gülümseyerek bakıyordu 

(KA/121). 

Doktor da sırtını tapaladı. Salih’e gelince o şimdi ciddileşmiş, vakurlaşmıştı. 

Avlaya dönerken doktorun kulağına fısıldadı: 
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- Ah bir parabellum olsa… mavzer gibi atar mübarek. 

Doktor: 

- Buluruz be Salih, dedi ve yüzbaşıya seslendi. O da: 

- Buluruz elbette, diye söz verdi. Salih’in içi içine sığmıyordu (KA/160). 

ayr. bk. 168 

İçi kararmak  

Bıyıklar, sakallar ve saç kesimleri bile ayrı ayrıydı ve kısacası, hepsi birden 

insanda hiç de iç açıcı, güven verici bir tesir uyandırmıyordu. Salih kendi 

birliklerindeki intizam ve zaptu raptı hatırladı. İçi yavaş yavaş kararmaya başlamıştı 

(KA/156). 

- Zevzek sen de…İyi ki bir tabanca sıkmasını öğrenmiş. Yalnız içimi 

kararttığınıza yanmam, bi de fitne kaynatırsınız bir araya gelince (KA/288). 

İçinden çıkmak (bir işin)  

Çakırsaraylı’ya gelince, o içinden çıkamayacağı kadar karışık ve belirsiz 

duygularla bunalmıştı: 

“Kardeş kanı… düşman… vatan…. Ümmet-i Muhammedin canı ve ırzı… 

Kuvva…” bunların ne demek olduğunu şöyle böyle seziyordu (KA/196). 

Şu paçası bağlı ak donuyla olmasa Salih çoktan bomba gibi patlayacaktı. 

Vücudu baştan başa değişmiş ama huyu değişmemişti; Salih hep eski Salih’di, içinden 

çıkamadığı bir durum oldu mu sebep icat eder patlayıverirdi ve mesele azıcık karışıksa 

Salih içinden çıkamazdı. Çok duyan, çok sezen, fakat düşünmeye, ölçüp biçmeye, karar 

vermeye pek gelemeyen bir adamdı işte. 

- Eyi, eyi, dedi (KA/34). 

ayr. Bk. KAA / 109 

İçinden geçirmek  

Ali Emmi, Tekke Deresine bakan bir odada sedire yapılan yatağa uzanmıştı. 

Salih’i görür görmez yüzü aydınlandı: 

- Ne o len Çolak, yine ne halt ettin? 
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Salih gülümsemeye tâkat bulamadı ve elinde olmadan gözlerini Ali Emmi’den 

kaçırdı: Kötü, bir daha ayağa kalkamayacak gibi diye geçirdi içinden. (KAA/27). 

Bir vakitler Agop, Yorgo, Hristaki yoktu. Ayni hava, ayni su ve ayni nimetler, 

ayni haklarla eşit olarak, hem de ayni selâmlaşmalar, ayni gülümseyişlerle 

paylaşılıyordu. Gelenek, görenek, inanç ayrılıkları için, doğsal köylerin giyim kuşam, 

ağız ve oturup kalkma özelliklerine gösterilen hoşgörürlük, hattâ fazlasıyla vardı. Asıl 

doğru söylenişi ile bu ayrılıklar mesele değildi. Eşsiz İslam kalbinin ve kafasının 

yarattığı Osmanlı düzeni içinde bütün münasebetler insana yakışan halini buluyordu. 

Reis bey içinden geçirdi:  

 “Biz öyle sanırmışısız…” (KAA/50). 

İçinden gelmek  

Küçük Ağa elinde bilgi ve delil olmadığı zamanlarda yaptığını yaptı, içinden 

geldiği gibi konuştu, artık çekindiği filan yoktu: 

- Adamlarınıza güvenir misiniz?  

Sarı ile birlikte ötekilerde dikeldiler:  

- Evel Allah....ha biz, ha onlar (KAA/100). 

İçinden (içten) pazarlıklı  

Misâk-ı Millî’nin ne kadarını ve nenelerini benimseyebilmişse o kadarıyla 

yetinmek zorundadır artık. O kadarı denilen de –Rahmi’ye göre onun ya efendi, 

huzurlu, dürüst olmasını sağlayacak, ya da kalleş, çıkarcı, bencil, içinden pazarlıklı ve 

iki yüzlü azınlık mizâcını benimsemesine sebep olacak (YB/15). 

İçine işlemek  

Reis bey köşedeki mindere bağdaş kurdu. Tek tek merhabalaştılar, hal hatır 

soruldu. Fakat söze nereden başlanacağını, ne deneceğini bilen yoktu. Reis bey insanın 

tâ içine işleyen candan bir gülümseyişle: 

- Oldu mu bu ya, dedi, biliyordum. İşte sohbetinizi bıçak gibi kestim (KA/150). 

İçine kurt düşmek  

Kendisine çok yakın ve candan bağlı sandıkları bile evinden de, işyerinden de el 

ayak çekmişlerdi. Yavaş yavaş içine bir kurt düşer oldu. Acaba hakikaten kötü ve 
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yanlış düşünen, mazisine bile lâyık görülemeyecek kadar delâlete sapmış bir insan 

mıydı? (Fİ/214). 

Öyle işte: Bütün bunlara rağmen Nahit, Sadi’nin kendisini sevdiğine inanır, 

bunun böyle olduğunu bilirdi. O mutlaka –dediği gibi- bu oyuna Nahit’i kurtarmak için 

girişmişti. Başkasını düşünmek yakışmazdı, hattâ ahlâksızlık olurdu. Nahit, 

darmadağınık olmuş, böyle düşünüyordu.  

Fakat kurt da düşmüştü içine. O “hemde” sözü yıllardır dokunulmamış, 

dokunulması yasak bir kapıyı aralamış gibiydi (İR/64). 

ayr. bk. KA / 341; Y/199 

İçini boşaltmak  

Salih onun sözünü kesti:  

- Ülen önce bi helâlaşır da ondan sonra içini boşaltır insan. Bi de çavuş 

olacan… (KA/289). 

Çünkü Reis bey biliyordu ki, dürüstlükte, “devlet” şuurunda Doktor Minas ile 

manifaturacı Eftim tek değildiler. Ayni övülecek, benimsenecek, sevilecek durumu 

tutan daha bir çok rum vardı, ermeni vardı. Hele hele kadınlar ve çocuklar vardı. Reis 

bey: 

“Ahh” diye içini boşalttı (KAA/51). 

İçini çekmek  

O zamana kadar, tüyü bitmedik mülâzimlere kadar, hepsi de sık sık Napolyon’u 

hatırlamış ve içlerini hırsla çekerek: “Para… para… para!...” diye mırıldanmışlardı. 

Para, işte, önlerinde dağ gibi duruyordu. Para demek, bir kelime ile zafer demekti 

(Fİ/125). 

İçini çekerek sustu. Reis beyin kalbi dalgalanıyordu. Karşısındaki adam iyi 

taraflarını, iyi niyetlerini, özürlerini anlatamadığı için üzgündü. Ona acınmaz da ne 

yapılırdı? (KA/195). 

ayr. bk. 21, 72; KAA/23 

İçini dökmek  

Mumcu?... Olmaz! Akağa? Olmaz! Salim de öyle… Ali emmi?... O hiç olmaz! 

Hayır tanıdıkları olmaz, olamazdı. Ona, kendi hakkında değiştirilemez hükmü 

vermemiş birisi lâzımdı. Fakat kendini saklamak için istemiyordu bunu. Tam tersine, 
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Salih, onların bildiklerinden de kötü, çok daha iğrenç buluyordu kendini ve bunun 

neden böyle olduğunu anlatmak istiyordu. Öyle birisini bulsaydı, önce bunu anlatacak, 

içini bir çöp tenekesi gibi ortaya dökecekti (KA/88). 

Çayları tazelenmişti. Doktor şekeri dişliyor, Rahmi fincanı karıştırıyordu. Dalıp 

gitmiş gibiydi. Gerçekte ise, iç dökme, açılma konusundaki çekingenliğini yenmeye 

çalışıyordu (YB/71). 

ayr. bk. Y / 186 

İçini yemek  

Ve Vedia, Nahit’in aşkta da, kadında da bu mizacın peşine düşeceğini sanır, için 

için korkardı. Vedia belki Nuran Tiyatrosu’ndaki döküntülerden de kuşkulanmıştı. 

Fakat-hakikatte öyle bir şeyin olması hoşuna bile gidecek, onu sevindirecekti; çünkü, 

işte o zaman, Nahit küçülecek, kıskanmaya değmez biri, herhangi biri olup çıkacaktı. 

Bu da, Vedia’nın rahatlaması, içini yiyip durmaktan kurtulması demekti (İR/62): 

Bu arada Salih’in içi içini yiyordu; zehir gibi bir kararsızlıktı bu: Anlatmalı 

mıydı? Hem anlatmaktan korkuyor, hem de Reis bey; bize müsaade diye ayağa 

kalkıverecek diye ödü kopuyordu. Sonunda kendini tutamadı ve söz istediğini anlatmak 

için kesik kesik öksürdü (KAA/29). 

İçli dışlı  

Tam dört yıl ölümle burun buruna yaşayan, içli dışlı, senli benli olan, bunu da 

çocuk denecek yaşta başlayan Yüzbaşı, İstanbul’lu Hoca’yı yere serilmiş düşündükçe 

zıvanadan çıkacak gibi oluyordu (KA/241). 

Adalete ve ilahî adalete inancını kırk beş yaşına kadar koruyabilmişti. Bunu da 

insanlarla içli dışlı olmaktan hiç hoşlanmayan, ümide, hattâ hayallere bağlanan, asıl 

önemlisi de, ihtiraslara yabancı mizâcı sayesinde başarabilmişti (Y/119). 

İçten içe  

Bahçeye geçtiler. Ay artık iyice yükselmişti. Ağaç gölgeleri dantelalar örüyor, 

yapraklar, damarlarında su yerine nur dolaşıyormuş gibi, sanki içten içe, aydınlık 

görünüyordu. Kâinat masmaviydi, dağ tepeleri mavi, gökyüzü mavi, gölgeler bile 

maviydi (KA/117). 

Doktor kendisini buraya getiren inattaki direnişin içten içe erir gibi olduğunu 

duyuyordu. İstanbul’lu Hoca’yı gören, İstanbul’lu Hoca’ya bakan hatta muayene eder 

gibi bakan bir o idi. Görecek, anlayacak, hüküm verecekti (KA/93). 



 

 101

ayr. bk. 152, 229 

İğne atsan yere düşmez  

Omuzlar, dirsekler, sırtlar itişiyordu. Çok geçmeden jandarmanın önünde geniş 

bir boşluk oldu. Bu boşluğun dışında, meydana iğne atsan yere düşmezdi. Ve başlar, 

Kaymakam beyinki de dâhil, ona çevrilmişti (YB/196). 

İki büklüm  

Bu yürek paralayıcı düşmenin hemen arkasından köylerde, kentlerde, hatta üç 

beş çadırlık Yörük obalarında çırpınan, dövünen, gözleri kanlı yaş akıtan, saçı sakalına 

karışmış, kimi genç, kimi koca, kimi bir kaplanı iki bacağından tuttu mu ikiye ayıracak 

kadar yiğit, kimi çökmüş, iki büklüm olmuş bedenini taşıyamayacak kadar takatsiz, 

fakat hepsi de bir ateşle cayır cayır yanan gezginler görülmeye başladı (KA/142). 

Öyle ya, az vakit geçsin ben de kendimi toparlayıp bir karar vereyim. Giderken 

şöyle şöyle başlayıp, şöyle bitireyim, demiştim ama dediklerimin hepsi de uçup gitmiş. 

Sebebi de belli. Ben koca herifin biri diye kurmuştum kafamda. Koca olmasına koca 

ya, benim sandığım gibi iki büklüm, sarsağın biri değil (KA/136). 

İki çift lâf (söz) (etmek)  

Atını mahmuzladı, tepeye sardı. Hasan’la iki adamı beş on adım gerisinde idiler. 

Patikadan çıkıp yaylayı büküşün arkasında bırakınca Reis bey:  

- Yanaş bakalım. Hasan, iki çift lâf edelim… Yol öyle daha çabuk biter, dedi 

(KA/208). 

İleri gelenler  

Reis beyin adı ağızlarda dolaşıyor, onu ancak ileri gelenler biliyordu. Bunun 

böyle olmasını da kendi istemişti(KA/214) 

Kasabanın ileri gelenleri hemen her gün ziyarete gidiyorlar, buna cesaret 

edemiyenler de haber almak için onların etrafında dört dönüyorlardı (KAA/64). 

İnceden inceye  

Reis bey pek sevdiği ve gönülden benimsediği mesleği yüzünden cezayı 

suçludan ayrı düşünemez, suça katılmaları inceden inceye tartmadan yapamazdı 

(KAA52). 

ayr. bk. YB / 175 



 

 102

İnce eleyip sık dokumak  

Ali Yusuf bütün bunları ince eleyip sık dokuduktan ve geceler boyu 

düşündükten sonra kararını verdi. Kaderini Paşa’nın ve çevresinin kaderine bağlamıştı. 

Yüzde yüz kendini düşünerek hareket ettiği halde, vardığı bu karardan bir gurur ve 

şeref payı da çıkardı. Üstelik buna bütün samimiyeti ile inanıyordu (Fİ/131). 

Reis bey çıkıp gittikten sonra, kendi kendini nasıl sımsıkı bağladığını düpedüz 

ve korkarak sezdi. Onun için asıl zor olanı da yanıldığını anlayacak bilgiden yoksun 

oluşu idi. Tam bir iyiniyetle inanışlarını ele alıyor, ince eleyip sık dokuyor, amma bir 

türlü “Yanılmışım” diyemiyordu (KA/184). 

İpe sapa gelmemek  

Bu büyük fırsatı, bu büyük şansı züppeliklere, boş kuruntulara ipe sapa gelmez 

kaprislere kemirtmeyecekti. Bu devlet kuşunu sansarlara yoldurtmayacaktı (İR/51). 

İpin ucunu kaçırmak  

Korktuğu başına gelmiş ve o koskoca Nahit Bey… daha doğrusu iri ve çarpık 

burunlu… çenesi de öyle Nahit Bey ipin ucunu kaçırarak dillere destan olmuştu 

(İR/159). 

“İnat etme Hacı bey” dedim. Sesim ters çıktı galiba.  

“Edersem ne olur? Diye dik dik baktı. ipin ucunu kaçırmıştım, artık elimde 

değildi. Kucağımdaki filintayı oynatarak:  

“Fena olur, iş o zaman zora dökülür” dedim (KA/137). 

İpsiz sapsız  

- Pöh, diye burun kıvırdı eczacı; öyle de olsa, Kenan bey fırkayı kurmaya 

kalkıştı mı, baldırı çıplaklardan, ayaktakımından, ipsiz sapsızlardan, kaybedecek bir 

şeyleri olmayanlardan başkasını bulamaz (YB/47). 

İpten kazıktan kurtulmuş  

Kuvvayı Seyyare ne bir ne bir fırka ne de bir kuvve-i muntazama haline 

sokulabilir. Hele hele kat’iyen parçalanamaz. Adamalrımız size göre serserilerdir. 

Gerçekten de aralarında ipten kazıktan kurtulmuş veya kaçmış olanlar vardır 

(KA/329). 

İster istemez  



 

 103

Kuvâyı Milliye ister istemez bir ordu halini alacak, Heyet-i Temsiliye de aynı 

zorla hükümetleşecekti, başarıya ulaşmaları, hatta yaşamaları buna bağlıydı (KA/302). 

Vali Cemal Bey memlekette büyük kaynama istidatları ve devlette bölünmelere 

mahkûmiyet görüyor, tuttuğu makam yüzünden de ister istemez önemli bir rol alacağını 

kuvvetle kestiriyordu(KA/60). 

ayr. bk. 138; KAA/100, 131 

İş çatallamak  

Hoca sordu:  

- Hayırdır inşallah? 

Doktorun bulunduğu yer iyice kuytuydu.  

- Bir pusula… Candarma kumandanı yolladı. 

- Doğru yürü, merdiven başında bekle, ben geliyorum.  

Hoca pencereyi indirdi, doktor da dönüp kapıyı sürmeledikten sonra Hoca’nın 

dediğini yaptı. 

Filintasını çıkarıp eline almıştı. Merdivenin altında, gölge tarafta duruyor. 

- Hoca Allah vere de kalpağımdan şüphelenmese. O zaman iş çatallaşır, diye 

düşünüyordu (KA/123). 

İş görmek  

- Hoca ne diyor doktor bey? 

- Nuh diyor, peygamber demiyor. 

- Vay namussuz…  

- Sövme… Büyük adam o. Nasıl olsa yola gelecek.  

- Hoca mı yola gelecek? 

- Ne sandın. Bir mum koy bu lâfıma Salih. Hoca hepimizden çok iş görecek 

(KA/129). 

Çolak’a göre Çerkez Etem çok daha kuvvetli idi ve Küçük Ağa’nın belli 

etmeden iş görmesine çok daha elverişli idi, ama Çolak, Çerkes Etem’den 

pireleniyordu; çünkü Yüzbaşı Nazım olsun, Hamdi olsun, Doktor olsun, herkes son 
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zamanlarda Etem Bey ile kardeşlerinden kuşkulu ve hoşnutsuzlukla bahseder 

olmuşlardı. Küçük Ağa bunu öğrenince:  

- Öyleyse biz oraya başvuracağız, dedi (KA/314). 

ayr. bk. 169; KAA/105; YB/30 

İş işten geçmek  

“Nasıl tahmin edebilirdim efendim? Bana sizi tevkif etmeyi düşündüğünü söyler 

söylemez uyandım, ama iş işten geçmişti. Başıma bir nöbetçi diktikten sonra bırakıp 

gitti.” (Fİ/93). 

Reis bey yaptığı yanlışı anlar gibi oldu. Fakat iş işten geçmişti, yeniden 

başlamak gerekiyordu(KA/196). 

ayr. bk. İR / 28; YB/135; Y/49, 68 

İşin içinden çıkmak (sıyrılmak)  

Onlar hele bir de kendi bildikleri, tuttukları yolun daha verimli olduğuna 

inanıyorlarsa işin içinden çıkmak büsbütün güçleşecekti (KA/303). 

Küçük Ağa yakaladığı bu gerçekten hem üzüntü duyuyordu, hem de 

korkuyordu. Tevfik beye acıyor, fakat onu saran ve ihtiraslara sebep olan gururundan 

korkuyordu. Bu gurur, işte en sonunda “inceldiği yerden kopsun” der çıkardı işin 

içinden (KA/326). 

ayr. bk. 313; KAA/80 

İş sarpa sarmak  

- Bana soracak olursan onlar köyleri, kentleri bilmek… beklim de, ayıklamak 

isterler.  

 Belkim demeden önce epey duraklamıştı; bu sefer de o baktı Rahmi’ye, “ne 

dersin?” diye… “olmaz öyle şey” demesini ister gibi: 

Rahmi bunu anladı; ama amcasının beklediği sözü veya bir benzerini söylemedi. 

Aksine, düşündükçe iş sarpa sarıyordu (YB/153). 

İşten (bile) değil  

Küçük Ağa dinliyor, fakat başka şeyler düşünüyordu. Salih’in izine düşerlerse 

kendini tanımaları işten değildi. O zaman ne olacaktı? (KA/302). 

İş tutmak  
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- Haa!... Ağalığın da aklından, bileğinden geliyor demek! 

- Estağfurullah… Bileğimiz de, yüreğimiz de iş tutar birazcık. 

- Onu öğreniriz. Senin adın? Senin de mi bileğin iş tutar? 

- Beni adım Salih. Buraya da çolaklığımla zevklensinler diye gelmedik 

(KA/297-298). 

İyiden iyiye  

Nahit, gene de, az işitilen kahkahalardan birini koyverdi: Tatlı, çünkü candan. 

Bırakıverdi kendini bir çocuk oyununa: 

- Çalgıcılar da mı? Gel… Ona da peki: 

“Gel” demişti. Böyle uçarı samimileşmeler, otuzyedi yaşına rağmen, onu iyiden 

iyiye utandırdı (İR/114). 

Selâm sabahın biçimi de değişmiş, görmezlikten gelmeler iyiden iyiye 

çoğalmıştı. Kasabada rüzgârlar ne kadar sert esiyorsa, sinir havası da o kadar sert ve 

birbirine zıd iki tansiyonda idi (KA/212). 

ayr. bk. 67, 101, 216; KAA/39 

İzine düşmek  

Küçük Ağa dinliyor, fakat başka şeyler düşünüyordu. Salih’in izine düşerlerse 

kendini tanımaları işten değildi. O zaman ne olacaktı? (KA/302). 

Kabına (kocağına) sığmamak  

Salih’e gelince, Salih şimdi sanki on-oniki yaşlarında ve Harman yerinde 

akranları arasında tertiplenen bir güneş turnuvasında, bir yarışmada idi. Heyecanlı, 

neşeli, kabına sığmayacak kadar sabırsız ve kuvvetli buluyordu kendini (KA/94). 

Küçük Hacı kabına sığmıyor, kızgınlıktan ve kızgınlığı kadar da aczinden 

deliye dönüyordu. Mesele ortaya atılıp da herkes bir cümle bulmak için kafa yorarken:  

Elhamdülillah, dedi. Daha ölmedik; çocuğumuzun eli silâh tutar. Sonuna kadar 

çarpışırız namussuzlarla. Bu da bir şehadettir (KA/172). 

Kabak (birinin) başına (başında) patlamak  

Son zamanlarda geçim sıkıntısından kurtulmuştu: Elinde kepçe, ibiş 

bozuntusunu kovalıyor, konağın sahibi tarafından suçüstü yakalanıyorlar, kabak kendi 

başında patlıyor, kovuluyordu (İR/39). 
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Şehzadebaşı’ndaki tulûat tiyatrolarından birine girmişti. Bolulu aşçı rolüne 

çıkıyor ve elinde kepçe İbiş’i kovalıyordu. Her akşam, her akşam. Ve her akşam efendi 

suçüstü yakalıyor, İbiş –sözümona- tatlı kurnazlığı ile paçayı sıyırıyor, kabak onun 

başında patlıyordu, sepetleniyordu (İR/24). 

Kabuğuna çekilmek  

Nahit içinde beliren öfke, hattâ –belki de- kinin, kimbilir kaçıncı defa, 

kabuğuna çekilverdiğini hissetti (İR/156). 

İstanbul çoktan kabuğuna çekilmişti. Ama Şehzadebaşı’nın Çinili Fırın 

pastahanesi ile caminin alt köşesi arasında kalan iki yüz, ikiyüz elli metrelik kesiminde 

bir şenlik bir kıyamettir gidiyordu (İR/89). 

ayr. bk. YB / 37 

Kadir gecesi doğmuş  

Rahmi artık bunu anlamış; “Gelinime Allah’ın yardımı gerekecek ya, dâmadım 

Kadir gecesi doğanlardan biri olacak… mutlaka” demeye başlamıştır (YB/21). 

Kafa (zihin) yormak  

Fakat Haziran gazetelerinde köşeye bucağa sıkışmış, mini mini, yorumu veya 

açıklaması olmayan öyle haberler çıkıyordu ki, ihtiyarlar, yeni yeni söz hakkı edinmeye 

başlayan delikanlılar ve gaziler her birinin üzerinde saatlerce çene ve kafa yoruyorlardı 

(KA/56). 

Dava ne Etem bey davâsı, ne de İsmet Paşa davâsıdır. Ben kendi hesabıma bir 

saat düşündüm, sabaha kadar da kafa yoracağım. Kararımı ondan sonra veririm 

(KAA/98). 

ayr. bk. KA / 172 

Kafası işlemek  

- Ee, Küçük Ağa, sen kafası işleyen, her işin girdisini çıktısını düşünen bir 

adamsın, de bakalım; bu hale göre biz nidek? Şunu da deyeyim. Bi şeyler yapıp etmek 

isteriz, çünkü bunun gerektiğine inanırız. De bakalım (KA/334). 

Bunları sana dert dökmek için anlatmam. O da var ya asıl kastım şu: Ağalarımın 

hepsi de senden eski. Gücenme, doğrusu bu; hepsine de senden çok güvenirim. Ama 

onların yiğitliklerinden, mertliklerinden, sadâkatlarından başka bir şeyleri yok. Kafaları 

yalnız dövüşte işler (KAA/109). 

ayr. bk. 108; KA/351 
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Kafasına koymak  

Dinleyin, dedi, bu işin gizli kapaklı hiçbir yanı kalmadı. Bu İsmet Paşa belikli 

kafasına iyice koymuş, ille bizi pençesine düşürmek ister (KA/328). 

Salih ertesi sabah çivi gibiydi ve kafasına koyduğu iş için fırsat aramaya 

başladı. Öğle yemeğinden sonra da Küçük Ağayı odasında yalnız otururken yakaladı 

(KA/311). 

ayr. bk. KAA / 80 

Kalbini kırmak  

Bir gün Salim’in kahvesinde Hacı Yusuf’a:  

“ Hayrola Hacı bey, canın pek sıkkın?...” demişlerdi. Gerçekten de adamın 

suratından düşen bin parça olacak gibiydi. Puflaya puflaya: 

“ Sormam heç… bizim köroğlunun kalbini fena kırdım. Ortada fol yok yumurta 

yoktu yahu!...” demişti (KA/169). 

Kaleminden kan damlamak  

Sevliyordu Yarın’ı. Bambaşka sebeplerle ve bambaşka şekilde de olsa, savcı 

gibi, o da tiksiniyordu bu gazeteden. Daha doğrusu, Rahmi, o yanda, bu yanda 

“kaleminden kan damlayan” kavgacı yazarları sevmiyordu (YB/137). 

Kan ağlamak  

Aynı saatlarda orada, Sakarya’da dağ gibi yiğitler devriliyor, nice analar kan 

ağlıyor, nice kanıayaklılar dul, nice saçı bitmedik yetim düşüyordu (Fİ/26). 

Garb Cephesi Kumandanlığının bu gaafil, bu kaatil niyeti bir yığın vatan 

toprağının kaybına bir sürü İslâm köy ve kentinin yakılıp yıkılmasına, ümmet-i 

Muhammed’in yeniden kan ağlamasına mâl oldu. Lânet ki, yüzlerce, binlerce 

lânet!...(KAA/118). 

Kan dökmek  

Bir taraftan efeler beşiği gider, bir tarafta Osmanlı pınarı gider, bir tarafta Rum 

çeteleri, bir tarafta Ermeni çeteleri kan, kan, kan, boyuna kan döker, köy basar, kent 

basar; öbür tarafta hepsine karşı ve daima “Yavaş, yavaş!” (KA/161). 

Kan kardeşi  
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Her şeye, bütün güzelliklere ve ileriliklere lâyık olduğu halde bu durumda 

bulunan Türkiye ve bütün Türkiyeliler, din kardeşleri, kan kardeşleri kurtulacak, 

yamru yumru mekteplerin, pis hastanelerin, izbe gibi evlerin yerini pırıl pırılları 

alacaktı (Fİ/105). 

- Korkacak çekinecek hiçbir şey yok. Hepimiz de din ve kan kardeşiyiz. Bir-

birimize yardım etmek, hatadan korunmak boynumuzun borcudur. Bunun için de ilkin 

açık açık konuşmalıyız (KA/276). 

Kan kusmak  

Pehlivan Akşehir bölgesini kısa zamanda haraca bağladı, halka kan kusturdu ve 

Kuvâyı Milliyenin küçük birliklerine baskınlar yaptı, korku salan adını bu baskınları 

büyüten taraftarları sayesinde büsbütün büyüttü, mühimsetti (KA/272). 

Kan ter içinde  

Şimdi Nahit dur dinek bilmeden, ufacık el arabasıyla, gece demiyor, gündüz 

demiyor, İbiş’i ortaya çıkaracak kumları, çakılları, kireçleri, tuğlaları, demirleri 

taşıyordu. Harıl harıl. Kan ter içinde. Ama Vedia’nın verdiğine paralel bir mutlulukla 

(İR/47). 

Küçük Ağa kan ter içinde ve eli ayağı buz kesilmiş, ferden düşmüş bir halde 

uyandığı zaman sabah ezanına daha bir buçuk, iki saat vardı (KAA/141). 

Kana susamak  

Evet, düşmanın kana susamış saldırışlarına karşı payitahtın bir şey yaptığı 

yoktu, yapabileceği de umulamayacak gibiydi. Evet, Kuvâyi Milliye düşmana karşı 

hazırlanıyor, eşkiyaları tepelemeye çalışıyor, tepeliyordu da…. (KA/132). 

Dağa çıkışı değilse bile, dağda kalışı, o hayat ve adamlarla silâh silâha gelişi, bu 

çatışmada da kan dökücü, kana susamış biri olup çıkması yaratılışından değil, işte o 

korku ile o güvensizliktendi (KA/197). 

Kanı sıcak  

Bu yeni gelenler büyük bir çoğunlukla becerikli, oturup kalkmasını, sözü 

sohbeti bilen, kanı sıcak, tatlı insanlardı (Fİ/197). 

Cuma akşamı köye gelince oda da toplananlara ağırbaşlı bir gururla: 
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“İstanbul’lu Hoca efendi hazretlerini dinledim” demiş ve daha da büyüterek 

hükmünü söylemişti: “Çok büyük adam çok, bildiğin gibi değel. Büyük şeyler 

deyverdi. Biz de kanı sıcak, bi de kanı sıcak… Sorma gayri” (KA/249). 

Kapı komşusu  

Halkın büyük denebilecek bir kısmı kararını vermişti. Fakat beride sallantılı 

yığınlar vardı, aldatılanlar, Kuvvâyı Milliyeye karşı bir ikinci cephe açabilecek olanlar 

vardı. Ve bu korkunç ikinci cephenin unsurları yer yer kapı komşu olarak yaşıyor, hatta 

bazen kırk yıllık çatıların altında bile bir araya gelebiliyordu (KA/167). 

Kapana düşmek  

Sazlı’dakiler bu iki günü kapana düşmüş arslanlar gibi geçirdiler. Kimse 

yerinde duramıyor, yerli yersiz herkes homurdanıyor. En çok söyledikleri de 

İstanbul’lu Hoca idi (KA/241). 

Kapanın elinde kalmak  

Herkes Murad’ı kapmaya çalışıyor, Murad da kapanın elinde kalacağa 

benziyordu. Sabretmekten başka çare yoktu (Y/62). 

Kara çalmak (sürmek)  

Onlara çıkıp da, asıl sebep, kör olası sebep şu ters hürriyet anlayışı, şu hürriyetin 

de Avrupa gibi ilim gibi, fen gibi, sömürülüşüdür, ters anlaşılmasıdır, millete ışık 

tutacakların  bu konulara aldatılışıdır deseydiniz belki de size, mesela Muallim Naci 

efendiye yaptıkları gibi, sürmeyecekleri kara kalmazdı (KAA/63). 

Karda gezip izini belli etmemek  

Sekmeyen ilkelerden birincisi, oyuncularıyla ilgilenmemek ve özel hayatlarını 

karıştırmamaktı. Yeter ki edebsizlik, ahlâksızlık etmesinler. Karda yürüyüp izini belli 

etmeyen onu ilgilendirmezdi elbette, “Bir polis hafiyeliği eksik” derdi (İR/114). 

Karın ağrısı  

Pontus mu Pontus mu, ne karın ağrısı ise bu lânetleme hayalin peşine düşüp 

devlet hakkını, çocukluk arkadaşlığının, hemşeriliğin tuz ekmek hakkını çiğneyen 

Niko’larla hesaplaşmak istiyor, bunun içine yanıp tutuşuyordu (KA/289). 

ayr. bk. 290 

Karınca kararınca  
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Çünkü herkes kendi çapında yararlı olacak, herkes karınca karınca bir başarı 

yararlığına ve başarısını en önemli yarar ve başarı sayacaktı (KA/302). 

Bunların aralarında bir tane de Mehmet Âkif vardı. Fakat bunların hepsine de, 

karınca kararınca, birer Mehmet Âkif’tiler. Belki de ikinci Mehmet Âkif işte böylece 

bu yüzden doğuyor, bütün yurt havasına yayılan erkek iradenin, durdurulamaz 

mücadele azminin, hayati hiçe saydıran vatan, istiklal ve hürriyet aşkının toplandığı 

pota oluyordu (KA/142). 

ayr. bk. 152; KAA/23 

Karşı çıkmak  

Sesi yeniden pesleşti: 

- Vali beye gelince, meğer o asılmaktan korkarmış. Demek ki içinde bir şeyler 

yatarmış. Buradaki isyanı bastırmışım. Yozgat’taki belâyı tepelemişim, Ankara’dan 

geçip yeni bir gazâya gideceğim. Etem bey Memiş efendi mi be? Dört bin atlı ve eroğlu 

er yüreği demek Etem bey. Herif bunu bilmiyor bile, zahmet edip karşıcı çıkmadı 

(KAA/106). 

Karşı durmak  

O zamana kadar hiçbir şey anlayamayan, hiçbir şey duymayan Emine birden-

bire vahşileşti, yırtıcı bir hâl aldı. Tepindi bağırdı, anasına, şaşılacak bir öfke ile karşı 

durdu(KAA/69). 

Kaş göz etmek  

Sofrada dürterek veya kaş göze ederek uyarmalar, özellikte de sözle müdâhale 

kesinlikle yasaktır; bunun içinde bütün tartışmalar varabileceği yere varır; bütün inanç, 

fikir, kişilik iddiaları ve bunlara dayanan arka hesaplar kendi kaderlerini kendileri 

çizmiş olur (YB/203). 

Kaş ile göz, gerisi (kalanı, artanı, dahası) söz  

Sanki onun için söylemişlerdi; kaş ile göz, gerisi söz diye: Gözler bâdem 

biçimi… iri, iri… ışığa karşı durdu mu, menekşe, alacakaranlıkta kara ve “kudiretten 

sürmeli”. Kara kaşlar da pırıl pırıl (YB/105). 

Kazık kalmak (çakmak) (dünyaya)  

Hepsi de gülüşürken ortaya söylendi: 
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- Yalan ha!... Benimki zevklenmek… Yoksa benim mezerime bir  kürek toprak 

atmadan göçmez o.  

Hacı Yusuf can-ı gönülden: 

- Allah göstermesin, dedi. 

- Sen olacağına bak Hacım, kazık çakacak değiliz ya… (KA/145). 

Kellesi koltuğunda olmak (kelleyi koltuğa olmak)  

Bu adamlar aylardır ve aylardır kelle koltukta yaşıyor düşmana karşı, iç 

ayaklanmalara karşı Etem beyden aldıkları emirler çerçevesinde gözlerini kırpmadan 

dövüşüyorlardı (KAA/90). 

Kendi payıma  

Küçük Ağa kararını vermişti; oyuna gelmeyi uygun buldu.: 

- Yoo. Doğrusun. Tam onu demek istedim. Lâkin sırf kendi payıma. Peki bu işi 

nasıl yapacaksanız? (KAA/99). 

Kendine gelmek  

Küçük Ağa kan ter içinde ve eli ayağı buz kesilmiş, ferden düşmüş bir halde 

uyandığı zaman sabah ezanına daha bir buçuk, iki saat vardı. Teri kuruyup kânun 

sabahının serinliği bütün vücudunu diken diken ederken kendine gelir gibi oldu ve 

gördüğü rüyayı düşünmeden mırıldandı (KAA/143). 

Ali Emmi, doktorun dediği gibi, biraz kendine gelir gibi olmuştu. Yutkuna 

yutkuna konuşmaya çalıştı. Sesi ağlayacakmış gibi titriyor, çok kısık çıkıyordu 

(KAA/52). 

Kendini bulmak  

Papaz, gürültü ve taşkınlığı kolayca bastırdıktan sonra, deminkinin tamamen 

aksine, yumuşak bir sesle sordu: 

“ Neden? Lütfen izah edin Kirye Vasili?...” 

Vasili artık kendini bulmuştu: 

“ Çünkü bu doğru değildir. Biz Osmanlıyız” (KA/86). 
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Reis beyin verdiği iç sarsıntısı da, bu çerçeve içinde öncekilerden çok sürdü, 

ama geçti gitti… Hoca kendini bulduğu zaman yapacağı konuşma için daha kuvvetli, 

daha istekli idi (KA/185). 

ayr. bk. KAA / 128) 

Kendini kaybetmek  

Beşinci günün ikindisine doğru kendini tamamen kaybetti. Yetmiş küsür yılın 

dertleriyle, mutlulukları ile, harpleri, darpları ve hastalıkları ile savaşa gelmiş bulunan 

beden son irade direnişini de yitirmiş, pes ediyordu artık (KAA/65). 

Keyfi kaçmak  

Yalnız içerdeki konuşmalarda keyfi yeniden kaçtı. Zira onun, aralarına katılmak 

için duyduğu istek ne kadar kuvvetli ise, berikilerin de Salih’in Akşehir’de kalırsa daha 

çok faydalı olacağına inanışları o kadar kat’i idi (KA/160). 

Kıçı kırık  

- Utan len Hafızın oğlu utan. Koca Memâlik-i Osmaniye senden beter oldu, bin 

beter oldu. Kıçı kırık İtalyan askeri gelmiş tâ Akşehir’e dayanmış da Hafızın oğlu 

kolundan budundan konuşur (KA/40). 

Bu devir önünde de âciz mi kalınacaktı? 

“Kıçı kırık İtalyan askeri tâ Akşehir’e dayandı da…” 

Harp bitti, yenildik demişlerdi. 

Yenilmek?... Ne idi yenilmek?... (KA/45). 

Kılı kırk yarmak  

Yol boyunca görüp işittiklerinden işinin hiç de zor olmayacağını anlamıştı. 

Tehlike ise, her zaman olduğu gibi, karar verdikten sonra düşünmediği şeydi. Onu 

karardan önce hesaplar, ama kılı kırk yararcasına hesaplardı (Fİ/59). 

Belki de bir dakika bile değil… ama Rahmi daha başka şeyler de düşünebiliyor; 

meselâ, kendisini, onlarca defa çoğalmış Hilmi beylerin, Naki beylerin arasında, bir 

cümle için kılı kırk yararken ve bütün konular için inceden inceye ölçüp biçerken 

düşünüyor (YB/175). 

Kılını (bile) kıpırdatmamak (oynatmamak)  
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Artık kötü karşılanacak, kulp takılacak tek tutum bu isteği geri çevirmekten 

ibaret kalıyordu; çünkü o zaman cümle şu olacaktı: “Milletin malını, canını, namusunu 

kurtarmak için kılını bile kıpırdatmadı…” (KA/180). 

Kırklara karışmak  

Dışarıda, özel hayatında yapmadığı şeyi çoktandır Meclis’de yapıyor ve 

mebuslara da, Ankara’yı dolduruveren ve bir görünüp bir kırklara karışan, sonra 

yeniden ortaya çıkan “bey” lere “beyefendi”lere de, artık, asıl karakterlerini yakalamak, 

kafalarının içini okuyabilmek hırsıyla bakıyordu (KA/9). 

Kısmeti ayağına (kadar) gelmek   

O her zaman olduğu gibi, burada da nişancılığını cafcaflı, şatafatlı, çarpıcı bir 

şekilde göstermek istiyordu. Bundan vazgeçmeye niyeti de yoktu. Derken kısmet 

ayağına geldi, Halil’in sabırsızlığı ve kıskançlığını yenemeyişi sahneyi Salih’in 

istediğinden de âla hazırladı (KA/306). 

Kıyameti (-leri) koparmak  

Kuvvayı Seyyare’nin başarılarına karşı büyük bir vefâkarlık gösteren, asıl 

zararlısı, bir ölüm kalım savaşının çağını kavrayamayan bu insanlar Etem Beyin gadre 

uğramış bir insan küskünlüğünden kıyametler koparacak kadar üzgünlük duyuyorlardı 

(KA/337). 

Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle (işit, anla)  

Bununla beraber, o ikindi sonrası, yazıhânesindeki toplantı ile yetinmedi; arka 

arkaya üç gece, değişik gruplarla ikisi şafak sökünceye kadar süren toplantılar yaptı. Bu 

üçüncü de Belediye Başkanı adayları Rüstem’in, en hızlı iki yakınıyla birlikte 

bulunmasını sağladı ve sana söylüyorum kızım, sen işit gelinim üslûbu ile konuştu 

(YB/187). 

Kitaba uydurmak  

Bir düzine insanın bulunduğu masada fısıltılar, gülüşler, çatal, kaşık, bardak 

sesleri kesiliverdi. Müfettiş bey güldü… ama babacan gülüşü değildi bu; tam tersine, 

işini kitaba uydurmuşların güveni vardı onda (YB/142). 

Kokusunu almak  

Bunlara elverişli durumların kokusunu hemencecik alıyor, sinekten yağ 

çıkartmasını biliyordu. Üstelik, çevrilen dolaplardan da zedelenmeksizin sıyrılmasını 

beceren bir o oluyordu (Fİ/40). 

Kolu kanadı kırılmak  
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Şimdi artık Salih’ten beter veya Salih’den bir parça iyi bir şey yoktu, tıpkı Salih 

gibi bir şey vardı. Tıpkı Salih gibi kolu kanadı kırılmış, dünyası yıkılmış bir şey. Adı 

ne idi bunun? (KA/53). 

Hurrem kocasına doğru giderken, atavik başıboşluğunun peşine düşüp de 

aradığını bulamadığı için tekrar sahibine dönen evcilleştirilmiş bir karaca kadar 

çökkündü. Ve, doktorda hemen görmeye başladığı değişikliklerle büsbütün ümitsizleşti; 

kolu kanadı kırık öfkelerle ne yapacağını bilemez hale geldi (Y/93). 

Konu komşu  

Her evden; eltilerden, görümcelerdin, yengelerden, ahretliklerden, 

kardeşliklerden, konu komşudan bilgi kırıntıları, haber döküntüleri toplanıyor, sonra da 

bunlar hep birlikte veya teker teker işleniyor, ortaya bir kanaviçe çıkartılıyordu 

(YB/167). 

Kozunu oynamak  

Doktor fısıltıya benzeyen yumuşak bir sesle: 

- Fakat Hoca efendi biz Zât-ı Şahâne’ye karşı değiliz ki… dedi ve kapıya doğru 

iki adım attıktan sonra asıl kozunu oynadı (KA/127). 

Doktor en kuvvetli kozunu oynamış. Yapabileceği etkinin en çoğunu yaptığını, 

mırıltı ve kımıldanmalardan anladı, bu yüzden de Hoca’nın cevabı ne olursa olsun, 

üzerine gitmemeye karar verdi (KA/102). 

Kök söktürmek  

Şubat İstanbul’a kök söktürerek geçti. Yaşlılara göre yirmi yıldır böyle kış 

olmamıştı. Kar günlerce yağdı, diz boyunu buldu. Arada bir güneş açıyor, fakat 

lodostan haber çıkmıyordu (İR/200). 

Köküne kibrit suyu dökmek  

Bunlar herkesin yanında, herkes gibi, sevinir görünseler de, yalnız kaldılar mı, 

bombadan veya kurşundan kurtulan kendileri imişçesine titriyorlardı. Ve belki de değil, 

muhakkak ilk iş o türün köküne kibrit suyu dökmek olacaktı (Fİ/207). 

Köprüleri atmak  

Ama gece de bütün köprüleri atmadı. Paşa birgün önce Başkomutanlık 

yetkilerini Meclis’den devralmış ve cepheye gitmişti (Fİ/56). 

Körü körüne  
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Hayır, buna sebep bugün içinde bulunduğu durum değil, memleketinin durumu 

değildi. Sebep İstanbul’lu Hoca’nın va’zı değil, İstanbul’lu Hoca’nın gammazlığı ve 

ona kananlar, körükörüne aldananlar değildi (KA/118). 

- Adam gibi konuşsalar ya. Dediklerimi çürütsünler. Benim gözlerimi onlarınki 

gibi hırs bürümemiş. Körükörüne inat etmem ben… mankafa da değilim, deneni 

anlarım; ikna etsinler beni, İsmet’in de, İsmet’ten beterinin de emirberi olalım 

(KAA/108). 

ayr. bk. YB / 137 

Köşe bucak  

Türkiye’nin hakikî sözcüleri de bunun üzerinde mükemmel bir şekilde 

duruyorlardı. Köşe, bucak halkı bile Rusya’nın oynamaya hazırladığı oyunu 

Ankara’daki zoraki politikacıların çoğundan iyi öğrenmişti (Fİ/131). 

Kâh sigaranın ateşine dalıp gidiyor, kâh gözlerini onlardan kaçırarak köşe 

bucakta dolaştırıyordu. Birdenbire soruverdi: 

“ Ali Yusuf için ne diyorsunuz? (Fİ/85). 

ayr. bk. İR / 30; YB/74; Y/147 

Kucak açmak  

Bu durumda asıl düşmanımızın Yunan değil, Ankara olduğu ortadaydı işte. 

Ankara’ya arka çıkmak, Osmanlıya vurmak oluyordu. Moskof’a gelince, o eski 

defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı (Fİ/72). 

Rusya’nın onlarla ve bütün sömürülmüş uluslarla ilgisi ancak ve ancak bir an 

önce kalkınmaları için olacaktı. Uluslar arası kardeşlik ve eşitlik ilân ediliyor, hakikî 

barışın yolu ve gereği gösteriliyordu. Rusya, bütün dünyaya kucak açmıştı (Fİ/124). 

Kul köle olmak  

Tam bir Osmanlı efendisiydi o. Açıkça söylememiş ama, Şeyh Rıza Efendi 

hazretleri kendi gözleriyle görmüş, Padişahımız, Halifemiz efendimiz hazretlerinin 

fermanını hamilmiş. Zât-ı şâhâne için çalışırmış. Bunu söylemediği halde adı da, itibarı 

da bütün civara yayılmış. O millete kul köle, millet onun bir dediğini iki etmez. Durum 

bu! (Fİ/73). 

Kulak asmamak  
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Size karşı gelmekle onların üzerindeki hâkimiyetinin çok sarsılacağını, buna 

mukabil, sizin gibi âlim ve fâdıl bir zata inkıyadın itibarını tezyide medar olacağını pek 

iyi bilir. İhtarınıza kulak asmadığı takdirde ise, Akşehir’i tehdit eden tehlike 

ağırlaşacak değildir; bu tehlike zaten olabileceği vahamette mevcuttur (KA/180). 

Kulağını açmak  

Küçük Ağa, Pehlivan, gelen adamlarıyla çıkıp gittikten sonra hemen samanlığa 

indi ve:  

- Şimdi kulağınızı iyi açın, diye söze başladı (KA/347). 

Kulak kabartmak  

Derken dışardan davul sesleri gelmeye başladı. Bir adam var kuvvetiyle 

bağırarak bir şeyler söylüyor, fakat henüz yeteri kadar yakınında olmadığı için ne 

dediği anlaşılmıyordu. Cemaatin çoğu namazını bozarak kulak kabarttı (Fİ/91). 

Gece korkunç derecede ayaz idi. Gökyüzü bulutsuzdu, koyu lacivert renkteydi, 

yıldızlar donmuş gibi görünüyordu. Ay yoktu. Titreye titreye yirmi dakika kadar 

beklediler. Nihayet nefeslerini tutup kulak kabarttılar. Şehir tarafından nal sesleri 

geliyordu. Biraz sonra karaltılar fark ettiler (KA/348). 

