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Özet
1873‟te İstanbul‟da doğan ve 27 Aralık 1936‟da vefat eden Mehmet Akif,
döneminin problemlerine çareler aramış bir şahsiyettir. Akif, “kendi „mâhiyyeti rûhiyye‟”miz kılavuzluğunda,
Batı‟nın ilim, fen ve sanatı alınırken
kültürünün alınmaması gerektiği düşüncesindedir. İlk kitabı 1911‟de, son
kitabı 1933‟te yayımlanan Safahat‟taki şiirler yazıldığı dönem itibariyle
1904‟ten itibaren; 1908 II. Meşrutiyet‟in ilanı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya
Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet‟in ilanıyla birlikte kuruluş yıllarına
şahitlik etmiştir. Bir devletin dağılarak yeni bir devletin kurulduğu bu dönem
hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir süreçtir. Hayatı ve hayatın çeşitli
yönlerini önemseyen Akif, sosyal muhtevalı eserler vermiş ve realist sanat
anlayışının prensipleriyle hareket ederken bir taraftan da bu süreçteki zengin
bir kültürel hayatı kayıt altına almıştır. Safahat‟ta yaşlı ve hasta ziyaretleri,
mezarlık ziyaretleri, bayram ziyaretleri ve bayram kutlamaları, namaz ve vaaz
için camilere gidişler, düğün yemekleri, cenazeleri, mevlitleri, mektebe giden
çocukları; sokakları, meydanları, evleri, dükkânları, kahvehaneleri,
meyhaneleriyle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarındaki İstanbul‟u karşımızda
buluruz. Bu çalışmada, yazılı ortamın bir ürünü olan Safahat‟taki sözlü kültür
ortamları ele alınmıştır. Safahat‟ta, “Hayatın Dönüm Noktalarıyla İlgili
Gelenek-Görenekler”den “Çocukluk Çağı”, “Evlenme”, “Ölüm” ile ilgili olarak
âmin alayı, düğün, cenaze törenleri ve mevlit; “Bayramlar, Törenler,
Kutlamalar”la ilgili olarak bayram ve kandil tespit edilmiştir. Ayrıca meyhane,
kahvehane, ev, konak, oda, cami, mesire yeri gibi sözlü kültür ortamı
mekânlarıyla karşılaşılmıştır. Bu tespitler neticesinde diyebiliriz ki; şair
Safahat‟ta toplumsal belleği kayıt altına almış, sözlü kültürü yazılı kültür
aracılığıyla kayda geçirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif, Safahat, sözlü kültür, kültürel bellek, geçiş
dönemleri, bayramlar, sözlü kültür mekânları
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DIFFERENT SITUATIONS OF LIFE OR ORAL CULTURE ENVIRONMENT IN
SAFAHAT

Abstract
Mehmet Akif Ersoy, who is born in 1873 in İstanbul and died in 27 December
1936, is a figure who is found a way to solve the problem of his period. Akif
thinks that when we have to emulate foreign conturies, we should just
transfer their science (ilim) not culture by using our own spiritual essence.
Poems in Safahat whose first book published in 1911; last book in 1933 has
witnessed many facts as of the period that is written like 1908 the
proclamation of the Second Constitutional Monarchy; the Balkan Wars; First
World War; the War of Independence; the proclamation of the Republic and its
first years since 1904. Whereas a state has been disintegrated, a new state
has been established in this period. Thereby this period is a process that has
been happened rapidly change and transformation. Akif who cares about life
and various aspects of life writes works on social issues. He conducts principle
of realist sense of art; on the other side he records rich cultural side of life
within that period. We face in Safahat visits of patients and elderly, cemetery
visits, Eid visits and celebrations, going to the mosque for prayer and sermon,
wedding dinner, mortal remain, mawlid, the kids going to school, streets,
square, houses, shops, coffeehouse and taproom at the beginning of the 19th
and 20th İstanbul. In this study, Safahat is approached as a production of
written oral culture. Customs and traditions regarding turning points in life;
amines procession regarding childhood, wedding and death; wedding
ceremony; funeral ceremony; mawlid; feasts and kandil regarding feasts,
ceremonies and celebrations have been determined in Safahat. In addition to,
it can be faced with spaces such as taproom, coffeehouse, house, mansion,
room, mosque, recreation area as the place of oral cultural medium. As a
result of these determinations, we can say that poet has recorded social
memory in Safahat and he has registered oral culture through written
material.
Keywords
Mehmet Akif, Safahat, oral culture, cultural memory, transition periods,
feasts, place of oral culture

Giriş:
1873‟te Ġstanbul‟da Fatih‟te Sarıgüzel Mahallesi‟nde doğan Mehmet Akif, 27 Aralık
1936‟da vefat etmiĢtir. Ġlk hocam dediği babası Fatih dersiamı Tahir Efendi‟den almaya
baĢladığı ilk eğitimine dört yaĢında iken kaydolduğu iptidai mektebin ardından Fatih Merkez
RüĢtiyesi ile devam etmiĢ, Mülkiye Ġdadisine devam etmekte iken babası Tahir Efendi‟nin
vefatı ile 1889‟da Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebine kaydolarak buradaki eğitimini de
1893‟te tamamlaĢmıĢtır (Okay 1998, 9-10). Arapça, Farsça ve Fransızca bilen ve Kur‟an‟ı
TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2015, Year 3, Issue 5
Issn: 2147-8872

- 351 -

Gülten Küçükbasmacı

www.turukdergisi.com

hıfz eden Akif, yetiĢtiği ortam ve aldığı eğitim dolayısıyla bir taraftan geleneksel