Kulak kesilmek  

Başta Ali emmi ile Küçük Hacı olmak üzere bütün arkadaşları dizleri üzerine 

dikilip sırf kulak kesilirken Reis bey ile Yüzbaşı ve Doktoru ateş basıverdi (KA/223). 

Kulak misafiri olmak  

Halbuki, çok değil, ancak yarım saat kadar sonra, Hükümet Konağı’nın 

yanındaki büyük tavlada atlar tımar edilirken, Çolak, Küçük Ağa ile bitişik kaderlerini 

altüst edecek bir konuşmaya kulak misafiri oluyordu. Evet, burayı seçmeleri belki de 

dünyanın en hayırlı işi olmuştu (KA/314). 

Kulak vermek  

Kanaatlerinizde fazla ısrar etmeyiniz ve hakikatı bir parça da mukabil iddialarda 

arayınız. Siz, Hoca efendi, Çakırsaraylı’dan bin kere daha tehlikeli ve tahripkâr 

olabilirsiniz… oluyorsunuz da… Çünkü ondan bin defa daha akıllı, onbin defa daha 

bilgilisiniz. Evinize fazla kapanıyor, kulağınızı bir tek sese veriyorsunuz. Mantık ve 

muhakemeniz hep aynı çemberin içinde gelişiyor (KA/183). 

Kulağına çalınmak  
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Karda yürüyüp izini belli etmeyen onu ilgilendirmezdi elbette, “Bir polis 

hafiyeliği eksik” derdi. Ama kulağına çalındı, o da söylentinin doğru olduğunu anladı 

mı, yallah; güle güle… git ekmek paranı o yolda kazan (İR/144). 

Kulaktan kulağa  

Bu mısralar ağızdan ağza, kulaktan kulağa bütün Türkiye’ye; yaralı aslanlar 

ülkesine yayılırdı. Türkiye binbir yankılar dağı olmuştu (Fİ/133). 

Evlerin üstünde kara bulutlar dolaşmaktadır; çünkü kadınlar çeşitli yörelerde… 

en çarpıcı da, İzmir’de olup bitenleri bilmektedir. Bu bilgiler de kulaktan kulağa 

dolaşa dolaşa geldiği için, kendiliğinden abarmaktadır (YB/167). 

Kulaklarını tıkamak (bir şeye)  

Para oluk gibi akıyordu. Nihat’e. Onu pintilikte değil akılılca tutsalardı birkaç 

yıl içinde yalnız kendilerinin değil çocuklarının da geleceklerini kurtarmış olurlardı. 

Ama Nahit “mini mini kedi yavrularına” imkanı yok omuz çeviremiyor, kulak 

tıkayamıyordu (İR/28). 

Kulp takmak  

Bunda da çekinilecek bir şey yoktu. Artık kötü karşılanacak, kulp takılacak tek 

tutum bu isteği geri çevirmekten ibaret kalıyordu; çünkü o zaman cümle şu olacaktı: 

“Milletin malını, canını, namusunu kurtarmak için kılını bile kıpırdatmadı…” 

(KA/180). 

Kum gibi kaynamak  

İstanbul’un bu eşi görülmedik düşüş, sefalet ve açlık denizinin şurasında 

burasında, mini mini, ama dünyanın en ünlü eğlence şehirlerine taş çıkaran, her çeşit 

içkinin su gibi aktığı, bütün yiyeceklerin sebil olduğu, kadınların kum gibi kaynadığı 

adacıklar belirmişti (Fİ/53). 

Kuyruğunu kıstırmak  

Tabanca hâlâ elinde idi ama, unuttuğu içindi bu galiba. Kuyruğunu kıstırıp 

çıktım. Nerdeyse elini öpecektim (KA/138). 

Kül yutmak  

Rahmi de ancak o zaman ve ancak; 

- Düşünmek eyidir be emmi, derken gülebildi. Ekledi de: Mâdem bi karara 

varamıyoruz: 
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Ama amcasının kül yutmayacağını bal gibi biliyordu. Nitekim, Rıza efendi 

soruyu bulmakta güçlük çekmedi: 

- Eyi, eyi… lâfa boğma da, sen bana şunu de: Dayım, “ayrılayın” deseydi sen ne 

deyecektin? (YB/95). 

Külah kapmak  

Türkiye’nin yoklukları, sefaletleri ve hayatî İhtiyaçları. Ama onların bunu 

umursadıkları yoktu. Bütün meseleleri bir külah kapmaktan, keselerini doldurmaktan 

ibaretti (Fİ/202). 

Bunlar Devlet-i Osaniye’nin ve Muhammed ümmetinin kaderi üzerine kumar 

oynuyorlar. Meydanı boş sanıp külah kapma sevdasına düşüyorlar ve halâs yoluna 

kaya dikiyorlar (KA/104). 

Küplere binmek  

Tevfik Bey bunu öğrenince küplere bindi ve İbrahim Beye “arabanı çek git” 

diye haber gönderdi. Sonunda da Simav ve dolaylarını âdeta istilâ etti, oralarda da 

dilediği gibi harekete başladı (KA/327). 

Tel çerçeveli gözlükler birdenbire Salih’e çevrildi: 

- Töbe de sen de len! 

Ses tıpkı babasının küplere bindiği zamandaki sesi gibi idi. Salih ezilerek 

ağzından kaçırdı: 

- Töbe… (KA/40). 

ayr. bk. 41 

Lâf atmak  

Çalışmaların ilk günlerinde Nahit’in odada, Zehra’nın karşısında oynarken 

gördüğü Hermine gitmiş, yerine kazık gibi bir kızcağız gelmişti. Çalgıcılardan ve üç 

beş meslekdaşından bu kadar utanan ve katılaşan biri uğuldayan, ıslık çalan, lâf atan, 

pis pis gülen kalabalığın karşısında ne olmazdı? (İR/52). 

ayr. bk.  99 

Lâf (söz) dinlemek  

Ali emmi: 



 

 119

- Sen laf dinle de al onu, dedi.  

- Neyi? 

- Benim eşeği işte (KA/155). 

Lâf etmek  

Bozgunla biten o anlatılmaz maceranın döküntüleri sılasına kavuşan bu silâh 

arkadaşlarına vagonların pencerelerinden donuk donuk bakıyorlardı. Ne gülen, ne el 

sallayan, nede bir çift lâf eden oldu (KA/11). 

Ama, bir yanda da, meselâ “Gönülsüzlerin Haydar bey de aralarında imiş len… 

Hani bizim doktor bey vardı ya, işte o “veya” Çaylıların Mustafa da onlara katılmış, 

duydun mu? Çavuşmuş o len… Tosun gibiydi maşallah” gibi laflar da ediliyordu 

(KA/78). 

Lâf olsun diye  

“ Ali Yusuf için ne diyorsunuz?” 

Hüseyin Avni anlamamış gibiydi: 

“ Nasıl yâni?” 

“ Hiç… Lâf olsun diye sordum galiba” (Fİ/85). 

Sık sık anlatırdı; birgün, çok değil Darülbedâyi’e başvurmadan birkaç gün önce, 

arkadaşları, meyhanede lâf olsun diye, “Sen artist ol Sadi, artist” demişler, o da çıkıp 

gelmişti Tepebaşı’na (İR/35). 

ayr. bk. 45, KA/207, 236, 289; KAA/128; YB/97; Y/16, 91 

Lâfa tutmak (birini)  

- Hadi ordan, dedi Güldâni işveli bir umursamazlıkla; bilirim ben senin 

merâmını: Lâfa tutacan beni ki, cızbızlar kömür olsun da, bağırıp çağıracak esbah bi 

sebep bul (YB/104). 

Lafı mı olur?  

- Bir kolun lafı mı olur? Afyonlu bir çavuş başını bıraktı da döndü 

memleketine. Daha neler var… Harp bu (KA/18). 

- Yapma be Küçük Ağa. Suçu bize yükleme. Eskiden böyle konuşmazdın ki 

sen? Tenezzül buyurduktan sonra bizim için fedakârlığın lafı mı olur (KA/338). 
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Lâmı cimi yok  

Ve, Rahmi’nin, “Eyvah” demesine kalmadı, kalabalık, kapının sekiz, on metre 

ilerisine dizilen jandarmalara abanmaya başladı: Arkadakiler yükleniyor, öndekiler de, 

çâresiz, namlulara ve dipçiklere doğru sürükleniyordu. Beş on kişi devrilecek, ama 

sonunda, lâmı cimi yok, kalabalık Kaymakamla Mahmud’a ulaşacaktı (YB/195). 

Merak sarmak (sardırmak)  

- Onlar şimdi nizamiyeye merak saldılar. Eh, görüyon işte… Bizim de sakonun 

iki kolunu dolduracak, mavzer tutacak halimiz yok. Bizi tek kolla kabullenecek birini 

aradık (KA/298). 

Meydan okumak  

Gene aynı saatlerda, yıllardır unutulan yiğit türküler, efe türküler, kadere 

meydan okuyan türküler, şen ve çapkın türküler, taşıdıkları çeşit çeşit gönül esintileri 

ile milyonlarca uykuyu ve rüyayı boşu boşuna zorlayıp duruyordu (Fİ/26). 

Hatice bekliyordu… Bir şeylerin, kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği, 

göremeyeceği bir şeylerin gelmesini bekler gibi. Belki nerede bulunduğunu da 

unutmuştu ve Nahit’i görmüyordu artık. Dudakları birdenbire bir başka şekilde aralandı 

ve gerildi. Gözleri kinli kinli baktı. Kinli… Veya meydan okuyuşun öylesine kinli 

demekten başka söz bulunamazdı (İR/78). 

ayr. bk. KA / 103, 126, 180, 181, 204, 275; KAA/93, 97; YB/41, 194; Y/10, 

156. 

Meydan vermemek (bırakmamak)  

Ve şuhluğunu tamamlayan minicik bir felsefe de yaptı: 

- Oysa, kadın dediğin suçsuzken kıskançlığa aldırmaz; olsa olsa soğur 

kıskanandan. 

İkinci bir gülüşle de tamamladı: 

- Suçlu ikin de kıskançlığa meydan vermez (Y/58). 

ayr. bk. Y / 132 
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Meydanı boş bulmak  

Şükrüye, olaylara ve insanlara ibr baba kızın bile ne kadar başka açılardan 

baktıklarını, nasıl bağdaşamaz şekilde duygulandıklarını görüyor, büsbütün 

ümitsizleşiyordu. Pencereden dışarıya, hiç bir şey görmeden uzun uzun baktıktan sonra, 

mırıldandı: 

- Sizin yüzünüzden oldu. Her şeyi yüzüstü bırakıverdiniz. Oda meydanı boş 

buldu (Y/165). 

Mide bulandırmak  

Hüseyin Avni ile Âkif ve arkadaşları iyice bunalmışlardı. Avni Bey’in dikkatini 

en çok çeken ve midesini bulandıran nokta, İstanbul’un iddia edilen bu ihanetine 

inananlar arasında Ali Yusuf gibi Paşa’ya yakın insanların bulunuşu idi. Bu yüzden de 

istemeye istemeye, acaba? diye geçiriyordu aklından (Fİ/183). 

Mim koymak  

Delikanlı kısa bir duraklamadan sonra cevap verdi: 

“ Bana Kaman Çavuş derler. Kamanlıyım. Adım da Kâzım oğlu İsmail. 

Polatlı’daki İkmâl taburundayım. Beni oradan alıp Ali Yusuf Bey’in emrine verdiler.” 

Akif işte bu cevaba mim koymuştu (Fİ/71). 

Sonra koca bir sacın içinde nar gibi koyun geldi, saz başladı, türküler söylendi. 

Fakat Hurşit hep öyle donuk kaldı. Çakırsaraylı da buna mim koydu, onun ötekilerden 

biriyle baş başa kalmasını ustaca önledi (KA/200). 

ayr. bk. 129; YB/97 

Muradına ermek  

Ne o? Bir pervâne kadar değer taşımayan bir can kurtuldu, pervâneyi yakan 

mumu gül okşayışına döndüren iktidar ateşi muradına erdi, Muineddin köpeği devleti 

kemik yaptı (Fİ/57). 

Mürüvetini görmek  

“Bir ayağımız çukurda sayılır. Böyle olunca da insan, “Ah kızımın mürüvetini 

bir görsem” diyor. Varlıklıyım çok şükür. Kızım da, Allah nazardan esirgesin, ayın 

öndördü gibi…” (İR/97). 
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Nabzını yoklamak  

Gazi, belki de, yalnız kişilerin değerlerini, anlayışlarını ve karakterlerini 

öğrenmek isteğiyle sınırlı kalmıyor, asıl önemlisi, milletinin sesini işitmek, nabzını 

yoklamak, meselelerini ve durumunu kaynaktan öğrenmek istiyordu (YB/178). 

Ne Mal (meta) olduğunu bilmek  

Cemaat hafifçe dalgalandı, Hoca’nın eli yine sakalına uzandı, fakat hemen 

dizinin üzerine, ötekinin yanına döndü. Doktor vakit bırakmadan devam etti: 

- Bunların ne mal olduklarını, ne için birleştiklerini, ne yapıp ne ettiklerini 

biliyoruz. İddialarının bâtıl oluşunu ispat edebiliriz (KA/100). 

Ne oldum delisi  

Hatice buna inanmadığı için girişti o akıl almaz oyuna. Kocasına fırsatlar 

hazırlıyor, onu Ankara’nın yerden bitme, köksüz, ilkesiz sosyetesinde fazlaca bulunan 

uçarı, ne oldum delisi kadınlara itiyordu (İR/194). 

Ne olur ne olmaz  

Köprüye gelmişlerdi. 

- Hadi Salih, ben çayın kıyısından gideyim, ne olur ne olmaz, dediğimi unutma. 

Ali emmiye gider, doktor beyle Yüzbaşı Hamdi’nin selâmını getirdim dersin. O sana ne 

yapacağını söyler. Çok iyi ettin bana geldiğine. Gel helâlleşelim (KA/129). 

- Bakın, bana kalırsa bu işi topluca yapmamalı ve ne olur ne olmaz, Etem beye; 

biz bu işi bırakıyoruz demeli. Çift çubuk, karı kız bekliyor demeli. Ne dersiniz? 

(KAA/100). 

ayr. bk. KA / 242; KAA/53,100 

Nefes nefese  

Derken ustası Hamdi geldi. İyice şişmanlamıştı. Şişmanda ihtiyarlık şirin bir şey 

olurdu, fakat Hamdi usta koca bir konak harabesi gibi bir şeydi artık. Zor yürüyordu, 

nefes nefese idi, çöküp gitmişti (KA/37). 

Nefesi kesilmek  

Nefesi kesilmiş gibi sustu. Fakat sigarasını pek rahat içiyordu. Kahvede çıt 

yoktu: Ali emmi aynı sesle yeniden konuştu: 

- Senin ağan nerde? Şuna bak, bildin mi? Yemenici Mustafa Ali… oğlu da gitti, 

kardeşi de gitti (KA/41). 
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Notunu vermek  

KIZ –minimini kedi yavrusu- belki de kendisini iyice görmesi ve notunu 

vermesi için susuyordu (İR/72). 

Numara yapmak  

“Hatice ne yapacaktı acaba?” 

Düşünmeden yapamıyordu. Yakalıyıverdi: Endişeli idi de. Aynaya döndü, 

eğildi, kendine bir numara yaptı, oralı görünmeden kaşlarını, bıyıklarını kontrol etti, 

gülümsedi. Ama gene de yapamadı: 

“Maşallah İbiş efendi… Bakıyorum horozlardan falan korkmuyorsun…” 

(İR/95). 

O Gün bugün  

- Yüzbaşım, bizim Salih adında bir arkadaşımız vardı, sağ kolu sakat, yüzü 

yaralı bir yiğitti. Buraya kendisiyle haber yollamıştık. O gün, bugün ses çıkmadı. 

Acaba bilir misiniz nerelerdedir? (KAA/125). 

Oflayıp Puflamak  

İlk defa oflayıp pufladı, ilk defa elleri arkasında kenetlenmiş olarak evinin 

sofasını bir aşağı, bir yukarı arşınlayıp durdu (KA/79). 

Ok yaydan çıkmak  

Zar atılmış, ok yaydan fırlamıştı. Şimdi ona kalan daima ve bütün saniyelerinde 

uyanık olmaktı, tetikte olmaktı. Yunan cepheden bir bakıma da onun için, onun 

hesabına sökülüp atılacak… Ve Yunan, bir başka bakıma da kendisi olacaktı… 

(Fİ/168). 

Kürsüdeki müfettiş bey olacak gibiydi. Masadaki yüzler de, Rahmi’nin gülüşü 

de değişti. Ama ok yaydan çıkmıştı ve bunu isteyen de kendisi idi; sesini bile bile ve 

başarıyla donuklaştırdı (YB/143). 

ayr. bk. Y / 173 

Oldu bittiye getirmek  

Pehlivan artık kasabanın kaymakamı, hâkimi, zaptiye kumandanı, kısacası her 

şeyi idi. Son gelen haberlere bakılırsa Reis beyle Ali emmiyi hapse attırmış, asmaya 

karar vermişti. Bu iş çoktan olacakmış bile, fakat müftü ile etrafındakiler, aradaki 
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düşmanlığa rağmen bu cineyete bir türlü razı olmuyorlarmış. Fakat bunda kasaba 

halkının tesiri de büyükmüş. Kısaca idamlar her an bir oldu bittiye gelebilirmiş 

(KA/272). 

Olan biten  

Herkes ondan bir şeyler öğrenmek istiyor, fakat konuşmalar Akşehir’de olup 

bitenlerin anlatılmasından ibaret kalıyordu (KA/64). 

- Küçük Ağa şimdi benden çoluğuna çocuğuna dair haber bekler. Ayrıca da son 

olup bitenlerden sonra Çerkes Tevfik beyin elinden canını kurtarabilir mi, kurtaramaz 

mı, Allah bilir (KAA/35). 

ayr. bk. 72; KA / 23, 72 

Omuz omuza  

Saflar omuz omuza kurulmuştu. Secdeye vardıkları zaman aralarında iki üç 

parmak ya kalıyor, ya kalmıyordu. Cemaat taşmış avluyu da doldurmuştu. Arkalardaki 

bir sütunun dibine sığınan Salih, selâm verirken iki sağ önde, kalpak giymiş doktor 

Haydar beyi gördü ve dudaklarını aralayıp dilini oynattı:  

“ Hayırlısı…” (KA/91). 

Omuz silkmek  

- Ne bileyim ben?... omuzlarını silkmişti. Seferberlik dediler. Sancâk-ı Şerif 

açıldı dediler, hadi askere dediler, biz de gittik. Padişahım çok yaşa diye bağırdık 

(KA/39). 

Omuz vermek  

Başa güreşen politika ve iş adamlarının hemen hepsini haraca bağlamıştı. O da 

bunların hepsi için çalıştı; ama aynı zamanda hepsinin aleyhine de çalıştı. Ne zaman 

karşıya geçeceğini, yumruğu ne zaman çakacağını da, ne zaman omuz vereceğini de 

biliyordu (Fİ/41). 

Bir takım çıkar grupları, şuurlu veya şuursuz, teşkilâtlanmış olarak veya değil, 

iktidar düşkünlerinin arasından en uygununu buluyor, ona omuz veriyor ve koltuğa 

oturuyorlardı (Fİ/115). 

Ortada fol yok yumurta yok  

Birgün Salim’in kahvesinde Hacı Yusuf’a: 
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“Hayrola Hacı bey, canın pek sıkkın?...” demişlerdi. Gerçekten de adamın 

suratından düşen bin parça olacak gibiydi. Puflaya puflaya: 

“Sorman heç… bizim Köroğlunun kalbini fena kırdım. Ortada da fol yok 

yumurta yoktu yahu!...” demişti (KA/169). 

Ortaya çıkmak  

Ali Yusuf bu konuda da ölçülü olmasını bildi, hiçbir zaman ortaya çıkmadı, 

şunun veya bunun aleyhinde söylenebilecekleri başkalarına söyletti (Fİ/208). 

İşte bu Çerkes Etem bey hangi korkunç bataklığa, nasıl bir kötülükle 

sürüklenmişti de farkında bile olamıyordu? Fakat hüznün gölgelendiği korkunç soru, 

çabalamalarına rağmen, sıksık göğsünü estiri estiriveriyordu: Tevfik beyi karşıda 

tutarak yapılan planlar, kurulan umutlar Etem bey ortaya çıktıktan sonra göz önünde 

cılızlaşıyor, cılızlaşıyor, çocuk oyunları gibi görünüyordu (KAA/81). 

Ortaya koymak  

Nitekim, işte Türkiye’nin bağımsızlığı uğruna ve barışı bir an önce 

gerçekleştirmek isteği ile halkının ve ülkesinin hakkını ortaya koymaktan 

çekinmiyordu (Fİ/124). 

Hele herkesin canla başla, ama gerçek mânada canla başla, canını başını ortaya 

koyarak çalıştığı çok yönlü bir davâda bu sarsıntıyı her an beklemek gerekirdi 

(KA/302). 

ayr. bk. KAA / 93 

Oyun oynamak (birine)  

“ İngiliz kumandanını vurmamış olsaydın seni kat’iyen affetmezdim. Fakat 

haberin olsun; sana göz kulak olmaları için tembihatta bulunacağım. Tehlikeli adamsın 

sen. Ancak aklını başına toplarsan, oyun oynamaya kalkışmazsan yaşayabilirsin; bunu 

böylece bil. Hadi şimdi” (Fİ/150). 

Aralık ayında mucizeye benzeyen bir mâvilik içinde ve güneşin vuruşuyla beyaz 

ihtişamı büsbütün Murad Dağı’nın eteklerinde bir milletin kaderiyle yakından ilgili bir 

oyun oynamıştı (KAA/122). 

ayr. bk. Fİ / 16, 131; İR/12 

Oyuna gelmek (uğramak)  
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Uzun uzun düşünmelerine rağmen gideremedikleri bu endişe tek karara 

zorluyordu. Oyuna gelmiş görünmek, böylece zaman kazanmak, hattâ Moskova’nın 

yardımını sağlamak (Fİ/118). 

Gürcü asıl Küçük Ağa’nın üzerinde durmak isterdi. Fakat Pehlivan’la Topal’ın 

başına gelenleri ve Tevfik beyin onu nasıl sevdiğini biliyordu. Kendisi de bir ters 

oyuna gelebilirdi (KAA/104). 

ayr. bk. 99 

Ödü kopmak  

Bu arada Salih’in içi içini yiyordu; zehir gibi bir kararsızlıktı bu: anlatmalı 

mıydı? Hem anlatmaktan korkuyor, hem de Reis bey; bize müsaade diye ayağa 

kalkıverecek diye ödü kopuyordu. Sonunda kendini tutamadı ve söz istediğini anlatmak 

için kesik kesik öksürdü (KAA/30). 

Ödü patlamak (kopmak)  

- Ali emmi, hişt… 

- Kimsin len?... 

Bayağı korkmuştu. 

- Ben Salih, Ali emmi. 

- Çatla emi… Ödümü kopardın pis çolak (KA/154). 

Ölçüp biçmek  

Tane tane konuşuyordu, ama sesi kararlı idi. Bütün söylediklerini çok daha 

önceden ve geceler süren ölçüp biçmeler sonunda, delillerini bir bir bularak tesbit etmiş 

gibiydi (Fİ/63). 

Mırıldanmıştı. Sesini duydu. Ölüm isteği, ölüme sığınış artık şuur planındaydı. 

Gene dalgındı, ama artık ölçüp biçiyor, ölümü makûl, güzel ve kurtarıcı görüyordu 

(Fİ/216). 

ayr. bk. 20;KA/34, 93, 138; YB/25, 175 

Ölmek var dönmek yok  

- Dinleyin, dedi; bu işin gizli kapaklı hiçbir yanı kalmadı. Bu İsmet Paşa belli ki 

kafasına iyice koymuş, ille bizi pençesine düşürmek ister. Ankara da onu tutar. Maksadı 

ağabeyimi başçavuş, beni çavuş, sizleri ise birer onbaşı yapıp çırak çıkarmak. Amma bu 

maksadına eremeyecek, ölmek var, dönmek yok (KA/328). 
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Ölüm kalım meselesi  

Bugün her konuda, hattâ herkesi bir çerçeve içinde ilgilendiren ölüm kalım 

meselesinde bile patlak veren ikilikler, üçlükler, Reis beye göre, işte o tutmaların 

zehirli meyveleri idi (KAA/63). 

Önünü Ardını Düşünmemek  

Buna karşılık Sadi’nin ille başka bir hava çalan bir kafa ve gönül yapısı vardı. 

Dur, dinek bilmezdi. Gözü karaydı. Önünü ardını düşünmeden en iyi şartları bırakır, 

çeker giderdi (İR/35). 

Öpüp başına koymak  

“Aklın ermez senin… Al şu altınları. Dahiliye Nazırı hazretlerinin mektubuna 

da öpüp başına koy ve sus, ötesine karışma” demişti. Ama ötesinin ne olacağını kendisi 

de pek bilmiyordu (Fİ/152). 

Öteberi  

Fakat Avni Bey hâdisenin üzerinde düşünmek için fazla vakit bulamadı, aynı 

gece gelen bir manga asker onu da alıp götürdü. Yanına herhangi bir şey almasına, 

bunun için oyalanmasına ve evinin ötesine berisine bakmasına izin vermediler 

(Fİ/205). 

- Konuş be Salih.  

Salih ona bir defa daha donuk donuk baktı. Cevap veremedi. Niko artık ona 

boyun eğmiyordu. Gri gözlerini kaçırmadan: 

- Anana da İtalyanlardan öteberi götürürdüm… (KA/14). 

ayr. bk. YB / 124 

Paçasını kaptırmak  

- Son dedik işte sana. Varma üstüme gaari. Güldâne’nin üstüne müstüne vardığı 

yoktu zaten; ama Rahmi paçasını kaptırmıştı bir kere… didiniyor, çabalıyor, bir türlü 

kurtaramıyordu (YB/160). 

Paçayı kurtarmak  

Yunan Ankara kapılarındaydı ve –onlar oradalar ve her şeylerini oraya 

bağlamışlar ya- Ankara’da bir takım insanlar için dünyanın sonu oluyor can kavgasının, 

paçayı kurtarma endişesinin depreşmesine yetiyordu (Fİ/8). 
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Komünizmin beynelmilelciliğini Rusya’daki kızıl iktidar daha paçasını kurtarır 

kurtarmaz, milletleri sömürge haline getirmek için kullanılacak bir koz yapmış, içerde 

ve eski uyrukları içinde de despotlukların en koyusunu, en kanlısını kurmaya girişmişti 

(Fİ/181). 

ayr. bk. 122 

Papaza (gâvura) kızıp oruç (perhiz) bozmak (yemek)  

Salim koltuk değneğine abanmış onu seyrediyordu. Tatlı bir gülümseyişle:  

- Len Salih, harp gördün, darb gördün ya hep eskisi gibi inatçısın. Papaza kızıp 

oruç bozmanın âlemi var mı? Üstelik haklı da Ali emmi (KA/41). 

Patlak vermek  

Bugün her konuda, hatta herkesi bir çerçeve içinde ilgilendiren olüm kalım 

meselesinde bile patlak veriveren ikilikler, üçlükler, Reis beye göre, işte o tutumların 

zehirli meyveleri idi. Ve bugün tekerlek kırılmıştı (KAA / 63). 

Pes etmek  

Beşinci günün ikindisine doğru kendini tamamen kaybetti. Yetmiş küsur yılın 

dertleriyle, mutlulukları ile, harpleri, darpları ve hastalıkları ile savaşa gelmiş bulunan 

beden son irade direnişini de yitirmiş, pes ediyordu artık (KAA/65). 

Kısacası, Rıza efendi, pes etmek şöyle dursun, hiçbir fırsatı kaçırmıyor, taşı 

gediğine koyuveriyordu: 

- Parasını el alır, dumanını yel alır, zifiri de sana kâr kalır (YB/51). 

ayr. bk. YB / 44; Y/11 

Peş peşe  

Haklıydı Rahmi: Halk Fıkrası mûtemetleri… mâliye… kazanç ve müsakkafât 

vergileri… kopulan alışkanlıkların bıraktığı… patlamak için bir delik arayıp öfkeler… 

akıl erdirilemeyen ve peş peşe gelen yenilerin diken diken tedirginlikleri… 

aranamadıkları… çünkü aranma kapıları sağır olduğu için baş kaldıraya aşeren haklar 

(YB/189). 

Peşine takılmak  

Salih kafasını şöyle bir yokladı. Tamamen yabancıydı bu ses. Adamın peşine 

takıldı. Bir kapıdan çıktılar (KA/112). 
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Peşini bırakmamak  

Doktor 

- Yoo, dedi, binelim. Hadi eyvallah Rıza, Salih’i sevindirmeye çalış oğlum.  

Yarın da göz kulak ol, o değilden peşini bırakma (KA/135). 

Pey sürmek  

Dinle: Sana teşekkür etmeyeceğim; çünkü bilmediğimiz, düşünemediğimiz 

şeyler değil söylediklerin. Ne zaman ki sen ve senin gibiler ilk dönüme pey sürdünüz, 

bizler dalaverenin içine tükürdük (Fİ/200). 

Ev, bodrumu, tavan arası ve iki katıyla tam bir konak yavrusudur. Onu, kasaba 

eşrafının en ileri geleni, kendisine karşı pey sürecek kimsenin çıkmayacağına inanan 

Güdük Hacı olmak istemişti (YB/24). 

Pılıyı pırtıyı toplamak  

- Evet, Zehra hanımefendi; durum bu. Tiyatrosundan umduklarını 

bulamayacağını biliyorum. Fakat Çivi Kıralına veya Aktanlar’ın oğluna benzemeyeceği 

de muhakkak. Bu sefer bambaşka bir piyes oynayacağız. Bunu anlamayan pılısını 

pırtısını toplar ve gider (Y/57). 

Pisi pisine  

Bir kere bu adam cephe kumandanlığın yapacak evsafta değil, adamlarını 

düşmana kırdırır. Ben bunu anladım. Saniyen benim adamlarım nizâmiyede işe 

yaramazlar, akılları da, gönülleri de yatmaz buna. Zorlasan ya pisipisine ölür giderler, 

ya bozgun çıkarır, ya da bırakır, kaçıp giderler (KAA/107). 

İçindeki bu kaçak psikolojisine sinirlendi. Bir şeyler yapmalıydı. Bu durumda 

çekinmemeli, engellerin ve tereddütlerle korkuların üstüne yürümeli idi. Neden ölümü 

göze alarak burada kalmıştı? Pisi pisine sıkışmak, kuyruğa kaptırmak için mi? 

(KAA/91). 

Post kavgası  

Mesele açıktır arkadaşlar: Bu herifler çayı görmeden paçayı sıvadılar, her şey 

olup bitmiş, zafer kazanılmış gibi post kavgasına düştüler (KAA/87). 

Punduna getirmek  
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“Amca”nın cömertçe verdiği… ve gönderdiği harçlıklara hiç dokunmamış, 

üstelik onları sermaye gibi kullanmış, kat kat arttırmıştı. Üst sınıflardaki öğrenciler ona 

artık Yasef diyorlar veya doğrudan doğruya “Yahudi” diye çağırıyorlardı. Yusuf ise 

punduna getirip getirip onları da tırtıklıyordu... (Fİ/37).  

Pusu kurmak  

Nahit başını kaldırdı. Tamam; kız alacağını almıştı, yürüdü, mantosunu kayanın 

üstünden çekti, giyindi. Ama ağır ağır. O kayanın ardında, bu akşam İbiş’e-Nahit’e- ve 

dost bildiği, ama küçük hanımını elinden çekip alacak olan beyzadeye haydutlar pusu 

kuracaklardı (İR/79). 

Pusuya düşürmek  

Onu yine bir sabah, tepeler yeni yeni pembeleşirken, sokaklar daha alaca 

karanlıkken Abdil Ağa gördü. Doğrusu, bu bir rastlama değil, pusuya düşürme idi 

(KA/107). 

Küçük Ağa bu hatırlayışla burun kıvırır gibi güldü. Yıldırım bile, o nurlu kudret 

bile düzen’e, devlet’e “son” olmamıştı. Etem bey bu plânda ne değer taşıyabilirdi? 

Etem bey pusuya düşürülse veya bir meydan savaşında sarılıp esir edilse ne olacaktı? 

Her şey bitecek miydi? (KAA/115). 

Püf noktası  

İzmir’e getirdiği düşünce ve planlardan, bıçakla kesilmişcesine koptu. Ulvi 

Cihat’tan kolayca kaptığı püf noktalarına dayanarak tütün ve pamuk piyasasında 

çalışmak için yeni bir düzen kurdu (Fİ/44). 

Rahmet okumak  

Bu sefer de Nahit tutamadı kendini: 

- Adam… insan; o zaman da yıkılıveriyor insan.  

- Evet. Düşman size o. 

- Düşman mı? Hadi canım sende… 

- Öyle geldi bana. 

- Gelmiştir…. Elbette…. Öyle bir sahneden sonra insan babası da olsa ağzına 

geleni söyler. Rahmet okuyacak değildi ya (İR/70). 

Rahmet okutmak (falan filâna)  
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Kafaların içinde Çakırsaraylı’lara, Timurlenk ve Hülâgû ordularına bin kere 

rahmet okutturacak, Haçlılara taş çıkartacak bir korkunçluk taşıyan canavar 

sürülerinin fantastik saldırışları canlanmıştı (KA/223). 

Çerkez Ethem ve onun kardeşi Tevfik bey bunların en zorlusu, en çetini olarak 

kalacak mıydı? Yoksa bambaşka kozları, büsbütün kancık silâhları olan ve yanında, yan 

yana göründükleri halde Etem’e rahmet okutturacak kadar gaddarlaşabilen vurma 

fırsatını orospuca kullananlara mı karşılaşacaktı? (KAA/73). 

Rest çekmek  

Elbette. İnsanlar zannetiğiniz kadar mühim değildir, Hüseyin bey. Değmezler. 

Hele korkulacak hiçbir şeyleri yoktur. Zulümleri sadece korkaklara, aşırı saygılılaradır. 

Girin aralarına. Gemi arslanıdır hepsi de: Çekin restinizi, mutlaka kazanacaksınız (Y 

/241). 

Rol oynamak  

Bunun için, Ankara eğer bu tarihî dönemeçte şerefli bir rol oynamak ve halkını 

Batı sömürgecilerinden kurtarmak istiyorsa, bunun tek çıkar yolu, tek desteği olan Rus 

halkının dostluğunu elde etmek niyetinde ise, sosyalizmi benimsemeli, en azından 

sosyalist akıma şans tanımalı, müsamaha göstermeli, Türkiye sosyalistleri ile Rus 

halkının temas ve işbirliğini hiçbir şekilde engellememelidir (Fİ/111). 

Düşünenler kabul etmek zorunda idiler ki, asıl üzerinde durulacak mesele Etem 

ihtilafını ortaya çıkaran tutum, anlayış ve inanışların gelişme şansı ile mâhiyetleri idi. 

Bu şansın, bu mâhiyetin bir hayat savaşına giren vatanın savaş boyunca ve savaş 

sonrası kaderinde oynayacağı roldü (KAA/123). 

Ruhunu teslim etmek  

Doktor böyle düşünmenin çok geniş çapta hata olduğunu çok sonraları 

anlayacak, bunun için at sırtlarında işte böyle kilometreler kilometreler aşması aynı 

kilometreleri karda, ayazda, kıraçta, güneşte, yağmurda, çamurda yaya geçmesi, kurşun 

sağnağı altında deli gibi bir tümsek arayanları görmesi, yalınayaklı kızların, gök ekin 

gibi delikanlıların gözleri önünde “Allah” diyerek ruh teslim edişine şahit olması 

gerekti (KA/140). 

Rüyasında görse hayra yormamak  
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Ben ona, ancak en kötü ihtimali düşünmezse ve buna göre tertibat almazsa 

budala derim… Ki, bunu da rüyada görsem hayra yormam; daha çok endişelenirim 

(Fİ/87). 

Ve düşünüyordu: Sırf Sadi mesleğine kırılmasın, Tanrı’nın emanet ettiklerini 

paslandırmasın, küflendirmesin diye, Neclâ’ya karşı boynu bükük kalmasın diye, işte 

burada, Nuran Tiyatrosu’nda ne piyesler oynatmış, Sadi’ye ne roller vermişti. Sadi o 

rolleri rüyasında görse hayra yormazdı ((İR/218). 

Sabır taşı  

“ Seveceğim de, bu kadar genç ve eline fırsat geçer geçmez avına bir atamca 

gibi dalan, pençeleyiveren bir insanda, dişi geçmeyince sabırtaşını çatlatan bu 

bekleyişler… hâttâ, özür dilerim… bu katlanışlar ve eğilip bükülmeler beni 

korkutuyor” (Fİ/50). 

Saçı bitmedik yetim  

Aynı saatlarda orada, Sakarya’da dağ gibi yiğitler devriliyor, nice analar kan 

ağlıyor, nice kanıayaklılar dul, nice saçı bitmedik yetim düşüyordu (Fİ/26). 

Ve her şehidin ardında Şekspir’ini, Korney’ini bulamayacak bir facia, yürekler 

parçalayıcı bir facia yatacaktı. Yavuklular, sözlüler, saçı bitmedik yavrular, ak sakallar, 

apak saçlar… ve gözyaşları… kırık gönüller… (KA/165). 

Saçını süpürge etmek  

Bir bakıma da lâftı bunlar. Bütün mesele Nahit’i tiyatro perdesinin ardından 

çekip almaktı. Başka bir şey değil, Nahit tiyatroyu bırakıverseydi, Vedia belki de kuru 

soğanın başına yumruğu indirip dünyanın en nefis yemeğini yermiş gibi doyuracaktı 

karnını. Saçını süpürge edecekti evine. Tek Nahit de dünyayı eviyle sınırlasın (İR/29). 

Sarpa Sarmak (iş)  

Yüzbaşı Nazım bir ara: “Acaba kötü mü yaptık?” diye düşündü. Fakat böylesi 

daha iyiydi. Yerin kulağı var derler. Ne olur ne olmaz, duyulabilir, bu yüzden de hem iş 

güçleşir, hem de sarpa sarabilirdi (KA/242). 

Selâmı sabahı kesmek  

Demin söyledim işte; inatlaşmalar, hasetler, hırslar, tiksindiriyor beni. Fırkacılık 

dediğin de daha bir azdıracak bunları… görürüz. Bilirim ben insanları. Şimdiden 

selamı, sabahı kesenler var (YB/72). 

Senli benli olmak  
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Tam dört yıl ölümle burun buruna yaşayan, içli dışlı, senli benli olan, buna da 

çocuk denecek yaşta başlayan Yüzbaşı, İstanbul’lu Hoca’yı yere serilmiş düşündükçe 

zıvanadan çıkacak gibi oluyordu (KA/241). 

Ses çıkarmamak  

“ Ülen bu herifin neresi manda? Domuz domuz” dedirtiyordu. Bir defasında 

kalktı ayağına su döktürmek istedi. Salih; şunu gelir, bunu götürlere pek ses 

çıkarmamıştı, ama iş buraya gelince: 

- Dur da Recep’i çağırayım ağa, dedi... (KA/305). 

Ses seda çıkmamak  

Birden bire Salih’i hatırladı: Salih’den niçin bir haber çıkmamıştı? Halbuki 

tekrar tekrar tembih etmiş, yollarda oyalanmamasını ve bir sebeple gecikecek olursa 

mutlaka, mutlaka haber göndermesini söylemiş, söz de almıştı. Fakat, işte Salih’den ses 

seda çıkmıyordu (KAA/86). 

Sıkboğaz etmek  

Niko ile beş on arkadaşı hemen yola çıktılar. Ancak, hani bir manifaturacı Vasil 

var ya? İşte o mugayir kaldı. Yazık herifi sıkboğaz edivereceklerdi. İyi direndi, doğrusu 

bu ya (KA/114). 

Sıkıntı çekmek  

Hoca şöyle bir baktı ve: 

“Hepsi tamam” diye düşündü. Reis bey dahil, Kör Hüseyin’in bütün saydıkları 

mescidde idi. Epey fazlası vardı, fakat bir tane bile noksan yoktu. Namazı tamamlamak 

için biraz sıkıntı çekti (KA/176). 

Sırasına getirmek  

Odadakiler “Tamam” diye mırıldandı. Doktor: 

- Bir de, dedi. Sırasına getirip şunu söyleyin: Akşehir bize müzahir olursa 

civardaki eşkıyalar, derhal temizlenecektir. Halkın temayülü de bizedir, eşrafın 

göstereceği anlayışsızlığın vebâli büyük olacaktır (KA/116). 

Sırtı (arkası) yere gelmemek (birinin)  

- Yürekli ol Salih’im, yürekli. İmânını yitirme. Allah’a dayan ki sırtın yere 

gelmesin. Bak bakayın etrafına! Hadi bak… Önce bana bak istersen. Bi ayağı çukurda 

Ali emmi… ne tutar beni ayakta? (KA/41). 

Sırt çevirmek  
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O kuruntuya sımsıkı sarılmak ve gerçeklere sırt çevirmek, toplumun isteklerini 

hiçe saymak! Malı olduğu çevrenin değer ölçülerini umursamamak! Bunları yaparken 

kendi kendisini inkâr bahtsızlığına düşmüştü (Y/46). 

Osmanlı ruhu idi bu… Bu mucizeler pınarı idi, bitmez tükenmez iman, 

yaratıcılık ve kudret pınarı idi. Asıl felâket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine 

taş tıkamak değil de ne olurdu? (KA/133). 

Silip süpürmek  

Uzun, akıl almayacak kadar uzun dakikaların ördüğü, o yıllar boyunca süren, 

her biri bir başkasına aitmiş sanılan yıllar boyunca süren zaman, yani harp, insanlardan 

ayrılamaz dedikleri taraflarından çoğunu silip süpürüp götürmüştü (KA/139). 

Sinekten yağ çıkarmak  

Acayip, çünkü, şimdiye kadar görmedikleri ve kırk yıllık gazetecilerde bile 

rastlanmayacak biçimde, beklenmedik işlere, şantajlara ve kastı açık yalan haberlere 

yatkındı. Bunlara elverişli durumların kokusunu hemencecik alıyor, sinekten yağ 

çıkartmasını biliyordu (Fİ/40). 

Sineye çekmek  

Halil heyecanlı ve sinirliydi, öfkesini belli etmemeye çalışıyordu ama elinden 

gelmiyordu. Tevfik Bey olmasaydı bu işi yarıda bırakmanın yolunu bulur, hiç değilse 

“cambaz mı oynuyor ülen” diye dağıtırdı kalabalığı. Şimdi sineye çekmekten başka 

çare yoktu (KA/307). 

Deminde söyledim: Haydin din ayrılıklarını, kan ayrılıklarını sineye çekelim… 

ama kel Hüseyin neden bize düşman oldu? Çorapsızın Mûcip neden bizi görünce 

yolunu değiştirir? Ve neden bir yığın Müslüman Türk bizi artık işgâl ordusundan da 

beter görür? (KAA/59). 

ayr. bk. Y / 120 

Soluğu kesilmek  

Feragatın, kahramanlığın ve hayatı hiçe sayışın da bir sınırı, artık işe 

yaramadığı, elinin kolunun düştüğü bir nokta vardı: En eşkin atın bile an olur soluğu 

kesilir, en kuvvetli nefer bile bir yokuşta, bir yükle stop ederdi (Fİ/169). 

Son kozunu oynamak  



 

 135

Gerçekten de Çakır, otun kendisini korumak için köşeye sıkıştırılmış bir kedinin 

kurtulma ve kendini koruma içgüdüsüyle son kozunu oynayabileceğinden çekinir 

gibiydi (Fİ/160). 

Evdeki konuşmada istemediği şeyler olur veya olacak gibi görünürse, son 

kozunu oynar, heyeti dilediği gibi suçlar, iddialarına da Hüseyin Sâlim’i şahit 

gösterirdi (Fİ/90). 

ayr. bk. KAA / 97 

Söz açmak (bir şeyden)  

Kaçmayı düşünmemişti bile; çünkü, böyle bir niyeti yoktu. Hattâ tabancaya 

sarılmadan bir iki dakika önce birisi çıkıp da böyle bir şeyden söz açsa güler geçerdi. 

Ama buna artık alınyazısı demek gerekirdi kılına zarar gelmeden kaçtı (Fİ/143). 

Nahit’in sobasına karşı oturmak, ışığı yakmadan birbirlerini ancak farkederek, 

ellerinde konyak kadehleri, Servili Medrese günlerinden, Madam Şake’den ve 

savaşlarının yenilgilerinden, ilk başarılarından söz açmak tatlı oluyordu: Tatlı ve 

mahzun (İR/181). 

ayr. bk. KA / 120; KAA/61 

Söz kesmek  

Sonracığıma, anasının ağzıyla, everelim seni gaari dedik, bir iki gız söyledik. 

Hiç birini istemedi. Anasına, Kılıçların Vedâ’yı isteyverin demiş. İstedik; bildiğin gibi, 

söz kestik (YB/127). 

Sözüm meclisten dışarı  

- Ha bi de cumhura uyun oğlum…. Buğday bazarına da gitsen, yoğurt bazarına 

da gitsen… sözüm meclisten dışarı… hayvan bazarına da gitsen, kime sorarsan sor, 

herkesler selbes der (YB/132). 

Sözüm ona  

- Ne âlâ! Ah ben… halbuki hekimler yasak da etti. Fakat kahvenin tadı 

damağıma değdi mi duramıyorum. Sözüm ona nefsime de hükmederim. Buna yenik 

düştük işte (KAA / 107). 

Yürüyüşte de Küçük Ağa’yı büsbütün kuşkulandıran bir düzen vardı: 

Müfrezeler Ağa değiştirmiş, her Ağa’nın yanına da beş on adamlı, adı sözüm ona 

“rehber” olan biri katılmıştı. Bunların hepsi de Etem beyle beraber gelen Çerkez 

çetecilerdi (KAA/82). 
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Sözünü tutmak  

Sonra ne de olsa biz iyi kötü cahil adamlarız, aklımız ermez. Aklı erenlerin de 

biri bir türlü der, öteki bir türlü der. İnsan şaşırıp kalıyor gayri. Ondan sonra da al başını 

çek git. Bunlar bir bir peşime geldilerse bir hikmeti var helbette… büsbütün kötü olsak 

sözümü tutarlar mı? (KA/195). 

Su gibi akmak  

İstanbul’un bu eşi görülmedik düşüş, sefalet ve açlık denizinin şurasında, mini 

mini, ama dünyanın en ünlü eğlence şehirlerine taş çıkaran, her çeşit içkinin su gibi 

aktığı, bütün yiyeceklerin sebil olduğu, kadınların kum gibi kaynadığı adacıklar 

belirmişti (Fİ/53). 

Su götürür yeri olmamak; (su götürmez)  

Sazlı muhtarı Hoca efendi için, “Büyük adam” diyordu. Hoca efendiyi “Büyük 

adam” bilen daha birçok insan vardı. Onların hepsi de ortanın üstündeki bir kafa ile ilk 

defa karşılaşıyorlardı. Hükümleri aşırı bile sayılamaz, yani hiçbir değer taşıyamazdı. 

Ama Hoca’nın gerçekten de üstün bir kafa yapısına sahip olduğu su götürmezdi 

(KA/254). 

Su katılmamış (katılmadık)  

Hüseyin Avni Erzurumluydu, su katılmamış bir Dadaştı ve politika ile 

uğraşmamıştı; ama politika diye bir şey olduğunu çok iyi öğrenmiş, politikanın 

ürpertecek kadar iğrenç yanlarını da, yapıcı, yarar sağlayıcı kuvvetlerini de görebilmiş, 

öyle veya böyle olmasının karakterlere ve kafa yeteneklerine bağlı bulunduğunu 

anlamıştı (KA/9). 

O sabah bıkmadan usanmadan taşlarla talim yaptı. Attığı taşlar ya çok ağır, ya 

da çok küçüktü. Hafiflerle çalışmanın daha faydalı olduğunu fark etmişti. Bu işi her 

sabah tekrarladı. Gitgide yalnız kolu değil, ciğerleri de açılıyor, kuvvetleniyordu. 

Kuvvet ve çevikliğini duymaya başlamıştı. Bu ona su katılmamış hatta mutluluğa yakın 

bir neşe veriyordu (KA/109). 

Su yüzü görmemiş  

Yorganı üzerine aldığı günden beri sökülmemiş, kılıfı değiştirilip yıkanmamıştı. 

Belki başka kullananlar da olmuştu onu. Kendisine gelince, o da gusül abdestlerinden 

başka su yüzü görmemişti (Fİ/162). 

Su yüzüne çıkmak  
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Nahit’e gelince, o bir saat önce bastıran duygular yeniden su yüzüne çıkmış gibi 

içine kapalı görünüyordu. Hakikatte ise düşündüğü tek konu bu kızdı: “Beklenmeyen 

ziyaretçi…” (İR/80). 

Yılanlarla, canavarlarla, kurtlarla, eşkiyalarla karşılaşıvermek korkusunu 

hatırladı. Eşkıya masalları anlatılan çocukluğunu hatırladı. Su yüzüne çıkmaya 

başlayan heyecanından, hangi yönde, hangi duygularla ve komplekslerine doğru 

gelişeceğini kestiremediği için çekiniyor, onu hüzünde eritmek istiyordu (Y/145). 

ayr. bk. 160, 178 

Suratından (yüzünden) düşen yüz parça (olmak)  

Bir gün Salim’in kahvesinde Hacı Yusuf’a:  

“ Hayrola Hacı bey, canın pek sıkkın?...” demişlerdi. Gerçekten de adamın 

suratından düşen bin parça olacak gibiydi. Puflaya puflaya:  

“ Sorman heç… bizim köroğlunun kalbini fena kırdım. Ortada da fol yok 

yumurta yoktu yahu!... demişti... (KA/169). 

Suyu çekilmiş değirmene dönmek  

Havada bir bungunluk, bir bungunluk… yağmurdan da hâlâ haber yok. Yağmur 

artık hiçbir zaman yağmayacak gibiydi: pancarlara elvedâ! 

Oysa pancar her şeydir. Kasaba yerlilerinin pancarları bir yana bırakılsa bile, 

köylerde pancar olmadı mı, bütün evler suyu çekilmiş değirmene dönecektir (YB/56). 

Suyun yüzüne çıkmak  

Beklenen olmuş, Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü. Kolay kolay akıl 

erdirilemeyecek bir sonuçtu bu. Yüzyıl önce hortlayan Bizans artık büsbütün suyun 

yüzüne çıkmış, İstanbul’da payitahtta düzene, tarihe ve ortak değerlere bağlı olanları 

daha da âciz, gaddar ve namussuzları da daha gaddar, daha namussuz yapmıştı (Fİ/52). 

Süklük püklüm  

Ama yalnız o mu? İşte, şu arkalarında bir kalem efendisi, bir ham molla gibi 

sessiz sedasız, hattâ süklüm püklüm duran Akif de öyleydi ve sık taşın suyunu 

çıkartırdı: Ya kendisi? Hasan Basri?... (Fİ/10). 

Onlar süklüm püklüm çıkarken Tevfik Bey de küfürleri birbiri ardına sıralıyor 

ve artık bar bar bağırıyordu: 

- Mıymıntı itler, beyinsiz avanaklar… (KA/351). 
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ayr. bk. YB / 125; Y/197, 214, 251 

Şaha kalkmak  

Gemleri birden ve kuvvetle kasılan atlar önce şaha kalkıp sonra durdular. Üç 

beş saniye önce nal sesleriyle ortalığı bir kıyamet gürültüsü sarmıştı. Şimdi bir kıyamet 

sonu sessizliği vardı (KA/244). 

Şart olsun  

“Ama gabahet Ali emmide filan değil, iş İstanbul’lu Hoca’da. Bakalım herif 

yarın ne cevher yumurtlayacak? Şart olsun gidecem. İsterse dövsünler (KA/82). 

Şeytan azapta gerek  

- Şeytan azapta gerek. İslâmmış. Hangi cumayı kaçırmadın len pis Çolak? Hem 

sen bana söz desen de, demesen de Hoca efendiye bir şey yapaman… yapman ki 

(KA/290). 

Şeytan görsün yüzünü  

Doktor, o delidolu, gözünü budaktan esirgemeyen, en ağır en tehlikeli vazifelere 

oyuna gider gibi giden, edebini terbiyesini hiç bozmayan Salih’i düşündü: 

“ Bir söyleseniz de bana uğrayıverse…” 

“ Şeytan görsün yüzünü pis çolağın doktor bey!...” (KA/65). 

Arsız değildi bu gülüş… buruk bir şeydi. Doktor; şeytan görsün onun 

yüzünü… dediklerini hatırladı. Anlıyordu (KA/72). 

Şeytana Pabucunu ters giydirmek  

Kız topu topu onbeş, yirmi kelime söylemişti. Türkünün dışında. Bu kadarı da, 

onun baba ve koca evinden doğru Nuran Tiyatrosu’na gelmediğini, bir şeyler 

okuduğunu, gördüğünü, yaşadığını belli ediyordu. Dürüst müydü, yoksa şeytana 

pabucu ters giydirebilecek biri mi? (İR/89) 

Şöyle böyle  

Akşehir büyük yokluğu bir ölçüde olsun atlatmıştı. Artık bakkallarda gaz, 

pirinç, külâh şekerleri, fırınlarda da ekmek bulunuyor, asıl iyisi satışa çıkarılan her şey 

şöyle böyle de olsa müşteri buluyordu (KA/57). 

Şundan bundan  
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Nihayet Kulaksız Hâfız o yanık sesiyle Selâ vermeye başladı. Şimdi bütün 

Akşehir Ulu Camiye akıyor gibiydi. Yaşlara, başlara göre kurulmuş üçer beşer kişilik 

gruplar, ağırlık noktası sabırsızlık olan ve endişe ile ümit arasında sallanıp duran, 

duygularını şaşılacak bir şekilde gizleyerek, en ufak bir özelliği olmayan bir günün öğle 

esneyişini yaşarmış gibi şundan bundan konuşarak, aşağıdan, yukarıdan, ara 

sokaklardan geliyor, camide toplanıyorlardı (KA/91). 

Tabanları kaldırmak  

- Üzülme, üzülme. Korktuğun gibi değil. Onlar kurşunu, bozulur da tabanları 

kaldırır, üstelik iyi kaçamazsak görürler. O zaman da ha evlerinde analarının dizi 

dibinde, ha bizimle olmuşlar, fark etmez. Öyle değil mi? (KA/164). 

Tabanları yağlamak  

En iyisi, çantayı da, tabancayı da atıp tabanları yağlamaktı. Bütün mesele otuz 

yedi yıllık Nahit’i kaybetmemekte, ona sığınmakta idi. Gerisi lâftı; bile bile lâdesti 

(İR/144). 

Tadı tuzu kalmamak  

Adamakıllı şaşırmıştı:  

- O nası lâf len avrat? 

- Basbaya lâf işte. Evin bi herifi var mı, yok mu, belli değel. Görüyon işte; 

dadımız duzumuz da galmadı. Yetiversin gaari (YB/157). 

Tadını çıkarmak  

Salih yine güldü: 

- Bildiğin gibi değil Ali emmi. Yüzbaşı şey beyin de… Neydi be adı…  

- Hamdi mi? 

- Ya ya. Hamdi beyin de selâmı var… Sonra mülâzimin de, çavuşun da, 

Topbaşların…  

- Yeter len. Anladık. Ne derler?... 

Salih tadını çıkarıyordu: 

- Derler ki Ali emmi sana pis çolak demesin, köpek hoşlar gibi konuşmasın 

(KA/154). 
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- Size şimdi İstanbullu Hoca’dan haber verecen, dedi ve şöyle bir sustu. Yaptığı 

tesirin tadını çıkarmak istiyordu. Fakat asıl şaşıp kalan kendisi oldu. Çünkü Küçük 

Hacı: 

- Pohoo, biz onu duyalı yıl oldu oğlum, demişti (KAA/32). 

Tası tarağı toplamak  

Yunan, Sakarya’nın doğu yakasına atladı ya, işte şimdi tası, tarağı toplamış, 

inlerine, kovuklarına, bataklıklarına dönüyorlardı. Bizans kalıntılarına dönüyorlardı 

(Fİ/13). 

Ali Yusuf yaptığı işin önemini de, henüz tehlikeli noktaya gelmediğini de 

biliyordu. Daha vakit vardı ve o, pekâlâ, Paşa’nın hakikî niyetlerini, yeni öğrenmiş gibi, 

haber verebilir, sonra da tası tarağı toplayıp ortadan kaybolabilirdi (Fİ/127). 

Taş çatlasa  

Onlardan da mühimi, en mühimi şu: Feda diye biri yoktur. Katiyen, taş çatlasa 

Feda’ya güvenmeyecekler. Ola ki Reha gider de Feda kalır. Katiyen ona 

güvenmeyecekler. Şimdi tek tek tekrarlayın bakayım (KA/347). 

Taş çıkartmak (birine)  

İstanbul’un bu eşi görülmedik düşüş, sefalet ve açlık denizinin şurasında 

burasında, mini mini, ama dünyanın en ünlü eğlence şehirlerine taş çıkaran, her çeşit 

içkinin su gibi aktığı, bütün yiyeceklerin sebil olduğu, kadınların kum gibi kaynadığı 

adacıklar belirmişti (Fİ/53). 

Kafaların içinde Çakırsaraylı’lara, Timurlenk ve Hülâgû ordularına bin kere 

rahmet okutturacak, Haçlılara taş çıkartacak bir korkunçluk taşıyan canavar sürülerinin 

fantastik saldırışları canlanmıştı (KA/223). 

ayr. bk. 174 

Taş üstünde taş bırakmamak  

- Beni anlayacağınaza inandığım için söylüyorum, diye başladı; Rahmi bey, 

sizin belediye intihaplarını kazanmanız da, belki, Serbest Fırka’nın hükümeti olması da 

Gazi Paşa Hazretlerinin umurunda olmayabilir. Lâkin, adım gibi biliyorum ki, 

inkılâbları muhafaza hususunda… gerekirse, taş üstünde taş, omuz üstünde baş 

bırakmayacağı muhakkaktır (YB/187). 

Taşı gediğine koymak  
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Bir orta oyunudur gidiyor. “Baba”nın “Kerime” hanımı istediğini anlatması için 

on dakika ancak yeter. Bu arada tekerlemeler, taşı gediğine koyuvermezler ve her 

zaman olduğu gibi günlük haber ve olaylara dokundurmalar, onlarla iç içe nükteler gırla 

gider (İR/99). 

Başını hafifçe eğerek oğlunu, “içme şu zıkkımı, ne olur” diye resmen yalvardığı 

Süleyman’ı göstermişti. 

Kısacası, Rıza efendi, pes etmek şöyle dursun, hiçbir fırsatı kaçırmıyor, taşı 

gediğine koyuveriyordu.  

- Parasını el alır, dumanını yel alır, zifiri de sana kâr kalır (YB/51). 

ayr. bk. Y / 7 

Taşı sıksa suyunu çıkarır  

Ama yalnız o mu? İşte, şu arkalarında bir kalem efendisi, bir ham molla gibi 

sessiz sedasız, hattâ süklüm püklüm duran Akif de öyleydi ve sıksa taşın suyunu 

çıkartırdı. Ya kendisi? Hasan Basri?... (Fİ/10). 

Tek tük  

Yağmur beş on dakika sonra dindi. Fakat barut rengi bulutların doğuya doğru 

alçaktan alçaktan ve hızlı hızlı akını hâlâ devam ediyor, dallardan, çatılardan damlalar 

dökülüyordu. 

Tek tük kelimelerle ve birer sigara daha içerek saati doldurdular (KA/182). 

Tepeden (yüksekten) bakmak (birine)  

Bakmayın siz onların kendilerini haklı saymalarına ve hak nâralarına, bakmayın 

kendilerini üstün sayıp elâleme tepeden tepeden bakmalarına… hepsinin içinde de, 

içlerinin tâ derinliklerinde ne irin sızıntıları var (KAA/60). 

Tepeden tırnağa kadar  

Şimdi kel Ali’ye bakıyordu: o konuştu: 

“ Suikast ile alâkalı bir yer var.” 

Gazi, kısaca: 

“ Ya!...” dedi.  

İlgilenmişti. Sofradakilere gelince, onlar tepeden tırnağa dikkat kesilmişlerdi 

(Fİ/209). 
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Vedia öyle değildi ama: Kadın tepeden tırnağa ve eşsiz güzelliğinin bütünüyle 

kin kesildi, hınç kesildi (İR/30). 

ayr. bk. KA / 308; Y / 133 

Tepesi (beyni) atmak  

Onu demiş, şunu demiş; yok şöyle demiş… Rıza efendi, Deli Yâkûb’un 

sözlerini kimsenin umursamayacağını bilirdi. Gerçi, ona, arada bir, kendisinin de 

adamakıllı öfkelendikleri olmamış değildir; zira oğlanın deliliği, hiç de sevimsiz 

olmayan bir coşkunluk, bir sözünü sakınmazlık ve aşarı mı aşırı bir içi dışı birlikti… ve 

yeri gelmiş, Rıza efendi’nin de tepesini attıran sözler patlatıvermiştir (YB/87). 

- Hey be Murad; ben ne dağılmalar gördüm! Bir hiç yüzünden, âdeta işlerimizin 

umulamayacak kadar güzel gidişinden ve oyuncuların gül gibi anlaşmalarından tepemiz 

atmış gibi dağıldıklarımız oldu. Hem de dışarıda ekmek sıkıntısının bizi beklediğini 

bile bile (Y/69). 

Tereyağından kıl çeker gibi  

Bu fikir ona pek çekici geldi; çünkü kendisine Meclis içinden de, dışından da 

yardımcılar bulabilirdi. İhanet konusunda aşırı titizliği olan kimseler tanıyordu. Onlara 

gider, durumu anlatır, işi tehlikeye bulaşmadan, tereyağından kıl çeker gibi hallederdi. 

Her şey bitene kadar, beş on gün için Ankara’dan uzaklaşabilir de (Fİ/167). 

Teslim bayrağı çekmek  

Mülâzim iki adamını muhtarın evine soktu. Bu sırada bir cayırtı da köyün öbür 

ucunda kopmuştu. O daha sürekli oldu, fakat çok sürmedi. Demek kuyular teslim 

bayrağını çekmişti (KA/267). 

Yörede, şimdi, yürek burkan bir suskunluk vardı. Artık İkizkaya Tepesi’nin 

ardına bakılmıyor, Batı’dan gelecek bulutlar gözetlenmiyordu. Artık pancarlardan umut 

kesilmişti ve ekinleri düşünecek cesaret de kalmamıştı: Teslim bayrağı çekilmişti 

(YB/77). 

Tez elden  

- Bu karda kıyamette diye, vazgeçirmeyi denedi. Bir vakitler tiksindiği Salih’i, 

belki de bu yüzden, oğul gibi sever olmuştu. Başına bir şey gelsin istemiyordu. Fakat 

Salih tez elden önledi: 

- Askerliğin yazı kışı mı olurmuş hey Ali emmi sen de?... Hem biz de 

Arabistan’ın çok sıcağı var daha (KA/287). 
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Sonra; tez elden, Sâmi muallim ile de bozuşmuştu. Sebebi öğrendi Rahmi: İlk 

günlerde, yâni, Rahmi Kenan beye olumsuz cevap verdikten sonraları, Sâmi muallim 

Serbest Fırka’yı tutmaya başlamış; ama Rahmi fırkayı kurar kurmaz da, tam bir yüz 

seksen derecelik dönüşle, Gülbeyazlar’dan ileri bir Halkçı olup çıkmış (YB/123). 

Tongaya basmak  

Bu arada ben, fırsat bu fırsat deyip gazeteyi aldım, okudum. Bir de ne göreyim, 

muahededen bahseden tek bir satır bile yok. Hayret ettim, aptallaştım. Herifler bizi 

tongaya bastırıyorlardı (Fİ/120). 

Top yekün  

Doktora, camide, hatta bütün dünyada yalnız Hoca ile kendini varmış gibi 

gelmeye başlamıştı. Aklı, vicdanı, bilgileri ve görgüleri topyekün bir seferberliğe 

girmişti. Hoca’nın her cümlesi üzerinde bir otopsi yapar gibiydi (KA/93). 

Topu topu  

Yüzbaşının içi yanıyordu. Çanakkale’de bir sıhhiye çadırına delik deşik taşındığı 

gece nasılsa öyle, bu yangının içinde dalıp gitti. O baygınlığa benzeyen uykusu topu 

topu iki buçuk, bilemedin üç saatti (KA/242). 

Tuz (-la) buz olmak  

Nemika’yı belki de Nemika’yı değil, Nemika’dan gelen duyguların belirtmeye 

başladığı yeni kişiliğini, memede iken ölen ikinci Ali Yusuf’u düşünüyordu. Bu 

doğum… bir mûcize oldu… gerçekleşmişti. En küçük kırıntılarına kadar Tanrı’dan 

dileyip de avuçlarının içinde buluverdiği Billûr Köşk idi bu. Ve tuzla buz oluvermişti 

(Fİ/52). 

Çileden çıkıverdi gene. Ve, Kenan beye karşı duyduğu o gönülden saygı ve 

sevgi de… o dev mizaç ve dev yapının çöküşünden duyduğu yürek sızısı da tuzla buz 

olup gitti; bunların yerini, Kenan beyle ilgili her şeye saldırmak hırsı kaplayıverdi. 

Burnundan soluyordu… dişleri gıcırdıyordu… gülüyordu (YB/108). 

Tuz ekmek hakkı  

Pontos mu Pontus mu, ne karın ağrısı ise, bu lânetleme hayalin peşine düşüp 

devlet hakkını, çocukluk arkadaşlığının, hemşehriliğinin tuz ekmek hakkını çiğneyen 

Niko’larla hesaplaşmak istiyor, bunun için yanıp tutuşuyordu (KA/289). 

ayr. bk. 290 
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Tüyleri diken diken olmak  

- Bi bakayım ağam, dedi ve başka bir şey demeden çıkıp gitti. Küçük Ağa 

ümitsizdi. Fakat yanılıyordu. Zira akşam namazından sonra Reşit umduğunun, 

umabildiğinin çok fazlasıyla gelmişti. Reşit anlatırken heyacanlı idi. Küçük Ağa ise 

dinlerken tüylerinin diken diken olduğunu hissediyor, işittiklerine inanmak 

istemiyordu (KA/340). 

Umrunda olmamak  

Ama Küçük Ağa bu pahpohlu uzlaşma çıkışına aldırış etmeden ortaya konuştu: 

- Biz hepimiz burada Ethem beye bağlıyız. Hesap vereceğimiz bir o var. Başka 

türlü düşünen umurumda değil. Ben bir ona hesap veririm (KAA/93). 

Uzaktan uzağa  

Sustu. Gözlerini yumdu, başını öne eğdi. Sanki uyandırdığı tepkiden korkuyor, 

görmek istemiyor, orada bulunmak istemiyor, bu tepkiyi uzaktan uzağa, altıncı 

duygusu ile anlamak istiyordu. Sanki yüzlerde beliren manâlara bile değer vermiyordu 

da, ruhlarla, ruhların derinliklerindeki kımıldamalarla bağ kurmaya çalışıyordu 

(KAA/95).  

Uzun boylu (uzun uzadıya)  

Doktor bir büyük adama saldırırken kendi üstünlüğünü kabul ettirmek ve 

övülen, benimsenen bir düşünceyi alaya alırken kendi düşüncesini onun yerine koymak 

isteyenlerdendi. Böyleleri uzunboylu çekilmez; doktor da uzunboylu çekilmiyordu 

(Y/87). 

Uzun etmek  

- Lâ havle. Sittir git buradan yalak herif. Şeytan görsün suratını. Pis.  

Salih bir tuhaf oldu.  

- Ali emmi ben seni sayarım.  

Tamamlayamadı: 

- Yere batsın senin saygın 

Salih inat etti: 

- Amma… 
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- Uzun ettin be (KA/67). 

Üç aşağı beş yukarı  

Bir vakitler, üç aşağı beş yukarı doktor da aynı durumdaydı. Sonra sonra işin 

rengi değişti. İstanbul’lu Hoca gibi zıt kutuplar bir yana, babasının mektep medrese ve 

mahalle arkadaşlarının bile, sırasına göre bambaşka şeyler düşündüğünü görmüştü 

(KA/162). 

Reis beyde, zaten, o desin, demesin, yenilince pencereden dama atlar, 

Serkldoryan’ını çekiştire püfleye damları üç aşağı beş yukarı gidip gelirdi (YB/81). 

Üst perdeden konuşmak  

Üst perdeden konuşmalarına rağmen, bunun böyle olduğunu ve savaş talihinin 

Sakarya’da karara bağlandığını İngiliz politikacı ve askerleri de biliyor, Ruslar onlardan 

çok daha iyi biliyordu (Fİ/109). 

Yunus bey belli bir direnişle sordu: 

- Ne yapalım dersin Ali emmi? 

Ali emmi artık üst perdeden konuşuyordu: 

- Ne mi yapalım hay Yunus bey? Ben de senin aklın daha iyi erer diye bunu 

sana sorayım ya! (KA/149). 

ayr. bk. Fİ / 127 

Üstü başı dökülmek  

Nahit elinde olmadan başını çevirip baktı: Günlerce beraber çalıştığı, biraz önce 

de buraya beraber geldiği delikanlıyı ilk defa görüyordu: Boy 1.80 kadar, omuzlar 

geniş, kalça dar, ama bel gene de inanılmayacak kadar ince. Kaşların uçları yukarı 

yukarı kalkık, bâdem gözler kapkara ve bıçak gibi bakıyor. Saçlar kıvır kıvır. Bütün 

bunlara karşılık üst baş dökülüyor (İR/22). 

Üstü kapalı  

Kuvvacılar Akşehir’de kaldıkları iki gün içinde çeşitli tabakalardan bir sürü 

insanı, gerek açıktan açığa olsun, gerek adamları vasıtasıyla üstü kapalı olsun, sorguya 

çektiler, konuşturdular fakat İstanbul’lu Hoca hakkında hiçbir bilgi edinemediler 

(KA/285). 

Murad tanıdıklarına fakülteyi bitirdiğini söylemişti; oysa, son yıllarda derslere 

uğramamıştı bile. Murad, üç beş yıldır bir müzik şaheseri yaratmak üzere olduğunu, 
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üstü kapalı da olsa, söyleyip duruyordu; ama üç beş şarkıdan başka bir şeyi yoktu 

(Y/23). 

Üstünde (üzerinde) durmak (bir işin)  

Sustular. Hoş bir şey değildi bu… Ama üzerinde durmaya değerdi. Hatta 

üzerinde durulacak ihtimal yalnız bu idi (KA/247). 

Önce üzerinde durmak istemedi. Fakat kısa bir zaman sonra bütün gayretlerini 

yenerek kafasının içine yerleşen cümleler şu idi (KA/130). 

ayr. bk. 130; KAA/90, 104, 129 

Üstüne (üzerine) almak  

Hele Meşrutiyet günlerinde baş yazarları bile bastırdı, onlardan da önemsenir 

oldu. Ortaya düşünceler, görüşler atmıyor, yorumlara girişmiyor, halk’a yön vermeye 

kalkışmıyordu. Makale ve fıkra yazarlığını, ısrarlara rağmen üstüne almadı (Fİ/41). 

Üstüne basmak  

- Ne den sen ireis bey, açık söyle, açık. Kendin de dedin, bizim kafamız ince 

lâflara ermez. Meramın neyse açık de.  

“İreis”in üzerine basmış, bağıra bağıra konuşmuştu (KA/191). 

Üstüne titremek  

Soğuk yoruyordu. Dik bir yamaç tırmanmış gibiydi. İstanbul, İstanbul değil de, 

arada, baba ocağında geçirdiği günler burnunda türüm türüm tüttü. Anası sezer, babası 

açıkça bilirdi daha on, onbeş yaşlarında iken bir serseri olup çıkacağını. Ama gene de 

üzerine titrerlerdi zavallıcıklar (Fİ/162). 

Üstüne (üzerine) varmak  

Bana ve bütün büyüklerine karşı daima terbiyeli, edepli ve mûtî davranan Salih, 

kalktı; “söylenecek, şeyleri söylemediğim oldu mu? Bu işte üstüme varma söyleyecek 

hiçbir şeyim yok” dedi çıktı… Hem de çatık kaşla (KAA/129). 

Salih boynunu büktü: 

- Daha anamı bile görmedim valla hacı emmi. Emme bi saate varmaz dönerin 

gine. Epeycene de konuştuk zati, onlar anlatır size gaari.  

Üzerine varan olmadı, yol verdiler, o da kaçar gibi uzaklaştı (KAA/21). 
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Üstüne üstüne gitmek  

Zevcenin öfkelendiğini artık anlaşılıyordu. Kız ona ürkek ürkek ve kaçamak 

baktı. Korktuğu, onun koltuk altına girdiği belliydi. Ama Nahit bu çeşit ilgilerin ne 

belâlı şey olduğunu daha bilmiyordu. Sadece canı daha çok sıkıldı ve belli belirsiz 

sezdiği havanın üstüne üstüne gitti: 

- Oynasana… (İR/49). 

Üstüne yürümek  

İçindeki bu kaçak psikolojisine sinirlendi. Bir şeyler yapmalıydı. Bu durumda 

çekinmemeli, engellerin ve tereddütlerle korkuların üstüne üstüne yürümeli idi 

(KAA/91). 

- Salih bu gece yola çıkar. Biz de cumbur cemaat yarın sabahla Hocaefendi’ye 

gideriz. Ancak etrafa da rivayetler yaymalıyız. Halk bir yatışmalı. Korkacak bi şey yok 

deriz. Kuvva Çakırsaraylı’nın üstüne yürüyor deriz, hattacıma devresi gün de 

Çakırsaraylı Yalvaç Beli’nde bozulmuş deriz (KA/175). 

Üzerine (üstüne) düşmek  

Salih dükkânına bakıyor, bakıyor, bir türlü doyamıyordu. İçinde gurura, 

emniyete, sevince benzer bir şeyler vardı. Fakat içinde bir tatsızlık da vardı. Üzerine 

düşse bu pırıl pırıl kahve zehir zemberek olacaktı (KA/70). 

Üzerinize afiyet  

Herkes belli de en sağlam gününü yaşıyordu. Ama baş ağrısından, halsizlikten 

söz açanlar pek çoktu. “Üzerinize afiyet” lâfı belki kırk defa edildi (KA/90). 

Vaktini öldürmek  

- Ağa, ağa; laf oyunları ile vakit öldürecek halde değiliz. Biz iş bitirmek isteriz. 

Uygun gördük, sorduk sana. Sormak için burada seni bekleriz, işte. Açığa vurmaktan 

çekindiğin bir düşüncen mi var yoksa? (KAA/93). 

Varı yoğu  

Hoca vatanını da, milletini de en azından kendisi kadar seviyor, kurtuluşa giden 

tek yolu tıpkı kendisi gibi bütün gücüyle arıyor, bu uğurda da varını yoğunu ortaya 

koymak için duraklamayacağını açıkça gösteriyordu. Yüzbaşıyı çileden çıkaran da işte 

bunu anlamış olmasıydı (KA/220). 
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ayr. bk. 191 

Vebâli boynuna  

Bir sessizlik oldu. İmam Hâşim efendi: 

- Hani geçenlerde Konyalı Hacı İbrahim efendinin biraderi gelmişti, o bizim 

teyzenin kızını tutar. Pek dili varmadıydı ya, o da böyle dedi.  

Küçük Hacı: 

- Ben de, vebâli boynuma, Kaşıkçıların Necati Çelebi’den işittim, dedi 

(KA/147). 

- Neye çıkmasın Hacı emmi? Goca dağların dabanı işte. Bi adam boyu gaz, 

nereyi istersen; çıkmassa vabalın boynuma (YB/59). 

ayr. bk. Y / 106 

Vız gelmek  

Acem dermiş ki; ben arpa ekmeğine razı olduktan sonra Keyhüsrev’in bilmem 

nesi Dârâ’nın bilmem neresinde, vız gelir (Fİ/50). 

Hatice’yi görenler belki de sesini duyanlar, hattâ, kimbilir, oynayışını bir fare 

deliğinden seyredenler vardı. Ve doğrudan doğruya bunlar değilse, ballandıra ballandıra 

anlattıkları için de mutlaka tedirgin olanlar, bir rakip gelecek düşüncesiyle uyku 

uyuyamayanlar vardı. Leylâ’ya vız gelirdi rakip makip… (İR/130). 

ayr. bk. KA / 238; KAA/105; Y/9, 58, 67, 170, 210, 251 

Volkan gibi patlamak  

Susacaklar. Nâzır sefil ve rezil… Başka üzgün ve kararsız… Yazar ise muzaffer 

ve kahraman. Sonra Başkan bir volkan gibi patlayacak ve vicdan azabı içinde 

konuşacak:  

“ Defol. Defol. Ve kapının önünde bekle. (Nazır ezilmiş ve tiksindirici bir halle 

çıkacak) Gel… gel eski ve asil dost. (Boynuna atılacak, kucaklayacak). Affet beni. 

Söyle, affettim de ve beni dünyaya yeniden kavuştur. Yoksa vur beni” (İR/119). 

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe  

Ali Yusuf artık geleceğine inançla bakmaya kararlıydı ve oynadığı oyunun ne 

kadar büyük olduğunu, tam mânasıyla yeni yeni anlıyor, bundan da korkuya pek 

benzeyen bir ürperti duyuyordu.  



 

 149

“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” (Fİ/168).  

Yabana atmak  

Zira, işte, Paşa’nın planları ne olursa olsun, Moskova’yı tutanların, sosyalizme 

bağlananların kuvveti ortada idi. Bu kuvveti Meclis içinde de, dışında da yabana atmak 

akıllıca bir iş olmazdı (Fi/127). 

Sen hele var git. Pek de meraklanma. Eninde sonunda biz de insanız, bizim de 

bi gönlümüz, bi yüreğimiz var. Yabana atma. Gün ola harman ola. Gene görüşürüz. 

İnşallah (KA/206).  

ayr. bk. YB / 153 

Yaka paça (götürmek)  

O, kımıldamamaya mahkûmdu ya, o hayır demeye kalkıştığı zaman nasıl yaka 

paça götürülecekti ya, bütün memleketi de tıpkı kendisi gibi evet demeye, her şeyi 

kabul etmeye mecbur sayıyor ve memleketin “hayır”, “asla” deyişinde kendi mahvını 

görüyordu (KA/166). 

Küçük Ağa sabah namazından sonra seccadesini toplarken küçük pencereden 

sokağa şöyle bir baktı ve bu havayı ciğerlerinde duydu. Bir şeyler yapmak lazımdı. 

Böyle bir günde her şey olabilirdi, insan ne oluyor demeye bile vakit bulamadan 

yakapaça öbür dünyayı boylardı (KAA/103). 

ayr. bk. 84; Fİ/172 

Yakasına yapışmak  

Onlar, yani umdurduğu değerli meyveyi veremeyen ilk gençiliğinin, çalışkan ve 

en zeki sayılan lise talebesi Murad’ın hatırlatıcıları burada, doğup büyüdüğü ve 

kasabada karabasanların yecüç me’cüçleri kadar çok olacak, adım başı karşısına çıkıp 

ihtilâl mahkemelerinin sorgu hâkimleri gibi acımadan, kimi paylayarak, kimi aşağılaya 

aşağılaya yakasına yapışacaklardı:  

“ En güzel, en değerli yıllarını ne yaptın?” (Y/147). 

Yakışık almamak  

Emme, ben gine de derim ki, bi er kişinin evini kurmadan, ocağını tüttürmeden, 

işini hala yola komadan… bi de, yaşını başını almadan milletin gidişatına, memleketin 

işlerine garışması pek yakışık almaz (YB/127). 

Yalpa vurmak  
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Sonra, Nahit ona doğru yürüdü: kalbini hem tatlı tatlı, hem de korkuyla estiren, 

şaşırtan kimseyle konuşulamaz, isimleri bile konulmamış duygularla. Yürüdü: Ona 

doğru. Bir ağır ağır, bir ayakları yerden kesilmiş, o tüllerin ki gibi yalpa vuran uçuşla. 

Ama hep ona, kıza doğru (İR/9). 

Sâmi Muallim rahmi’nin karşısında yalpa vurup duruyordu. Konuşmak istiyor, 

ama dili dolaşıyor, beceremiyordu (YB/147). 

Yan bakmak  

Salih gülüyor; “Aldırma Hocam. Artık sana kimse bir şey deyemez. Şimdi 

benim iki tabancam var; sana yan bakanları böyle…” susuyor ve yüzü birdenbire 

korkunç bir hâl alırken ellerinde, bir an içinde, birer tabanca beliriveriyor (KAA/141). 

Yan gelip yatmak  

- Tamam işte. Benin çiftliğe gideceksiniz, sonra da…sonra da yan gelip 

yatacaksınız. Amma üç gün beş gün mü, yoksa beş ay mı, orasını Allah bilir (KA/210). 

Müfrezeleri nizamiye kıtaları ile askercilik oynamıyor, kışlalarında, 

konaklarında, yan gelip yatmıyor, ense yapmıyordu. Her biri bir yerde düşmanla 

çarpışmakta, çarpışmaktan başka da bir şeye niyet etmemektedirler (KA/326). 

ayr. bk. 211 

Yan gözle bakmak  

Adımlarını hızlandırdı, yan gözle de dükkâna baktı. Raflar bomboştu, o ezeli 

minderinde şöyle bir dikilip kendisine bakan “Aleddin emmi” kocamış kocamış çöküp 

gitmişti. Oğlu Tahsin ne oldu acaba? (KA/29). 

“ Eyi dinle beni Tekgöz. Hani şu gâvur parasına benzeyen bi taş var ya… 

çaktırmadan bak len yan gözle, gördün mü? (KA/109). 

ayr. bk. KAA / 56 

Yangına körükle gitmek  

Hacı Rüstem, son olayın olduğu yerde bitivermiştir. El, kol hareketlerinden 

kolayca anlaşılıyor; yangına körükle gitmektedir. Nitekim meydandaki kalabalık 

dalgalanmaya başlıyor, uğultu Hamamönü’nden işitilecek kadar yükseliyor (YB/195). 

Yangından mal kaçırır gibi  

Çünkü o gâvur parasına benzeyen taş olduğu yerde, olduğu gibi durmaktadır. 

Artık çekişme başlar: 



 

 151

“ Çüş sana ülen. Yangından mal mı kaçırın? Acele başka telâş 

başka!”(KA/110). 

Yanına bırakmamak (komamak)  

Kararım kat’îdir, yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım, ödeteceğim, onlara 

da Etem beyin kim olduğunu Yunana gösterdiğim gibi göstereceğim (KAA/88). 

Yanıp tutuşmak  

Bir takım insanlar haber yüzde yüz doğru imiş gibi konuşuyor bildikleri çok şey 

varmış gibi de davranıyorlardı. Delillerinin neler olduğunu açık bir şekilde söylemeye 

yanaşmayışları, inanmayanları veya inanmamak için yanıp tutuşanları büsbütün 

çileden çıkarıyorlardı. Açıklamayı kim yapacaktı? (Fİ/183). 

Yerini, yolunu bilmediği Karadeniz kıyıları burnunda bir sıla özleyişi tütüyordu. 

Pontos mu Pontus mu, ne karın ağrısı ise, bu lânetleme hayalin peşine düşüp devlet 

hakkını, çocukluk arkadaşlığının, hemşehriliğin tuz ekmek hakkını çiğneyen Niko’larla 

hesaplaşmak istiyor, bunun için yanıp tutuşuyordu (KA/289). 

ayr. bk. 290;KAA/24; Y/155,160 

Yara açmak  

Ama kaç bıçak yarası vardır kalbinde, kimbilirdi bunu? Hele az önce deşilen 

yarayı? Üstelik o, Sadi’yi en yakın arkadaşı bilirdi. Sadi deşmişti işte o yarayı. Hem de 

ikinci bir yara açarak (İR/6). 

Salih anlamak için bakıyordu, sırf bunun için. Teklif akla yatkındı. Ama 

Niko’dan ve Eftim adına geliyordu.  

Acaba buna benzer teklifler ve alış verişler olmuş muydu kasabada? 

Olmuşsa nasıl olmuş, nasıl karşılanmış, ne yaralar açmış, hangi yaralara 

merhem olmuşlardı (KA/31). 

Yarı yarıya  

Artık kasabada delikanlılar ve orta yaşlılar da vardı. Bunlar esaretten dönen, 

terhis edilen neferler, onbaşılar, çavuşlar, ihtiyat zabitleri idi. Hemen hemen hepsi de, 

mecalsiz, yorgun, kırgın, zayıf ve yarı yarıya sakat kimselerdi, ama hemen hemen hepsi 

de birtakım isimler, birtakım maceralar ve kahvelerde, evlerde teşekkül eden 

düşüncelere pek de uymayan düşünceler getirmişlerdi Akşehir’e (KA/75). 
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Yarım ağızla  

Ama Salih’in gönlü buna razı olmaz, bu yüzden de sorulanları yarım ağızla, 

söylediğinden başka yönlere de çekilebilecek şekilde cevaplandırır, yalancılığı hiç 

sevmediği halde, bir vakitler kendi kafasını da kurcalamış olan kuruntulara uygun 

masalcıklar uydururdu (KA/10). 

Yarım yamalak  

Öyle ya, gurur hakları idi ve bu gurur dünyaya değerdi: Şimdi artık kendisi 

yarım yamalak bedeni, Hüseyin Avni de parça parça kalbiyle hatıralar iklimine 

çekilmeli, temelini attıkları yeni devletin kazanılmış ve kazanılacak olan başarıları ile 

övünmeli idiler (Fİ/218). 

Ve şarkı söyleniyordu. Tempo tutuluyor, şarkıya iştirak ediliyordu. Salih 

dudaklarını kımıldatamıyor, fakat şarkıyı, bir vakitler yarım yamalak Rumcasıyla nasıl 

mânalandırmışsa o şekilde tâ kalbinde duyuyordu (KA/51). 

ayr. bk. 23, 39, 290; KAA/68; YB/181 

Yarından tezi yok  

Odaya bir canlılık gelmişti. İmam Haşim efendi: 

- Allah senden razı olsun Reis bey, kalbimize ışık düşürdün, dedi; şimdi bize 

kolları sıvamak kalıyor. Şimdi ağalar, Reis beyin dediği gibi hemen bir heyet kuralım 

ve yarından tezi yok işe koyulalım. Tamam mı? (KA/153). 

Hoca’nın başına gelenler için de onu suçlandırıyordu. Nitekim daha ikinci günü 

“Hoca efendi, yarından tezi yok, varıp bir hesaplaşalım” demişti (KA/259). 

ayr. bk. YB / 55 

Yasak savmak  

Ve, kadınlar bilmeseler de, kendilerine konu üstünkörü ve yasak savmacasına 

anlatılmış olsa da, hattâ o kadarcık bile anlatılmasa da, erkeklerin işleri, ilişkileri 

üzerinde duruyor, düşünüyor, konuşuyor, yorumlara girişiyorlardı. Kimi yalan yanlış, 

ama çoğu da şaşılacak kadar doğru hükümlere varıyorlardı (YB/167). 

Yaşını başını almak (almış)  



 

 153

Emme, ben gine de derim ki, bi er kişinin evini kurmadan, ocağını tüttürmeden, 

işini hala yola komadan… bi de, yaşını başını almadan milletin gidişatına, memleketin 

işlerine garışması pek yakışık almaz (YB/127). 

Yazıklar olsun  

Küçük Ağa görülmemiş bir saflıkla: 

- Yazıklar olsun Tevfik Beye, diye iç geçirdi, demek benden de şüphelenir 

ha?... Ben de Topal’ın geveleyip durduğu şey iyice ortaya çıksın da o namussuzu işte 

böyle senin gibi geberteyim derdim (KA/346). 

Salih ayağa kalkmış, laf olsun diye ötesini berisini silkeliyordu. Yine gülüyordu 

ama bu gülüş biraz tuhaftı. Halil alçak sesle, fakat hırsı eksilmeden: 

- Benim hedefime nasıl ateş der beğ? Vuramadıksa vuramadık… benimle 

zevklenecek adam mı bu? 

Tevfik Bey: 

- İkinize de yazıklar olsun, dedi ve bağırdı. Sarı! (KA/308). 

ayr. bk. 204 

Yedeğe almak  

Boşalan atlar derhal yedeğe alınıyordu. Tam bu sırada keskin bir ıslık işitildi, 

bunun üzerine bir o kadar kuvvacı da caminin arka kapısına yürüdü (KA/244). 

Reis beyin şaşkınlığı çoktan geçmişti. Gülümseyerek onları seyrediyordu. Bu 

soruyla bakışları karşılaşınca: 

- Bitti mi? dedi, hadi şimdi biriniz gelin de şu inatçı beygiri yedeğe alın. 

Ürküttürünüz hayvanı (KA/187). 

Yerden bitme  

Hatice buna inanmadığı için girişti o akıl almaz oyuna. Kocasına fırsatlar 

hazırlıyor, onu Ankara’nın yerden bitme, köksüz, ilkesiz sosyetesinde fazlaca bulunan 

uçarı, ne oldum delisi kadınlara itiyordu (İR/194). 

Zira bu ikinci rol, bu yerden bitme oyuncunun elinde, bizzat rejisörün oynadığı 

başrolü gölgeleyecek bir mânâ kazanıvermişti (İR/25). 

Yer yerinden oynamak  
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Nahit “bir şeyler” olacağını daha kuvvetle duydu. Ve vakit daralıyordu. Büyük 

sahne yaklaşmıştı. Kader değişebilirdi, ama o değil. Atina’lı Timon yer yerinden 

oynasa, oradan nice yüzyıllar geçse Apemontus ile karşılaşacaktı...(İR/221). 

“Kimindir bu ev?...” 

Yanındaki, yüksek sokak duvarının ardından yalnız çatısı görünen eve baktı: 

- Bu mu? Kirada. 

- Kim oturuyor? 

- Sandık emini… 

Dili çözülüverdi: 

- Daha önce bir hoca oturdu. Yaman bir adamdı… bir vaız verdi mi yer 

yerinden oynar, Konya bile sallanırdı (KAA/143). 

ayr. bk.YB / 129 

Yerden göğe kadar  

“Anam acaba ağama mı, bana mı daha çok yandı?...” 

Ali emmi yerden göğe kadar haklıydı. Bu hakkı Salih tâ can evinden duyuyordu 

(KA/42). 

- Bak Rahmi; kendin söyledin işte, istesek de, istemesek de hepimizi 

bulaştıracaklar diye. Yerden göğe kadar haklısın bunda… bulaştıracaklar (YB/75). 

ayr. bk.  60 

Yere batmak  

- Hı hı hı… Deme be Ali emmi…  

- Lâhavle. Sittir git burdan yalak herif. Şeytan görsün suratını. Pis. 

Salih bir tuhaf oldu: 

- Ali emmi ben seni sayarın… 

Tamamlayamadı: 

- Yere batsın senin saygın (KA/67). 

Yere sermek  
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Tam bir aktör gibiydi. Gün oluyor Jül Sezar’ı, gün oluyor Brütüs’ü oynuyordu. 

İlk işini tebrik için kendisini yemeğe davet eden İngiliz kumandanını üç kurşunla yere 

serdi, çıktı (Fİ/143). 

Tahsin ağanı bildin mi? Benim oğlum. Otuz yaşındaydı. Ümüğünden tuttu mu 

ayıyı boş çuval gibi yere sererdi (KA/41). 

Yerin dibine geçmek  

O hâle gelmişti ki, Hatice artık onun Servili Medresesi’nde, Vasıf’ın zeytin 

ekmeğini çalışını bile öğrenmiş bulunuyordu. Hele “sıfırdan başlamak” hikâyesini, ona 

öyle bir öğüne öğüne anlatmıştı ki, Nahit bunu her hatırlayışında utancından yerin 

dibine geçiyordu (İR/151). 

Yerinde duramamak  

Sazlı’ dakiler bu iki günü kapana düşmüş arslanlar gibi geçirdiler. Kimse 

yerinde duramıyor, yerli yersiz herkes homurdanıyordu. En çok söyledikleri de 

İstanubul’lu Hoca idi (KA/241). 

Ama gene de mesutlu, gene de içi sıcak sıcak dalgalanıyor, coşuyordu. Gene de 

yerinde duramıyordu (KA/261). 

ayr. bk. (Y / 168). 

Yerini tutmak (bir şeyin)  

Böylece haberler almadıkları sürece de onların yerini tutan söylentiler 

çıkaracaklar, bu yüzden de kötü olayların en küçüğü bile en ağır darbe kadar yıkıcı 

olacaktı (KAA/44). 

Yıldızı barışık (olmak)  

- İşte böyle bay Murad; dedi; Hüseyin beyle yıldızlarımız barışmadı gitti. Fakat 

sizin beni anlayacağınızı sanıyorum (Y/182). 

Yok yere  

Kapitalizme gelince; ortaya yoktan yere konulan ve tartışmasına zorla 

sürüklendikleri bu konu için hem kesin, hem de kısa cümleleri vardı (Fİ/18). 

Etem bey öfkesini yavaş yavaş yenmeye başlamıştı. Kardeşinin izzeti nefsine ne 

kadar düşkün olduğunu bilirdi. Aklından: 

“ Kırdım Tevfiği” deye geçirdi. Hem de bunu yok yere yaptığını kabul ederek 

(KAA/77). 
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ayr. bk. KA / 162; Y/49. 

Yol açmak  

Onlar artık uyanmalı, yalnız başka ülkelerin değil, kendilerinin de ezilme ve 

sömürülmelerine son vermek için elele vermeli, Rusya’nın büyük fedakârlıklarla 

yolunu açtığı büyük ve son zafer için; insanlığın zaferi için savaşmalıydılar (Fİ/124). 

Ve bu akıl almayacak kadar dramatik olaylara yol açıyordu. Asıl korkuncu, 

hemen hemen her zaman bir suç işleniyor, ama ortada hiçbir zaman suçlu 

bulunamıyordu (Fİ/192). 

Yol aramak  

Demek tanıyordu kendisini. Mırıltılar bir an kesildi, başlar kendine doğru 

uzandı, gözler yol aradı, sonra yine mırıltılar başladı: 

- Haydar beymiş bu!... (KA/98). 

Öyle ya, Etem beyin bulunduğu noktadan bakınca yaptığı düpedüz kalleşlikti. 

Adam işte gidene güle güle diyordu. Ben gelmeyeceğim bey, dese idi, onunla da 

helâlleşip güle güle diyecekti. Ama Küçük Ağa bunu yapmıyor, Ethem beyin 

kuvvetlerini dağıtmak, onu içinden vurmak için yol arıyordu (KAA/113). 

Yol kesmek (vurmak)  

Küçük Hacı on gün öncesini hatırlıyordu. Sekiz, dokuz kilometre ötedeki 

Bermende köyüne küçük bir eşkiya çetesi gelip yerleşmişti. Başlarındaki adam bir 

vakitler Ali Emmi’nin büyük iyiliklerini görmüş, onun hatırını sayan bir delikanlı idi. 

Birkaç yol kesmeden sonra Ali Emmi tutturdu, gidip konuşacağım deye (KAA/46). 

Yol Yordam  

- Düşünüp taşınmak, görüşüp konuşmak, ondan sonra da yol, yordam aramak 

elbette iyidir. Ama böyle bir meselede birbirimize tesire kalkışmak, hele hele tazyıka 

başvurmak vebâlini çekemiyeceğimiz neticeler doğurur (KAA/95). 

“İslamın kara günleridir bugünler. Bildiğinden de kara günler yaşıyorsun. 

Gafletin ebedî nuru da örtmüş, sen tek başına, çulsuz çuvalsız aklının peşine düşmüş, 

yol bilmez, yordam bilmez, iz görmez, başını alıp gidiyorsun, sırtını o ebedî nura 

dönmüş de, kendini kurtuluşa gider sanıyorsun. Uçurum seni yutacak, 

kurtulamazsın!...” (KA/92). 

Yola düzülmek (koyulmak)  
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Küçük Ağa sordu: 

- Kimsiniz, nerden gelip nereye gidersiniz? 

Salih bunlara yalan yanlış cevaplar verdi. Anlaşılan bu iki sakat adamın garip 

kimseler olduğu idi. Eğlenmek de istemiyor, hemen yola koyulmayı düşünüyorlardı. 

Küçük Ağa: 

- Hava az yumuşasın gidersiniz, dedi (KA/310). 

Şimşekler Tekke Deres’nde “Şişman Berta”lar gibi gümbürdüyor, yağmur 

oluktan boşanırcasına yağıyordu. Bitkin tren Halep’ten yüklendiği kendinden de bitkin 

kafilenin belki de en çökkün, en yıkılmışını Akşehir istasyonuna bıraktı. Bozgunla biten 

o anlatılmaz maceranın döküntüleri sılasına kavuşan bu silah arkadaşlarına vagonların 

pencerelerinden donuk donuk bakıyorlardı. Ne gülen, ne el sallayan, ne de bir çift laf 

eden oldu. Tren puflaya puflaya kuzeye doğru uzayana ve sonu gelmeyeceğe benzeyen 

yoluna koyulmuştu (KA/11). 

Yola gelmek  

- Hoca ne diyor doktor bey? 

- Nuh diyor, peygamber demiyor. 

- Vay namussuz… 

- Sövme…. Büyük adam o. Nasıl olsa yola gelecek. 

- Hoca mı yola gelecek?(KA/129). 

Birkaç yol kesmeden sonra Ali Emmi tutturdu, gidip konuşacağım deye. Adamı 

yola getireceğine inanıyordu (KAA/47). 

ayr. bk. 277 

Yola koyulmak  

Dedikleri yapılınca komşu evlerde ışıklar yandı, kafesler, pencereler sürüldü. 

Küçük Ağa da Reşit’e: 

- Soranlara baskına uğradık, ağayı vurdular dersin, ben Tevfik Beye de 

gidiyorum, diye yaya olarak yola koyuldu (KA/350). 

ayr. bk. 160 

Yollara düşmek  
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- Beni tanımadın Hoca efendi. Ben Akşehir’denim. Çolak Salih derler bana. 

Kuvvadanım. Yollara seni vurmak için düştüm. Bilin işte, emir böyle (KA/311). 

Yolunu Beklemek (gözlemek) (birinin)  

O bu sallantı içinde üzülüp dururken durumu büsbütün zorlaştıran bir değişiklik 

oldu ve haftalarca yolunu beklediği Mehmet günde iki defa sokağa çıkmaya başladı, 

böylece de Küçük Ağa’nın kafasında buhranını ağdalaştıran soru çengelleniverdi 

(KAA/145). 

Yolunu bulmak  

Beride ahalinin iktidarı da böyle bir belâya karşı koymaya kifayet etmez. 

Yapılabilecek tek şey bu Çakırsaraylı sergerdesini hiç değilse ırza ve cana tasalluttan 

vazgeçirmenin yolunu bulmaktadır (KA/178). 

Yuf ervahına  

- Sen ne zaman gidecen? 

- Şimdi  

- Şimdi mi? Ne ile? 

- Yürüye yürüye… 

- Hay deli hay… Ülen Ortaköy nere, Akşehir nere? Yayan yapıldak başa çıkar 

mı? 

- Çıkar Ali emmi, çıkar. Senin karakaçandan hızlı gitmezsem Yuf  olsun 

ervahıma (KA/155). 

Yük altına girmek  

En zor ve aşılamaz sanılan geçitleri kendi başına atlayıp geçmişti. Geriye kalan 

son yumruğu indirmekten ibaretti, onu da, evvel Allah indirecekti. Böyle olunca, neden 

minnet yükü altına girilsindi (Fİ/130). 

Yükünü tutmak  

- Anlaşıldı, anlaşıldı… yükünü tutmuşsun. Çok mu oldu başlayalı ha, ne zaman 

oturdun? 

- Ne bileyim ben! 
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Murad, gerçekten de, bunun bir başlangıcı olup olmadığını hatırlayamıyordu 

(Y/133). 

Yüreği cız etmek (cızlamak)  

“ Kız, bu Fatmanım teyzenin Salih değil mi?” 

“ Töbe töbe…” 

“ Vah vah…” 

“ Aslan gibi oğlanın haline bak anam” 

“ Gız vallahi yüreğim cız etti…” (KA/28). 

Yüreği sızlamak  

- Aman Küçük Ağa ne Topal’ın, ne de benim suçum var bu işte. Sana bir şey de 

sırası gelmişken deyivereyim. Tevfik Bey, Topal senin adını da ettikçe öyle bir 

dertlenirdi ki, görsen yüreğin sızlardı (KA/346). 

Yürekler acısı  

Türkiye’nin halini ikisi de bilirlerdi. Ve Ankara’da bu pis, bu yıkık, dökük, 

yolsuz, ışıksız, susuz şehirde bulunuşları Allah’ın emri ile Türkiye’nin yürekler acısı 

halini bir an bile unutmamaları, gün gün, saat saat, dakika dakika hatırlamaları içindi 

(Fİ/105). 

Neclâ da o zavallı, yürekler acısı şartlarına ve yaşayışlarına rağmen nankörlüğü, 

hele ihaneti ölümden beter gören kadınlardandı (İR/69). 

Yüz akı  

İzmir’i görmek, Kadifekale’de çay içmek!... 

Bu idi işte zaferin mânası… Bir de belki bir madalya… Çoluk çocuğa... 

Torunlara, torunların çocuklarına kalması istenen… ümid edilen, açık alnın, yüz akının 

belgesi (Fİ/219). 

Yüz bulmak  

Fakat-acaba- “oyalama”nın faturası ne olacaktı? Bu diplomatik gülümseyiş ve 

müsamaha, küçük çapta da olsa tohumların serpilmesine, ihanet temayüllerinin yüz 

bulmasına, asıl acı da, pırlanta gibi vatan çocuklarının ağa düşmesine sebep olmayacak 

mıydı? (Fİ/111). 
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Bu öfkelerin, bu ölümden kurtuluş psikolojisinin, Gazi’yi, ondan yüz 

bulamazlarsa yakınlarını tahrik yağmuruna tutması beklenmeyecek bir şey değildi 

(Fİ/207). 

Yüz çevirmek  

“Felek, eğer; bugüne kadar ettiklerinin gösterdiği gibi, bu ulu milletten yüz 

çevirdiyse… o kadar kahpeyse, Ankara da düşecekse, Meclis’in kapısında üç, beş Rum 

itini gebertip şehit olabilmek için” (Fİ/21). 

Bir vakitler Mumcu Mustafa’nın, Akağa’nın veya Hacı Küçüğün, hattâ Nalband 

Mustafa’nın önünde elpençe divan duran, gülümsemekten, hay hay demekten başka bir 

şey bilmeyen, sokaklarda başları saygılı saygılı öne eğik geçen Ligorlar, Minaslar, 

Bapkumlar ve ötekilere bir hal olmuştu. Sanki onlar kral, ötekiler köle idi, en iyi 

tutumları sadece yüz çevirmekti artık (KA/8). 

Yüz vermek  

Yâkub… adı üstünde işte, deli… yatıştıramadığı coşkunluğunun fıldır fıldır 

döndürdüğü gözlerle ve gülerek, sağına soluna bakındı, kendisine arka çıkacak birini 

aradı. Yok ama; kimse yüz vermiyordu… herkes Rıza efendi’den yana idi. Küstü. 

Somurttu (YB/79). 

Yüze gülmek  

Onlar yalan söylerler, yüze güler, amma yalnız senden faydalanmayı umarlar, 

seni batılda bırakıp yollarını kolaylamak isterler (KA/224). 

Yüzünü gözüne bulaştırmak  

Mehmet Şevket, aslında, Unkapanı’nın zahirecilerinden birisi idi; Yusuf onu 

gazetecilik döneminde tanımıştı. Büyücek bir iş çevireyim demiş, yüzüne gözüne 

bulaştırmıştı (Fİ/47). 

Rahmi ona, kurumla ilgisinin pek yeni olduğunu, gerçek başkanın Kenan bey 

sayılacağını söyledi ve onun yurd girişimini anlattı; 

- Becerebilir, yüzümüze gözümüze bulaştırmazsak ve Allah isterse, biz 

tamamlayacağız, dedi (YB/140). 

Yüzüne vurmak (çarpmak)  
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Bu arada, kendisini Paris’teki ünlü Maten gazetesinin röportajcısı diye tanıtan 

birisi, Ali Yusuf’un gazatesine fena halde dadanmıştı. Yusuf onu kıpkızıl bir Rus 

bolşeviği olduğunu çok geçmeden öğrendi, yüzüne de vurdu. Bunun üzerine pazarlık 

başladı (Fİ/54). 

Lâfı Küçük Hacı’dan bekliyen kahve halkına sıkıntılı bir sessizlik çökmüştü… 

veya bu Salih’e öyle geliyordu. Yalanı yüzüne vurulmuş gibi, önliyemediği bir utlulukla 

mırıldandı:  

- Ali Emmi’yi bi görsem… (KAA/21). 

ayr. bk. 75; Y/191 

Yüzünü kara çıkarmak (birinin)  

Şunu da söyleyeyim: Ankara halkıyla, siyasîleri ve askerleri ile bizi bağrına 

basmak için sabırsızlanmaktadır. Haydi şimdi. Göreyim sizi. Hiçbir zaman yüzümü 

kara çıkarmadınız. Bu sefer de sizden eminim (KAA/118). 

- Sol koluma değel, parabelloma pek güvenirim. Evel Allah heç yüzümü kara 

çıkarmadı. Değel mi Küçük Ağa? 

ayr. bk. KA / 301 

Zar zor  

Küçük Ağa sarsılmaz imânı ile, eninde sonunda, zar zor olsa da mutlaka; fakat 

mutlaka iyi’nin, doğru’nun ve haklı’nın kazanacağına inanıyordu (KAA/138). 

“O…o Rum… şeyinin… parasını aldığım… yalan o” 

Bağıra bağıra konuştuğunu sanmıştı; oysa, bunu, Ulvi Cihat’ın zar zor anladığı 

hırıltılı bir sesle söylemişti (Fİ/45). 

ayr. bk. (KA / 210). 

Zehir zemberek  

Salih dükkânına bakıyor, bakıyor, bir türlü doyamıyordu. İçinde gurura, 

emniyete, sevince benzer bir şeyler vardı. Fakat içinde bir tatsızlık da vardı. Üzerine 

düşse bu pırıl pırıl kahve zehir zemberek olacaktı (KA/71). 

Zembereği boşanmak  
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Birden irkildi. Bu bir alarmdı. Ardında konuşanlar vardı, gâvurca konuşanlar. 

Kavrulmuş bedeninden umulmayacak bir çeviklikle, zemberek boşanır gibi döndü: 

Tüylü şapkalar. 

“ Haa… İtalyanlar…” (KA/12). 

Zerre kadar  

Âkif, üyesi bulunduğu dört kişilik örgüt ile çöllerde tam bir eylem adamı örneği 

vermiştir. Tehlikeyi zerre kadar umursamamaktadır; üzerine üzerine gitmekte, en çetin 

durumlarda, sanki spor yaparmış gibi şevkle parlamaktadır (Fİ/25). 

Yavaş yavaş!... Amma dakikaları bile boş geçirmeden. 

Yavaş yavaş!... Amma en hurda imkânları, en küçük fırsatları bile 

değerlendirerek.  

Yavaş yavaş!... Amma imanı ve azmi zerre kadar yıpratmadan, zedelemeden 

(KA/161). 

ayr. bk. 139,183,205;KAA/31,68,75,99,119;YB/27, 39, 66,96, 97, 120, 124, 

168, 179. 

Zevahiri kurtarmak  

“ Paşam, eğer bütün memlekette Samsun vâlisi gibi kanunşinas bir tek idare 

memuru da bulunmazsa, artık bizlere ağlamak düşerdi. Eğer her tarafta idare memurları 

bu gibi insanlar olsaydı, hiç şüphe yoktur intihâbatın dörtte üçünü biz kazanırdık. Her 

tarafta polis, jandarma yalnız bize karşı çıkarıldı. Hiç olmazsa zevâhiri kurtarmak için 

de Halk Fırkası’na çıkarılmalıydı. Lâkin buna bile lüzum görülmedi” (YB/202). 

Zevkinden dört köşe olmak  

- Kervancılar Çiftliği’nde çalşıma ve hayat bir takım alışkanlıklardan ibarettir, 

demiş, arkasından da eklemişti: bunlara karışmak, hele değiştirmeye kalkışmak 

rahatsızlık uyandırır.  

Bu üslûb doktorun arayıp da bulamadığı şeydi; o da zevkten dört köşe, cevabı 

yapıştırmıştı (Y/124). 

Zeytinyağı gibi üste (suyun yüzüne) çıkmak  

Akif o ancak işitilebilen ses tonuyla, kendi kendine gibi, konuştu: 
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“Ali Yusuf, ikinci defa, üçüncü defa… birinci defa gene Ali Yusuf olmaya 

mahkûmdur. Fırsatları elverişli gördüğü, yâni “aklı” kestirdiği müddetçe bu böylece 

sürüp gidecek. Her seferinde zeytinyağı gibi üste çıkar mı? Orasını Allah bilir. Ama 

çıkacaksa vebâli de, utancı da bize düşmez” (Fİ/99). 

Zırnık (bile) vermemek  

Ama Nahit Dürülbedâyi’nin ve öteki büyük küçük tiyatroların eşiğini aylarca 

aşındırmış, karşılaştığı davranışların sonunda da insanları bambaşka görmeye 

başlamıştı: Onlar, insanlar birbirlerine zırnığı bile zor verirlerdi. Vermezlerdi daha 

doğrusu (İR/12). 

Zıvanadan çıkmak  

Tam dört yıl ölümle burun buruna yaşayan, içli dışlı, senli benli olan, buna da 

çocuk denecek yaşta başlayan Yüzbaşı, İstanbul’lu Hoca’yı yere serilmiş düşündükçe 

zıvanadan çıkacak gibi oluyordu (KA/241). 

Tam aksine bugün ben Pehlivan’la konuştum ya? Şimdi iyice avuçlarının içinde, 

uykuda sanıyorlar beni. Mesele zıvanadan çıkıp işi berbat etmemekte, 

üstünlüğümüzden akıllıca faydalanabilmekte, yine eskisi gibi davranacağız Topal’a 

karşı (KA/343). 

ayr. bk. Y / 83 

Zifiri karanlık  

Kapıya doktorun kendisi çıkmıştı: 

- Kim o?... 

- Ben Salih, doktor bey. 

Kapı açıldı: 

- Buyur bakalım Salih onbaşı. 

Kucakladı ve sağ kolunun yokluğunu içi burkularak anladı. Sahanlıktaki 

kandilin aydınlattığı merdivenlerden çıktılar. Zifiri bir karanlığın yuttuğu kasabaya ve 

ovaya bakan pencerenin önündeki sedire oturdular (KA/71). 

Teferrücün aslı şu idi: Niko’ların meyhanesinde olup bitenleri gördükten sonra 

geceyi de, bütün günü de evde geçirmiş, cepheden getirdiği torbaya bakıp durmuştu. 

Ertesi sabah, ortalık daha zifiri karanlıkken kalktı, elini korka korka torbaya soktu ve 
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dokunduğu madenin soğukluğuna alışmak ister gibi birkaç dakika öylece kaldı 

(KA/108). 

Ziyan zebil olmak  

Ama, sarhoşlun bu kertesinde bile Murad’ın kişiliği henüz kaybolmuş değildi: 

Erkeklerin enerjik olanları onun yanına bir iskemle çekerek, memleket tiyatrosunun, bu 

uçankaleler çağındaki acıklı durumuna ve boşa giden, ziyan-sebil olan değerlere, yani 

kendilerine dair konferanslar veriyordu (Y/64). 

Zora koşmak  

Artık gerçekler, doğru’lar, hak’lar değil, yandaşlıklar, birlikler önemsenecek ve 

benimsenecek; “bizimle olmayan bizim düşmanımızdır” barbarlığı kurtuluş imkanlarını 

yutup gidecekti. Onları, hiç değilse, engelleyecek, zora koşacaktı; bir ikinci Yunan 

olacaktı (Fİ/20). 

3.  Dualar (alkışlar) 

Dua, hayatımızın anlamı, bizi Yaratan’a yaklaştıran, zor günlerimizde ellerimizi 

açıp yardım dilediğimiz; mutlu, güzel günlerimizde şükürler ettiğimiz bir hitap, bir 

sesleniştir. Yaratılış gereği onun gücünü, her şeyin sahibi olduğunu biliriz ve 

konuşmalarımızda her an onun adını telaffuz ederek manevi atmosfere bürünmek 

isteriz.  

Dua, insanın kendisi ile içinde yaşadığı cemiyetin maddî refah ve manevi 

saadetinde yardım ve merhametini istemek üzere Tanrı’ya yaptığı bir hitap bir 

sesleniştir. (Elçin 2000: 662) 

İptidai cemiyetlerde inanç, sihir, büyü ve fallardan unsurlar alarak beslenen 

dualar, sağlık ve hastalık hallerinde, ürünün bereketli olmasında, yağmurun 

yağmasında, tehlike ve felaketin mal ve mülke gelmemesinde; doğumdan ölüme 

kadarki bazı merasimlerde iyi ve doğru olduğuna inanılan müsbet dileklerin ruhi ve 

fikrî ifadesini dilde kazanır.(Elçin 2000: 662) 

Tarık Buğra’nın eserlerinde kahramanlar sık sık dua eder. Dualar genellikle 

islami niteliktedir. 

“ Allah’ım, doğruların, haklıların, vatanını, milletini sevenlerin sen yardımcısı 

ol.” (Fİ/139).  
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... “Günlerin hep aydınlık olsun; savaşların hep böyle bitsin; Tanrı hep seninle 

olsun; hep mutlu ol.” (O/248). 

“ Şeyhim Ede Balı da; ‘Ey ulu Tanrım’, sen Kayı beğlerine şu Ertuğrul Gazi 

kulunun sîne saflığını ve imanını bağışla,” diye duâ etti. (O/47). 

“Hudâ, ikisi için de hayırlısı ne ise onu nasib eylesin.” (O/56). 

“Ey Osmancık; Tanrı yolunu ve gözünü ışıtsın; gönlünün, kılıcının gücünü 

pekiştirsin; haktan, adaletten, insaftan, azimden garib komasın.” (O/111). 

“Ey Osmancık; Tanrı gözünü, gönlünü ve yolunu ışıtsın; bileğinin, yüreğinin 

gücünü pekiştirsin; haktan, adaletten, merhametten, azimden, sebattan garib komasın.” 

(O/119). 

“Ey Osmancık; yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Tanrı yardımcın olsun; 

beğliğini kutlu kılsın; hak yoluna yararlı kılsın; ışığını parıldatsın, uzaklara iletsin; 

sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürtmeyecek akıl versin.” (O/119). 

“Mevlâm mekânın Cennet eyleye.” (O/215). 

“Ruhuna rahmet Bay Koca; Allah’ın rahmeti üstünden eksilmesin.” (O/217). 

“Gönlünüz dediklerinizle âbâd olmuştur. Gözümüz ettiklerinizle ışımıştır. Allah 

sizlerden râzı olsun.” (O/197). 

 “Bağışlayın Allah’a kurban.” dedi (O/202). 

“Vurun Allah yardımcınız olsun!”  

             Vurun; ehl-i imanın öcü alınsın! 

 Vurun; güneş güneşliğini bulsun, ağaçlar şenlensin, ekinler başak bağlasın, 

örsler, çekiçler şarkılarına başlasın... Vurun, toprağın hasreti dinsin! 

Vurun; anaların yüzü gülsün çocuklar yaşamak diye bir şey olduğunu öğrensin, 

vurun! 

Vurun, ki, kahpe felek utansın! 

Vurun, vurun, vurun, vurun ki, dünyanın aklı başına gelsin...Ve Allah, sizden 

memnun kalsın, Muhammed’in ruhu şâd olsun. Vurun!... 

Vurun ki, şehitleriniz, şehitleriniz, şehitleriniz, milyonlarca şehitleriniz var; 

Cennetteki matem bitsin! .. Vurun; bunun için vurun!..” (Fİ/187). 
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... Tecvitli bir besmele çekerek yatağa girdi. Yorganı çekti. Bir Elham, üç 

Kulhuvallah ve anacığının, sayısız geceler, korkulu, endişeli, ağrılı, sancılı geceler, 

kulağına fısıldaya fısıldaya ezberlettiği, onun da her gece tekrarladığı duâyı okudu: 

“ Yattım Allah, kaldır beni /Rahmetinle doldur beni/ Ben bir yola niyet 

ettim/iman ile gönder beni” (YB/179). 

... Şimdilik duâmız şudur: “Allah ümmet-i Muhammedine doğru yolu 

göstersin.” (KA/138). 

... Küçük Hacı’nın bu duâlarında, bu niyazında Fatiha çeşnisi yoktu, hayalleri 

ile duyguları, İstanbullu Hoca ile Küçük Ağa’yı güzel geleceklerde bir tek insan olarak 

görüyordu; içini çekerek tekrarladı: 

... “Allaha emanet olun canım” dedi ve bu sefer onu kuvvetle öptü (KA/256). 

... “Allah doktor beyden râzi olsun”, Murad.. yoksa çiftliğin hâli perişandı 

(Y/181). 

... “Ey benim Tanrım, gururum; gençliğimin, olgunluğumuz Tanrısı gururum; 

seni benim kuvvetim yaratmıştı, şimdi de sen bana kuvvet ol. Bana kuvvet ver de, o 

güzel maceramı ve seni ey benim Tanrım, seni alçaklaşarak çirkinleştirmeyeyim” 

(Y/112). 

... Yılgındı bu baş ağrılarından; “Tutmasın gene” diye duâ etti ve dizlerine 

örttüğü pardesüsünü omuzuna alarak kalktı...(D/15). 

... Orhan’ı haklı buluyor, o da değerli kaderinin ayak takımının eline düşmesi 

gibi korkunç bir ihtimal karşısında ürpertiler geçiriyor; “Aman Allahım, sen esirge” 

diye duâ bile ediyordu (D/106).   

4. Dilekler 

... Salon birdenbire heyecanla sarsıldı ve gür sesler “İnşallah”, “Amin”, 

“Cenab-ı Hak muininiz olsun” gibi dilekler duvarları çınlattı (KA/278,253; Fİ/8). 

 

... “Berhüdar ol Hocam!” diye  kürsüye seslendikten sonra, yanındaki rahlede 

oturan Hüseyin Avni Bey’e doğru ekledi (Fİ/8). 

...  

- Hayırlı, uğurlu olsun, Mustafendi (KA/144). 
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...”Allah gecinden versin...” dediler (KA/145). 

...  

- Gözünüz aydın diyor anam. 

- Aydın içinde kalın (KA/24, 261). 

...  

- Hayırlı olsun Reis bey dedi (KA/230). 

... “Öyleyse inşallah kız olur” dedi (KA/256). 

... Her şeyden önce, Nigar hanımın Murad’ın annesinin; “Allah birbirinize 

bağışlasın, kızım” diye ...(Y/96). 

... Gün gelir şerefimizle, namusumuzla yine kavuşuruz birbirimize. Hüdâ bize 

bunu nasip eylesin (KA/301). 

- Allah korusun! (KAA/41). 

...  

- Kazancınızı niçin tutmadığınızı anladım. Peki ama ille de kazanmak için bu 

büyük tehlikeyi göze almanıza sebep ne? Allah göstermesin, ya farkına varırlarsa? 

Aman Allahım.. (Y/94).  

... Doktorun filintasına gülerek bakmış ve: 

“Hayırlısı ne ise o olsun” demişti (KA/133). 

... 

- Hoş geldin, safa geldin, gazan mübarek olsun (KA/37).  

...  

- İnşallah yine buluşuruz. 

- İnşallah doktor bey. Yolun açık olsun (KA/129). 

... 

- Hey benim gözüm ışığı, oğlum Orhan’ı emanet edeceğim yeğenim Bay Koca, 

sana buyururum ki, boynun hiç eğilmesin; başın hep dik tut; ne hal olursa olsun, ıldız 

gözlerin yere bakmasın; dileğin nefsine uymasın, aklına uysun, uluların öğüdüne uysun 

(O/192). 



 

 168

... Gönlümde iki dilek vardır, ki bana ilk kılıcı da sen veresin ve beni görklü 

yoldaşlarından birinin bölüğüne katasın (O/143). 

... 

- Oğul! Ben öldüğüm vakit, beni Bursa’da, şo Gümüşlü Kubbe’nin altına koy. 

Bursa’yı al (O/341). 

... “ Gözün aydın hânım; Bursa bizimdir” (O/6). 

... Kayın atamın ve kayın anamın elini öpmek ve kendisiyle söyleşmek dilerim 

(O/111). 

... “Ayın on dördü Malhun Hatun... gökçek Malhun Hatun, dilerim bencileyin ak 

pörçekli karıcık olun da, oğullarının beğliğini de görürsün.” (O/114). 

...  

- Ertuğrul Beğ oğluna gevşeklik yaraşmaz; saht ol oğul. Dünya budur; günü 

gelen gider. Deden Süleyman Şah gitti.. Fatma anamız gitti. Muhammed Mustafa gitti. 

Kutluluk, gözü arkada gitmemektedir, oğul. Yüzün kara etme ki, gözüm arkada kalmaya 

(O/123). 

...  

- Karıcık ananızı, kocamış babanızı mutlu kıldınız; mutlu olun. İçimizi aydın 

ettiniz, aydın içinde kalın. Haberimiz var. Gelmenizi umardık, geldiniz; sevindik. 

Sevinciniz dâim ola. Torunumuz Bay Koca ile övündük; övüncümüzü sürdüre.Daha 

nice avlar başara. Avlara dura, cihatlara katıla, gazalar başara. Ananızın kalkmaya 

yürümeye halı yoktur; gidip gönlün alasınız (O/141). 

... Umarım. Beklerim, ki ere kız vermenin sevincini, Savcı Beğin oğlu, beğimiz Osman 

beğ’in yeğeni Bay Koca gibi bir oğul edinmenin övüncünü duyalım (O/205). 

... “Yolunuz açık, yüreğiniz pek olsun” demiştir (O/221). 

...  

- Sus.  Allah aşkına sus, diye önledi (SK/248). 

5.  Beddualar (İlenmeler, İlençler, Kargışlar) 
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Beddua, duanın aksi ve zıddı olan lâ’net, inkisar, belâ ve gazap ifâde eden menfi 

sözlerdir. Farsça “bed” ve Arapça “dua” kelimelerinin birleşmesinde yapılan bu tabir 

“kargış” ve “ilenç” kelimeleriyle de karşılanmaktadır.(Elçin 2000: 662,663). 

Adaletsizliğe uğramış, karşılaştığı kötülüklerle ciğeri yanan, uğradığı haksızlığa 

tepki verme gereksinimi duyan insanoğlu, bedduanın dinen hoş olmadığını bilmesine 

rağmen bedduaya sık sık başvurur. O an içinde bulunduğu psikolojiden hareketle 

sağlıklı kararlar veremez. Kızgınlığını, nefretini beddualarla yatıştırmaya çalışır. İşte, 

beddualar bu ruh halini taşıyan insanın, en büyük sığınıcısı olan Tanrı’dan kötülüğün 

cezalandırılmasını istemesi için yapılan dileklerden doğan sözlü ürünlerimizdendir.  

Tarık Buğra’nin romanlarında beddua örnekleri birkaç yerde geçmektedir. 

Yalnızlar romanında ise sadece lanet okumak tabiri kullanılmıştır.  

... Şimdi artık Murad için sadece Hayriye hanım vardı ve Murad bu kadının 

kendisi için düşündüklerini elinde olmadan seziyor, bu sezişle de, buraya gelişine       -

Hurrem’e rağmen- için için lanet okuyordu (Y/8).  

... Doktor bunu da düşündü ve üzerinde biraz fazla durdu: ikisinden en az bağlı 

olan  kendisi idi; ama ayrılık Hurrem,’den çok kendisini ezecekti; gene mırıldandı: 

“Yaşayışı böyle düzenleyenlere lânet!” (Y/100). 

Küçük Ağa ve Siyah Kehribar romanlarında ise “Allah kahretsin” kargışları 

kullanılmıştır.  

... Allah kahretsin ama bu böyle işte; düşman kavgasının içine “Devlet” 

kavgası, düşünce kavgası da girmiş bir kere, elden ne gelir... (KA/321). 

...  

- Hey Allah kahretsin seni de, Leo’nu da. Aptal sen de (SK/139,140). 

Gençliğim Eyvah romanında da kutsal bir değer olan vatana romanın kötü 

karakteri İhtiyar tarafından beddua edilmiştir.  

... Bir seferinde; “Yerin dibine batsın vatan!..(GE/33). 

6.  Ölçülü Sözler 

Olaya, yere, zamana, kişilere göre söylenen ve atasözü değeri taşıyan bu sözler 

aynı zamanda nasihat özelliği de taşımaktadır. Çünkü genellikle olup bitmiş bir olay, 
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bir durum gibi sebeplerle söylenmiş olan ölçülü sözler daha sonrası için de ders 

alınması maksadıyla kullanılmıştır.  

... “Nerede okuduğumu şimdi hatırlayamıyorum; adamın birisi; bir devlet 

kurulurken, bir de batarken kolay zengin olunur, diyordu (Fİ/24). 

... Halbuki aralarında “bir gelir insan cihâne, durma çok”. diyen de yoktu 

(Fİ/135;D/25). 

...  

- Dünya’yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz, oğul. Hırsımız, 

sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor, sonra da Dünya’yı çok büyük 

görüyoruz (O/11). 

... Evliya Çelebi onun için bir tek cümleden ibaretti: 

...“Gün akşamlıdır devletlim, dün doğduk, bugün ölürüz” demesini 

bilirmiş...(KA/165; Fİ/176). 

...  “Ben ne ateşin çektiği pervane, ne de kurbanlık koyunum. Ben düşünen baş, 

inanan gönülüm!” (KA/166). 

... Âkif’in bir sözünü hatırladılar: “İnsan... zor mahlûk.” (Fİ/18). 

... Âkif, bu tespitin sözü açıldıkça “Bunlar ya güdülür, yahut da çobanlarını 

parçalamaya kalkışabilirler” derdi (Fİ/11). 

...  

- Hoca efendi; el- mukadder lâ yugayyer. Gelsinler, görelim Hüdâ neyler” dedi 

(KA/250). 

... Hoca, hoca; en büyük küfür umutsuzluktur! Deyiverdi (Fİ/7). 

...  

- Bana ihtiyacın var, yavrum. Sen ne kadar dirensen de büyük aşk hikâyende, 

mahkûmsun. Ne demiş ulu Mevlâna? Güneş batınca mumlar yakılır (Y/84). 

... Rahmetli derdi ki, cennet de, cehennem de dünyada başlar (Y/209). 

... “Aynı suda iki defa yıkanılmaz” (D/10). 

... “Öğretmenin düşünce’yi ve hür düşünmeyi, öğretmeye değil de, bir 

düşünce’yi aşılamaya kalkışması olabilecek namussuzlukların en iğrencidir (D/25). 
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7.  Yeminler 

Yemin, karşısındaki kişiyi inandırmak için Tanrı’yı ve kutsal değerleri şahit 

göstererek yapılan bir çeşit kalıplaşmış sözdür. Yeminler halk arasında kasem, and, şart 

vb.gibi isimlerle de adlandırılmıştır.  

Tarık Buğra’nın romanlarında Allah’ın üzerine, ölüm üzerine yapılan yeminleri 

görmekteyiz.  

 ... Allah adına yemin ederim, Malhun Hatun için değil, gâh-ü gâh konuk evine 

gelmek, sizleri görmek dilersem bana izin var mıdır? (O/77). 

... Kasem ederim sizlere, Hoca efendi bizi dinleyecektir (KA/173). 

... Şart olsun gideceğim (KA/82). 

... Valla ben kendim derin Ali Emmi (KAA/30). 

... Vallahi, Hurrem, bu konuda şimdiden kesin konuşmak istemem (Y/73). 

... Ben de and içtim, ben de gidiyorum diyen diyene imiş (KA/318). 

...  

 Candan büyük vebal olmaz Tevfik Bey. Biz bu yola baş koyduk. Ahdimiz var, 

bizim de kanunumuz var (KA/300). 

... Bunca hak hukuk var aramızda, Hoca efendiyi bulur da bi şey yaparsan 

hakkımı valla da billâ da helâl etmem (KA/289;GE/77).  

...  

Sen otur Allahaşkına .. bak ant verdim, dedikten sonra, Şükriye ile birlikte, 

bulaşıkları yıkayıp kaldırmak ve öğle yemeğini hazırlamak için mutfağa gitti (Y/183). 

...  

Yemin ederim ki, Allah’ın pişmanlıklarından birisi de, kullarını âşık olacak 

kadar budala yarattığı içindir (Y/41). 

... Ötekileri de zorlaya zorlaya  Reşîde’nin “Ölümü öp valla olmaz” demesinde 

aldırmadan...(D/51).  

...  
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Ben sana bi şey deyeyim mi baytar? İcicik gülsün kâğât, dişinizi sökmezse ben 

de adam değilim (D/99). 

8.  Selamlar ve Vedalaşma 

Selamlaşma, milletlerin kültürlerinde önemli yer tutan bir davranıştır. Bizim 

kültürümüzde de selamlaşmaya ayrı bir önem verilmektedir. Selam vermek ve almak 

hem geleneklerimizin hem de dinimizin insanlara yüklediği bir toplumsal davranış 

tarzıdır. Selamlaşma, karşılıklı nezaketin bir göstergesi olup aynı zamanda “Sana küs 

değilim” manasına da gelmektedir. Selamlaşma, toplumumuzda kültürün çeşitliliğine 

göre farklı tarzlarda kendini göstermektedir. Sözle olduğu gibi hareketlerle de 

selamlaşma yapılmaktadır. Sözle yapılan selamlaşmalarda kendi içinde çeşitlidir.  

Buğra’nın eserlerinde de çeşitli selam ve selamlaşma tarzları dönemin 

özelliklerini yansıtacak şekilde ustalıkla kullanılmıştır.  

Kültürümüzdeki bir diğer önemli davranış kuralı olan vedalaşma da 

selamlaşmaya benzer nitelikler taşımakta olup insanların birbirlerinden ayrılırken 

yaptıkları iyi niyet davranışlarıdır. 

... Haklısınız ama, “hoş geldiniz” demeyişine gurur adı takılınca elbette alay 

edilir (Y/121). 

...Osman, sanki Malhun Hatun’un atikliği yüzünden, ağırlaşmıştı; basamakları, 

sağlı sollu dizenleri selâmlayarak, ağır ağır çıktı (O/112). 

...  

“ Hoş geldin, Osmancık; safa geldin” (O/79,89,141). 

... Reis Bey köşedeki mindere bağdaş kurdu. Tek tek merhabalaştılar, hal hatır 

sordu (KA/150). 

... Salih yutkundu, hafifçe öksürdü;  

 “Selâmün aleyküm.” (KA/36). 

...  

 “Merhaba” 

Doktor söylemişti.  
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 Merhaba, diye karşılık verdi ve “Merhaba, merhabalar” altı defa tekrarlandı 

(KA/112,143,189). 

... “Hadi eyvallah” deyip ayrıldıktan sonra karanlığı ayazı ve en kötüsü 

yalnızlığını bütün hücrelerinde duyuverdi (KAA/41). 

... “Bol bol selâm getirdim sana.” (KAA/28,22). 

... “Dur da anama Allahaısmarladık diyeyim.” (KA/27;SK/155,161; D/15). 

... Döneli iki gün olduğu halde de gelip bir “Hoş geldiniz” demedi (Y/113). 

9.  Küfürler, Argo Sözler 

Küfür ve argo sözler olumsuz davranışlar karşısında insanların duydukları 

öfkelerin kelimelerle dile getirilmesidir. Küfürler ve argo sözler uzun uzun 

anlatılamayacak kızgınlıkları birkaç kelime ile anlatırlar. Bu tür sözler, içinde 

bulunulan sosyal yapıya ve kişinin ahlaki düzeyine göre değişik şekillerde kendini 

gösterir.  

Buğra eserlerinde genellikle kızgınlıkları dile getirme ve karşıdaki kişiyi 

aşağılama şeklindeki küfürleri halk ağzı ile kullanmış bu da eserlerine ayrı bir canlılık 

katmıştır. 

... Bir gün koca Yavuz ona ne demiş, biliyor musun? “Ulan çakşırlı, anan ne 

giysin?” demiş (İR/210). 

... Sever bu çeşit “zevzeklik”leri (YB/22). 

... “Kak ülen sen de... Yanında mıydın?”...(KA/216,289).  

 ... Nahit, “Halt ettim galiba?” diye düşündü (İR/52). 

... ruhça da, kafaca da bu kadar yücelenlerin şarlatanlar, çıkarcılar, keneler, 

sülükler tarafından bertaraf edebileceğini düşünmek çileden çıkarıyordu (Fİ/175). 

... “Koca Reis pis bir haydudun ayağına mı gidermiş ?” (KA/18). 

... “Ooo, dedi, sonra da ekledi: Bırakın şu pis orakçıları (Y/151). 

... “Allah Allah.. dedi. Bir iş var, dedim ya bu gâvur dinlilerde..” (KA/84). 

... Ne kahpe dinliymiş namussuzlar. Senin kolun koptu ya, onların da mayası 

çıktı ortaya! (KA/83). 

... Yaşlılar buna bir de küfür ekliyorlardı: 
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“Abdestsiz it sende”...(KA/107).. 

... Hırs, hırs...hırs bütün bunlar! Kim kancık ? (KAA/29). 

... Yalağa bak len, ağzını açmaya para mı ister ne? 

... Mıymıntı itler, beyinsiz avanaklar... (KA/351). 

... Amması mamması yok dürzü (KA/345). 

... 

- Ukalânın dik alâsı ama (Y/164). 

... Namussuz sensin. Sen gâvur dölü müsün len? İçerde İngiliz askerleri de yok 

mu hey it herif ? (KA/323). 

... Defol mendebur herif... Tutun şunu.. Gebertin namussuzu ...(KA/322). 

... Senin burnun büyümüş ülen tezekli... (KA/315). 

... Zevzekliği bırak çavuş (KA(290). 

... O kadar kahpeyse, Ankara da düşecekse, Meclis’in kapısında üç, beş Rum 

itini gebertip şehit olabilmek için (Fİ/21). 

... Modanın kaynağı olan şehirde muhafazâkardı, bu küçük kasabada ise 

züppeliğin tavanını zorluyor (Y/93). 

... Murad; “Mâcit haklı diye kendi kendisine itiraf etti; ben hâla on sekiz yaşın 

yaşayan bir budalayım” (Y/92,67,10,96). 

... Ayrılmadığımız sürece içimde senin için o mankafa aşıkların iddia 

ettiklerinden çok fazlasını ve değerlisini taşıyacağım (Y/144). 

... Macit içini çekti: 

“ Ah Fransız romanlarından çıkma budala romantik.. Murad, Murad, sen hiçbir 

zaman adam olmazsın yavrum: hiçbir zaman anladın mı!” (Y/66,37,109). 

 ...  

“Öyle.. şu benim ki gibi bir yığın eşekliğe dayanacaksın” (Y/61,171). 

... Doktor o tipik gülüşüyle omuzlarını silkti. Pek rahatladı 

- Bu sersemler mi fark edecek? (Y/94). 
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... Sözlerini tutarak hem yaşayışımı sünepeleştirmek, hem de sünepe bir ömre şu 

kadar yıl daha fazla katlanmak ikiz budalalığı bana göre değil (Y/32). 

... Ötekilere, hepsine, “zayıf, daha kötüsü gayesiz ve sırf miskinlikleri yüzünden 

bu sefalete katlanan solucanlar” derdi (Y/103). 

... “Durun hele, diye yatıştırmıştım köftehorları ve öteki açacağı aramaya 

başladım.” (Fİ/134). 

“Götürün len şunu ... açlık beynine vurmuş, sayıklar.. doyuruversin karnını 

(Fİ/154). 

... Muineddin köpeği devleti kemik yaptı (Fİ/57). 

...  

-“İyi ya; aç kalsın hergeleler.” (Y/151). 

... Doktor, kendisini de -bütün ötekiler gibi- sünepe, pısırık, böceksi 

buluverdi...(D/11,18). 

... Şerif sunturlu bir kalay sallamış....(D/25). 

... Güliz’in de sonra sonra “sarı çıyan” dediği düzmece sevgili...(GE/81). 

... sizin kelimenizle, mendeburun biri, bir tarihte; geldim, gördüm,yendim demiş 

(GE/225,271). 

10. Nasihatlar 

Nasihatlar; doğruyu, iyiyi, güzeli göstermek amacıyla söylenen sözlerdir. 

Türk toplumunda, bilgisi ve görgüsü ile toplumun sevgi ve saygısını kazanmış 

kişilerin öğüt verici sözleri genelde nasihat olarak kabul edilmektedir.  

Tarık Buğra’da eserlerinde ve özellikle Osmancık romanında nasihatları  

dönemin sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak ustalıkla kullanmıştır. Özellikle 

Şeyh Ede Balı’nın Osmancık’a yaptığı nasihatler kendine has özellikleriyle romana 

başka bir güzellik katmıştır. Bazen nasihatler vasiyet tarzında da kişilere 

aktarılmıştır.  

... Babası ona, ama çocukluğunda, daha “büyük adam” laşmaya başlamadan 

önceleri, yani oğlunun kişiliğini kendisine göre biçimlendirmeyi umduğu günlerde, sık 

sık; “Düştüğün yerden bir avuç toprakla kalkacaksın” derdi (Y/140). 
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...  

“Hey Osmancık, yiğit yiğit, tek yiğit öfkesini yenendir; gücünü, kuvvetini, 

gönlünü, başını öfkesinden arındırandır; benliğinden sıyrılan kuldur.” (O/13). 

... Gidip söylemişler; “Beğ seni görmek diler” Adam cevap vermiş: “Dervişler 

beğlere gitmez; beğler dervişe gider” (O/35). 

... “ Yasa kaptırma kendini. Olana kaptırma kendini. Dönüp arkana bakma. 

Sev... sevgin ayakbağı olmasın. Nankör olma.. Vefan ayakbağı olmasın. Var git şimdi; 

seni beklerler (O/213). 

... 

“Benim ey; kötü günler yoldaşım” diyor; sen Rahman soyusun; oğlunun adı 

dahi Rahman olmak gerektir. Ona Kara Rahman desinler ve Kara Rahman dostlara 

güvenç, yağılara ürkünç olsun” (O/291). 

... “Hey oğul sana öğüdüm ve vasiyetimdir; hutbeden sonra kimsenin ve benim 

dahi, elini öpmeyesin ve Orhan’a dahi öğütleyip vasiyet edesin ki, hânlık kendisine 

müyesser olursa, kimsenin ve senin dahi, anasının dahi elini öpmeye.” (O/310). 

... İşte sana vasiyetim: Anan dahi olsa, bir kimse sana Tanrı’nın buyurmadığı 

bir söz söylerse, sen onu kabul etme. Aslını bilmezsen Tanrı ilmini bilenlere sor. Bir de 

sana itaat edenleri hoş tut. Hakkı gözet. İtibarın bilginlere, zanaatkârlara olsun. 

Askerin hep önünde git. Bir de, sana hizmet eden ve yararlı olan hırıstiyanlara dâima 

ihsân et ki, senin ihsânların onun hâlinin tuzağıdır (O/341). 

... “Sen ona güler yüz göster bi kere, eşek değel a , o da sana yumuşar, hey 

oğlum.” (YB/165). 

... Tilki gibi kurnaz, kurt gibi yırtıcı, tavşan gibi uyanık, yaban ördeği gibi 

tedbirli olacaksın, yoksa tepelenirsin, ummadığın günde ummadığın yerde silleyi yersin 

(KA/320). 

... Sonunda doktor, işte, yalnız kaldığını kabul etmek zorunda kaldı ve şairin 

öğüdüne uydu: Sesini, üslubunu değiştirecek yerde, başka kulaklar aramak üzere yer 

değiştirdi (Y/87). 

... Helak etme kendini, enişte. Olur işte. Kanıayaklılar da. Şükret Allah’a 

(Y/237). 
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...  

“ Meslektaşlarım boyuna, şunu şunu yapar, şunları şunları yapmaz ve şuna 

buna dikkat edersen, şu kadar yıl daha çok yaşarsın diye hanımnine öğüdü verir 

dururlar.” (Y/32). 

...  

“Ana baba ocağını bırakmak zordur; ama daha sıcak ve en küçük kırıntılarına 

kadar her şeyiyle senin eserin, senin malın olan bir yuva kazanacaksın. Kardeşlerinden 

ayrılacaksın, akraba çocuklarından kopacaksın; ama onların yerine, senin hayatından 

çok sevecek, daha doğrusu tam o kadar seven birisine baba diyecek kendi çocukların 

olacak.” (Y/27). 

11.  Hitaplar, Çağırmalar 

Günlük konuşmalar içinde hitaplar en fazla kullanılanlardır. Hitaplar zamana, 

mekana, kültüre ve kişisel özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir. Hitaplar 

söyleyişe farklı bir tarz katarak vurgu görevi de yapmaktadır.  

Tarık buğra dönemin niteliklerine ve romanındaki kişilerin sosyal yapı 

içerisindeki konumlarına en uygun hitap ve çağırmaları kullanmış bu da romanlarına 

ayrı bir incelik katmıştır.  

... ikide bir “alâaa, len”ler çekiyordu...(Fİ/153). 

... “Savulun bire” diye kılıç çekti (O/16). 

... “Hey, Osmancık; baban Ertuğrul Beğim gazi seni diler” diyor 

(O/114,115,118). 

... Ey, ulu sular geçiren, karlı dağlar aşıran, boyuna, boydaşlarına yurd ve yuva 

kuran Ertuğrul beğim gazi, bilelim sen ne dersin, kimi istersin?(O/115). 

... İlle de öne geçmek mi lâzım ülen? (KA/29). 

... Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin (KA/280).  

...  

- Yüceliğin insanı ne hallere düşürdüğünü gördükten sonra bayağılaşmaktan 

çekinemem, azizim(Y/84). 

... Oh Tanrım, minicik kalbi nasıl da çırpınmıştı (Y/20). 
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... “Ne diyorsunuz siz, kuzum?” (Y/202,69). 

... Gavur da yatar, Müslüman da ... uyku bu, hay herif (Y/248). 

12.  Lakaplar 

İnsanların yaşayışlarından, bir takım hareketlerinden, fiziksel özelliklerinden 

veyahut da herhangi bir nedenden dolayı verilen ve isimlerinin yanlarına eklenen 

tanıtıcı sözlerdir. Lakap takılması Türk kültüründe yaygın bir gelenek olup günümüzde 

de sıklıkla karşılaşılmaktadır. 

Tarık Buğra eserlerinde lakapları sık sık kullanarak anlatımına zenginlik katmış 

ve roman kahramanlarının okuyucunun gözünde daha da canlanmasına katkı 

sağlamıştır. 

... Çakır’ın arası Sarıcalı ile öldüresiye açık (Fİ/153). 

... Küçük Hacı’nın bu duâlarında, bu niyazında Fatiha çeşnisi yoktu, hayalleri 

ile duyguları, İstanbullu Hoca ile Küçük Ağa’yı güzel geleceklerde bir tek insan olarak 

görüyordu; içini çekerek tekrarladı: 

“ Allah korusun!” (KAA/41). 

... Küçük Ağa şafağa yakın girdiği yatağında, ağzında ekmek doğrayıp içtiği bir 

kâse sütün tadı, bu inancı ile güvenini ilk defa açık açık düşünüyor ve Çolak Salih’i 

minnetle hatırlıyordu (KA/310). 

... İsyancı diye tanınan eşkıya, Çini İzzet adında bir asker kaçağı idi (Fİ/88). 

... Sonunda da Kara Vasıf ve Paşabahçeli Ayı Şükrü Bey’lerle ilişki kurdu 

(Fİ/53). 

... Bu çocuğun, özellikle de Kutçalı Aziz’in yüzde yüz yabancı oldukları bir 

durumdu (Fİ/64). 

... Köse Mihail, Mihail Kosses’in delikanlılık döneminden kalma ve yoldaşları 

arasında değişmeyen adıydı... (O/257). 

... 

- Senin ağan nerede? Şuna bak, bildin mi? Yemenici Mustafa Ali... Oğlu da gitti, 

kardeşi de gitti (KA/41). 

... 
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- Tanıdınız, dedi; Koyunculardan Bekir (Fİ/83). 

... “Tavlada, yatakta, sofrada, yatakta bir karakeçili lâfıdır gidermiş 

(KA/318,315). 

...  

- Bunlar benim ileri gelen müfreze kumandanlarımdır. Bu sizi karşılayan Sarı 

Mehmet’tir. Bu Manda Halil’dir. Bu Topal İsmail’dir. Buna Cambaz Sadi derler. Bu da 

Ahmet Onbaşıdır (KA/299). 

 ... Nefis bir mayıs ikindisinde, müfreze kumandanlarından Sarı Tevfik Bey’in 

yanına çıktı... (KA/297). 

 ... Ve, Murad’ın Kütüphane Faresi dediği bir doçent hayat pahalılığına karşı, 

kitaplarda suyu çıkmış, ama dinleyenlere pek parlak gelen reçetelerden birisinin 

açıklamalarını yapıyordu (Y/10). 

Osman Gazi Hân’ı Yahşı Fakı ile Candarlı Kara Halil yıkayıp kefenledi ve 

tabuta koydu. Onu Söğüt’e götürdüler; çünkü Orhan Beğ,  

“ Bursa’ya vakit gerek” demişti (O/349). 

... Sonra bir şeyler oluyor, insanlar bir şeyler yapıyor; Gazi Rahman salâ 

veriyor (O/343).  

Fakir Halit günün hiçbir saatında bozulmayan dengeli yürüyüşü ile geçip gitti. 

Fakir lâkabını aşırı tutumluluğu yüzünden takmışlardı ona (D/5). 

... Akşamları iki kadehini gene Kuru’nun meyhânesinde içiyor, aznifini, 

damasını gene oynuyor....(D/65). 

... Ama aralarına emekçilerin de, meselâ on, onbeş lira yürütmek için 

hafakanlar geçiren, terler döken Kör Muallimin de katıldığı sınır (D/76). 

...  

“ Ne haber kara yiğen?”......(D/159) 

... Natır Piçi dedikleri tellak onu bir güzel keseleyip sabunladı...(D/218). 

...  
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“Benim adım Kaya Yılmaz, efendim. Lice’liyim. 1944 yılında doğmuşum. 

Babamın adı Mahmut. Toklu’ların Mahmut derlerdi ona. Anam Taşçıların Râziye.” 

(GE/264). 

II- TEKKE EDEBİYATI 
 

Tekke edebiyatı geleneksel Türk halk edebiyatının önemli dallarından birisidir. 

Tekke debiyatı şairleri günlük hayatlarını gelenekleri içerisinde sürdüren coşkulu ve 

güçlü halk şairleridirler. Bu şairler eserlerine dinî motifler katarak Allah ve insan 

sevgisini, coşkuyu ve birlik beraberliği ön planda tutmuşlardır. Bu edebiyata mensup 

olanların asıl amacı sanat yapmak değil, dinî ve tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Şairler, 

mensup olduğu tarikatın esaslarını yaymakta şiiri bir araç olarak kullanırlar. Bu 

edebiyatın konusu Allah aşkı ve Vahdet-i Vücut düşüncesidir.  

Tekke edebiyatı şairlerinin çoğu tarikatlardan yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. 

Hoşgörüyü ve ilahi aşkı, sevgiyi benimsemişlerdir. Tekke edebiyatı şairleri 

cehennemden korkutmayı değil, aşk yolu ile Allah’ı sevdirerek, insanları ona 

yaklaştırma yolunu seçmişlerdir.  

Tekke edebiyatının kendine ait müstakil bir nazım şekli olmamakla beraber, 

Divan ve Âşık edebiyatları nazım şekillerini ortak olarak kullanmaktadırlar. Bu nazım 

şekilleri şunlardır: 

1- İlâhî 

2- Tevhid 

3- Münâcaat 

4- Na’t 

5- Miraciyeler 

6- Mevlidler 

7- Hilyeler 

8- Ramazaniyeler 

9- Methiye 

10- Hikmet 

11- Nutuk 
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12- Devriye 

13- Şathiye (Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı III Haziran 1989: 284-324). 

Tarık Buğra’nın romanlarında XIII. yüzyılın en önemli tekke edebiyatı şairi  

Yunus Emre ile  XVI. yüzyılın en önemli tasavvuf şairi Pir Sultan Abdal’a ait ilâhî 

örneklerine rastladık. 

İlâhî; mutasavvıf şailer tarafından söylenen dinî ve ilâhî fikirleri hâvî 

manzumelerdir. Daha çok Allah’ın birliğini, azamet ve kudretini anlatan veya telkin 

eden eserlerdir. Bunlar aruz ve hece ile yazılırlar.  

İlâhîler, tarikatlarda şu isimlerle anılırlar: 

a) Âyin: Mevlevi tekkelerinde okunur. 

b) Tapuğ: Gülşenî tekkelerinde okunur. 

c) Nefesler: Ekseriya Bektaşî-Alevî tekkelerinde okunur. “Nefes”ler; gazel, 

koşma tarzında hece vezni ile yazıldığı gibi, sonradan aruz vezni ile de yazşıldığı 

olmuştur. 

ç) Duraklar: Ekseriya Halvetî tekkelerinde ve zikrin iki faslı arasında bir, yahut 

iki zâkir tarafından okunur. 

d) Cumhurlar: Mevlevî ve Bektaşî dergâhından başka tekkelerde herkes 

tarafından okunurdu. (Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı III Haziran 1989: 284). 

Pir Sultan Abdal, halk tasavvuf edebiyatımızın büyük şairidir. Bektaşi tarikatına 

bağlıdır. Pir Sultan Abdal, aşkı, doğayı, halkın gerçek yaşayışını duru bir halk dili ile 

anlatan şiirler yazmıştır. Pir Sultan Abdal zulme karşı direnenlerin sembolü olmuş, 

günümüzde de şiirleri dillerden düşmemektedir. 

 Gençliğim Eyvah romanında kirli çatışmalara sürülen gençler düzenledikleri 

toplantılarda  Pir Sultan Abdal’ın nefeslerini söyleyerek coşmakta ve gözleri kapalı 

kavgalara girişmektedirler.   

... 

“Yürü bire Hızır Paşa, 

Senin de çarkın kırılır, 

Güvendiğin Pâdişahın,  
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O da bir gün devirilir.” (GE/191)  

... Ve sessizliği koyulaştıran uzunca aralarla bir birini kovaladı Pir Sultan 

Abdal’lar: “Koyun beni halk aşkına yanayım”..sonra “Gelin canlar bir olalım”, 

arkasından da “Yorulan yorulsun, ben yorulmazam/ Devrim yolundan ben 

ayrılmazam”..ve yeniden coşku! (GE/191). 

Saatına baktı; vakit, evet iyice daralmıştı. Belli bir sesle mırıldandı: “Yorulan 

yorulsun; ben yorulmazan/ Derviş makamından ben ayrılmazam/..../Kalsın benim 

dâvam, divâna kalsın.” (GE/263). 

...  

- Ali’m ne yatarsın günlerin geldi. 

Pir Sultan nerede, Ali nerede..Marks nerede? (GE/287). 

Yunus Emre sadece Tekke ve Tasavvuf edebiyatının değil belki de bütün Türk 

edebiyatının en önemli ismidir. Yunus Emre, yaşadığı dönemin kültür kaynaklarını 

halkımızın yüzyıllar boyu yaşattığı gür duygu ırmaklarını, Anadolu insanın ölümsüz 

dili ile mısralaştırmıştır. Onda, Allah inancı ve insan sevgisi sonsuzdur. 

Küçük Ağa Romanında Yunus Emre’den ilâhîler kullanılanılarak içinde 

yaşanılan olaylarla benzerlikler kurulmaya çalışılmıştır. 

... O gün akşam Doktor durup dururken, herkes gibi kendisi de somurtup 

susarken bir Yunus Emre mısrası kaçırıvermişti ağzından: 

“Gök ekini biçer gibi...” (KA/242). 

... Koca Yunus’un o tekrarlanamaz şiirinden bir başka mısra daha hatırlıyordu 

Yüzbaşı: 

“Yanar içim, köynür özüm...” (KA/242). 

III- ÂŞIK EDEBİYATI 

Âşık Edebiyatı âşık adı verilen şaireler tarafından oluşturulur. Âşıklar genellikle 

okur yazar değildir. Şiirlerini sazla çalıp söylerler. Eserlerini sözlü olarak ortaya 

koyarlar. Onlar aynı zamanda köy köy, kasaba kasaba dolaşıp halka şiirlerini okuyan 

insanlardır. Âşıklar köylerden, kasaba ve şehirlerden bir de asker ocaklarından 

yetişirler. Âşık Edebiyatı ürünleri genelde koşma, semaî, varsağı ve destandır. 

Bunlardan ilk ikisinin güzelleme, taşlama, koçaklama gibi konularına göre alt dalları 
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vardır. Ancak yazarımız da bunları yeterince örneklendirilmiş olarak göremiyoruz. 

Belirleyebildiğimiz örnekleri aşağıda veriyoruz.  

Osmancık romanında güzelleme metni geçmemiş, getirilen gelin için 

karşıcıların güzelleme söyledikleri ve Osman’ın anası için güzellemeler dinlediği 

metin içinde belirtilmiştir.  

... Bağırışlar, çığırışlar, el çırpmalar durdu. Karşıcıların güzellemeleri başladı 

(O/205). 

.... Osman, anası için sayısız güzelleme dinlemiştir (O/120). 

Türk halk şiirinde en bol örnekler arasına taşlamalar gelir. Taşlamalar güldürücü 

şiirler, sosyal hicivlerdir. Âşıklar bozuk düzeni, cahilliği, namertliği acı sözlerle 

kınamışlardır.  

Yalnızlar romanında taşlama metni geçmemiş, sadece metin içinde 

kullanılmıştır. 

... Mâniler düzen, taşlamalar söyleyen köylü halasına  çeken tarafını, müzikten 

hoşlanışı istidat sayılmıştı (Y/139). 
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

3 TARIK BUĞRA’NIN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ 

UNSURLARI 

3.1 DİL VE ANLATIM 

3.1.1 Ağızlar 

Ağız, bir bölgeye, bir yöreye mahsus ifade şekilleridir. Farklı halk ağızlarının 

kullanılması ülke içindeki kültür çeşitliliğinin bir göstergesidir. Ağız farklılıkları sadece 

anlatımla kalmayıp diğer sözlü halk kültürü unsurlarına da yansımaktadır. Örneğin 

türküler, fıkralar, masallar... 

Tarık Buğra romanlarında kendi memleketi olan Akşehir insanına sıklıkla yer 

verdiği için kendi yöresinin ağzını eserlerinde mükemmel bir şekilde kullanmış bununla 

birlikte başka yörelerin ağızlarına fazla yer vermemiştir. 

 Bahçenin arka sınırını çizen çelen’in yıkık yerinden sokağa atladılar (KA/122). 

Aralarında, Devlet-i Âliyye’yi satanlara son anlara kadar goygoy çeken, hınk 

diyen, böylece son parsaları, gizli ödeneklerin son kırıntılarını toplamaya bakanlar 

vardı(Fİ/23). 

... 

- Yok helbette beğim, dedi(KA/271) 

... 

- Bağrımızda yılanlar kaynaşıyor da haberimiz yok, gebe avratlar gibi mi 

uyuyorsunuz siz? (KA/351). 

...Dışarı çıktılar saçağın altından hızlı hızlı yürüdüler(KA/15). 

...Tahta kapının aşı boyaması yer yer dökülmüş, kanatları iyice 

kaykılmıştı(KA/17). 

...Neye böyle olur bilmen ki....kimin malını paylaşamaz bu herifler Allasen? 

(KAA/29, Y/249). 

... 

- Bak istersen dedi, hani şu günebakan var ya, fasulye sırıklarının ortasında?.. 

... Onun ta göbeğini delivereyim sana...(KA/121). 
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...Gönülsüzlerin doktor bey camide Hoca’nın annacına annacına-alnına- 

söyleyiverdi diyenler çıkacaktı(KA/101). 

...Otuzbeş yaşında, orta boylu, çelimsiz, yüzü çığıtlı, durgun denecek kadar içine 

kapanık bir adam olan Haydar Bey Arbistan cephesinde zabit idi. 

... 

- Yavaş ülen, yavaş... Gursağına tıkanacak(KA/158). 

... En eşkin atın bile an olur soluğu kesilir...(Fİ/169). 

... Sedirde oturuyor, aradığı basma perdenin kıyısından eylül gecesine 

bakıyordu(Fİ/199; O/219). 

... Güz ayları bitiyor, poyraz körpe ve artık iyi beslenmeyen, hatta zaman zaman 

hiç beslenmeyen vücudunu diken diken ediyordu(İR/13). 

... körpe, kadın-erkek demeden insanlar öldüren, bu işleri de oyun oynar gibi 

yapan, insan mı, değil mi?..(Fİ/158). 

... “Gidelim gayri” diyenlerin aldığı cevap “Hele bi rahmet dinsin” 

idi(KA/230). 

... 

- O bi kere oldu len. Az da zerlemezdin ya, neyse geç bi kalem Altınkalemli sen 

de(KA/216). 

... Atlar suya götürülüp getirildi, yem torbaları bağlandı, köpeklerin 

mahmahları verildi(KA/202). 

... 

-  Gömü mü buldun len oğlum?(YB/25). 

... 

- Len avrat; olmadı mı şo yerebatasıca cızbızlar! (YB/28). 

... Kar ve saçaklardan, soba borularından sarkan gri, mor, çikolata rengi, 

kristal, eflatun buzlar iki hafta kadar olduğu gibi kaldı (İR/200). 

... Biz birbirimizin yüzüne gılıguşsuz, içimiz ferah fuhur bakalım; çoluk 

çocuğumuz hısım akrabalığı bilsin.. mühim olan bu (YB/207). 
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... Her evin beklediği biri vardı, bir yavuklu, bir koca, bir oğul, bir ağa veya 

dayı...(KA/7). 

... Osman Beğ de, sağa sola adamlar salarak, ünletti, halkı o meydana 

çağırdı(O/176, O/61). 

... üstelik Akça Koca emminin adaklısı Esmahan ile başgöz olacaktı! 

(O/139,133,138). 

... Öteki Osman da, ana acısına, oğul muştusuna gönül kapamamalıydı(O/131). 

... 

- Hey oğul, tez getir ediklerimi diyor(O/285). 

... Eşya köşe bucak, arada bir, yeni tutuşan bir dalın yalazlanmasıyla ürpertili 

bir biçimde beliriyor, sonra gene kayboluyordu(Fİ/61). 

... 

- Sen neden doktur, Alla’sen ? (Y/249;D/85). 

... 

- Bizler yanılıyoruz galiba. Avni beğim; bak şu resimlere Alla’sen (Fİ/105). 

...  

- Emme... 

- Emmesi memmesi yok bunun (Fİ/159). 

... derken avludan atlar geçmeye başladı (Fİ/153). 

... Öyle zahar.. ne bilem işte (KA/306). 

... Tevfik Bey: 

- Âlâ, dedi. Sonra da onları çizgi boyunca birbirlerinden sekiz on adım ayırdı 

(KA/307). 

... Salih’in atışı tabancasını sıyırarak yaptığını fark edenler “Aleh!” diye 

mırıldandılar (KA/307). 

...  

- Embel nedir bilir misin? Övendire? Ne gezer desene.. değnek, değnek; ucunda 

sipsivri bir demir bulunan değnek.(D/22). 
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... Gözü sütte idi.. Aklı da öyle: Ne kadarını peynir yapacak, ne kadarıyla yoğurt 

çalacaktı...(D/33). 

 ... “Bu cahal onun hendeşi mi hiç” derdi (D/35). 

... Koca Yörük kodesi boyladı....(D/74). 

... Hemen sıvıştım; yoksam katılacan gülmeden...(D/82). 

...  

- Horata bi yana, doktur bey; nereye varır bunun sonu?...(D/84,114). 

... Serdar’ı nasıl okşarsa öyle sıvazlıyor; 

- Emmilerin emmisi, diyor (YB/13) 

3.1.2 Değişik Konuşmalar, Çağırmalar 

Kişilerin yapılarına uygun olarak veya o yörenin ağız yapısından kaynaklanan 

değişik konuşma biçimleri ve çağırmalar ülkemizin değişik yerlerinde karşılaştığımız 

bir kültürel zenginliktir. Değişik konuşmalar ve çağırmalar ağızlarda olduğu gibi 

zamana, mekâna, yöreye hatta mahalleye göre değişik şekillerde kullanılabilir. Tarık 

Buğra’da eserinin niteliğine göre ve özellikle tarihî romanlarında Akşehir ve 

yöresine ait değişik konuşma ve çağırmaları kullanmıştır.  

... Salih onları ateş ederken gözleriyle görmüştü.. bi patlıyordu ki, eleleleeee, 

Kudret Topu gibi len... (KA/20). 

... Doktorla Halis, Ali emminin evine gelsin, yallah (KA/245). 

... 

- Nere giden len Salih? Ha otur da icik ırahat bi nefes al oğlum...(KAA/21). 

... Amma velâkin bundankeyri bana da, benim gibilere de bir şeycik 

demeyecekler (KAA/24). 

... Emme elin oğlu durur mu? (KAA/23). 

... 

- Hattaleyim, daha “gel” bile dememişler... (KAA/23). 

Bi ikiniz için derler ki, Çerkez Etem ile kardaşları kötü bir oyuna hazırlanırlar, 

gaari onların lehinde konuşulmasın (KAA/22). 
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... 

-  Hoppalaaa.. neredeyse neşeni kaçırdığımı söyleyeceksin (Y/133). 

...  

- Heheheyyy, diyor coşkun bir keyifle (Y/127). 

...  

- O hooo.. başlamayın gene, Allah aşkınıza! (Y/231,). 

... “Bi de benden ossun”, “Bizim ırakımız zehir mi içmen len gardaşlık.” Ve 

benzerleri. Meze seçişleri de ona gör “Şondan da geti..şondan da yi..bek gözelmiş len; 

len oğlum karson, geti şondan bi daa.” ...(D/38). 

... Kardeşliiiik. Gız kardeşliiiik, Mezere mi girdin hay gız? Deminden beri 

ünlerin de sesin çıkmaz. Eysıranı isterin” (D/50). 

... “Hadi koçum, sorver bi Hapbablaya..deki; Nigar halam soruyor de; sıramız 

gelmiş mi, tekneyi getirelim mi deyor de.. Hamur daşmış de” (D/50). 

3.1.3 Bedenî Hareketler Dışında Anlatım, Haberleşme 

Haberleşme insan hayatında önemli bir yer tutar. Kısa mesafeli ve karşılıklı 

diyalog kurulabilen durumlarda haberleşme söz ile olabileceği gibi değişik vücut 

hareketleri, kaş göz işaretleri ve başka unsularla da yapılabilmektedir. Uzun mesafeli 

haberleşmelerde ise değişik ulaşım vasıtaları kullanılmak suretiyle haberleşme 

gerçekleşmektedir. 

Tarık Buğra hem kısa mesafeli hem de değişik mekânlarda haberleşme 

şekillerini romanlarında olayın geçtiği dönemin özelliklerini de dikkate almak 

suretiyle kullanmıştır. 

... Onlar, atlarının üzerinde bekleyecek, Konur Alp kurt sesiyle işaret verince de 

ılgar edeceklerdi (O/297). 

...  

- Önce ben çıkayım en uzağı benimki, Salih’le beraber gideriz. Hadi Salih... 

dedi 

Fakat eli kapının mandalında durdu: 

- Islık çalınıyor... (KA/116). 
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... Ak Temur Konya’dan yalnız dönmedi. Bu sefer Sultan fermanını kendi 

adamlarından biri ile gönderiyordu (O/305). 

3.2 GEÇİŞ DÖNEMLERİ 

Geçiş dönemlerinin içinde olması gereken alt dallardan sünnet, askere uğurlama 

gibi olayların örneklerine rastlanılmamıştır. Örneklerine rastlanılan geçiş dönemleri 

aşağıda gösterilmiştir. 

3.2.1 Doğum 

Doğum hayatın en önemli olaylarından biri olup, yeni bir hayatın başlangıcıdır. 

Türk hayatında çocuğa çok değer verildiği için doğum da önemli bir hadise olarak  

görülür.  

Genç kadının çocuk sahibi olması için evliliğin ta başlangıcında gelinin 

yatağında gerdekten önce bir oğlan çocuk yuvarlanır, kucağına bir oğlan çocuk verilir. 

Gelinin hamile kalması gecikirse veya gerçekleşmezse çeşitli kurbanlar adanır, 

dualar okunur.  

Doğumu; doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olmak üzere üç kısımda 

inceledik.  

3.2.1.1 Doğum Öncesi; 

Romanlarda doğum öncesi geleneklere rastlayamadık. Yalnız Dönemeçte ve 

Gençliğim Eyvah romanlarında aşermek kelimesi geçmektedir. 

Aşerme, gebeliğin belli bir döneminde gebe kadında görülen bir haldir. Deyimin 

aslı aş yerme, bu biçimiyle “Yiyecek şeylerden tiksinme” demektir. Deyim giderek 

anlam değiştirmiş ve “yüklü kadının kimi yiyecekleri canı çekmesi, onları tatmaktan 

kendini alamaması” demeğe gelmiştir. Gebeliğin bu döneminde gebe kadına her 

canının istediğini ne kadar münasebetsiz de olsa, vermeye çok dikkat edilir. Bu kural 

gözetilmezse, anada veya doğacak çocukta zararlı etkilerin meydana geleceğine 

inanılır: Çocuğun düşmesi, sakat, kusurlu doğması gibi.(Boratav 1999: 146). 

Romanlarda geçen “aşerme” kelimesini doğum öncesi unsur özelliği 

taşımamasına rağmen isminin geçmesi  üzerine çalışmamıza almayı uygun bulduk. 

... Masal bunlar. Geç . Aş eriyordum....(D/22;GE/40). 

3.2.1.2 Doğum Anı; 
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Doğum yaklaşınca, hele sancıları başlayınca, ilk hatıra gelen şey doğumun 

kolay ve başarılı olmasını sağlamaktır. (Boratav 1999: 148). 

Doğumun kolay olmasını sağlamak için gebe kadını yürütme, vücudunun belli 

yerlerini oğma gibi hareketler dışında büyülük bir çok tedbirlere de başvurulur. 

(Boratav 1999: 148). 

En yaygın işlemlerden birisi: İçine Meryem -ana- eli (veya Fatma -ana- eli) 

denen bitki, konmuş sudan içirmektir. Kurutulmuş haliyle bu bitki su içine konulunca 

açılır; böylece, onda doğum yolunun açılmasını sağlayan bir gücün bulunduğu 

inancından hareket edilmiş oluyor. Doğum sancısı çeken kadının evindeki kapalı 

yerleri, kilitli şeyleri açmak, düğümleri; kadının kendi saç örgülerini çözmek gibi, 

tedbirlerle de aynı düşünce izlenmiş oluyor. İkinci bir tip işlemler, su akıtma ilkesine 

dayanır: dolu kapları boşaltmak, çeşmelerin musluğunu açmak gibi. Bunun da büyülük 

anlamı açıktır: suyun akması kolaylığın ve çabukluğun simgesi oluyor.(Boratav 

1999:148). 

Çalışmamızda doğum anı ile ilgili örneğe Küçük Ağa adlı romanda rastladık. Bu 

romanda İstanbullu Hoca’nın eşi Emine’nin doğum anı anlatılmaktadır. Doğum 

sırasında kullanılan malzemeler burada dikkatimizi çekmektedir: Sıcak su için bir 

mangal, ortamın iyileştirilmesi için kaynatılan zencefil ve tarçın, odanın loş olması vb. 

... Büyük bakır mangal halının ortasında duruyordu. Ateş nar gibi olmuştu. 

Çaydanlıktan çıkan buharlardan zencefil ve tarçın kokusu yayılıyordu. Oda iyice loştu. 

Yatağın yanındaki pencerenin perdesi çekilmişti. Süt rengi bir aydınlık içinde 

Emine’nin taze yüzü selcen gülü gibi pespembe görünüyordu. Sancının terleri bu yüzde 

tomur tomur durmakta idi (KA/256). 

3.2.1.3 Doğum Sonrası; 

Doğum sonrası anne ve bebek için dikkatle geçirilmesi gereken bir dönemdir. 

Yatıp dinlenilmesi ve hiçbir iş yapılmaması gerekir. 

 Bu dönemde diğer bir durum ise lohusalıktır. Lohusalık döneminde, özellikle 

doğumdan sonraki kırk gün içinde, ananın da çocuğun da türlü zararlı etkilerden 

korunması gerekir. Nazarlık, maşallah gibi takılar, çocuğu da, lohusayı da korumak için 

kullanılan yaygın gereçlerdir. Gene bu dönemde dikkat edilen bir başka nokta, çocuğun 

ve anasının kırk gün evden dışarı çıkmaması, çocuğun, kırkı içinde doğum yapmış 

başka bir kadının çocuğu ile karşılaştırılmamasıdır.  
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Çalışmamızda lohusa ile ilgili metine sadece Küçük Ağa romanında 

rastlanmıştır. 

... Lohusa odası Hoca’nın gözünde şimdi bambaşka bir anlam taşıyordu 

(KA/255). 

Doğum müjdesi genellikle evin en büyük kişisine verilir. Müjdeyi alan aile 

ferdi, doğum yaptıranın hakkı geçmesin diye ebeye, yada doğum yaptıran kişiye bahşiş 

verir. Evin hanımı da aldığı sevincin mutluluğuyla ebeye değişik eşyalar sarar: Yazma, 

çorap, şalvarlık, mendil vb. 

... Yeni doğmuş bir çocuk nasıl bir şeydi acaba? Kokar derlerdi, bu kokuda 

insanın soyu sopu ruhu tüter derlerdi. Bu kokuyu ciğerlerine sindirememişti. Ebenin 

bahşişini verememiş, o insana cennetten haber veren mutluluğun kabarışını gönlünde 

duyamamıştı (KA/261). 

Metinde doğum müjdesinden, verilen bahşişten bahsedilmiş, verilen o güzel 

müjdenin cennetten haber verilen mutluluk olduğu benzetmesi yapılmıştır. Ayrıca 

metinde doğan çocuğun kokusundan bahsedilmiştir. Annemden edindiğim bilgiye göre 

dünyaya gelen çocuk günahsız ve tertemiz olduğu için değişik güzel bir kokusu 

olurmuş. Özellikle bazı insanlar bebek doğar doğmaz koklamak için can atarlarmış. 

Çocuğun doğumundan Kırk gün geçtikten sonra kırklama töreni yapılır: 

Çocuğun ve anasının, yerine göre değişen ayrıntı bir takım kurallara uyularak 

yıkanmalarıdır. Örneğin: kırk hamamında çocuk, son kurna suyuna (veya son tas 

suyuna) bir altın, yada bir anahtar kırk defa batırıldıktan sonra yıkanır.(Boratav 1999: 

154) 

Kırklamadan sonra artık ananın da, çocuğunda aşırı etkilenme yetenekleri 

kalmamış demektir; herkesin içine, herhangi özel bir töreye uymadan, katılabilirler. 

(Boratav 1999: 154) 

... Şimdi Harlağın değirmen arkına döküldüğü yerde tam bir tören toplantısı 

vardır; emzikli kadınlar bile oradadır (O/153). 

Osmancık romanında da görüyoruz ki; kırkı çıkan çocuklar ve emzikli anneler 

el içine çıkmakta ve çeşitli törenlere katılabilmektedirler. 

Doğumunun kırkıncı günü kırklama yapmak için aile ferlerinin büyükleri, hısım 

akraba ve komşular çağırılır. Kırklama törenine katılacak olanlar törene elleri boş 
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gitmezler. Çocuk için hazırladıkları hediyeleri yanlarında götürerek çocuğun beşiğine 

koyarlar. 

Osmancık romanında Malhun Hatun hazırladığı armağanlarla Konur Alp’ın 

evine gider.  

... Doğumun kırkıncı günü idi; Osman Beğ, yanında Malhun Hatun ve Malhun 

Hatun’un hazırladığı armağanlar ve Orhan olduğu halde Konur Alp’ın evine gitti 

(O/200). 

3.2.1.3.1 Ad Koyma; 

Günümüzde çocuk sahibi olacaklarını öğrenen çiftler daha çocuk doğmadan 

adını belli ederler: Oğlan olursa......, kız olursa..... koyalım.  

Eski geleneklere göre yeni doğan çocuğun ismini evin büyükleri koyar. Bu 

büyüklere karşı gösterilen saygının bir çeşit göstergesi sayılır. Ayrıca ilk doğan çocuğa 

cinsiyetine göre dedenin, babaannenin veya yakın zamanda vefat eden birisinin isminin 

verilmesi âdettir.  

...  

Hey benim gücüm kaynağı, iznin olursa adı anam adı olsun diyerek Cankız 

koymuştur (O/292). 

Eski Türklerde oğlan çocuğa ya uzun zaman hiç ad verilmez, yahut da ilk 

verilen ad ömrünün sonuna kadar kalmazdı: Geçici bir ad idi. Önemli bir iş başardığı 

zaman yani delikanlılık çağına geldiğinde, ya yaptığı önemli işi hatırlatan, yada ilerisi 

için bir dilek anlamı taşıyan bir ad verilirdi ki, buna er-at (erkek adı derlerdi). Türkler 

İslâm dinine girdikten sonra bu gelenek git gide gücünü yitirmiştir.(Boratav 1999: 88). 

Çok yaygın bir görenekte çocuğa, yaptığı büyük işlerle, bilimi, yiğitliği, büyük 

başarıları ile ün salmış bir kişinin adını vermektir; bu adın asıl sahibinin niteliklerinin, 

adla birlikte yeni sahibine de geçeceği inancına dayanır.(Boratav 1999: 89). 

...  

“Adı Ali olsun. Adının eri olsun. Karayağız olacağa benzer; Ali’lerden Kara Ali 

diye ayrılsın; alnı daim ağ olsun, anasına, atasına, adına kara düşürmesin. Tanrı mutlu 

kılsın dedi.” (O/201). 
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Çocuğun adını hoca veya ailenin büyüklerinden bir erkek, çocuğun kulağına 

ezan okuyarak adını söyler.  

... 

“Benim ey; kötü günler yoldaşım” diyor; sen Rahman soyusun; oğlunun adı 

dahi Rahman olmak gerektir. Ona Kara Rahman desinler ve Kara Rahman dostlara 

güvenç, yağılara ürkünç olsun.” (O/291). 

... 

“Anası da, ben de adını sen koy deriz dedi.” (O/200). 

...  

“Oğlan olursa adını Mehmet korsunuz deyiverdi.” (KA/219). 

Eski Türk geleneklerimizde çocuğu olan beyler, yörede bir ziyafet verirlerdi. 

Günlerce süren ziyafetlerde yenilir, içilir, çalınır, söylenirdi.  

Osmancık romanında da bu unsurlara rastlamaktayız. Oğlunun adını Orhan 

koyan Osman Beğ, yöredeki oymak beylerine büyük bir ziyafet verir. 

... Osman Beğ, oğlunun adını Orhan koydu. Ve bu doğumu vesile yaparak, 

yöredeki oymak Beğlerine büyük bir ziyafet verdi. İki gün ve iki gece boyunca sâdece 

yenildi, içildi, çalındı, söylenildi, oynandı (O/182). 

3.2.1.3.2 Beşik Kertmesi; 

Yakın zamana kadar Anadolu’nun bazı bölgelerinde -kimi ailelerde- çocuklar 

daha beşikte iken, büyüyünce birbiriyle evlendirme kararı alınmaktaydı.  

Pertev Naili Boratav’ın 100 Soruda Türk Folkloru adlı eserinde beşik kertmesi: 

“Hısımlık kurmak istediği bir ailede bir kızın doğumunu haber alan baba, beşik donatıp 

kızın evine yollar; böylece daha kız beşikte iken söz kesilmiş olur; oğlan evi, 

kandillerde, bayramlarda kızın ana babasına ve kıza hediyeler gönderir.” şeklinde ifade 

edilmiştir. (Boratav 1999: 173) 

Biz bu geleneğe Dede Korkut Hikayelerinde de rastlamaktayız.  

Çalışmamızda beşik kertmesi sadece Yalnızlar romanında geçmektedir. Roman 

kahramanlarından Şükriye ile Murad’ın beşikte sözleri kesilmiştir.  

... Şükriye Murad’ın -beşik kertmesi dedikleri- sözlüsüydü (Y/114). 
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... Ama –işte- artık Murad geliyordu. Murad’ın nasıl ve hangi duygularla 

geleceği, hattâ Murad’ın kim olduğu önemli değildi; kendisi daha beşikte iken sözü 

kesilendi gelecek! (Y/156) 

... İki bacı, daha evlenmeden kavilleşmişlerdi, ilk çocuklarının biri kız, bir oğlan 

olursa evermek için (Y/114). 

3.2.1.3.3 Diş Göllesi; 

İlk dişin çıkmasını kutlamak için yapılan törene “diş buğdayı”, “diş hediği”, 

“diş göllesi” denir. Akşehir geleneklerine göre dişi çıkan çocuk için, kazanla buğday 

kaynatılır. Ailenin büyükleri, akrabalar, konu komşu törene davet edilir. Gelen 

konuklar hediyeleriyle birlikte törene katılırlar. Gelen misafirlere gölle, çerez ikram 

edilir. Yeme faslı bittikten sonra diş çıkaran çocuk temiz bir bezin üzerine oturtulur. 

Önüne Kur’an, makas, tarak, kalem, para vb. eşyalar konur. Çocuk bu nesnelerden 

hangisini seçerse, geleceği üzerine, ona göre yorum yapılır: Kur’anı alan dindar olacak, 

makası alan terzi olacak, kalemi alan okuyup büyük adam olacak vb. gibi 

... 

“Erte gün Osman’ın diş göllesini vuracağım dedi, Malhun Hatun bacım ve 

Orhan bile bize inmez misin?” (O/202). 

3.2.2 Evlenme 

Evlenme toplumun sağlıklı bireyler yetiştirmesi ve milli değerler açısından 

önemlidir. “Evleniniz, çoğalınız” hadis-i Şerif’inden yola çıkacak olursak evlilik Türk-

İslâm toplumu için kutsal bir değer taşımaktadır. Evlilikte bağlılık, sevgi, sadâkat, 

hoşgörü esastır.  

Geleneklerimize göre bir aile olmanın temeli eve dayanır. Evin varlığının 

sürmesi yanan ocağa bağlıdır. Ocak tüttüğü sürece o ev varlığını devam ettirir. Evlilikle 

ilgili gelenekler sayılamayacak kadar çoktur. Başlık, çeyizi, kına vb.  

Evlenmeyi; evlenme öncesi, evlenme anı ve evlenme sonrası şeklinde üç 

bölümde tasnif edebiliriz.  

Buğra’nın romanlarında Anadolu’daki evlilikle ilgili geleneklerin bir çoğunu 

görmekteyiz: Görücüye çıkmak, düğün törenleri, başlık parası, gelin atı vb.  
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Romanda geçen en ilginç âdet genç kızın beğenip evlenmek istediği genç 

delikanlıya ergen alı kaftanı göndermesidir. Anadolu’nun çoğu yerlerinde bu gelenek 

yaşatılmaktadır. Kimi yerlerde mendil, kimi yerlerde ise sevgiliye oyalı yazma 

gönderilir. Romanda evlenmek isteyen genç kızın, beğendiği erkeğe ergen alı kaftanı 

gönderilmesi figürüne değişik bölümlerde rastlamaktayız. 

 ...  

“Tam günüdür; yiğit Akça Koca’nın düğünüdür. Gey kaftanı dilersen” dedi 

(O/204).  

...  

“Hey benim gökçek anam, yiğit babam; Emine Ağama ergen alı kaftan 

yollamıştır.” (O/203,204,138). 

 Emine, lâvanta ve kekin kokan çeyizlerin en üstünde, mor ipekten bir bohçaya 

sarılı, ergen alı kaftanı Bânu Çiçek’e verdi (O/203). 

... Savcı Beğ, ergen alı kaftan olayını Osman Beğ’e anlatmış, Osman Beğ de; 

“Adaklı ere kılıç gerek demişt.”i (O/206,227). 

... Her zamanki haberci değildi; ama yeninden bir yazma çıkardı ki, 

Osmancık’ın Zoe’ye verdiği yazma idi bu (O/208). 

Tarık Buğra’nın eserlerindeki evlilikle ilgili gelenek ve görenekleri şöyle 

sıralayabiliriz.  

3.2.2. 1 Evlenme Öncesi; 

3.2.2.1.1 Kız Beğenme ve Dünür Gelmesi 

Kız beğenme ve dünür gelme toplumumuzda sıklıkla rastladığımız 

geleneklerden biridir. Oğulları evlenecek çağa gelen aileler, uygun bir kız bulmak için 

uğraşırlar. Genellikle düğün merasimleri, komşuluk ziyaretleri bunun için önemli 

fırsatlardır. Kızın beğenilmesinden sonra oğlanın da görüşü alınarak durum kız tarafına 

bir vesile ile bildirilir. Kız tarafına bildirildikten sonra herkesin sayıp sevdiği bir kişi ile 

birlikte kız istemeye gidilir. Burada da çeşitli âdetler karşımıza çıkar. Örneğin gelin 

adayı kız, misafirlere kahve ve çay ikramında bulunur; Eğer kızın gönlü varsa gelenlere 

yakınlık gösterilir, yok ise fazla umut verilmez vb. gibi 
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... O bir kadını elde edecek erkek değildi. Göndermişti görücüyü ve satın almıştı 

on yedi yaşında bir kızı (İR/194). 

... Osman bunu o kadar başarmıştı ki, Eskişehir Beği, Selçuklu adamı Al Zahid, 

öteden beri herkesçe bilinen kötü yaratılışı gereği, Malhun Hatun’u almak hevesine 

düşmüştür ve kendisine göre, karşı durulamaz armağanlarla Ede Balı’ya dünürler 

göndermiştir (O/53). 

... Ve konuşulduktan sonra, Dursun Fakı ile Gündüz Beğ’in başkanlığında beş 

kişilik bir gurubun Yarhisar’a dünür gönderilmesine karar verdiler (O/281,94). 

...  

“Hayırdır inşallah?” 

Ve ağzından kaçıverdi: 

“Dünür mü göndereceksiniz yoksa?” (D/96). 

Bu örneklerden, kız istemek için gidilecek olan yere kalabalık bir gurup halinde 

gidildiğini görmekteyiz.  

3.2.2.1.2 Başlık ve Çeyiz 

... Ede Balı’nın istediği, daha çoğu parayla pulla, başlık’la ilgili olamaz; çünkü 

bunlar onda fazlasıyla var (O/54).  

Geleneklerimize baktığımızda anne çocuğunun cinsiyetini öğrenir öğrenmez 

hemen çeyiz düzmeye başlar ve evlendiği güne kadar, çeyiz düzme devam eder. Bir kız 

için çeyiz, baba evinden ayrılırken yanında götürdüğü en değerli hazinedir. Bu hazine - 

çeyiz- çeyiz sandığı denilen sandıklarda saklanır. Neler yoktur ki o sandıkta: Oyalı 

yazmalar, işlemeler, kaneviçeler, örmeler, çoraplar vb. 

... Hani şu, çeyizi tamamlanıp da evde dünür bekleyen büyüklerinin “iyi ve 

hayırlı” diyecekleri bir kocayı hak ettiğine inanan, bu inancın dışında da bir hiç olan 

sayısız ana kuzusundan biri (Y/27). 

... Sonra gene oturdu. Fakat bu sefer yatağına değil odanın sağ köşesindeki 

köşeye konmuş sandığın, çeyiz sandığının üstüne.. annesinin, Şükriye’nin doğumu ile 

birlikte hazırlamaya başladığı, sonraları da kendisinin tamamladığı örmelerle, 

işlemelerle, oyalarla dolu, renkler âlemi, hülyalar ve ümitler, tasavvurlar kaynağı çeyiz 

sandığının üstüne (Y/222). 
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Emine, lâvanta ve kekin kokan çeyizlerin en üstünde, mor ipekten bir bohçaya 

sarılı, ergen alı kaftanı Bânu Çiçek’e verdi (O/203). 

... Dodurga işi, oymalı ceviz sandığını birlikte açtılar(O/203). 

3.2.2.1.3 Söz ve Nişan 

Geleneklerimizde söz kesiminde genellikle son kararı erkekler verir. Söz 

kesimi günü gelin kıza takılacak takılar, alınacak eşyalar kimi yöremizde kadınlar 

arasında kimi yöremizde de erkekler arasında konuşulur.  

... Söz kesmede Dursun Fakı, Kumral Abdal ve bir de Malhun Hatun’un ağası 

Mahmut bulunmuştur (O/95).  

Sözden sonra gelen şerbet, iki taraf yakınlarının okuntu ile çağrıldıkları ilk 

törendir. Tarık Buğra’nın memleketi Akşehir’de şerbet töreni şu şekilde yapılır: 

Kadınlar ve erkekler kız evinde ayrı odalarda toplanırlar. Çiftlere oğlan tarafından 

gelen en büyük kişi yüzükleri takar. Oğlan evinin yolladığı şekerlerle, şerbet yapılıp 

dağıtılır. Toplantı çalgılı ve türkülü sürdürülür. Ayrıca şerbette oğlan evinin kıza ve 

yakınlarına getirdiği eşyalar -dürüler- gelen misafirlere gösterilir.  

... Evlenmen için şerbetler içilmeli, tellenip duvaklanmalısın. Annenle ağlaya 

ağlaya vedalaşmalı ve gözlerinde, sebebi hiç de iç açıcı olmayan bu göz yaşları ile seni 

satın alana gitmelisin (Y/28). 

Alttaki metinde ise evlilik merasimleri silsile halinde verilmiştir.  

... Söz kesme, şerbet, kına gecesi, gerdek ve erte... İstanbullu Hoca bir başka 

iklime geçmiş, mutluluğu tatmıştı (KA/76). 

Nişan, iki tarafın yakınlarının kız evinde toplanmasıyla düzenlenen ikinci 

törendir. Akşehir geleneklerine göre nişanda kızlar, şalvar ve çıtçıtlı göynek şeklindeki 

kadife takım ve şip denilen yöresel kıyafetleri giyerler. Kaynana ile oğlanın akrabaları 

kıza takılar takarlar. Kadınlar, kızlar bir tarafta; genç erkekler  bir tarafta, çalgılı türkülü 

eğlenirler.  

... Orhan görevli olarak gönderildiği komşu ilçeden döndüğü zaman artık 

konuşulmuyordu bile Handan’ın eczacı Celâl Beyle nişanlandığını: 

Cevdet beyin durumunu bilmeyen yoktu...(D/119,124). 

 3.2.2.1.4 Dürüler 
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Anadolu kültüründe hediyeleşmek önemli bir yer tutar. Bazı önemli günlerde 

hediyeleşmenin ise ayrı bir yeri vardır. Bu önemli günlerden birisi de düğünlerdir. 

Düğünlerde kız ve erkek tarafı karşılıklı olarak birbirlerine hediyeler göndererek 

birbirlerinin gönüllerini alırlar. Ayrıca düğünlerde, davet edilecek kişilerin 

yakınlıklarına göre hediyeler gönderilmek suretiyle düğüne davet edilirler. Bu davet 

sırasında gönderilen hediyeler de dürü olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde düğüne 

davet edilen kişiler de verilen bu hediyenin değerine göre geline veya damada takılar 

takar. 

... Götürülen armağanlar herkesin herkese verebileceği şeylerdir: Ildız Hatun‘a, 

işlemeli bir namaz bezi ile, gene işlemeli bir çift çorap;  

Ede Balı’ya üç kollu bir mumluk; 

Mahmut ile Hüsameddin’e süssüz püssüz birer çift üzengi ve birer kılıç;  

Malhun Hatun’a da Osman’ın yaptığı oyma işlemeli küçücük bir çekmeceye 

konmuş bir yazma, bir çift çorap, bir tarak, bir saplı küçük bakraç ve gene Osman’ın 

yaptığı bir iğ (O/95). 

3.2.2.2 Evlenme Ânı; 

3.2.2.2.1 Kına 

Kına yakma geleneği de Anadolu’da sıklıkla karşımıza çıkan bir gelenektir. 

Kına Anadolu halkının en eski süslenme araçlarından birisi olup kendine özgü anlamlar 

taşımaktadır.  Kına yakma en çok düğünlerde gelin ve damada yakılmak suretiyle, 

kurbanlık koçların süslenmesinde ve askere gidecek delikanlıları uğurlamada karşımıza 

çıkar.  

Kına yakılması duruma göre şu anlamları içerir: 

Gelin kınalanınca eşine ve ailesine sadık ve bağlı olsun, 

Kurbanlık koç da Allah’a kurban olsun, 

Askere giden delikanlı da vatana kurban olsun. 

Osmancık romanında gelin olan Sâniye’ye düğünü sırasında kına yakıldığı 

belirtilmektedir.  

... Sâniye’nin kınasını da onlar yakmış, saçlarını onlar beliklemişti (O/256). 

3.2.2.2.2 Gelin Alma ve Karşılama 
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Gelin alma ve karşılama, toplumumuzda temelde aynı olmakla birlikte değişik 

şekil ve âdetlere göre gerçekleştirilen bir merasim anıdır. Gelin alma ve karşılama 

düğünün son aşaması olup eğlence ve hüznü içinde barındırır.  

Erkek tarafı topluca ve çalgılarla -davul ve zurna ile- kız tarafına, gelini almak 

için gider. Gelin alayının büyüklüğü damat evinin ihtişamını gösterir. Gelin 

götürülmeden önce gelin kız annesi, babası, kardeşleri ve yakınları ile vedalaşır. Daha 

sonra dualar eşliğinde kız alınır ve damat evine götürülür. Bu  arada yöreye göre 

değişik âdetler uygulanarak damat tarafından bahşişler koparılır veya damat tarafına 

eziyetler edilir. Bundan maksat kız almanın kolay olmadığı mesajını vermektir. 

Tarık Buğra romanlarında gelin alma anı ile ilgili örnekler vermiştir. 

... Gelin çalgılarla, türkülerle karşılandı (O/256). 

... bu düğün alayı, ama bu düğün alayı, ne kadar geniş olursa olsun hiçbir alana 

ve hiçbir yöne sığamazmış sanılıyor; kılıçlar ve atlar kendiliğinden bin’leri 

cılızlaştırıyor, on bin’ler yüz bin’ler, milyon’lar oluyor:  

Alayı götüren -ve koruyan- atlı sayısı, sanki üç bin değil de, üç yüz bindir, üç 

milyondur (O/98). 

... Zoe ile Kalanoz’un düğünleri o Ekim ayında yapıldı. Düğün pek parlak 

olmuş... (O/40). 

... 

“Otuz üç yıl önce gine böyle bir gündü, bu köye gelin geldim. Atın üstünde idim; 

âdet öyleydi de. Derken, çeşmenin önünde bir yağmur, bir yağmur.. karşıcıların hâli 

görülecek şeydi ya, ille ben!”  (Y/208). 

3.2.2.2.3 Gelin Taşıtı 

Dönemine göre değişen vasıtalarla, gelin, erkek evine götürülmüştür. Bu 

taşıtların ortak özelliği ise düğüne yakışır şekilde süslü ve gösterişli olmalarıdır. 

Düğünlerde, erkek evi tarafından sevilen birisinin taşıtı gelin taşıtı yapılır ve bu taşıta 

özel süsler ve hediyeler takılır. Bu hediyeler düğün sonrasında düğün taşıtını kullanan 

kişide  kalır. 

Tarık Buğra, romanlarında, zamanın şartlarına uygun olan gelin taşıtı 

unsurlarını kullanmıştır. 
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... Gazi Rahman yürüdü; gelin devesine vardı; Osman Beğ’e, öteki beğlere ve 

geline bağır bastı. 

Sonra deveyi aldı; alanın ortasına götürdü. Durdu. Ok koyup yayını gerdi. 

Çevresine baktı. Yerini seçmişti: Okunu üç güz önce Osman Beğ’in, yanına sayvan 

kurdurtup kardeş beğlerle anlaşmaya vardığı akkayaya doğru uçurdu (O/256). 

... 

“Otuz üç yıl önce gine böyle bir gündü, bu köye gelin geldim. Atın üstünde idim; 

âdet öyleydi de. Derken, çeşmenin önünde bir yağmur, bir yağmur.. karşıcıların hâli 

görülecek şeydi ya, ille ben!” (Y/208). 

 3.2.2.2.4 Nikâh 

 Türk toplumunda iki türlü nikâh işlemi yapılması bir gelenektir. Öncelikli 

nikâh, devlet tarafından kabul edilen ve evliliğin garantisi olan resmi nikâhtır. Bu nikâh 

genelde düğünden önce yada düğün sırasında resmi yetkililer tarafından yapılmaktadır. 

Resmi nikâh Atatürk’ün Türk kadınına yaptığı en önemli hizmetlerden birisidir. 

Yalnızlar romanında bu tür bir nikâh merasimi örneği verilmiştir. 

Diğer bir nikâh çeşidi ise dinî kurallara göre yapılan nikâhtır. Bu Cumhuriyetten 

önce kullanılan ve günümüzde de devam eden dinî bir gelenektir. Dinî nikâh, düğün 

töreninin son aşaması olup genellikle, düğün bittikten ve misafirler yavaş yavaş 

dağılmaya başladıktan sonra aile büyüklerinin bulunduğu ortamda din görevlisi 

tarafından kıyılır. Osmancık romanında, Dursun Fakı’nın kıydığı nikâh bu tür nikâha 

bir örnektir. 

... Nikâhlarında, Hayriye hanım hariç, bir yığın meraklı bulundu. Doktor, şahit 

olarak Tıp Fakültesinden bir hademe ile şehirde esaslı bir ün sağlamış bir asabiye 

mütehassısını getirmişti (Y/29). 

Nikâh Akşehir’e her şeyi unutturacak kadar şaşaalı oldu. Başta vali olmak üzere 

Konya’dan on, on beş kadar büyük geldi. Tâ İstanbul’dan hediyeler gönderildi 

(KA/76). 

... Dursun Fakı’nın kıydığı nikâh da, Ertugrul Beğ Gazi’nin armağanları gibi 

olmuştur; sâde ve olağanın olağanı (O/97). 

3.2.2.2.5 Güvey Çadırı 
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Çadır, eskiden göçebe bir toplum olan Türkler’in ilk evi olarak nitelendirilmekte 

ve Türk kültür hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle göçebe Türk boylarında 

çadıra ayrı bir önem verilmiştir. Türkler’in Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmelerinde 

çadır kültürü önemli bir yer tutmuştur. Türkler, çadırı ev niyetine kullanmışlar ve 

ihtiyaca göre çadırda çeşitli bölümler açmışlardır. Düğünlerde de bu güne özgü olarak 

güvey çadırı oluşturulması başka bir gelenektir. Dede Korkut Hikâyeleri’nde 

rastladığımız güvey çadırı dikme âdeti  Osmancık romanında da karşımıza çıkmaktadır.  

... Sonra deveyi aldı; alanın ortasına götürdü. Durdu. Ok koyup yayını gerdi. 

Çevresine baktı. Yerini seçmişti: Okunu üç güz önce Osman Beğin, yanına sayvan 

kurdurtup kardeş beğlerle anlaşmaya vardığı akkayaya doğru uçurdu (O/256). 

... Bunun üzerine üçü Akça Koca bölüğünden, üçü kız evinden altı yiğit, 

başlarında Akça Koca, iki gözlü, beş direkli güvey çadırını okun düştüğü yere orta 

direk dikilmek üzere kurdular (O/256). 

3.2.2.2.6 Koltuklama 

Koltuklama düğün merasiminden sonra gelin ile damadın birlikte kalacakları 

yere götürülme aşaması olup, zamana, mekana ve yöreye göre farklılıklar gösterse de 

temelde benzer özellikler taşımaktadır. 

... Koltuktan sonra çekildikleri odada, o kuvvetli elleri titreyen bir heyacanla 

duvağı kaldırdığı zaman iri simsiyah gözleri, hafifçe çatık hilâl kaşları, kırmızı -nasıl 

bir kırmızı ya Rabbim- ve kalınca dudakları, narin ve çekme burnu, nihayet pespembe 

teniyle ayın ondördü gibi Emine doğmuştu (KA/76). 

3.2.2. 3 Evlenme Sonrası; 

3.2.2.3.1 Erte 

Erte Anadolu kültüründe düğünün bittiği günü takip eden ilk günde yapılan bir 

eğlence olup düğünün sona ermesi anlamına gelmektedir. 

... Söz kesme, şerbet, kına gecesi, gerdek ve erte... İstanbullu Hoca bir başka 

iklime geçmiş, mutluluğu tatmıştı (KA/76). 

3.2.3 Ölüm 

Ölüm, somut olarak insan yaşamının sona ermesidir; ama insan topluluklarının 

inanış ve törenlerinde, bu olay da, doğum ve düğün gibi bir geçiş aşaması değerini taşır; 
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ölümden sonra da ölünün yaşayanlarla ilişkileri, alışverişleri süre gitmektedir. Sedat 

Veis Örnek eserinde ölüm olayı vesilesi ile beliren töreleri ve düzenlenen törenleri üç 

kesimde ele almıştır: 

Ölüm öncesindekiler, II. Ölüm sırasındakiler, III. Ölüm sonrasındakiler. 

(Yüksek Lisans Ders Notları). 

Okuduğumuz romanlarda yalnız ölüm sonrası unsurlarına rastladık.  

3.2.3.1 Selâ Vermek 

Selâ,  İslâm inancına göre, ölüm olayının etraftakilere duyurulması için yapılan 

bir ilândır. Selâ, câmi görevlisi tarafından okunur.  

Osmancık romanında ölen bir kişiye Gazi Rahman tarafından selâ okunması 

geçmektedir. 

... Sonra bir şeyler oluyor, insanlar bir şeyler yapıyor; Gazi Rahman salâ 

veriyor (O/343).  

3.2.3.2 Kefenleme 

Kefenleme, İslam inancına göre ölen kişinin gömülebilmesi için; ölünün 

yıkanması ve yıkandıktan sonra kefen denilen beyaz ve temiz bir beze sarılması 

işlemidir. Bu işlem din görevlileri tarafından gerçekleştirilmekte olup belirli şekil ve 

şartlara bağlıdır. 

Osmancık romanında buna ilişkin örnek yer almıştır. 

Osman Gazi Hân’ı Yahşı Fakı ile Candarlı Kara Halil yıkayıp kefenledi ve 

tabuta koydu. Onu Söğüt’e götürdüler; çünkü Orhan Beğ,  

“ Bursa’ya vakit gerek” demişti (O/349). 

3.2.3.3 Gömme Hususiyetleri 

Gömme merasimi ölünün toprağa defnedilmesidir. Eski Türk inanışında ağaç 

kutsal bir varlık olarak kabul edilirdi. Bu yüzden cenazeler genellikle çınarın altına 

gömülürlerdi.  

Dede Korkut Kitabı’nın bir çok yerinde ağacın kutlu bir varlık olduğu 

anılmıştır. Hikâyelerin sonlarında ise destancı “gölgelice kaba ağacın kesilmesin” 

alkışını unutmaz.  
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Osmancık romanında ağaç kutsal bir varlık kabul edilip şehit olan Gökçe bacı 

ulu bir çınarın altına giysileri ile gömülüyor.  

... Gökçe bacı, ve biri de kadın olan yedi şehit, girdikleri kapının on beş, yirmi 

adım kadar ötesindeki ulu bir çınarın altına giysileri ile gömülüyor (O/316). 

3.2.3.4 Vasiyet  

Vasiyet, hem eski inanışlarımızda hem de İslâmi inanışlarımızda önemli bir yere 

sahiptir. Ölen bir insanın son arzusudur ve onu yerine getirmek bir borçtur. Vasiyet, 

içerik olarak her şeyi kapsayabilir. Vasiyet genelde yerine getirilmeye çalışılır çünkü 

yerine getirilmemesi ölen kişinin anısına saygısızlık olarak kabul edilmektedir.  

Osmancık romanında Ertuğrul Gazi’nin, Osman Gazi Bey olunca ona söylediği 

sözler vasiyet niteliğindedir.  

Vasiyetin tamamlayıcı unsuru ise mirastır. Osmancık romanında Osman Gazi 

Han’ın arkasında bıraktığı varlığın sayımı yapılmış, ölüm hak, mirâs helâl atasözünden 

yola çıkarak varlığın paylaşımı yapılmıştır.  

... “Hey oğul sana öğüdüm ve vasiyetimdir; hutbeden sonra kimsenin ve benim 

dahi, elini öpmeyesin ve Orhan’a dahi öğütleyip vasiyet edesin ki, hânlık kendisine 

müyesser olursa, kimsenin ve senin dahi, anasının dahi elini öpmeye.” (O/310). 

... İşte sana vasiyetim: Anan dahi olsa, bir kimse sana Tanrı’nın buyurmadığı 

bir söz söylerse, sen onu kabul etme. Aslını bilmezsen Tanrı ilmini bilenlere sor. Bir de 

sana itaat edenleri hoş tut. Hakkı gözet. İtibarın bilginlere, zanaatkârlara olsun. 

Askerin hep önünde git. Bir de, sana hizmet eden ve yararlı olan hırıstiyanlara dâima 

ihsân et ki, senin ihsânların onun hâlinin tuzağıdır (O/341). 

... “Boyumuza bir beğ seçeceksiniz ki, gözüm arkada kalmasın, sinimde rahat 

yatayım.” (O/103). 

... Bunun üzerine, Osman Gazi Han’ın bıraktığı varlığın sayımı yapıldı: 

Osman Gazi Han’ın, Denizli bezinden sarıklık bezi, Alaşehir dokumasından 

sancakları, kını ve kabzası sâde bir kılıcı, bir tirkeşi, bir mızrağı, bir sırt’lak telekesi, 

bir çift sokman çizmesi, bir tuzluğu, bir kaşıklığı, Sultan önü’nde ve Yenişehir de sekiz 

yüğrük atı, iki de koyun sürüsü vardı.. konukları için beslediği! 

Altını, gümüşü, akçası hiç yoktu!(O/329). 
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Diğer bir örnek de Küçük Ağa Ankara’da adlı romanda geçmektedir.  

... Hoca efendi bir müsademede vuruldu, ölmeden önce de eşyalarını size 

getirmemizi vasiyet etti (KAA/36). 

3.2.4 Günlük Hayatla ilgili Gelenek ve Görenekler 

3.2.4.1 Hediyeleşme 

Hediyeleşme, insanların birbirlerine değer verdiklerini gösteren önemli davranış 

tarzlarından birisidir. Eski çağlardan günümüze kadar bütün toplumların sosyal 

yaşantılarında hediyeleşme kültürü önemli bir yer tutmuştur. Türk ve İslâm toplumunda 

da hediyeleşmenin ayrı bir yeri ve önemi vardır.  

Tarık Buğra, romanlarında hediye alıp verme ile ilgili cümlelere yer vermek 

suretiyle bu geleneği romanlarında okuyucusuna aktarmıştır. 

...  

“Hey benim gözüm ışığı, geyik yıkan yiğenim Bay Koca; bu kılıç bana, kılıç 

ustam Hasan Alp’ın armağanıdır; namusumdur. Gayrı sana güvenirim ve de bunu sana 

emanet ederim; çok gazâlarda kullanmanı dilerim: Hoş helâl ola.” (O/207). 

...Ak Temür ile, Osman Beğ’e iki gümüş kupa, ve gene gümüşten bir ibrik 

gönderdi (O/200). 

... 

“Kayı Beğ’i, beğim Osman Beğ sana yedi koşumlu Çavdar atı, yedi kını kakmalı 

Çavdar kılıcı dahi yollamıştır.” (O/200). 

... Osman, ayrıca İnönü Beğine bir ipek seccade de götürüyor (O/60). 

... Postlar, seccadeler, kilimler, yiyecekler verdi (O/20). 

... O kadar da değil, Orhan kesenin gözlerine birkaç sap kekik ve menekşe 

kurusu da koymuştur (O/275). 

3.2.4.2 Saygı  

Saygı geleneklere göre farklılıklar gösteren bir toplumsal davranış tarzı olup 

kültürümüzde önemli bir yer tutar. Kişiler, toplumdaki konumlarına göre bu davranış 

kuralını sergilerler. Küçüklerin büyüklere, gelinlerin kayın ata ve kayın analarına, 

öğrencinin öğretmenine....gibi daha binlerce örneğini verebileceğimiz saygı kuralları 



 

 205

toplum hayatımızda yer almaktadır. Bu tür davranışlar toplum hayatının belli bir düzen 

içinde yürümesi için önemlidir ve sosyal yaptırımlarla da korunurlar. 

... Osman Beğ herkesi büyük odaya aldı ve yaş, baş sırasına göre, sedire, 

minderlere buyur etti (O/219). 

... Yalnız, ne bağır bastı ne baş eğdi (O/168). 

... El öpme töreni Bay Koca’dan başlayıp küçükten büyüğe, Gündüz de bitti 

(O/141). 

... Onlar bağır basıp gittiler: Osman da yoldaşlarına haber saldı... (O/130). 

... 

“Bu hangi töredir, Zahid Beğ? Konuk verilir mi?” (O/62). 

... Ötekiler, ayakta el kavuşturan Mahmut ve Hüsameddin ile Osman’ın 

arkadaşları dışında, belli bir sıralamaya göre, minderlere oturdular (O/112). 

... Sırasıyla, babasının, anasının, ağası Mahmut’un elini, kardeşi 

Hüsameddin’in boynunu öptü ve ona el öptürdü. Ötekiler de, onu bağırlarına basarak 

boynundan öpmüşlerdi (O/112,118,119,150,191). 

... Kara Güne Beğ kupayı aldı, Osman Gazi Hân’ın önünde diz çöktü ve kımızı 

içtikten sonra kupayı baş eğerek geri çevirdi (O/308). 

 ... Osman’a hemen o akşam:  

 “babam seni ister” dediler.  

Vardı el öptü, diz çöktü, kol kavuşturdu; 

“Buyur” dedi (O/14). 

... Kocasından vefatından  sonra, saygı, görenek ve gelenek gereği, çiftliğin 

idaresini eniştesine, Hüseyin Bey’e bırakmıştı. Hüseyin Bey de Allah’a (Y124). 

3.3  HALK BİLGİSİ 

Halk bilgisi, halkın yaşantısından doğan, herhangi bir yazılı belgeye 

dayanmayan, nesiller arasında aktarılarak günümüze kadar gelebilen, tecrübelerle 

edinilmiş bilgi ve birikimlerdir. Halk bilgisi, günlük ihtiyaçlardan doğmuş ve 

genellikle deneme yanılma usulüyle edinilen bilgi ve birikimlerin birleşmesinden 
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oluşmuştur. Halk bilgisi insanların hayatını kolaylaştırmak için gündelik hayatta 

başvurulan önemli bir kaynaktır. 

Tarık Buğra eserlerinde gündelik  hayatı işlediği için halk bilgisi unsurlarını 

romanların  geçtiği dönemlere uygun olarak kullanmıştır. Bu kullanımları şu şekilde 

sınıflandırabiliriz. 

3.3.1 Halk Matematiği ve  Ölçüsü 

Halk matematiği ve ölçüsü halk takviminde olduğu gibi halkın gündelik 

yaşantısındaki kullandığı eşyaların  miktar, boyut, hacim ve alanlarının belirlenmesinde 

kullandığı teknik kavramlardır. Günümüze kadar gelen bu unsular halk arasında yaşlılar 

tarafından hâla kullanılmaktadır. 

Tarık Buğra romanlarında halkın yaşantısı işlendiğinden o döneme ilişkin halk 

matematiği ve ölçüsü ile ilgili kullanımlara da yer vermiştir. Bunlar aşağıdaki 

metinlerde gösterilmiştir. 

Geniş düzlüğü üç, beş evleklik yeri sürülüp ekilmiştir, fidanlanmıştır; yarı tarla, 

yarı bahçe yapılmıştır (O/30). 

Kendisi odayı arşınlayıp duruyordu (KA/351). 

... 

“Bize manzumeler veya kerrat cedveli okurdu, değil mi?” (Y/189). 

Adam soğuktan kıpkırmızı olmuş suratı ile sırıtıyordu:  

“Bi okka tütün!” (KA/237). 

Anakız da buna, bir buçuk arşınlık bir kaftanla karşılık verdi (YB/16).  

... 

“Dinle oğul; Ede Balı’nın terazisi doğru tartar..dirhem şaşmaz.” Ve; Ede Balı 

soyumuzun ışığıdır.” (O/25,D/146). 

Onlar hâla dirhem derlerdi, okka derlerdi, arşın derlerdi. Ve belki de, 

içlerinden, okkanın da arşının da hayırı kalmadı diye geçirirlerdi (Y/149). 

Gundullu iyi adammış, gavur evlerini basarmış, bir şehit anasının halini 

öğrenmişti, bir harar un, bi teneke kıyma, bi çömlek yağ, beş kâğıt da para yollamış 

(KA/78). ...  
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-  Var mısın sen Ali Çavuş, yumurtaya tabanca sıkmacasına? Var mısın he? 

Varım de de yüz dirhem helvanı daha yiyivereyim... (KA/288). 

... Handan bir kurşun atımı aşağı in, işte aradaki yürük damlarında... (KA/291). 

... Ve, iki at boyu arkalarında Gazi Rahman, Akça Koca, Konur Alp, Sungur ve 

Saltuk at başı, gelen Osman ile kızını, evinin sokak kapısında, beş basamaklı taş 

merdivenin sahanlığında karşıladı... (O/111). 

... Kimi bir topak yağ, kimi bir hapaz kıyma, kimi bulgur, kimi soğan, yumurta.. 

filan falan...(D/154). 

3.3.2 Halk Takvimi 

Geçmişte belli bir olayın zamanını göstermek için halk dilinde örneklerine sık 

sık rastlanan yöntem, toplumun yaşamında iz bırakmış daha önemli bir olayın bellek-

taşı olarak alınmasıdır.(Boratav 1999: 132). 

Toplumumuzda kadınlara çocuklarının doğum tarihi sorulduğunda, onlardan 

alacağımız cevaplar genellikle “hasat zamanı, kurban bayramında, zemheride...” gibi 

cevaplar alırız. Bu  onların zamanı belirten takvimleridir.  

Tarık Buğra’nın romanlarında halk takvime örnek teşkil edebilecek kullanımlar 

mevcuttur. 

... 

“ Eh.. mevsimi. Sarı sarı buğdaylar serpinlerde. Düğünlerde başlar gayri” 

(Y/219). 

...  

“On dörde on beşe bir yaylamadır, bir koç katımıdır, bir davar kırpımıdır, bir 

güreş, bir cirit, bir avlama yarışıdır; on dörde on beş kemiğinin, pazunun gereğince 

katıldığıdır; on dörde on beş, ve de gereğince sabrı ve tedbiri biliştir.” (O/188). 

“.... 

On bir mayıs! Hurrem yirmi bir yıl önceki baharın bu gününde doğmuştu. 

Murad eskiden bu cümleyi; benim için doğmuştu.” diye bitirdi. 

... 

“Müsadenizle efendim. Yarın kaçta emredersiniz?”  
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“Onda. Alafranga on’da.” (İR/86). 

3.3.3 Halk Botaniği 

Tarık Buğra romanlarında, botanik bilimi unsurlarını sık sık kullanmış ve Türk 

halkına ait olan bitki çeşitlerini, bazen özelliklerini de belirtmek suretiyle romanlarına 

aktarmıştır. Bunlara ilişkin tespitler aşağıda belirtilmiştir. 

Ta ilerdeki köy Çetme idi. Karşı sırtlardaki yirmi, yirmi beş ev de Kemer. İki 

kilometre kadar sağdaki koyu yeşil oda Karaçamlıktı; Ketenlik yaylasının yolu onun 

içinden geçerdi (Y/113). 

... 

Gitti, korkuluğa yaslandı. Bahçedeki ıhlamur ağacının balkona uzanan 

dallarını, incelermiş gibi tuttu (Y/18, İR/188). 

... 

Ve kurulmuş rüzgar alabaş dikenlerinde ölümün ta kendisi gibi esiyor (Y/238). 

... 

“ Eh.. mevsimi. Sarı sarı buğdaylar serpinlerde. Düğünlerde başlar gayri” 

(Y/219). 

... 

“Yosun kokuları.. ardıç kokuları.. çam, kenevir.. iğde kokuları. Gül şebboy 

kokuları (Y/212). 

Külrengidir artık dünya.. külrengi de değil; hani söğüt kokularının insana 

siyahtan bile koyu gibi gelen bir beyazlığı vardır ya, işte öyle (/Y208). 

Mümkün ve hakları olan mutluluklarını elde ettikleri zaman koklanmış 

manolyalara döndüren insanlara gerçeği anlatamamak onu çileden çıkarıyordu 

(Y/174). 

Hurrem, bekleyiş dolu uzanışından doğruldu; ardında koyu yeşil alevler titreşen 

gözleriyle Murad’a baktı. Şekerpare kayısılarının diriliğindeki yüzü pençe pençeydi ve 

sokaklardaki diriliğindeki yüzü pençe pençeydi ve sokaklardaki ayva tüyleri, 

hücrelerinde tutuşan çılgın istekle yaldızlanmıştı...(Y/91). 

Haliç.. gökyüzü .. akasyalar ve uysallık dönemine giren alkol (Y/136). 
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Nigâr Hanım, Şükriye, Hurrem ve Zehra ile birlikte kahvaltılıkları getirdi.  

“Asmanın altında.. eskiden olduğu gibi.” (Y/182). 

... 

Fakat, ucuna küçük bir kızılcık dalı bağlanmış ip olduğu gibi duruyordu (KA/ 

17). 

... Sonra da mor menevşeler açsın, badem ağaçları pütür pütür olsun ha? 

(KA/46). 

... O zamanlar Salih ve Salihler menevşe –menekşe- ve sümbül çalmak için 

bahse aralarına dalarlardı (KA/46). 

... 

Sobada çıralar hemen alev almış, odunları da tutuşturmuştu (İR/164;D/24). 

Muhtar o akşam bir okka tütünle köy odasına vardığı zaman zabitlerin 

konuşmasını istemeden doymuş, kulağına çarpan ilk cümlelerle de donup kalmıştı 

(KA/249). 

... 

“Len Sabri, senin avara çıraklardan birine deyver de kav toplayıversin ha.. o 

mübareğin kokusu dahi bi hoştur.” (KA/214). 

İki yanı ve mutfağın penceresi hanım elleri ve sarmaşıklarla perdelenmiş 

kafeslerle örtülüdür (YB/23). 

Ta İstanbul’dan çiçek tohumları, soğanları, patatesleri getirmiştir. Çeşitli ve 

renk renk yıldızları, yediveren gülleri, ortancaları, glayölleri, acem lâleri ve adını 

kasabanın bilmediği daha başka çiçekleri ve Şam kayısısı, yalvaç ekşisi elması, 

Draganlı kirazı ile, bu bir buçuk dönümlük bahçeyi gözü gibi sakınır.. kıskanırdı da 

(YB/23). 

Ana çapa çapalar, ot yolar, soğan, sarımsak, yeregeçen eker; domates, patates, 

patlıcan, kabak eker (YB/27). 

Ana elma, erik, zerdali toplar (YB/27). 

Özlediğimiz baharlar vardır... soyca, sopça, ümmetçe özlenen baharlar, 

Ve, onların da müjdeleri bâdem ağaçları vardır (O/24). 
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Son göçün, o tek başına çıkılan büyük yolculuğun, bu yalan dünyadan ayrılışın 

yaklaştığını bahar başlangıcında, badem ağaçlarının çiçeğe durduğu günlerde 

sezmişti: 

“ Oğul, ben öldüğüm vakit, beni Bursa’da, şu gümüşlü Kubbe’nin altına koy” 

(O/11). 

Osman dönüp baktı. Adam eğilmiş, bir asma kütüğünün altını kabartıyordu 

(O/31; Y/125). 

Doktor çiftliğe alabaş dikenlerin bir adam boyu yükseldiği ve Nigâr Hanım’ın 

hasat için kara kara düşünmeye başladığı sıralarda geldi...(Y/123). 

Yaşlı çınarlar, taflanlar, at kestaneleri, çamlar, sarmaşıklar sarmış yüksek soylu 

duvarlar... sonunda da deniz (Y/139). 

Ora da da çiçek tohumları, soğanları ve bahçe malzemesi satan dükkanların 

önünde durdu (Y/138). 

... Akasyalar Mayıs sabahının serin esintileri ile pır pır titreşiyorlardı (D/6). 

.... ilerdeki vadide Engilli vardı: Yayladan kurtulmuş gibi, çıktığı yerden yarım 

metre öteye fırlayan gür ve soğuk suları ile pınar, dev gibi iki meşe ağacı.. Fındık dolu 

dimdik yamaç (D/15). 

... Yatak odası, upuzun kavak ağaçlarına ve çınarlık yamaçlarının meşeleri, 

gürgenleri üstünden akıp giden bulutlara bakardı (D/51). 

... Fakülte yıllarında, öğlelerin çoğunda iki simit kemirerek karın doyururken bu 

lokantanın mor salkımlar ve hanımelleri altında....(D/59). 

... Yemekten sonra yandaki Küllük isimli kahvenin bahçesinde, dev gibi bir 

ıhlamur ağacının altında kahvelerini içerken...(D/60). 

... Kiraz ağacının dalına çık ....(D/66). 

... Mevsim daha da ilerleyecek, onlar keçiboynuzlarını andıracaklardı; çünkü 

kahve rengine döneceklerdi (D/152). 

... Başını uzattı, çoktan kavrulup giden bir hercai menekşenin yapraklarını 

incelemeye -güya- koyuldu (D/152). 
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Sonra Çiçek Pazarı: Fideler, fidanlar, soğanlar, patatesler, funda toprakları, 

koyun gübreleri, saksılar, tohumlar... hanımcamadayandı veya hanımeli veya begonya 

pazarlığı yapan yaşlı hanımlar, genç kızlar.. başörtülü (GE/126). 

... Ben kayınağaçları, ıhlamurlar, atkestaneleri, incirler, kirezler, çamlar, 

çınarlar, fistık ağaçları arasında kaybolumuş şu köşkümü Kremlin’in veya Beyaz 

Saray’ın veya Pekin’deki Siya Fun’un çete reisleri ile değişmem (GE/252).  

3.3.4 Halk Taşıtları, Taşıma Teknikleri 

Halk taşıtları halkın gündelik hayatta kullandığı taşıma araçlarıdır. Bu araçlar 

binlerce yıllık bir birikimin ürünüdür. Zamana, mekana göre sürekli gelişim ve değişim 

halindedir.  

Tarık Buğra, romanlarının geçtiği döneme uygun taşıma vasıtalarını, eserlerinin 

değişik bölümlerinde kullanmıştır. 

... 

“Hayır efendim; diyordu; hanımefendi yarım saat önceki posta treniyle gitti.” 

(Y/93). 

Trene, bir yük vagonuna bindirdiler (Fİ/205; Y/141;D/14). 

Binanın arkasında bir fayton duruyordu (KA/15;İR/200;Y/146). 

İzmir’e gelince de onu etrafı hasırla kapalı bir tatar arabasına bindirip 

hapishaneye götürdüler (Fİ/205). 

En sağdaki Saltuk Alp ile soldaki Abdullah ve Akça Koca ise yağız atlara 

binmişler (O/60). 

Ertesi gün, öğleye doğru, Sâniye’yi, Ayna Melek ile Malhun Hatun’un, Emine 

ve Bânu Çiçek’in yardımıyla süsledikleri deveye bindirdiler (O/256). 

... Develere, gölüklere, arabalara yükler vuruldu (O/263). 

Tam karşıdaki Çifte Hanlar’dan kimi tek kimi de çift atlı arabalarına veya atına, 

eşeğine binmiş köylüler çıkıyordu (Y/149). 

... Koruya döndükleri zaman, basık vâdinin öte ucundan kağnı gıcırtıları 

geliyordu...(O/170;D/47). 
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... Köyünde elektrik yok, elektrikle çalışan buzdolabını vurduğu gibi tatar 

arabasına, kağnısına, eve götürüyor, teldolap yerine kullanıyor (D/12). 

... İşte böyle şafak söküşleriyle birlikte kalkar, yemek tencereleri, tepsiler, 

sepetlerle yaylıya binerler, oraya giderlerdi (D/15). 

3.3.5 Halk Zoolojisi 

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar insanlar hayvanlarla hep iç içe olmuş 

ve sürekli olarak hayvanlardan yararlanmışlardır. Bu durum hayvanlarla ilgili değişik 

halk bilgisi unsurlarının doğmasına neden olmuştur. Sosyal hayatta bu husus ile ilgili 

bir çok örnekle karşılaşabiliriz.  

Tarık Buğra da eserlerinde zaman zaman hem bir hususu açıklamak hem de 

anlatımına akıcılık kazandırmak için bu unsurları kullanmıştır.  

Bir kırlangıç yavrusuna uçmayı öğrettikten sonra görevinin bittiğini bilir ve 

artık kendi isteklerine göre yaşayabilmesi için serbest bırakır. Kedi de, tarla kuşunda da 

böyledir bu (Y/25). 

... Bir horoz.. bambaşka yaşayışları, na mütenâhi belirsiz, sezdirerek uzun uzun 

öttü. (Y/172). 

... Hurrem kocasına doğru giderken, atavik başıboşluğun peşine düşüp de 

aradığını bulamadığı için tekrar sahibine dönen evcilleştirilmiş bir karaca kadar 

çökkündü (Y/93). 

... 

“Eyi ki çocuklar varmış.. yoksa hep böyle kukumav kuşu gibi yalnız başıma 

kalırmışım.”(YB/104). 

Balıkçı kuşu derinlere dalar ve dişisine pırıl pırıl renkli çakıl taşları çıkarır 

(İR/148). 

... Az sonra otlaktan dönecek koyunlarla ineklerin çıngırak sesleri ve melemeleri 

ile mölemeleri vadide yankılanacak, hemen arkasından da gece böceklerinin ninnileri 

başlayacaktı (Y/126). 

 

3.3.6 Halk Meteorolojisi 
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Halk meteorolojisi, halkın mevsimler ve hava şartları ile ilgili olarak 

oluşturduğu geleneksel bilgilerle ilgilenmektedir. Halk meteorolojisi diğer halk bilgisi 

unsurlarında olduğu gibi geçmişten bu güne gelen birikimlerle ortaya çıkmıştır. Halk 

meteorolojisinde mevsimlerin başlayış ve bitişleri klasik takvimlerden farklı olarak, 

gözle görülebilen mevsimsel olaylara dayanmakta ve resmi takvimden de farklılıklar 

göstermektedir. Bazen halkın, meteoroloji ile ilgili unsurlara verdiği isimler de 

değişebilmektedir.  

Tarık Buğra eserlerinde genellikle halk meteorolojisi isimlerini zikretmek 

suretiyle eserlerine aktarmış; ilginç ve bilinmeyen herhangi bir halk meteoroloji unsuru  

kullanmamıştır. 

Zemheri, kuz düşmesi, ayaz, ebem kuşağı gibi halk meteorolojisi unsurları 

kullanılan örnekler arasıda dikkati çekenlerdir.  

Zemheri, halk dilinde kışın en şiddetli dönemini ifade etmektedir. Ebem kuşağı 

ise gökkuşağının toplumumuzda ki diğer bir adıdır.  

Bulutların hızla kaydığı arada bir görünen aydan anlaşılıyordu (Y/219). 

Haymana’dan kopup gelen hoyrat bir rüzgâr Ankara’nın pis ve daracık 

sokaklarında bütün gün tozu dumana katmış, solukları kesmiş, göğüsleri daraltmıştı 

(Fİ/7). 

Ortalık ağarıyor, kar kuşbaşı yağışa çeviriyordu (KA/261). 

Gökyüzü esmerleşmiş, ayaz büsbütün keskinleşmişti (KA/267). 

Yakasarayda pek mahfuz bir köy, eyce kuz düşer (KA/251). 

Yayla ikindilerinin ayaza çalan serinliği insanın kanını kamçılıyordu (KA/300) 

Sam yeli dinmişti (Fİ/10). 

Anası o puslu sabah vakti de burada, işte böyle oturuyordu...(KAA/26). 

Hava iyiden iyiye ayaza çekmiş, karlar ayakların altında gıcırdamaya, 

takırdamaya başlamıştı (KAA/39). 

Çocuk.. ve Emine.. ve babalık.. gönlündeki o ebemkuşağı ile yaldızlanan 

mutluluk ve huzur yağmurları (KA/132). 

Bu küçük kapı bir çeşit ebemkuşağı gibiydi: “Kızlar” oradan -içeri- veya dışarı 

her geçişlerinde, cinsiyet değil ama, mizaç değiştirirlerdi (İR/90). 
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Bugün hava böyle değil de, bir körduman baskını, bıçak gibi bir karayel tarayışı 

da olsaydı Salih’in soluyuşları yine neşesinden bir şey kaybetmeyecekti (KAA/15). 

Domaniç temmuzlarından birinde, bir gecedir. Gökte Samanyolu bir sırma 

kemerdir (O/9). 

Bu karşılayıcı, bu yayla havası, başka hiçbir şey değildi, mutluluğun ta 

kendisiydi (Y/144). 

Sırtta yok, cepte yok. Eş yok, dost yok. Ama zemheri dışarıda kol 

geziyor...(GE/113) 

3.3.7 Halk Hekimliği 

 Halk hekimliği, diğer halk bilimi unsurlarında olduğu gibi halkın günlük 

yaşamından doğan ve tıpla ilgili olan halkın deneme yanılma yöntemi ile keşfettiği 

iyileştirici teknik ve tedavilerden doğmaktadır.  

Pertev Naili Boratav’a göre; halkın olanakları bulunmadığı için, yada başka 

sebeplerle doktora gidemeyince, veya gitmek istemeyince hastalıklarını tanılama ve 

sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümüne Halk Hekimliği denir. 

(Boratav 1999: 122). 

Halk hekimliği ile ilgili örneklere Dede Korkut Hikayeleri’nde de rastlarız. 

Boğaçhan ölmek üzere iken annesinin Hızır’ın yardımı ile kendi sütünü otlarla 

karıştırarak bir ilaç yaptığını bunu oğlunun yarasına sürerek onu iyi ettiğini biliyoruz.  

Tarık Buğra eserlerinde halk hekimliği ile ilgili örneklere de yer vermiştir.  

... 

Gürültü patırtıdan başka bir şey beceremeyen yakışıklı sinyora bir tuğla veya 

bir taşı kızdırmasını söyledim (SK/16). 

İçerde ot ve çiçek kuruları, kökler gördü. Adam bunu da açıkladı: 

“Horasan’da öğrettiler; kimi dertleri ve illetleri eyileştiririm.Rumlar arar oldu 

beni.” (O/33). 

... Dağ gibi yaşlı Yörük kasaba sokaklarında dolaşmaya başlamıştı. “İyi 

ederim” diye bağırıyordu. Sırtında karlı bir heybe vardı. İnmeleri, sarılıkları, çıbanları 

iyileştirdiğini iddia ediyordu. Gerçekten de bir bel çıkığını, romatizmadan kütük 

kesilmiş bir kolu, birkaç dolamayı iyileştirmişti..... 
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Heybeden çiçek veya kök sularıyla dolu üç beş şişe ve birkaç tığ, bir iki bıçak 

çıktı. Bir de Tülbente sarılı acayip bir nesne.... Peynir küfü imiş...(D/74,75; GE/72). 

3.3.8 Halk Ekonomisi 

Halk ekonomisi, halkın gündelik hayatını ilgilendiren ekonomik faaliyetlerini 

konu almaktadır. Bu unsurlar, vatandaşların kendi aralarındaki ticari ilişkileriyle ilgili 

olabileceği gibi devlet ile olan vergisel ilişkilerle de ilgili olabilir. Halk ekonomisi de 

uzun bir birikimin ürünüdür. Halk ekonomisi, toplum hayatının en önemli alanıdır. 

Çünkü diğer bilimlerin kaynağı da, sosyal hayatın itici gücü olan ekonomidir. Her 

insanın yaşamında sıklıkla ekonomi faaliyetleri ortaya çıkmakta ve bunlar birleşerek 

halk ekonomisini meydana getirmektedir.  

Tarık Buğra, romanlarında geçen dönemle uyumlu olarak halk ekonomisi 

unsurlarını kullanmıştır.  

Öşür veya adı ne olursa olsun, vergi nasıl boyunlarının borcu ise, Devlet gerekli 

görünce, ona zaferler hediye etmek de aynı şeydi. (Fİ/218). 

Çavdar oğlu bizi kendisinden korkar sanmıştır; horlamıştır; bizden bac 

istemiştir ...(O/183). 

Ona, yıllardan beri -ve işte bu yıl da- götürülen armağanlar bir çeşit vergi, 

hattâ, bir çeşit bactır. (O/264,287). 

Osman, şamdanın yanında birkaç Selçuklu ve Bizans sikkesi gördü... 

görülüversin diye konmuşa benzerlerdi (O/43). 

... 

“Selçuklu ve Bizans sikkeleri” dedi. (O/45). 

... Ağabey veya “Küçük” diye başlayıp da; “yirmi para” veya, yerine ve 

adamına göre, “bir kuruş versene!” deyişlerinin aslı anlaşılıncaya kadar ne liralar 

toplamıştı!..(Fİ/38) 

On para... yirmi para...hatta kuruş...(Fİ/88,137). 

Elinde de bir mecidiye, hatta gıcır gıcır bir kayme bulunurdu (Fİ/38). 

... Oysa, esnafın, tüccarın kazancı toprağa, toprak da gökyüzüne bağlıdır: 

Yağmur vaktinde ve yeterince yağmalı; ekinlere kına, pancarlara kurt düşmemeli ki.. 
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Allah çiftçiye, rençbere vermeli ki, onlar da kasabanın çarşısına, pazarına para akıtsın 

(YB/182). 

Altta da iki nalbant, bir arabacı, bir şekerci, birkaç da yaba, dirgen, pulluk 

mulluk satan dükkanlar vardı (D/21). 

3.4  BAYRAMLAR, TÖRENLER, KUTLAMALAR 

Bayramlar, bir toplumun ortak duygu ve sevinçlerini yansıtan önemli günlerdir.  

Bizim kültürümüzde bayramların özel bir yeri vardır. Bayramlar küslerin barıştığı, 

dargınlıkların sona ediği günlerdir. Bayramlar ayrıca sosyal dayanışmayı ve birlikteliği 

de kuvvetlendirmektedir.  

Dinî bayramlar aynı dinden olan milletlerin kutladığı ve daha geniş  kitleleri bir 

araya getiren bayramlardır. Örneğin Müslümanların kutladığı Kurban Bayramı, 

Ramazan Bayramı bunlara ilişkin en güzel örneklerdir. Ayrıca bir millet için önem arz 

eden önemli günlerde milli bayramlar olarak kutlana gelmektedir. Ulu önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ümüzün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Çocuk 

Bayramı bunlara örnektir. 

3.4.1 Dinî Bayramlar 

Dinî bayramlar, dinin kutsal saydığı ve zamanını ve kutlanış şeklini dinin 

belirlediği özel günlerdir.  

Tarık Buğra eserlerinde dinî bayramlarla ilgili motifleri fazla kullanmamış 

sadece Firavun  İmanı adlı romanında bayram ziyaretlerinden bahsetmiştir. 

...Çubuklar gene tüttürülecek, gene şakalaşacak, gene sıra gezmeler, bayram 

ziyaretleri, hac seferleri başlayacak... (Fİ/92). 

3.4.2 Hıdırellez  

Atalarımız İslam öncesi inançlarının etkisiyle geleneklerine uyarak baharın  

gelişini -Hıdrellez- hıdırlık denilen yerlerde kutlarlardı. Anadolu’da Hızır peygambere 

nispet edilen günde kırlara, bahçelere gidilir yenilip içilirdi. Buralarda mayısın ilk 

haftasında inançlara göre, Hızır ile İlyas bir araya gelip kavuştukları kabul edilir. 

İnananlara göre, bu iki manevi güç, başı sıkışanların, darda kalanların yardımına 

koşmaktadır.  
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... Bizde de para bildiğin gibi değel.. Hıdırellez dediydin ya; anamız, babamız 

hepimize çil çil kuruşları toka etmiş...(D/154). 

 3.5 İNANIŞLAR 

İnanç, sözlük anlamı ile “kişice, yada toplumca, bir düşüncenin bir, olgunun, 

bir nesnenin, bir varlığın gerçek olduğunun kabul edilmesi” demektir. (Boratav 

1999: 7) 

İnançlar geçmişten günümüze değin süregelmiş ve insan hayatında önemli bir 

yer tutmuştur. Zamana, mekana ve topluma göre inanış türleri değişmektedir. 

Bu inanışlar; dinî inanışlar, tabiat olaylarıyla ilgili inanışlar, canlı ve cansız 

varlıklarla ilgili inanışlar, nazar, büyü... vb. şekillerde karşımıza çıkar.   

Tarık Buğra, genellikle, sosyal yaşamdaki olayları romanlarında anlattığı için 

bu tür inanışları eserlerinde olaylarla bütünleştirerek ustalıkla kullanmış bu da 

anlatımını ve romanlarının konularını zenginleştirmiştir. 

3.5.1 Tabiat Olaylarıyla İlgili İnanışlar 

Tabiatla içi içe olan insanoğlu her dönemde bazı doğa olaylarına kutsal manâlar 

yüklemiş ve doğa olayları ile ilgili değişik inanışlara sahip olmuştur. Genellikle bütün 

inanışlarda doğa olaylarında kutsallık unsurları yer almıştır. 

Tarık Buğra Yalnızlar romanında tabiat ile ilahi güç arasındaki bağlantıya 

ilişkin örnekler sunmuştur. 

Hurrem; 

“ Allah’a ve iç huzura giden yol tabiattan geçiyor. Allah, belki de tabiîliktir; 

gerçek büyüklükten, değişmez güzellikten gelen iddiasızlıktır” diye düşündü (Y/112). 

Ben Ali, üç buçuk kuruşluk yetim maaşımla.. toprağın ve gökyüzünün 

ilahlarından zırnık yardım görmeksizin, hayatın bir kutbundan öbür kutbuna, sefaletten 

servete, hiçlikten şöhrete geçtim (Y/249). 

... Dişilerden mi, erkeklerden mi? Yoksa, toprağın ve gökyüzünün tanrılardan 

mı? (Y/99). 

3.5.2 Canlı Varlıklarla  İlgili İnanışlar 
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Toplumlarda, her zaman, diğer inanışlar gibi canlı varlıklarla ilgili inanışlar da 

ola gelmiş ve bu inanışlar halkın geleneğinde, törelerinde olumlu ve olumsuz yargılarla 

değerlenmiş ve derecelenmiştir.  

Tarık Buğra da eserlerinde bu inanışlardan faydalanmış ve anlatımına zenginlik 

katmıştır.  

... Bu arada Nigâr Hanım Şükriye’yi, bitirmek üzere olduğu öğretmen 

okulundan; “O benim oğlumundur.. okuyup da ne olacak? Okuyanlar ikiz mi 

doğuruyor, yoksa ilkleri hep oğlan mı oluyor? diye almıştır (Y/121,181). 

... Dışarıda, özel hayatında yapmadığı şeyi çoktandır Meclis’de yapıyor ve 

mebuslara da, Ankara’yı dolduruveren ve bir görüp bir kırklara karışan, sonra yeniden 

ortaya çıkan “bey”lerle “beyefendi” lere de, artık, asıl karakterlerini yakalama, 

kafalarının içini okuyabilmek hırsıyla bakıyordu (Fİ/9). 

... Senin ırahatın bu günlük len avanak, bu günlük. Yarın senin bacanda baykuş 

öter (KA/143). 

... 

“Hurşid’im.. amma.. ecinniler üşüştü kafama.. nasıl söver bana len?.” 

(KA/205). 

... Ve, onu anası, baba evinden, geleneğe göre, çeyiziyle birlikte, minik bir fidan 

olarak getirmişti koca evine . Tutmuş ve sağlıklı olarak gelişmişti. Bu da evliliğin 

sağlıklı, mutlu, verimli olacağının müjdesi idi (YB/62). 

... 

“Dinle oğul; Ede Balı’nın terazisi doğru tartar..dirhem şaşmaz” Ve; Ede Balı 

soyumuzun ışığıdır.” (O/25). 

... Evden çıktıkları zaman Hoca efendi muhtarın gözünde devleşmiş, erenlerden 

biri olup çıkmıştır (KA/251.) 

3.5.3 Cansız Varlıklarla  İlgili İnanışlar 

Canlı yaratıklar gibi cansız varlıklar da halkın geleneğinde, törelerinde olumlu 

veya olumsuz yargılarla değerlenmiş, derecelenmiştir. Kimine, kut ve uğur taşıdığı 

inancı ile saygı gösterilir; kimi uğursuz yada pis sayılıp çekinme ve tiksinme konusu 
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olur; kimi ise olumlu veya olumsuz bir değer taşımayan nesneler kümesinde kalır. 

(Boratav 1999: 64). 

3.5.3.1 Renk İle İlgili İnanışlar 

Kırmızı rengi Türk ve İslam kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. 

Toplumumuzda ki değişik inanışlara göre kırmızı renginin uğurlu geldiğine 

inanılmaktadır. Bunun için kırmızı rengine değişik manâlar yüklenmiştir. 

Tarık Buğra romanlarında bu inanışı yansıtan kullanımlara yer vermiştir. 

... Nigâr hanım işte tam bu sırada geldi: Elinde al kurdeleye takılmış bir 

beşibiryerde vardı (Y/213). 

3.5.3.2 Sayı İle İlgili İnanışlar 

Sayı ile ilgili inanışlar insanlık tarihinin her döneminde varola gelmiştir. 

Günümüzde de sayılardan yola çıkarak bazı dinsel ve mitolojik yorumlar yapılmaktadır. 

Türk ve İslâm kültüründe de bu tür örneklere rastlanmaktadır. İslam  inancında kırk 

sayısı önemli bir anlam taşımaktadır.  Söylenişine göre kırk sayısına değişik anlamlar 

verilebilmektedir. Masal, efsane ve destanlarda da kırk sayısı bir inanışı yansıtmak 

suretiyle kullanılmaktadır. Örneğin masallardaki düğünler “Kırk gün kırk gece düğün 

yapıldı” cümlesiyle başlamakta veya bitmektedir. 

Tarık Buğra’da romanlarında kırk sayısı ile ilgili kullanımlara yer vermiştir. 

... Çekil git diyebilmek için karşısındakinde kırk paralık haysiyet olması 

gerekirdi (İR/218). 

... Çolağın bu jesti “Kırkıncı Oda’nın kapısına indirilen bir tekme, yaraya 

vurulan bir neşter olmuştu (KA/312). 

... Beni şaşırtan da bu: Kırk yıllık çiftçi gibi. Herkes pes diyor (Y/162). 

3.5.3.3 Soyut Varlıklar İle İlgili İnanışlar 

Soyut varlıklar, maddi bir şekli olmayan, gözle görülüp elle tutulamayan; 

varolduğuna inanılan varlıklardır. Örneğin hortlak, hafakan gibi. Bu varlıklar genellikle 

dinsel motifler içermektedirler.  

Tarık Buğra romanlarında bu varlıklarla ilgili kullanımlara yer vermiştir. 
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... Gülünç duruma düşecek olan, hiç şüphesiz kendisi idi; zira zavallı bilgisi 

doçentin kütüphane raflarından çıkarıp getirdiği hortlaklarla baş edecek gibi değildi 

(Y/11). 

.... İkide bi hafakan basar. Sam yelinden mi ne? (YB/58). 

... Ama aralarına emekçilerin de, meselâ on, on beş lira yürütmek için 

hafakanlar geçiren, terler döken Kör Muallimin de katıldığı sınır (D/76). 

... Murad’ın hatırlatıcıları burada, doğup büyüdüğü bu kasabada 

karabasanların yecüşme’cüşleri kadar çok olacak, adım başı karşısına çıkıp ihtilâl 

mahkemelerinin sorgu hâkimleri gibi acımadan, kimi paylayarak, kimi aşağılaya 

aşağılaya yakasına yapışacaklardı (Y/147;GE/280). 

3.5.4 Dinî İnanışlar 

İnanışlar içinde en sık karşılaştığız türlerden birisi de dinî inanışlardır. Din 

mitolojik bir niteliği de bünyesinde barındırdığı için her zaman inanışlara kaynaklık 

etmiş ve karşımıza her zaman değişik dinî inanış türleri  çıkmıştır. Dinin temelinde de 

iman etme ve dolayısıyla inanma söz konusu olduğu için  toplum hayatında dinî 

inanışların sıklıkla karşımıza çıkması doğal olarak karşılanmalıdır. 

Tarık Buğra içinde yaşadığı toplumun yaşantısını romanlarına aktardığı için o 

toplumdaki dinî inanışları eserlerinde dönemin özelliklerine uygun olarak ve anlatılan 

konu ile bütünlük sağlayacak şekilde kullanmıştır. 

Adalete ve ilahî adalete inancını kırk beş yaşına kadar koruyabilmiştir (Y/119). 

Asıl kuruntunun, asıl şeytan işi şüphenin buna inanmamak olacağını söyledi; 

Allah’a sığındı (Y/123,132). 

Tevrat’ın sözünü ettiği mucizeler gözlerimin önünde tekrarlansa bile kılımın 

kıpırdamayacağına eminim (Y/18). 

... “ Bundan sonra ilk işim ve asıl zevkim çalışmak olacak. Bu kafayı hakkından 

mahrum bırakmak günahtır” diye düşündü (Y/30). 

... İki yüzlülüğe de notalara olduğu kadar yabancı kalmış bir insanı bile, 

tanımadığı kimselerle birlikte Semphonie Pastaral’i dinlemek zorunda bıraksanız 

yüzünün ne derin komik bir huşû ile maskeleneceğini Allah bilir (Y/14,161). 

... 
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“ Onlara esaslı bir bakım bile para etmez. Ben ve servet gibi, saçlar da baba 

mirasıdır. Dişlerimle saçlarım için babama sık sık Fatiha okurum.” (Y/16). 

Hiçbir şeyimiz kalmadı; Âdem ile Havva gibi (Y/255). 

Ben ona inanırım, ki öyle bir insanı doğuracak kadın kutsallaştırılmaya Meryem 

Ana’dan daha çok hak kazanırdı (Y/14). 

... 

“Ölüler hayırla yâdedilirler.” (Y/202).  

... Reşat istenileni yaptı. 

“Evet.. Murad’ın, Tanrı göndermiş gibi, getirdiği fırsatı serserilikler ve eski 

tutumlar uğruna harcayacağım.” (Y/59). 

... Hurrem’in kendisi için bir alınyazısı olduğuna inanıyor ve şaheseri için ilham 

bekliyordu (Y82). 

Olmadı işte. Kaderden öte yol gitmez (Y/87). 

O bir şey değil, yerlilerin Tanrı armağanı gibi kabullendikleri geleneksel 

yaşayış tarzını en sert dille kötülüyor, aşağılıyor, mağra devri ile bir tutuyordu (Y/93). 

... 

“Yemin ettirdi mi sana da? Kelâm-ı Kadim’e el bastırırmış be? Dursun 

dediydi.” (KA/315). 

Getir kelime-i şahâdeti de mundar gitme (KA/345). 

Beraberlerinde muskalar, reçeteler getirmiş ve işe koyulmuşlardı bile (Fİ/3). 

Salih’e evin kapısını teyzesinin ahretliği dilsiz Hanife açtı (KAA/26). 

Fahr-i Kâinat efendimiz ne buyurmuş, hatırla: 

“Kim ehliyetsizliğine rağmen fetvâ verirse gök ve yer melekleri lânet eder” 

hatırla (KA/103). 

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem “ Bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş 

iki aç kurdun sürüye yaptığı zarar ve bozgunluk, kişinin mal, şeref ve makama olan 

ihtirası ile dinine yaptığı zarar kadar olamaz” buyurdu (KA/103). 

Hoca temel düşüncesini iki Hadis-i Şerif’le perçinliyordu: 
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“Kim birliği bozarak nifak çıkarırsa bizden değildir.. Ve Allah bir olanlarla 

beraberdir!” (KA/97). 

... 

 “Lâhavle velâ kuvvete illa billâhilaliyyül azim... tövbeler tövbesi yarabbi.” 

(KA/40). 

... 

“Başka zaman”, diye tekrarladı. Fakat “İnşallah”ı da unutmadı (KA/183). 

... Sonuna kadar çarpışırız namussuzlarla. Bu da bir şehâdettir (KA/172). 

... Bu bekleyiş de Hızır’la karşılaşmak istediğine eşitti (Fİ/187). 

... Allah gönderdi onu diyenleri bile görmüştü (KA/249). 

... Bak dinimizde bir laf var: Kırk yıl günahkâr bir yıl tövbekâr, derler (KA/195). 

... Rahmi artık bunu anlamış; “Gelinime Allah’ın yardımı gerekecek ya 

dâmadım ... Kadir gecesi doğanlardan biri olacak... mutlaka” demeye başlamıştır 

(YB/21). 

... 

“Benim deydi vallaha. Nazar değelse bilem, benim gocam ellerindekine 

benzemez, gayfelerde, meyhânelerde sürtmez deye övüne övüne Allah’ı gızdırdım. 

Senmisin övünen, al da gör dedi işte.” (YB/159). 

... 

“Kitaptır” dedi. Sesi değişmişti: “Mushaf’dır.. Allah Kelâmı’dır. Konuk, gece 

uyku tutmaz, bunalırsa okuyup ferahlasın, içi aydınlansın diyedir, beğim.” (O/45). 

... Osman, o geceyi duâ ile, Allah’a şükr etmekle geçirmiştir ( O/97 ). 

... Ve,  Mihail av dönüşünde uğradıkları saldırıyı, Osman’ın Hızır gibi yetişip 

kendilerini kesin bir ölümden kurtarışını bir bir anlatmıştı (O/67). 

... “Baban beni helalleşmeye mi yolladı?” (O/122). 

... Osman’a gelince, Osman Malhun’a; 

“Ulu Tanrı, elbette en hayırlısını gösterecektir demekten öte bir şey 

söylememiştir.” (O/117). 
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... Sivrikaya’da o gece ve hep oturduğu ayağa oturdu.. bir sığınağa.. Yedi 

Uyurların mağarasına girer gibi.. sıkınca bambaşka zamanlara ulaşacakmış gibi 

(O/124). 

... 

“Gönülden istek olunca ıraklar yakındır” 

“Yolları bitmez gösteren isteksizliktir.” (O/59).  

Hadis  

... Allah çocuk vermemişti ona. Bu da kadıcağızın yalnız utancı değil, düpedüz 

suçluluk duygusu idi: “Bilmeden ne böyük günah işledim ki, koca Allah’ım cezamı 

çektiriyor” diye ağladıkları olurdu. Ne kurbanlar ne adaklar....(D/32). 

... Namazını kıldı. Gitti, dükkanın tahta kepenklerini besmeleyle açtı...(D/35). 

... Önce Reis beyden başlayalım. Babacan, ehli dil, kâinata metelik vermez bir 

Bektaşi Meşrebdir (D/53). 

... Şükrü de erenlere karışacak doktor bey galiba dedi...(D/127,244). 

... Budalaa .. evet; bu ihânetin yanında darağacı bana Tûba Ağacı’nın 

gölgesinden tatlı gelir demiştir (GE/40). 

...  demek anneler babalar da varmış kavganın hesabında.. her kavganın 

hesabında ..kaal ü belâ’dan beri! Ve haşre dek! (GE/290) 

3.5.5 Uğur Bereket 

Uğur, bir nesnenin, bir kişinin, bir hayvanın, bir işin, bir zamanın, bir yerin 

özündeki iyiliği, mutluluğu, bereketi, kolaylığı, kısacası olumlu niteliği ve gücüdür. 

Halkın inanış ve işlemlerindeki bütün davranışlar, zamanlar, yönler, çevresindeki 

nesneler, kişiler, hayvanlar uğurlu ve uğursuz diye kümelenmiştir. Uğurlu olanları 

yeğlemek, uğursuz olanlardan kaçınmak veya onlardan gelecek olumsuzlukları giderme 

yöntemlerini gözetmek gerektir. (Boratav 1999: 95). 

Bereket, bolluk ve verim anlamında kullanılan bir kelimedir ve genellikle 

olumlu istekler için kullanılır.  

Tarık Buğra sadece Yalnızlar isimli eserinin sadece aşağıda belirtilen 

bölümünde uğura yer vermiştir. 
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... Üç fincan kahve, iki kadeh konyak içti. Birkaç defa kalem değiştirdi. Şu veya 

bu biçimde oturuştan, sadece atlet fanilası ile çalışmaktan uğur umdu (Y/50). 

3.5.6 Nazar- Nazarlık 

Nazar, kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç ve bu nitelikleriyle bir kişiye, 

bir hayvana, yada bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık, ölüm, nesne 

üzerinde sakatlanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi 

anlamındadır.(Boratav 1999: 104). 

Özellikle mavi gözlü insanların nazarlarının çabuk değeceğine inanılır.  

Çocuklar kendilerini koruyamadıkları için büyüklere nazaran nazarı üzerlerine daha  

çok çektiği yaygın bir inanıştır.  

Toplumlarda nazardan korunmanın değişik şekilleri mevcuttur. Bu yöreden 

yöreye değişebilmektedir: Kurşun dökme, muska yazma, mavi boncuk takma, üzerlik 

tütünme, maşallah gibi cümleler kullanma...vb. 

Tarık Buğra da bazı romanlarında nazarla ilgili unsurlara yer vermiştir. 

... Gerçek mavi boncuğa benziyor; herkeste var bir tane ve herkes kendisindeki 

ile avunup gidiyor” demeyi huy edinmişti (Y/128). 

... Aralarında “Kırkbir buçuk kere maşallah” diyenler çoktu (KA/258). 

...Huyu ile, güzelliği ve kısa, doğru bir fidan gibi serpiliveren yapısı ile, 

görenlere “ Tu, tu, tu, kırkbin kere maşallah” dedirtirdi (KA/76). 

... 

“Benim deydi vallaha. Nazar değelse bilem, benim gocam ellerindekine 

benzemez, gayfelerde, meyhânelerde sürtmez deye övüne övüne Allah’ı gızdırdım. Sen 

misin övünen, al da gör dedi işte.” (YB/159). 

... Güldane;  

“Heç insanın gendine nazarı değer mi gız?” diyordu. (YB/158). 

3.5.7  Yağmur Duası 

Yağmur insanlar için bereketin kaynağıdır. Eğer yağmur yağmaz ise mahsuller 

büyümez ve insanların hayatını sürdürmesi için gerekli gıda maddeleri üretilemez. 

Kısacası yağmur insan hayatının idâmesi için gerekli olan her şeyin kaynağıdır.  
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İnsanlık tarihinde meydana gelen bir çok kuraklık yağmurun yağmamasından 

kaynaklanmış ve bu da toplumlara büyük zararlar vermiştir. Bu nedenle diğer 

toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da kuraklık tehlikesine karşı dua önemli 

bir araç olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam edilmektedir. Her şeyin sahibi 

Allah’tan, kuraklığı gidermesi için yağmur istenmesi ve bunun belirli şekillerde 

yapılması kültürümüzde önemli bir yer tutmuştur. Anadolu’da kuraklık baş 

gösterdiğinde toplu olarak yağmur duasına çıkılır. Bu dua genellikle yüksek bir yerde 

bir din görevlisi veya ileri gelen bir kişi yönetiminde yapılır. Allah’a kurbanlar kesilir 

ve Allah’tan yağmur yağdırması istenir. Yağmur duasının genellikle de olumlu sonuç 

verdiğine inanılır. Yağmur yağmaz ise her hangi bir olumsuz düşünce de meydana 

gelmez ve Allah’ın kendilerini cezalandırdığı düşünülür. 

Tarık Buğra Yağmuru Beklerken romanında bu temâyı işlemiş ve romanının ana 

unsuru yapmıştır. 

  ... Eller, bu sefer âmin’ler için gökyüzüne açılmıyor, aralanmış parmaklar 

toprağa doğru sarkıyordu.. birer musluk olmak ve damarlardaki kanları suya çevirip 

toprağa serpmek ister gibi (YB/78). 

... Ulu Câmi’de, Rasih Hoca, Cuma’dan sonra, cemaatı, ertesi gün, öğleyin, 

kasabanın güneydeki İmâret’de yağmur duâsına çağırdı (YB). 

... Boşuna değildir, zahirecilerle birlikte, yemenicisinin, manifaturacısının, 

demircisinin, nalbantının, arabacısının, bakkalının, çakkalının, bir evlek toprağı bile, 

olmayanlar dâhil İkizkaya’nın ardında bulut gözlemeleri ve yağmur duâsına çıkmaları 

(YB/182). 

3.5.8  Yatırlarla, Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanışlar 

Yatırlarla ve ziyaret yerleri ile ilgili inanışlar kaynağını dinsel inanışlardan 

almaktadırlar. Bizim kültürümüzde de yatırlar ve ziyaret yerleri ile ilgili bir çok örneğe 

rastlayabiliriz. Yatır ve ziyaret yerleri genelde, dinsel ve tarihsel önderlikleri olan 

kişilerin veya âlimlerin mezarlarının olduğu yerlerde bulunurlar. Bu kişilerin 

mezarlarının etrafı duvar ile çevrilerek veya değişik mimari sanatlar uygulanarak  

mekanlaştırılır ve herkesin ziyaretine açılır. Kültürümüzde bu zâtların dualarının kabul 

edildiği inancı ile bu yerlerde dua edilir ve Allah’tan yardım istenir. Bu tür yerler, bazı 

yanlış inanışlar sonucunda halkın dertlerine derman aradığı yerler hâline dönüşmüştür. 
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Tarık Buğra Küçük Ağa romanında Türk Dünyası’nın en büyük mizah ve 

güldürü ustası ve aynı zamanda büyük âlim Nasreddin Hoca’nın mekanını romanında 

işlemiştir. Nasreddin Hoca türbesi her yıl binlerce kişinin ziyaretine uğramakta ve 

kişiler bu büyük insanı orada anmaktadırlar. 

... Çay mahallesinden geçip İmaret’e geçip oradan da Nasreddin Hoca 

mezarlığına indiler (KA/209). 

3.5.9 Doğal Kaynaklar İle İlgli İnanışlar 

... 

“Güllüpınar suyundandır, beğ; Güllüpınar suyu şifalıdır.” (O/44). 

3.6  OYUN- EĞLENCE – SPOR 

Toplumsal hayatın kişiler açısından eğlenceli bir bölümü olan ve insanın 

dinlenip günlük olayların stresinden uzaklaşmasını sağlayan halk bilimi unsurları 

oyun, eğlence ve spor olarak gruplandırılabilir. Oyun sadece çocuklara mahsus 

olmayıp büyüklerinde eğlence aracıdır. Oyunlar ve eğlenceler Türk insanının neşeli 

ve hareketli yapısını gösterir. Oyunların kültür hayatımızda önemli bir yeri vardır. 

Düğünlerde, bayramlarda, Hıdırellez ve nevruz kutlamalarında, uzun ve soğuk geçen 

kış gecelerinde yapılan faaliyetlerden doğan oyun ve eğlenceler insanların neşeli 

vakit geçirmelerini sağlar.    

3.6.1 Çocuk Oyunları 

Tarık Buğra romanlarında herhangi bir çocuk oyunu anlatımı kullanmamış, 

sadece İbişin Rüyası adlı romanda saklanbaç oyununun adını zikretmek suretiyle 

romandaki anlatımını kuvvetlendirmek için benzetme yapmıştır. 

... Bu yüzden de genç kadının, saklanbacın o değişmez hilesine başvurduğunu 

göremedi (İR/163). 

3.6.2 Büyüklerin oyunları, eğlenceleri 

Günümüz eğlence araçlarının olmadığı dönemlerde insanlar boş vakitlerini 

değerlendirmek ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi oyunlarını 

oluşturmuşlar ve bu oyunlar nesilden nesile aktarılmak suretiyle günümüze kadar 

gelmiştir. Bu oyun ve eğlenceler sosyal hayattaki sınıflara göre ve insanların zevk ve 

tercihlerine göre çeşitlilik göstermektedir.  
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Bu oyunlar bazen müzik karşısında fiziksel bir figür olabildiği gibi bazen uzun 

kış gecelerinin yüksük oyunu, bazen de yalan söyleme yarışması olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. Bu gün bile Anadolu’nun bir çok yerinde çeşit çeşit oyunlar hala 

varlığını sürdürmektedir.  

Tarık Buğra da eserlerinde bu oyunlara, romanın geçtiği döneme uygun olarak 

yer vermiş ve halk folklorunun bu bölümünü eserlerinde yaşatmaya çalışmıştır. 

... Ve o gün Yakasaray, çoğu işin aslını bilmeden, bir düğün, bir bayram havası 

yaşandı. Kuzular çevrildi, pilâvlar döküldü, helvalar yapıldı, sazlar çalındı, türküler 

söylendi, içenler içti ve bu âlem gece geç vakitlere kadar sürdü (KA/262). 

...  

“Oynayalım işte, ne olursun: Düz tavla, Osmanlı, hapis, İzmir.. hangisini 

isterseniz.”(Y/228,226). 

...  

“Bense, az önce, Fransızca bildiğinize dair bir beş yüz bahse girerdim.” (Y/12). 

... Ama o aksak asistan, ders dışında, koridorlarda veya Beyazid’deki talebe 

kahvelerinde, bazı küçük guruplara bambaşka şeyler söylüyorlardı (Y/46). 

... Gerçi Murad, duygularında filizlenen Hurrem tutkusu ve bu tutkunun 

geçirdiği sanat ilgisi ile -eklemek doğru olur ki, sonuçta seyrettiği La Bohem 

operasının filmin de  hatırı sayılır bir rol almıştı- Balık Pazar meyhanelerini ve 

Beyoğlu gecelerini fakülteye de, aksak asistanın Eski Yunan usulü irşatlarına da tercih 

etmekte gecikmemişti; ama o “şölen”lerden de bir takım şeyler kalmıştı (Y/47,135). 

...  

“Var mısın sen Ali çavuş, yumurtaya tabanca sıkmacasına? Var mısın he? 

Varım de de yüz dirhem helvanı daha yiyivereyim.” (KA/288,306). 

... Sonra koca bir sacın içinde nar gibi koyun geldi, saz başladı, türküler söyledi 

(KA/200). 

... Savcı’nın büyük oğlu, çini gözlü Bânu’nun ağası, Osman Beğ’in en sevdiği 

yeğeni, on üç yaşına taze basmış Bay Koca, bir gün önce, avda, atı boyunda bir geyik 

yıkmıştı, şölen bunu kutlamak içindi; (O/137). 
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... Bu odada düşünmek kolaylaşmakta, gücüne güç katmakta, ona zevk ve sefa 

meclislerinde arayıp da buldum sandığı hazları, hoşnudlukları vermektedir (O/83). 

...  

“İspanyol Kahvesi nerededir, biliyormusunuz ? Lütfen.” (SK/143). 

... Konukları ileri gelenleri Gündüz, ağırlıyor, küçük ağası Savcı da, yeterince 

deve yıktırıp davar kestiriyor, kazan kaynatıyordu. Akşam o vakte kadar görülmemiş bir 

şölen oldu: Yiyen yiyebildiği kadar yedi; içen içebildiği kadar içti, dinletmesini bilen 

dilediğince çalıp söyledi; oyun bilen oynadı ve oynatıldı; ateşler yakıldı, sohbetler 

edildi (O/124,182). 

... Onlar da, inegöl’e, İnönü’ye, Eskişehir’e, saza, sohbete, şölene, eğlenceye at 

koşturdukları, hiçler için kılıç çektikleri, yumruklaştıkları günlere döndüler (O/255). 

... Mahmud Beğ’in ziyafetleri ünlüydü, O akşam ki bu üne lâyık geçti (O/41). 

... Osman Mihail’in yolladığı, dâvetçileri, hemen salıvermedi. Onları elinden 

geldiğince ağırladı. Ava götürdü. Onurlarına gösteriler düzenlendi (O/20,255).  

... Gene türküler söylenecek, gene marşlar, çalınacak, gene düğünler, dernekler 

yapılacak... (Fİ/92). 

... Yalnız Şehir Kulübü değil, han kahveleri ile dama oyuncularının çıt çıkmayan 

kahveleri de havraya dönüştü (D/39). 

“ Buna bile bile lâdes derler..” (Fİ/172). 

... Akşamları iki kadehini gene Kuru’nun meyhânesinde içiyor, aznifini, 

damasını gene oynuyor....(D/65). 

...  

“Hoca var mısın benimle bir piket?”  

Hoca vardı: 

“Nesine?” 

“Nesine!.. püskülüne, fesine. İlle kazıklayacaksın, değil mi?” (D/93). 

... Doktor biliyordu onların yarışmalarını: Haftada bir, Berber Haydar, Yeşil 

Ahmet, Şahin Abdurrahman.. kısacası altı yedi çocukluk arkadaşı toplanır, yalan ve 

palavra yarışması yaparlardı....(D/153). 
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... Nuran Tiyatrosu altın çağına doğru bir kestane fişeğinin hızıyle 

yükseliyordu... (İR/53). 

3.6.3 Geleneksel Sporlar 

Türk milletinin sosyal hayatındaki gelişmeye paralel olarak dönemin 

özelliklerine göre değişik spor çeşitleri ortaya çıkmış ve bunlar günümüze aktarılmaya 

çalışılmıştır. Ata sporu denildiğinde ilk aklımıza gelenler güreş ve cirittir. Bu gün bile 

dünya genelinde bir spor olan güreş bizlerin ilgiyle takip ettiği bir spordur. Cirit 

oyunu ise Türklerin at ile olan sosyal bağlarının bir ürünü olup günümüzde varlığını 

sürdürme çabasındadır.  

Tarık Buğra bu sporları bazen isim olarak kullandığı gibi bazen de anlatımını 

güçlendirmek gayesi ile benzetme tarzında kullanmıştır. 

     ... Ve bu -güreş, boks?- laf bunlar... (İR/219). 

... Yük kaldırmaya dayanıklı idi, Güreş tutmayı becerirdi (KA/186). 

... Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi Başkomutanlık yetkilerini 

Mustafa Kemal Paşa’ya devretmişti (Fİ/5). 

...  

“On dörde on beşe bir yaylamadır, bir koç katımıdır, bir davar kırpımıdır, bir 

güreş, bir cirit, bir avlama yarışıdır; on dörde on beş kemiğinin, pazunun gereğince 

katıldığıdır; on dörde on beş, ve de gereğince sabrı ve tedbiri biliştir.” (O/188). 

... Ali Yusuf onu, kıran kırana ve başpehlivanlık için tutuşulmuş bir güreşte gibi, 

tıpkı öyle, her yandan yokladı (Fİ/49). 

... (Güreşe hazırlanır gibi.... ağır ağır.) (İR/219). 

... Açlık dememiş, cıblaklık dememiş, azraille cirit oynar gibi boğuşmuş 

(KAA/23). 

 ...  

Avcılıkta birinci. Ciritte birinci. At sürmede birinci. Yay germede üstüne yok. 

Güreşte bileğini tutan çıkmamış... (O/15) 

 3.7  HALK OYUNLARI (DANSLARI) 
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Halk oyunları, toplu eğlenmenin en önemli araçlarından biri olup günümüzde 

de düğünlerde, resmi toplantılarda gerek amatörce gerekse profesyonelce 

sergilenmektedir. Halk oyunları bizim kültürümüzün en zengin alanıdır. Her 

yöremizin veya bölgemizin kendine has özellikleri olan çeşit çeşit oyunları 

bulunmaktadır. Bu oyunlar yüzyılların birikimi olup genellikle hepsinin bir doğuş 

hikâyesi vardır.    

Tarık Buğra romanlarında yerine göre değişik halk oyunu motiflerini 

kullanmıştır. 

 3.7.1 Oyunların Çeşitleri 

... Beylik bir oyun havasıydı bu...(İR/228). 

... Sadi karşısına aldığı Zozo ile kaşık havası oynuyordu...(İR/64). 

... Oynamayı daha küçükken, halayıklarından birisi öğretmişti, o da o zamandan 

beri bayılıyordu raks’ın her çeşidini. (İR/195). 

3.7.2 Oyunlarda Çalgılar, Müzik 

... Yiyen canının istediğini yedi. İçen istediği kadar içti,sazlar çalındı, 

rakkaseler oynadı; herkes gönlünce eğlendi (O/41). 

... Sonra koca bir sacın içinde nar gibi koyun geldi, saz başladı, türküler 

söylendi (KA/200). 

... Ve o gün Yakasaray, çoğu işin aslını bilmeden, bir düğün, bir bayram havası 

yaşandı. Kuzular çevrildi, pilâvlar döküldü, helvalar yapıldı, sazlar çalındı, türküler 

söylendi, içenler içti ve bu âlem gece geç vakitlere kadar sürdü (KA/262). 

3.8 HALK MÜZİĞİ 

Halk müziği, halkın ortak ürünü olan müzik anlamında kullanılmaktadır. 

Söyleyeni genellikle belli olmamakla birlikte beste şeklinde de olabilmektedir. Halk 

müziğinin en belirleyici yanı halkın duygu, düşünce ve yaşayışını dile getirmesidir.   

Tarık Buğra’nın romanlarında da halk müziği unsurlarına rastlanılmıştır.   

3.8.1 Türler 

...Sonra başka şarkılara geçildi: “Ksıpma ağa  pi mu”, “Uyan sevgilim... güneş 

doğuyor”. Arkasından şen şakrak bir başkası ve nihayet Kasap Havası (KA/51). 
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... Erzurumlu sesler ve Erzurumlu türküler, Rizeli sesler ve Rizeli türküler... 

(KA/69). 

3.8.2 Halk Çalgıları 

Halk müziğinin ezgileri müzik aletleri ile çalınmaktadır. Kültürümüzde çok 

çeşitli halk çalgı aletleri mevcuttur. Tarık Buğra dönemlerine uygun olarak bunları 

romanlarında kullanmıştır. 

... Kösler sabahtan vurmaya başladı. Mehter takımı da toplantıdan bir saat 

kadar önce meydana gelmiş çalıyordu (O/306). 

... Çalgıları da, bu yolculukta, kılıçları, yayları, okları gibi yanlarında: 

Konur Alp güzel santur çalar.  

Sungur, çeng’in ustasıdır. 

Osman yaman ney üfler. 

Abdullah mı? O da dinlemesini bilir. 

Miskal’de Gazi Rahman’ın üstüne yoktur (O/60). 

... Bu sırada bir neşe patlaması oldu: Bin belki de iki bin kişi el çırpıyor, 

bağırışıyor, zurnalar çalıyor, kösler vuruluyordu, çünkü meydanın Söğüt ucundan, 

gelin getirenler görünmüştü... (O/205). 

... Kimsenin söyleyemeyeceği, kimsenin kelimelerini bulamayacağı en büyük en 

keskin gerçek o neyde idi; ancak o neyle söylenebilirdi ve Osman o neyde idi; neyinde 

idi, neyi idi (O/149,63,149,289,247,150). 

... Derken dışardan davul sesleri gelmeye başladı (Fİ/91). 

Sonra, ayak sesleri yerdeki değerli halıda eriyen bir adam, ortadaki uzun 

masada oturan delikanlılardan birisine bir dîvan sazı getirdi (GE/190) 

 3.9 GİYİM- KUŞAM-SÜSLENME 

Halk kültürünün, her an yaşanılan bir kolu olan giyim, kuşam ve süslenme 

unsuru, insanoğlunun hem olumsuz doğa şartlarından korunma, hem de beğenilme 

isteğinden doğmuştur. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de insanların en çok 

uğraştığı alan olduğu ve olacağı kabul edilen giyim, kuşam ve süslenme diğer halk 

bilimi unsurlardan ayrılarak ön plana çıkmaktadır. 
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3.9.1 Süslenme 

... Bir yaz ikindisiydi. Vali Konağı’nın karşısındaki bahçeye gitmişlerdi. Hurrem 

o zaman on dört yaşında ancak vardı. Saçlarını ördüğü günler(Y/20). 

... Nigar Hanım da, aynı anda, şaşılacak bir çocuklukla beşibiryerdeyi onun 

boynuna bağlayıverdi (Y/213). 

... Nigar hanım işte tam bu sırada geldi: Elinde al kurdeleye takılmış bir 

beşibiryerde vardı (Y/213). 

... 

“ Niçin, dedi, ben bu kolyeyi en kıymetli hatıra olarak tutacağım.” (Y/83). 

... ve daha saç taramaya, kına yakmaya özenmemiş çocuklar bir lokma etin, 

sarınacak bir arşın pazenin derdiyle yanıyordu... (Fİ/27). 

... Muhtar odaya girdi ve sürmeyi sürdü (KA/267). 

... Kucakladı, kınası çoktan uçmuş incecik telli, bembeyaz saçlarını öptü, sonra 

da başını dizlerine koyup, sedire uzandı (KA/26). 

... Sıra sıra çeyrek altınlarla donatılmış fesler, gümüş ve altın kemerler, katar 

altınlar, altın bilezik, küpe ve yüzükler sandıklardan çömleklere aktarıldı (KA/171). 

... Bay Koca’nın anası Ayna Melek, büyük yengesi Burla Hatun, küçük yengesi 

Malhun Hatun ve bacısı Bânu Çiçek, saçlarını beliklemiş, ellerini kınalamıştı (O/103). 

... Başlarında oyalı ipek çemberler, alınlarında, kimi al, kimi yeşil, altın dizili 

alınlıklar vardı. Hepsi de işlemeli basmaklar giymişlerdi (O/137). 

3.9.2 Erkek Giyimi 

Tarık Buğra eserlerindeki dönemin kültürünü yansıtan erkek giyimini 

romanlarında canlılıkla sunmuştur. Bu sunuş o dönemin modası hakkında da 

okuyucuya ip uçları vermektedir. 

... Bu sırada, masalarına kırk yaşlarında görünen, açık alınlı, seyrek saçları 

uzun ve kepekli, pek de iyi giyinmemiş bir adam (Y/39). 

... Mintanlar, içlikler, fanilar terden yapış yapıştı (Fİ/7). 

... Adam kalpağını, palaskasını ve dolaklarını görünce karşısındakinin 

kimlerden olduğunu anlamıştı (KA/265). 
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... Evde Reşit yırttığı eski, fakat temiz bir mintanla Küçük Ağa’nın kolunu 

sararken o da ötekilere: 

- Siz hemen yola çıkın, doğru Alayunt’a (KA/350) 

... Küçük Ağa cepkenin sağ yanını omuzunun üstüne atmıştı. Mintanı sıyrıktı 

(KA/350). 

... Buna karşılık yarım körüklü kilotu ve dolakları ayağındaydı (Fİ/84). 

... “Sabah ola Hayır ola” diye dolak, külot, serput ve ceketini de torbaya koydu, 

ağzını büzerek gusulhanedeki çiviye astı (KA/22). 

... Babasıyla ağasının kunduraları, fotinleri, yemenileri, lâstikleri ve mesleri... 

(KA/28). 

... Yanında bir kalpak, bir fes, bir de zabit serpuşu duruyordu. Sırf Reis’i 

umursamadığını göstermek için başındaki keçe külâhı çıkarıp kalpağı giydi (KA/189). 

...  

“Uyuyor mu len bu sakolu.”(KA/187). 

... Bu sümüklü ağlayış... Sümüklerini cepkeninin yenlerine, koluna, arada bir 

küçük hanımın -bacaklarının daha yukarılarını gösterecek şekilde- eteğine silişler... 

(İR/102). 

... yandaki tuhafiyeciden de iki hırka, iki çift iskarpin ve çorap aldı (İR/95). 

... Zaten kalın olan kaşları biraz daha kalınlaştı ve karardı, yanaklar ve burun 

kızardı, allı karalı şalvar giyildi, eni kocaman bir karış tutan yeşil kırmızı kuşak 

dolandı, damarları mor kendi sarı mintanı ile sırmaları tel tel olmuş yemyeşil cepken 

sırta geçirildi (İR/93). 

... Pantolonu gecelik entarisinin üstüne çekti. Yeleğini unuttu, ceketini giydi, 

fotinlerini ayağına geçirdi, bağlamadan aşağı indi (KA/209). 

... fistanlı yunan askerlerinin kaçışını seyret sen gaari (KAA/20). 

... Nahit -ayağında şalvar, kaloş, işlemeli yün çoraplar, sırtında da kolalı 

gömlek, ince düğümü iyice sıkılmış kravat- içeri girdiği zaman, Hatice hâla elinde 

tuttuğu dolu gazoz şişesine bakıyordu (İR/161,162,159). 
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 ... Cepkenini damalı mintanını çıkarmış kolalı gömleğine kravatını bağlıyordu 

(İR/159). 

... Yamaçlardaki ağaçların yeşilleri, kızılları, çeşitli sarıları bir yandan; 

binlerce insanın cepkenlerindeki, şalvarlarındaki, başlıklarındaki, kemerlerindeki, 

yeşiller, morlar, kızıllar, aklar, sarılar başka isimler istercesine -öte yandan, artık göz 

kamaştırmayan güneşin altın ışıklarında rüyaların Cennet cümbüşünü hatırlatıyordu 

(O/38). 

... Ve orada, yaşı belli olmayan, kısa, abalı, uzun, kumral sakallı bir adam 

vardır (O/30). 

... Gittiği zaman karşısında filintalı, fişeklikli, külotlu ve kalpaklı aslan gibi bir 

genç adam bulmuştu (Fİ/152). 

... O artık sarığı ile cübbesi  ve lapçinleri ile tam bir hoca efendi idi... (Fİ/147). 

...  

“ Hoca var mısın benimle bir piket?  

Hoca vardı: 

 Nesine? 

 Nesine!.. Püskülüne, fesine. İlle kazıklayacaksın, değil mi?” (D/93). 

3.9.3 Kadın Giyim  

Giyim konusunda en hassas olan insanlar kadınlardır. Çünkü tabiatları itibariyle 

daha güzel, daha çekici görünme arzuları vardır.  

Tarık Buğra erkek giyiminde olduğu  gibi eserlerindeki dönemin kültürünü 

yansıtan kadın giyimini romanlarında canlılıkla sunmuştur. Bu sunuş da o dönemin 

modası hakkında da okuyucuya ip uçları vermektedir. 

... Yaz renklerinden bir empime bedeni iyice sarıyordu (İR/228). 

... ve daha saç taramaya, kına yakmaya özenmemiş çocuklar bile lokma etin, 

sarınacak bir arşın pazenin derdiyle yanıyordu... (Fİ/27). 

... Salih eğilip başındaki ak tülbendi öpüyor: 

“Ana dedim helbette.. Ana, ana, ana!” (KA/25). 
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... Sırtındaki Şam işi hırkanın önü açıktı, gecelik entarisi ta topuklarına kadar 

iniyordu (KA/124). 

... kuzeye bakan pencerelerin önündeki sedirler, gecelik entarileri ve çoluk 

çocuk sesleri tütüyordu (Fİ/7). 

... Dünkü emprime, yaz renkleri ile lepiska saçlara, duru beyaz yüze ve yemyeşil 

gözlere epey kalleşlik etmiş (İR/109). 

... Beden yapısının kışkırtıcı zenginliklerini bugün, etekleri daha da kısa bir 

yünlü entari sergiliyordu (İR/109). 

... Başlarında oyalı ipek çemberler, alınlarında, kimi al, kimi yeşil, altın dizili 

alınlıklar vardı. Hepsi de işlemeli basmaklar giymişlerdi (O/137). 

... Kara çadırlar ile ağıllar arasında gidip gelenler, sâdece, allı, lâcivertli, altın 

sarılı, menekşe morlu giysileri ile kadınlar ve kızlardır (O/28). 

... Yılgındı bu başağrılarından; “Tutmasın gene” diye duâ etti ve dizlerine 

örttüğü pardesüsünü omuzuna alarak kalktı...(D/15). 

... Sazrengi tayyör, uçuk mavi bir eşap ve bahar sabahı ile uyuşsun diye 

yaratılmış bir sarışınlık (D/17).  

... Bahar artık yaza bakıyordu; Çınarlı’nın en güzel günleri idi: Çarşaflı, peçeli, 

yeldirmeli yerli kadınlar, mantolu, başı açık memur hanımları, çoluk çocuk, ikindi der 

demez yamaç boyunca dolanan patikaya sarıyordu (D/101). 

... Giyim de, yemeninin bağlanışı da kadınca; yaşıtlarını özentisi gibi değil, tam 

kadınca! (GE/262)  

3.10 HALK SANATLARI ve ZANAATLARI 

3.10.1 Meslekler 

Tarık Buğra romanlarındaki dönemlerin özelliklerini yansıtacak şekilde o 

dönemin ekonomik hayatından doğan meslekleri özenle seçerek romanlarına 

aktarmıştır. Bu meslekler o dönemin ekonomik faaliyetlerinin kaynağıdır. Örneğin 

nalbantçılık, pullukçuluk, tellâllık, sarvanlar, çobanlar, ılkıcılar vb. bir çok meslek 

romanlarda olaylarla bir bütünlük oluşturacak tarzda kullanılmıştır. 

... Nihayet tellâlın dediklerini duydular... (Fİ/91,187). 
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... Manifaturacılara da, züccaciyecilere de, bakkallara veya aşçı dükkanlarına 

da hep aynı gözlerle, uzun uzun bakarlardı (Y/149). 

...  

“Orakçıların gündeliğini kesmişsiniz.” (Y/151). 

... Bir köşede kalaycı ocağı vardı (O/32). 

...  

“Elimden gelir dedi, aşağıdaki Rum köylerinden kap kacak toplar kalaylarım.” 

(O/33). 

...  

Gönül, kafa ve bilek erleri idi onlar. Hem savaşçı hem bilgili idiler. Kimi demir 

dövmesini, çeliğe su vermesini, kap kacak kalaylamasını; kimi dikip dokumasını; kimi 

saraçlığı bilirdi; kimi hayvanların, insanların hastalığından anlar, onları iyileştirirdi... 

(O/34). 

... Harlak değişmişti ve değişiyordu; demircileri, nalbantları, saraçları, 

marangozları, dokuma tezgahları, atları, koyunları ve hep bir arada, anaların 

nöbetleşe baktığı küçük çocuklar çoğalıyordu (O/262). 

... Sarvanlar develerinin, ılkıcılar atların, çobanlar davarlarının düzenini 

korumak için koşuşturup duruyordu (O/157,150,151). 

... Boşuna değildir, zâhirecilerle birlikte, yemenicisinin, manifaturacısının, 

demircisinin, nalbantının, arabacısının, bakkalının, çakkalının, bir evlek toprağı bile, 

olmayanlar dâhil İkizkaya’nın ardında bulut gözlemeleri ve yağmur duâsına çıkmaları 

(YB/182). 

... Tekrar geriye döndü ve rastladığı bir küfeci çocuğu alarak köşedeki manava 

uğradı, bir sürü portakal ve elma aldı (İR/95). 

... Salih’e bir kişilik kazandıran bu arkadaşlık ustaya verildikleri, çırak, kalfa ve 

delikanlı oldukları günlerde de, ama çeşni değiştire değiştire sürüp gitti (KA/10). 

... Murad, annesinin işlerine bakan kasabalı zâhirecinin gönderdiği mektubu o 

gün, ikindi üzeri almıştı... (Y/135). 

... Bir de baktık ki çiftlik kahyalığı için can atarmış (Y/158). 
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... Arabacı dizginleri kastı (Fİ/89). 

... Altta da iki nalbant, bir arabacı, bir şekerci, birkaç da yaba, dirgen, pulluk, 

mulluk satan dükkanlar vardı (D/21). 

... Şükrü bir buğday tüccarı ile bir manifaturacının adını söyledi (D/79). 

... Doktor diyordu ki “Alın işte çerçici Kadir’i..o da bar bar bağırıyor hürriyet 

diye...(D/104). 

... Arabacı dükkanlarının, nalburların önünden geçti....(D/193). 

... Natır Piçi dedikleri tellak onu bir güzel keseleyip sabunladı...(D/218). 

 3.10.2 Eşyalar 

Halk eşyası, halkın gündelik hayatında kullandığı eşyaları konu alır. Diğer halk 

ürünlerinde olduğu gibi halk eşyalarının da uzunca bir geçmişi vardır. Sınırsız olan 

insan ihtiyaçları karşılanırken kolaylaştırıcı bir çok teknik kullanılmış ve halk eşyaları 

ortaya çıkmıştır.  

Tarık Buğra eserlerinde halk yaşantısı ile bütünleşmiş halk eşyalarını kullanım 

alanlarına ve zamana uygun olarak kullanmış ve o dönemin sosyal yaşantısı hakkında 

okuyucuya ip uçları sunmuştur. 

... Koyulaşan sessizliğin içinde, içerdeki pirinç sarkaçlı, cevizden yapılma, 

büyük asma saat vurmaya başladı (Y/211). 

...  

“Sultan Alâaddin’in Şeyhim Ede Balı’ya armağanıdır. Buhara işidir.” (O/45). 

... Geyik boynuzundan yayını kaldırıp indirmesi de bir oluyor... (O/293). 

... Doktor Köylü’yü bırakmış, artık en pahalı sigaraları içiyor ve vaktini, 

dededen kalma çift kapaklı gümüş, Serkisof’un yerine aldığı şık mı şık ve kübik kadranlı 

bir İsviçre saatından öğreniyordu (Y/93). 

... Anlaşılmayacak gibi değildi bu. Doktor, yaktığı Köylü sigarasını kocaman 

kehribar ağızlığına takarken, çok saf bir merakla sordu: 

“Hurrem, sen bilirsin herhalde: Murad, acaba, ciddi bir hastalık geçirmiş mi 

idi?” (Y/72,13). 
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... Az sonra da Hüseyin Bey, gerçekten yepyeni, ama modası çoktan geçmiş, 

sandıktan çıkarıldıkları da belli elbiseleri ile, çiftliğe.. ve dünyaya çok uzaklardan 

gelmiş bir yabancı gibi, pencerede göründü (Y/161). 

... İstediği, mor kadife üzerine ibrişimlerle çiçeklendirilmiş, iki gözlü, sapı da 

mor ve sarı ibrişimlerden örülme bir keseciktir (O/274). 

... Çünkü ikinci buluşmalarında Holofira’nın Orhan’a: 

“Ben örmüşümdür” diyerek, keçi kılından bir sapan verdiğini öğrenmiştir 

(O/277,114). 

... Onu büsbütün dar ve olduğundan da uzun gösteren şey, iki yan duvar 

boyunca dizilen eşya yığınları, kına, çekirdek kahve, kayatuzu, göztaşı, kesme şeker, 

çuvalları, il içlerinde sigara tabaklarından sigaralara, aynalara, taraklara, hamam 

taslarına kadar ...(D/35).   

... Düne kadar köylülere, sadece, çarık, yemeni, nalça, kabara, üstü kız resimli 

tabaka, yeşile veya kırmızıya boyalı teneke kaplı cep aynası, kemik saplı bıçak, hacı 

yağları, kemik yağları, mis kokuları, koşum takımları,basma, kaput bezi ve yüz gram 

kahve, ikiyüz elli gram toz şekeri satan ilçe gramofonlardan, plaklardan, saatlardan 

karpuzlu lambalara ve naylon eşyaya varıncaya kadar ne bulursa satmaya başladı 

(D/48). 

... Hep de öyle kaldı; İhtiyar şeyhlik bölgesine, son zamanlara kadar yılda bir 

kere ve üzengisini öptürmek, yılın gelirini almak için gitti (GE/60) 

3.11 HALK MİMARİSİ        

Ev, insanların aileleri ile birlikte barındıkları ve hayatlarının büyük bir 

bölümünü bir arada geçirdikleri mekân olduğu için kültürlerde önemli bir yer tutar. 

Evlerin inşa edilmesi öncelikle tabiat şartlarından korunmak gereğinden doğmuş ve 

zamanla gelişmiştir. Bu gelişmeler hem mimari hem de teknolojik alanda olmuş 

insanların yaşantısını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. İnsanlar sürekli yaşadıkları mekân 

olan evlerin yapımına ve döşenmesine özel bir ilgi göstermişlerdir. 

 Halk mimarisi ülkeden ülkeye, zamana, mekana göre farklı tarzlar taşımakta 

bunlar da o halkın kültür özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Evle başlayan halk 

mimarisi zamanla ortak kullanılan alanlara da kaymıştır. İbadet yerleri, ortak aşevleri, 

hamamlar... vb. gibi halkın ortak kullandığı yapılarda halk mimarisinde yerini almıştır. 
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 Tarık Buğra eserlerinde yaşadığı toplumu ve halk yaşantısını işlediği için halk 

mimarisi unsurlarına değinmiş; bunu yaparken de romanların geçtiği dönemleri göz 

önünde bulundurmuştur. 

3.11.1 Konut Çeşitleri 

Halk mimarisinde konut çeşitleri farklılık göstermektedir. Bölgeden bölgeye 

değişiklik gösteren konut mimarisinin  şekillenmesinde iklim şartları önemli bir etken 

olmuştur.  

... Doktor;  

“Anlıyorum, dedi. Peki evler nasıldır? 

Murad bambaşka bir havaya giriyordu: 

Oo. Beni nasıl bir yolculuğa sürüklediğinizi, biliyor musuz?  

Korkarım, size yalnız  kendi evimizi, toprak damlı, odaları, geniş, tavanları 

yüksek; pencereleri ve bahçesi hatıralarla dolu evimizi anlatacağım. Haydi bu konuyu 

kapatalım.” (Y/78). 

... Ankara’da, hanlar, medreseler, büyücek evler yaralılarla dolup taşmaktaydı 

(Fİ/30). 

... Handan bir kurşun atımı aşağı in, işte aradaki yürük damlarında... (KA/291). 

... Tekke Deresi’ne doğru sokulan bu kârgir  ve kiremit damlı evlerde hava 

bambaşka idi (KA/8). 

... Topyeri ile Çobankaya’nın arasındaki Tekke Deresi’ni bir üçgenin tabanı 

gibi kapatan Taşoluk sokağı iki fırını, bir bakkalı, bahçeli ve iki, üç katlı evleri ile 

Akşehir’in gözde semtlerinden biri idi (KA/16). 

... Osman’ın neden sonra gördüğü ve görmeği hiç mi hiç beklemediği şey, örme 

taşdan iki gözlü bir kulübedir....(O/30). 

... Çünkü Hüseyin Bey, artık her akşam bağlardaki kulübesini bırakıp eve 

gelmektedir (Y/127,113). 

... Hakiki bir handı burası. Sağ dip köşeyi Şehir Kulübü tutuyordu (D/6,21). 

3.11.2 Hayata Yardımcı Yapılar 
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Hayata yardımcı yapılar konutların yanında insanların sosyal yaşantılarını 

kolaylaştırma gayesi ile asıl mekanlarının yakınına veya belli bir bölümüne yapılan 

yapılardır. İnsanlar geçmişten beri ihtiyaçlarının çeşidine göre bu tarzda yapılar 

yapmışlardır. Bu yapılar bazen bireysel olarak kullanıldığı gibi bazen de ortak olarak 

kullanılmıştır. Bu yapılar yerine göre hamam olmuş, yerine göre cami, mescit olmuş ve 

ihtiyaca göre çeşitlilik göstermiştir. 

Tarık Buğra romanlarının dönemine uygun olarak hayata  yardımcı yapıları 

romanlarında değişik şekillerde kullanmıştır. 

... Buğday Pazarı’ndan başladı, Yoğurt Pazarı, Sebze Pazarı, yemenici, 

tenekeci, demirci, arabacı arastaları! (Y/146). 

... Şeyh’in tekkesi, evinin hemen yanıbaşında, gelen geçen yolcuların mola 

verdiği, yiyip içtiği, canı isteyenin canı istediği kadar konakladığı bir kervansaraya, 

kervansaraydan, handan çok da bir konuk evine benzerdi (O/41). 

... Atlarını ahıra çektiler. Eyerlerini aldılar, gemlerini çıkardılar. Batman’a 

bağladılar (O/84,62; KA/340). 

... Ve Osman, nisan sonlarına doğru, bütün ağaçların çiçeğe durduğu dönemde, 

konuk evindeki odasında bir gece, sabaha karşı, bambaşka bir rüya görüyor... (O/84)). 

... Dursun Fakı, Osman’ı az ilerdeki mescidin kayyum odasına götürdü ve onu, 

kapı işini gören meşin perdeyi aralayıp içeri koyduktan sonra gitti (O/89). 

... Harlak artık bir köydür; mescidi, konuk evi ve Harlak’ın döküldüğü yerde 

değirmeni vardır, demircisi, saracı, arabacısı vardı... (O/153). 

... Patrona Hamamı’nın az yukarısındaki sabahçı kahveye gitmek geldi... 

(İR/182 ) 

... Acem Hamamı’nın önünden aşağıya doğru iniyordu... (İR/163;D/218). 

... Bir an önce Kunduracılar Arastası’nda, Mumcu’nun dükkânının üstündeki 

kahvede olmak istiyordu... (KA/32). 

... Sağda ahır olacaktı. Salih bir atın, dudaklarını birbiri üzerine titreterek soluk 

koyverdiğini işitti (KA/112). 

... İşte o zaman, hemen üçüncü gün Hoca’yı Ketenlik’te bulduk...Bizim topalla 

(KAA/33). 
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... İplik camiinin yanındaki sokaktan sapıp Terziler Arastası’na vardılar 

(KA/29). 

... Kilere çıkan dört basamaklı merdivenin yanındaki kapağı açtı... (KA/28). 

... Soğuk su kabını gusülhaneye Salih taşıdı (KA/22). 

... Sonunda, öğle ezanına doğru, kendisini sokağa attı. Rastgele dolaştı. Hiç 

tanımadığı bir lokantada yemek yedi. Kahvesini bir hanın kahve ocağından, ayak 

üstünde içti (Y/51). 

... Gün bakmak üzereydi. Çardağın altında oturuyorlardı...(Y/190). 

... Bahçe ise koskoca çınarın ve asma çardağının altında iyiden iyiye karanlıktı 

(Y/214). 

... Bulundukları tepeden çiftlik arazisinin büyük bir kısmını; binalar, ağıl, dere, 

eli resme çok yatkın bir kız çocuğunun, on dört, on beş yaşında bir Hurrem’in yaptığı, 

adını da, meselâ, “Tevâzu ve Sukûn koyduğu bir sulu boyayı andırıyordu... (Y/113). 

... Karısı az önce ahırdan seslenmişti....(D/32). 

... ertesi gün bütün kahvelerde, arastalarda, hatta evlerde konuşulurdu (D/76). 

... Ağıllarını su mu bastı? Kaldırılmamış harmanın mı var? Yoksa şiir miir mi 

döktürüyorsun? (D/133). 

3.11.3 Konutlarda ve Yardımcı Yapılarda Bölümler, Süsleme 

İnsanlar yaşamlarının büyük bir bölümü konutlarda geçirirler. Bu yaşantının 

ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak için de konutlara değişik bölümler inşa 

etmişlerdir. İnşa edilen bu bölümler genellikle karşıladığı ihtiyaca paralel isimlerle 

adlandırılmışlardır. Örneğin yatak odası, mutfak, oturma odası..gibi.  

Bununla birlikte insanlar kendi zevklerine ve toplumda oluşan modaya uygun 

olarak evlerinin yapımında ve döşenmesinde süslemeye ayrı bir önem vermişlerdir.  

Tarık Buğra romanlarında geçen döneme uygun şekilde, dönemin mimari ve 

süsleme özelliklerini de dikkate alarak romanlarında halk mimarisinden örnekler 

vermiştir. 

... Kiler gibi bir yerde, İstanbul’dan gönderilen, silâh sandıklarını açıyorlardı 

(Fİ/153). 
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... ocakta meşe kütükleri çatırdarken, söz dönüp dolaşıp Meclis’e gelmişti 

(Fİ/61). 

... Hangar kadar geniş olan bu han odası, direkleri, kerevetleri ve duvarları ile 

erimiş gitmişti (Fİ/61). 

... Geniş bir sofada toplanmışlardı (Fİ/64). 

... İç avluda idiler. Avlu pencereleri basık ve küçük odalarla çevriliydi, 

ortasında da her köşesinde bir musluk bulunan altıgen bir şadırvan vardı (O/42). 

... Şadırvanın ve pistin kıyılarına çiçekler ekilmişti (D/6,10). 

... Şadırvanın fıskiyesindeki mika topa baktı(D/7,17,65). 

... Kapının sağındaki duvarda iki yüklük, aralarında da oymalı, örmeli, boyalı 

bir lambalık var (O/43). 

... Dört bir yanı parmaklı veranda ile çevrili bulunan ikinci kata, on beş kadar 

basamaklı, korkuluksuz bir tahta merdivenle çıkıyordu (O/42). 

... Kapı tokmağını bir haberci gibi çaldı (O/52). 

... Şimdi onlar bahçede, Ildız Hatun ile kızı aşlıktadır... (O/268). 

... Ve, iki at boyu arkalarında Gazi Rahman, Akça Koca, Konur Alp, Sungur ve 

Saltuk at başı, gelen Osman ile kızını, evinin sokak kapısında, beş basamaklı taş 

merdivenin sahanlığında karşıladı... (O/111). 

...  

“Yatmaklıktadır derken,başıyla, çadırın yatmalık bölümünü gösteriyordu.

  (O/120,122,131,285) 

... Sonra,oturma bölümünü ayıran iki kanatlı kilimi aralayıp mutfak bölümüne 

geçti... (O/120). 

... Gürültülü konuşmalar ve telaşlı gidip gelmelerle uyandım. Sofaya çıktım 

(SK/15). 

... Melina oturduğu katın sahanlığına geldiğimiz zaman bir öksüreğe tutuldu 

(SK/40). 
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... Çifte tandırın ısıttığı, tabanı, sedirleri ve duvarları halılarla kaplı büyük 

odada ağırbaşlı, ama hazlarıyla yüklü, iç arıtan bir hüzün ipek kanatlarını 

çırpmaktadır; çünkü Osman’ın ney’i az önce susmuştur (O/61,138).  

... Yatak odaları üst katta idi. Altta da iki nalbant, bir arabacı, bir şekerci, 

birkaç da yaba, dirgen, pulluk, mulluk satan dükkanlar vardı (D/21). 

“Ben aşâneye bakar gelirim.” (O/). 

... Sana derim, ulu gelinim Gökçek Burla, al şu gül eltilerini de aşlığa götür. 

Yaygı yayın, sofra kurun... (O/141). 

... Burnundan soluyordu ve koca sofada sâdece bu soluyuşlar işitiliyordu 

(O/196). 

... Nahit girdikleri taşlığın elektriğini yaktığı zaman, yukarıdaki oturma ve yatak 

odalarını da düşünerek çok daha güzel bir evde oturmadığına ilk defa üzüldü 

(İR/164;Y/127). 

... Duvarlar boyunca uzanan sedirler bomboştu... (KA/36). 

... Bu hasır kaplı sedirler, bu alçak masalar ve onlara göre hasır iskemleler, bu 

badanası yer yer dökülmüş veya sarıdan siyaha kadar renk renk kirlenmiş duvarlar... 

(KA/43,D/143). 

... Hacı Ahmet Ağa’nın odası -selâmlığı- kalabalıktı... (Fİ/74). 

... Duvarlardaki oymalara konmuş beşer mumluk lâmbalar yüzlerini yarım 

yamalak aydınlatıyordu (Fİ/75). 

... Abdülgafur Hoca, Meclis’in kahve ocağında çaylarını yudumlayıp dertleşen 

Hüseyin Avni ile Hasan Basri’nin yanına gelmiş ve beş, on cümle ile anlatmıştı (Fİ/14). 

... Ahırların, mutfağın, kilerin, odunluğun, bulunduğu kata indiler... (KA/322; 

Y/223). 

... Soldaki büyük misafir odasında konağa açılan bir kapı vardı. Asma bir 

merdivenle küçük avluya inilirdi. Avluda ahırlar, kümesler vardı, bir kapıda mutfağın, 

kilerin ve gusülhaneli bir odanın bulunduğu zemin kata açılıyordu (KA/296). 

... Zayıf, kupkuru, sırık gibi bir herif olan muhtar verandaya çıktı (KA/265;223). 

... 
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“Ne çare ki, bütün hanım kızcağızları gibi sen de kendinden başkalarının 

malısın. Kendini, bir fiskeyle çökertebileceğin çitin içinde yaşamaya mahkûm 

sanıyorsun.” (Y/125). 

... Ama Güldâne lüksün ışığını güzelliğinin doruğuna çıkarmıştır, balkon 

kapısının eşiğinde... (YB/28). 

... Asıl ev, oturma, misafir ve yatak odaları ikinci katta, önü açık ve bahçelere, 

hıdırlığa bakan sofaya sıralamışlardı (KA/123). 

... Sokağa açılan kemerli kapının önünden Fakir Halit günün hiçbir saatında 

bozulmayan dengeli yürüyüşü ile geçip gitti (D/5). 

... Daha uzun olan öteki kenarda da “içerisi” denilen ve poker oynanan bir 

büyücek oda, mutfak, kahve ocağı, lokanta ve okuma odası....(D/6). 

... Evlerde -her eve göre günü ne ise- ekmekler yoğruluyor, çamaşır kazanları 

için ocaklarına odunlar çatılıyor veya odaların, sofaların-haneylerin- 

tahtaları...(D/49,63). 

3.11.4 Konutlarda ve Yardımcı Yapılarda Aydınlanma, Isınma 

Konut yaşantısında önemli bir unsurda aydınlanma ve ısınmadır. Aydınlanma ve 

ısınma zamana ve mekana göre sürekli değişim ve gelişim içinde olmuştur. Her 

dönemin kendine özgü ısınma ve aydınlanma aracı olmuştur.  

Tarık Buğra romanlarda geçen döneme uygun ısınma ve aydınlanma araçlarını 

romanlarında kullanmıştır. 

... Fersiz kandillerin yarı aydınlattığı yüzler belirsizliklerinden, tarihin ve 

efsanelerin beslediği büyük anlamlara kolayca kayıyor, yiğitleşiyorlardı (Fİ/92). 

... Pencere aralarından, kapının altından sızan buz gibi esintiler, elma 

iriliğindeki, sarı Elfet mum yumağından çıkan ürkek alevi ürpertiyor, taş duvarlarda 

gölgeler oynatıyorudu (Fİ/134). 

... Geniş sofayı tavana asılmış bir lüks lâmbası aydınlatıyordu 

(Fİ/65;KA/303;D/50). 

... Bu büyük salonda gündüzleri buzlu bir karpuzla ışığı yumuşatılmış bir lâmba 

yanar (SK/14). 
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... Ve atlılar, iki fener’in oynayıp duran, isli turuncu ışıklarda gölgeleri ile 

karışıyor, onaltı değil de, yüzaltı gibi görünüyorlardı (O/146). 

... Osman Beğ, onun açık olan üstünden bakıyor ve yedi tane yağ kandili 

görüyor (O/157). 

... Malhun Hatun, Orhan’ı yatırıp sabah için ocak çattıktan sonra, yatmalıkta, 

Orhan’ın baş ucunda namaza duruyor (O/229). 

... Ama Güldâne lüksün ışığını güzelliğinin doruğuna çıkarmıştır, balkon 

kapısının eşiğinde... (YB/28). 

... Ana, geceleri, kör kandilin dibinde sökük diker, yama yamar, beş paralıkları, 

on paralıkları, yirmi paralıkları, kuruşları sayar, ha sayar (YB/27). 

... Reis Bey okumakta olduğu Ravzatü’l Hakayik’i kapadı, lâmbayı üfledi ve 

sofanın penceresinden seslendi... (KA/209). 

... Ocakta tezek yanıyordu... (KA/235,236,247). 

... Soba pum pum diye yanıyor, ağzından vuran alevler halıda ve karşı duvarda 

oynaşıp duruyordu (İR/165,214). 

... Bir hademe, kocaman odun sobasının önüne çömelmiş, gaz lambalarını 

söndürmek için onların da çıkmasını bekliyordu (Fİ/9;D/141). 

... Gözü hep küçük hanımda, hep hayran ve ağzı açık, uğraşa yakar gazocağı 

gibi çakmağını ve körlemesine -çünkü gözleri hep küçük hanımda- yürür ve alevi uzatır 

(İR/103). 

... Doktor, yatağının başucundaki rahlede duran mumu yaktı (KA/64). 

... Sabahlıktaki kandilin aydınlattığı merdivenlerden çıktılar (KA/71,20,265; 

Y/107). 

... Fakat doktor, idare lâmbasını alarak onu kapıya kadar geçirdi 

(KA/73;Fİ/11). 

...  

“Şavkı yakmadınız mı daha? 

Şimdi getirin dede.” (KAA/375). 
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... Duvarlardaki oymalara konmuş beşer mumluk lâmbalar yüzlerini yarım 

yamalak aydınlatıyordu (Fİ/75,11,23). 

... Konsolun üstündeki beş mumluğu alarak çıktı (Y/226) 

... Odada iki tane karpuzlu lâmba yanıyordu (KA/350). 

... Salih’in yanlamasına tuttuğu parapellum ocağın alevleri ile menevişleniyor... 

(KA/311). 

... 

“ Benim zamanımda mazotla işleyen bir elektrik fabrikası vardı; ışığı bütün 

kasabaya yetmezdi. Ama şimdi sudan yararlanıldığını söylüyorlar. Artık gündüzleri bile 

radyo dinleyebiliyorlarmış. Parke yollar yapılmış, içme suyu getirilmiş. Belediye bir 

park ve çocuk bahçeleri yaptırmış...” (Y/45). 

... Hatırı sayılır bir hariciyeci olan merhum babasına Saray’dan hediye edilen 

muhteşem Bohemya avizesinden pat diye dökülen nefis ışık altında, alev rengi 

tuvaletinin içinde, dudaklarında bütün dünyaya açık zarif gülümseyişi ile, bir karanfil 

fidanını andırıyordu (Y). 

... Haftada bir gün parasız muayene yapıyor, tanesi on paraya gelen hapları 

fakirlere bedava veriyor ve nihayet, meselâ göğüs dinlemeye yarayan aletle hastanın 

kulağına bakmaktan, karanlık bir odada, düz aynaların önünde renkli ampuller yakıp 

söndürmekten, kısacası, hiçbir şarlatanlıktan çekinmiyordu (Y/95). 

... İçeride, önce mutfakta, sonra da sofa da iki lamba yandı. Doktor ikincisinin 

kısık fitilinden çıkan esmer turuncu ışıkta kestane rengine çalan gür saçlarını gördü 

(Y/214,218,223). 

... El yordamıyla kibrit kutusunu buldu; karpuzlu lambayı yaktı ve aynada 

kendini gördü (Y/22). 

... Sonra ceplerini karıştırdı; bir elektrik feneri çıkardı (Y/254,256). 

... İçeri girdi. Kömürler tutuşana kadar ispirto lâmbasında bir cezve su 

kaynatacak...(D/24).  

3.11.5 Konutların Döşenmesi, Kullanımı ve Ev Eşyaları  

Tarık Buğra eserlerinde dönemine uygun döşeme tarzları ve ev eşyaları ile ilgili 

güzel örnekler vermiştir. 
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... Ama Sakarya, aynı zamanda, döşeklerinin altından akıyor...(Fİ/95). 

... Yorganın üstüne attığı kaputu kaydı... (Fİ/134). 

... sonra geçti sedire, dizine yatırıp -açacağı, yâni bebeğini- ninni söylemeye 

başladı (Fİ/135;82,12). 

... Hurrem hâla verandanın az ötesinde, oturma odası gibi kullanılan sofada 

olduğunu fark ediyor; kapıya çıkıyor...(Y/127;KAA/375). 

... Kendisi pencerenin yanındaki küçük divana uzanmış, bardağı ile şişesini 

sehpaya koymuştu (SK/193). 

... Yattığı keçenin üzerinde doğrulmuş, ellerini uzatmıştır... (O/6). 

... Kimi çömelmiş, kimi bir kilime bağdaş kurmuştu (O/23). 

... Kapının karşısına düşen duvarda küçük bir ipek seccade asılı. Seccadenin 

üzerindeki bir çiviye, üzeri sırma işlemeli, mor kadifeden büyücek bir kese asmışlar 

(O/43). 

... Orası duvar boyunca sedirli bir sofayı andırıyordu. Tabanına hasır serilmişti. 

Sedirde de halı seriliydi (O/43,46,48,78; KA/123,133;D/120). 

... Yerde hasır. Hasırın üstünde halı. Dipte bir pencere; sahanlıklı. O yanda 

duvar boyu sedir, sedire halı serili. Duvar boyunca, kilim kaplı ot yastıklar var 

(O/43,78,191). 

... Lâmbalıkta piriç bir şamdan duruyor (O/43). 

... Ede Balı, hemen hemen hiçbir eşyası olmayan, tabanı hasır serili odada, bir 

keçenin üstünde diz üstü oturuyordu (O/50). 

... Tatlı bir inişten sonra başlayan bahçelere bakan pencerenin önündeki sedire 

uzanmıştı (O/164,166,169). 

... Asma dalları sarılmış geniş bir çardağın altına kilimler serilmiş, minderler 

sıralanmıştı (O/112,89,102). 

...  

“Somyalar yatak işini görecek.” (SK/82). 

... Divana gidip, üzerine serilen yorganı açtım ve orada yan yana uzatılan iki 

kırmızı karanfil gördüm (SK/90). 
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... Karşı duvarda bir ocak, ocağın üstünde de yumak mumlar ve iki lâmba 

konmuş bir raf vardı (O/89). 

... “Boyumuza bir beğ seçeceksiniz ki, gözüm arkada kalmasın, sinimde rahat 

yatayım.” (O/103). 

... Bırakmadılar ama, “olmaz olmaz” ve “yoldan geldin” sözleriyle peykeye 

oturttular (KAA/18). 

... Yere kilim serilmiş duvar diplerinde üzerlerine koyun postu ile örtülü şilteler 

konmuştu (KA/235). 

... Ayrıca, vakıf akşam gelince hücrelerinde iki portatif karyola, iki yün şilte, 

gene yünde iki yorgan ve tepeleme kömür dolu bir bakır mangalla, onun üstünde fokur 

fokur kaynayan bir çaydanlık gördü (İR/18). 

... Onu üstüne örttüğü pis kilimin bir yırtığından gözetliyordu (İR/14). 

... Reis Bey on dakika sonra, tabanı ayı ve koyun postları ile döşenmiş, 

köşelerine şilteler serili, ocağında çam dalları çatırdayan, loş bir odadaydı (KA/188). 

... Çıtırdayan ocak, sahanlar, tencereler, iskemle, kapı, tavan, gusülhane, kilim, 

sedir, çarşaflı, yorganlı yatak, odalar ... kısacası ev işte!... (KA/20). 

... Reşîde Hanım, Şükûfe Hanım ve Nâfiz Bey’in hanımı hemen işe koyulmuş, 

kilimleri, minderleri pınarın başına sermişlerdi...(D/129). 

3.12 HALK MUTFAĞI 

İnsanların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan en temel unsurlardan 

birisi diyebileceğimiz yeme ve içme halk folklorunun önemli dallarından birini 

oluşturmuştur. İnsan yaşamını sürdürmek için yemek ve içmek zorundadır. Yemek 

ve içecek türleri geçmişten günümüze sürekli artmış ve bu ihtiyaçların karşılanması 

halk mutfak kültürünün doğmasını sağlamıştır.  

Tarık Buğra romanlarının dönemine uygun olarak  Akşehir ve yöresine ait 

halk mutfağı unsurlarını romanlarında işlemiştir. 

3.12.1 Yiyecek Türleri ve Yapılışları 

...  

Anam bunu gönderdi. Fatma teyzenin telaşı vardır, şunu yiyiversinler diyor. 

Bulamaç:  
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Bulamaç mı?.. (KA/24). 

... Birer çanak tarhana çorbasını zor zor içtikten sonra uykuya daldılar, ertesi 

sabah geç vakit uyandılar (KA/310). 

Gundullu iyi adammış, gâvur evlerini basarmış, bir şehit anasının halini 

öğrenmişti, bir harar un, bi teneke kıyma, bi çömlek yağ, beş kâğıt da para yollamış 

(KA/78).  

... Sâniye, Dodurga yaylağından Ayna Melek’in çadırına geldiği zaman, 

“âhiret.. kardeş.. er.. karı.. koca.. çadır.. oğul.. ana.. şehit.. gazâ.. kız.. su.. bazlamaç.. 

şişlik.. koyun.. at.. deve.. yoğurt.. süt..” gibi kırk, elli kelime ile Fâtiha sûresini, dili pek 

kaymadan söyleyebilecek kadar öğrenmişti (O/253,140). 

... Bu armağanların arasında küp küp, tulum tulum, çömlek çömlek yağlar, 

ballar, peynirler, vardır; güneşte kurutulmuş, isli geyik kaburgaları vardır; en usta 

bacı ellerinin dokuduğu, en değerli kilimler, halılar, kumaşlar vardır...(O/39). 

... Ve, ekledi Dursun Fakı: 

“Buyur; dinlen. Süt, ayran.. ne dilersen getirsinler.. ıhlamur, tarçın 

kaynatsınlar.. bazlama yapsınlar.. alma kurusu börttürsünler.” (O/42,343). 

... Hadi sen, yahniyi ateşe vur da git, az nefeslen (O/269,138). 

... Her biri bir başka nakışla işli halı heybelerinde, akşam kurulacak sofraya 

armağan, sülünler, karaca döşleri, ballar, kaymaklar, peynirler var (O/60). 

... Dumanları tüten, içinde topak tereyağı eriyen, bol kavurmalı tombalak 

kırmızı biberli yulaf unu çorbasını kaşıklarken, düşünmeden yapamadı... (O/79). 

... Büyük güveçteki, yarma ve eylül güneşinde kurutulmuş koyun kaburgası, 

fırının dünden kalma sıcaklığında sabaha kadar pişmiştir (O/87). 

... İçerde, Reis Bey’in gecelediği odada, o akşam yemeğindekiler ekmek 

doğradıkları süt çanaklarını kaşıklıyorlardı... (KA/202). 

... Kırmızı biberli, kıymalı bulamaç efradı ısıtmış ve neşelendirmişti (KA/242). 

... (Hayır, bu keten helvasından bıyıkları takmayacaktı işte. Olur mu hiç ?) 

(İR/218,229). 

... Ve tezgâhtarın önüne sürdüğü tek votkayı bir yudumda içtikten sonra 

Murad’ın tabağından aldığı muska böreğini geveleye geveleye sordu: 
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“Peki ne olacak senin  hâlin ?” (Y/133). 

...  

Hüseyin Bey; 

“Ya patlıcan gömmesi”, diye sordu (Y/187). 

... Bahçeden alınanların ne kadarı pişecek ne kadarı kurutulacak veya pestil 

veya turşu yapılacak, ne kadarı da satılacak? (YB/62,27). 

... Ve o gün Yakasaray, çoğu işin aslını bilmeden, bir düğün, bir bayram havası 

yaşandı. Kuzular çevrildi, pilâvlar döküldü, helvalar yapıldı, sazlar çalındı, türküler 

söylendi, içenler içti ve bu âlem gece geç vakitlere kadar sürdü (KA/262). 

... Sen bunu anlayabilmelisin be Murad: Moskova Pastahanesi’nde veya 

Nisuvuz’da içilen Fasulye Çorbası.. boş sokaklar.. ve uykuyu iten, en umulmadık tatları 

bulacağını alttan alta uman sinir gerginlikleri! (Y/71). 

... Sonra koca bir sacın içinde nar gibi koyun geldi, saz başladı, türküler söyledi 

(KA/200). 

... Adam elindeki simidi yiye yiye etrafına bakındı (D/18). 

... Hemen yandaki mutfakta... evlâtlıkları ocaktaki bulamacı 

karıştırıyordu...(D/32,33). 

... Gözü sütte idi.. Aklı da öyle: Ne kadarını peynir yapacak, ne kadarıyla yoğurt 

çalacaktı...(D/33). 

... Şükrü kasabanın en ünlü aşçısının oğlu ya, bulgur pilavını o dururken kim 

yapsın? O da vurmuş güveci ateşe (D/154). 

... Orhan bu sefer ağzına kocaman bir sazan salamurası atmıştı...(D/161,214). 

...  Turşuya uzanırken söyledi...(D/165). 

... Garson şiş kebaplarını getirmişti... (D/165) 

3.12.2 İçecek Türleri ve Yapılışları 

... Ama bu hüzünde -hava, güneş, toprak kokusu, ova, alışılmamış nargileden 

gelen baş dönmesi sarmaş dolaş- dünyanın bütün mutluluklarını bir bir tadar gibi 

olmuş veya tattığına inanmıştı (Fİ/146). 
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... Osman, adamın ikram ettiği bir tas ayranı içtikten sonra ayrıldı ondan... 

(O/33). 

... Kımız içmek.. gerçek beğliğin kabul töreni! (O/185,307). 

... Mustafendi az önce duvarı yumruklamıştı. Ihlamurlar geldi 

(KA/147,290;GE/243). 

... koca Küçük Hacı Bey bile ıhlamurla çırak etti bizi (KA/21,28). 

...  

“ Nere giden len Salih? Ha otur da icik ırahat bi nefes al oğlum...Bi kayfemizi 

iç, dedi.” (KAA/21). 

... Küçük Ağa şafağa yakın girdiği yatağında, ağzında ekmek doğrayıp içtiği bir 

kâse sütün tadı, bu inancı ile güvenini ilk defa açık açık düşünüyor ve Çolak Salih’i 

minnetle hatırlıyordu (KA/310). 

... Adam elinde bir gazete ile kalktı, ocağa doğru bağırdı: 

“Çay.. iki çay.” (D/18). 

... Yemekten sonra yandaki Küllük isimli kahvenin bahçesinde, dev gibi bir 

ıhlamur ağacının altında kahvelerini içerken...(D/60). 

 3.12.3 Mutfak Araç ve Gereçleri, Kullanılışları 

...  

“Elimden gelir dedi, aşağıdaki Rum köylerinden kap kacak toplar kalaylarım.” 

(O/33). 

... Arkalarında, tandırları; bakraçları, tencereleri, kazanları vurdukları, taşların 

işlenip kararmış ocakları: çadırlarının taban topraklarını bırakarak yola koyuldular 

(O/38). 

...  

“Buyur beğ.” 

Döğme bakır tepsideki, gümüş gibi kalaylanmış bakır tasta ayran var... (O/44). 

... Çuvallar, torbalar, tulumlar, yayıklar, bakraçlar, kepçeler, kevgirler, halı 

heybeler, kapkacak ve küçük yengesi, Savcı ağasının eşi Ayna Melek (O/120;YB/77). 
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... Bakır tepsi odanın ortasında bir kasnağın üzerine konulmuştu (O/308). 

... Tatlı bir ayva pembesinin üstüne yeşil ve kırmızı boyalarla çiçeklendirilmiş 

tahta kaşıklar, hiç konuşulmadan, usulüyle, adâbıyla güvece gidip geliyor (O/87). 

... 

“Hadi gızım, seriver sofra bezini, dedi; Serdar, sen de kasnağı, siniyi goyver.” 

(YB/157). 

... Sinide haşlanmış ve ikiye kesilmiş yumurtalar, yeşil soğanlar, tulum 

peynirleri, kavurmalar vardı (KA/199). 

... Kilerle mutfağın arasında mekik dokuyuşları, tencerelerle, çuvallarla, 

tenekelerle ve küplerle telaşlı uğraşmaları bu zorlayışlardan kurtulmak, o portrenin 

belirginleşmesini önlemek içindi (Y/168). 

... Odaya girdikleri zaman Manda Halil, yakmak için lüks lâmbasını 

pompalıyor, üç beş zeybek de, ortaya konmuş koskocaman tahta sininin üstünü 

donatmaya çalışıyordu (KA/303). 

... Küçük Ağa sahanı sıyırdıktan sonra:  

“Reşit”, diye seslendi; “kaldır şunları.” (KA/344). 

... Ekmek tenceresi hep eski yerindeydi (KA/20). 

... Köyünde elektrik yok, elektrikle çalışan buzdolabını vurduğu gibi tatar 

arabasına, kağnısına, eve götürüyor, teldolap yerine kullanıyor (D/12). 

... İşte böyle şafak söküşleriyle birlikte kalkar, yemek tencereleri, tepsiler, 

sepetlerle yaylıya bineler, oraya giderlerdi (D/15). 

... Eczacı Celâl trenin düdüğünü, evinin bahçesinde mangala kömür çatarken 

işitti (D/24). 

... Ruziye bulamaç tenceresini siniye götürürken o da sütü boşalttığı bakracı 

ateşe vuruyordu (D/33,130). 

.... Tahta kaşıklar işlemeye başladı...(D/35). 

... “Gız Ayşeee, anana deyiver de ince eleği veriversin” , “Hatçe abaa, gıız; 

anam der ki iki saplının işi yoksa  veriversin ha der” ..(D/49).  
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... Kardeşliiiik. Gız kardeşliiiik, Mezere mi girdin hay gız? Deminden beri 

ünlerin de sesin çıkmaz. Eysıranı isterin” (D/50). 

... “Hadi koçum, sorver bi Hapbablaya..deki; Nigar halam soruyor de; sıramız 

gelmiş mi, tekneyi getirelim mi deyor de.. Hamur daşmış de” (D/50). 

... Şükrü kasabanın en ünlü aşçısının oğlu ya, bulgur pilavını o dururken kim 

yapsın? O da vurmuş güveci ateşe (D/154). 

3.13  DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA ve EĞİTİM KURUMLARI 

Göktürk Kitabeleri’nde birlik olmanın, bir arada bulunmanın, yardımlaşmanın 

önemini anlatan cümlelere rastlamaktayız. Tâ o zamandan beri bu duygular Türk 

toplumunun hayatında her zaman var olmuştur. Bilge Kağan kitabede şöyle der: “Birlik 

halinde olan milletimi otlar ve sular gibi başı boş bırakmadı.” Bir araya gelme, derlenip 

toparlanma eski eserlerde her ne kadar askeri anlamda kullanılmış olsa da bu birlik 

farklı alanlarda da yapılmıştır. Kurulan çeşitli teşkilatlarla da halk arasındaki 

dayanışma, yardımlaşma sağlanmıştır ve bu amaçla çeşitli kuruluşlar halk tarafından 

oluşturulmuştur. Anadolu’da Orta Asya’dan gelen bu kültür diğer dönemlerde de 

geliştirilerek devam ettirilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu 

dönemlerinde de bu alanda faaliyet gösteren bir çok kuruluş meydana getirilmiştir. 

İmaretler, kervansaraylar, ahi kuruluşları bunların ilk akla gelenlerindendir. 

Buğra’nın eserlerinde de romanların geçtiği döneme uygun olarak 

yardımlaşmaya ve dayanışmaya ilişkin örnekler verilmiştir.   

3.13.1 Efe, Seymen Kuruluşları 

Yârenler, Akşehir ve yöresine özgü kendine has kültürleri olan bir efe seymen 

kuruluşudur. Buğra Küçük Ağa romanında bu oluşumu ayrıntılı bilgi verecek şekilde 

olmasa da cümle içinde kullanmıştır. 

...”Yârenlerin üstünde epey de adamı varmış.” (KA/251) 

... Odaya girdikleri zaman Manda Halil, yakmak için lüks lâmbasını 

pompalıyor, üç beş zeybek de, ortaya konmuş koskocaman tahta sinini üstünü 

donatmaya çalışıyordu (KA/303). 

3.13.2 Misafirperverlik 
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Misafir ağırlamak Türk milletinin çok eskilere dayanan geleneğidir. Misafiri 

gelen evin daha uğurlu ve bereketli olacağına inanılır. Yakın zamana kadar 

Anadolu’nun bir çok köyünde olduğu gibi eski Türklerde de mutlaka bir konuk evi 

bulunur ve gelen misafirler buralarda ağırlanırdı. 

... Fincanlar dolduruldu. Köpüklüsünü Küçük Ağa’ya buyur etti (KA/333). 

... Sana bi koyun çevirmeden komayız (KA/189). 

... 

“Hey gidi eski günler hey, dedi, böyle bir yârenlik oldu mu çaylar gider, 

kahveler gelirdi... Şimdi adam bir kupa su istemeye utanıyor.” (KA/145). 

... 

- Yok, yok, şöyle rahatça oturun ki ben de sizi misafir etmenin tadını rahatça 

duyayım (KA/124). 

... Kapıyı açan adam kuru bir ev sahibi nezakatiyle: 

-“Buyur, otur”...dedi (KA/112). 

... Ali kahveyi kulpsuz okkalı bir fincana koyup buyur etti (KA/190). 

... Kapıyı İstanbullu Hoca açtı ve bir solukta da merdivenleri inerek Reis Beye 

karşıcı çıktı: 

- Buyurun Reis Bey, buyurun Allah aşkınıza (KA/182). 

... Bir iki dakika sonra da Ağır Ceza Reisi Mehmet Bey içeri girdi. Hepsi ayağa 

kalktılar. 

“Buyur Reis Bey, şöyle buyur,” dediler (KA/150). 

... Konuşma bitince Osman Beğ konuk beğleri, Ertuğrul Beğ Gazi’nin 

yukarıdaki evinde hazırlanan yemeğe götürdü (O/219). 

... 

“Benim Savcı ağam; yengem Ayna Melek’e, yengen Burla Hatun’a, yengen 

Malhun Hatun’a de ki, kolayda ne varsa, bal, kaymak, kaburga, kavurga, tez hazır 

edip, sayvana ileteler; 

 El altında duran halı, kilim göndereler.” (O/158). 
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... Murad’ı bekledikleri akşamdı: Hurrem boyuna hizmetçiye, aşçıya emirler 

veriyor, salonda, yemek masasında sık sık değiştirmeler yapıyordu. Bardak veya çatal 

bıçakların duruşuna, sıgara tablalarının yerine, perde kıvrımlarına varıncaya kadar, 

her şeye tekrar, tekrar dikkat etmiş ve hafifçe de olsa, hiç yapmadığını yaparak, 

hizmetçiyi azarlamıştı (Y/71). 

3.13.3 Dinî Kuruluşlar 

Tarık Buğra eserlerinde dinî kuruluşlara yer vermemiş, sadece dinî yapıları, 

anlatımını güçlendirmek amacıyla mekan olarak işlemiştir. 

... Namazı Taşoluk’taki mescitte kıldı (KAA/27). 

... Ulu Cami’de doktur Haydar Bey’e lâf ederken ben onun sırf bakışlarını 

görürdüm (KAA/33).  

3.13.4 İmece ve Yardımlaşma 

İmece ve yardımlaşma Türk milletinin, kökü geçmişlere dayanan, günlük 

hayatında sık sık rastlanılan en önemli geleneklerinden bir tanesidir.  

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanında bu olguya rastlamaktayız. 

... Gülümseyen bir kız çocuğu. Elinde bakır bir tepsi. Tepside küçük bir tencere. 

Kadın boş gözlerle bakarak : 

“Hıı?..” dedi 

“Salih ağam gelmiş de..” 

“Gelmiş ya..” 

“Gözünüz aydın diyor anam.” 

Kadın kendini zorlaya zorlaya cümleyi buldu: 

“Aydının içinde kalın.” 

“Anam bunu gönderdi. Fatma teyzenin telâşı vardır, şunu yiyiversin diyor. 

Bulamaç:” 

“Bulamaç mı?...”(KA/24) 
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SONUÇ 

 

Türk kültür hayatında unutulmayacak izler bırakan Tarık Buğra, roman ve 

hikayelerinde akıcı üslûbu, gerçekçi anlatımı ve Akşehir yöresi ağzının kelimelerini 

maharetle kullanmasıyla edebiyatımızda boşluğu kolay kolay doldurulmayacak bir yer 

edinmiştir.  

Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu “Her Türk aydını, doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği 

şehrine Tarık Ağabey kadar hizmet etse, Ülkemizin kültür ve sanat seviyesi kısa 

zamanda yükselir. Tarık Ağabey, doğduğu yetiştiği memleketi olan Akşehir’e “Küçük 

Ağa” adlı ölmez bir eseriyle minnet ve şükran borcunu fazlasıyla ödemiştir.” demiştir. 

Evet Tarık Buğra, başta  Küçük Ağa olmak  üzere yazdığı roman, hikaye ve piyeslerle 

yalnız Akşehir’e değil içinden çıktığı Türk milletine de fazlasıyla minnet ve şükran 

borcunu ödemiştir.  

Tarık Buğra romanlarında öylesine akıcı bir dil ve ince bir üslûp kullanmış ki, 

romanın okuyucuları, adeta romanın ortamına çekilmekte ve romanda yer alan her 

kahramanda ayrı ayrı kişiliğini bulmaktadır. Yazarımız eserlerinde halk dilini 

kullanırken bayağılığa kaçmamış, halk dilini kültür Türkçe’si içinde yoğurarak kendine 

özgü, taklitçi olmayan mükemmel bir tarz oluşturmuştur. Buğra ayrıca romanlarında 

konu bütünlüğüne de gerekli önemi vererek sağlam karakterli eserler ortaya çıkarmıştır. 

Tarık Buğra insanların günük yaşayışlarını ve bir olay içinde aldıkları tavırları 

yorumlamadan ve ön yargısız bakışın rahatlığı içinde romanlarına aktarmıştır. 

Buğra’nın eserlerinde ayrıca kendi yaşantısı ile duygu ve düşünce tarzına ilişkin izler 

de bulunmaktadır.  

Tarık Buğra, eserlerlerinde, genellikle halkın günlük hayat tarzlarını, 

romanlarında geçen kahramanlarının toplum içindeki konumlarını ve eserin geçtiği 

dönemi de göz önüne alarak ustaca yansıtmıştır.  

Tarık Buğra Osmancık isimli tarihî romanında Anadolu’nun o dönemdeki 

sosyal yaşantısını ustalıkla işlemiş, okuyucusunu adeta o döneme götürmüştür. 

Romanda, o dönemde sosyal hayatta karşılaşılan halk edebiyatı ve folklor unsurlarını 

yoğunlukla ve çağına uygun olarak mükemmel bir şekilde kullanmıştır. 

Yine tarihî nitelik taşıyan, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da ve Firavun İmanı 

isimli ve birbirinin devamı niteliğinde olan romanlarında da romanın geçtiği dönemdeki 

toplumsal yaşantıya uygun halk edebiyatı ve folklor unsurlarını, toplum hayatındaki 
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değişimleri, romanlarının kahramanları ile bütünleştirmek suretiyle mükemmel bir 

şekilde okuyucuya aktarmıştır. 

Buğra Yağmuru Beklerken ve Dönemeçte isimli romanlarında cumhriyet 

tarihinin önemli dönüm noktalarından olan çok partili hayata geçiş denemelerini, 

Anadolu’nun küçük bir kasabası çerçevesinden okuyucularına aktarmış ve diğer 

romanlarında olduğu gibi yine içinde yaşanılan dönemin yaşantısını, kültürünü vb., halk 

edebiyatı ve folklor unsurlarını romanlarının süsü yapmıştır.  

Tarık Buğra’nın yukarıda bahsettiğimiz bütün romanlarında  dikkati çeken en 

önemli özelliği,  dönemine uygun ağız ve şiveleri incelikle kullanması ve dönemin 

gereklerine uygun sosyal yaşantıyı eserlerinde yansıtmasıdır. Bu tarz bir anlatım 

okuyucu ile roman arasıdaki iletişimi güçlendirmiştir. 

Buğra, Siyah Keribar, İbiş’in Rüyası ve Yalnızlar isimli romanlarında tiyatro 

tarzını kullanmış hatta söz konusu eserlerı tiyatro şekline de getirmiştir. Tarık Buğra bu 

romanlarında halk edebiyatı ve folklor unsurlarını fazla kullanmamıştır.  Belirttiğimiz 

romanlarında daha çok kişisel dram, roman kahramanlarının duygu ve düşünceleri ön 

planda tutulmuş, nadiren de olsa halk edebiyatı ve folklor unsurlarına yer verilmiştir.  

Gençliğim Eyvah isimli romanı ise tiyatro tarzı özelliklerini de bünyesinde 

barındırması ve bir çeşit Siyah Kehribar romanının üslûbunu taşıması, aynı zamanda 

belli kişiler ve sınırlı mekanlarda geçmesi nedeniyle halk edebiyatı ve halkbilimi 

unsurlarını fazla içinde barındırmamıştır. Bununla birlikte bu romanda işlenen tema ve 

okuyucuya verilmek istenen mesajlar, halk edebiyatı ve folklor unsurlarından örnekler 

verilmek suretiyle güçlendirilmiş ve bu da Buğra’nın romanına ayrı bir tarz katmıştır. 

Son söz olarak diyebiliriz ki Tarık Buğra içinden çıktığı halkın kültürüne 

yabancı bir aydın olarak yaşamamış, halkın kültürüne her zaman saygı duymuştur. Bu 

çalışmamızda Tarık Buğra’nın bu özelliğini tekrar gözler önüne sermiş bulunmaktayız. 

Yazar romanlarında halkın kültürünü ustalıkla işlemiş ve halk kültürünün gelecek 

nesillere aktarılmasında bir  köprü görevi üstlenmiştir. 
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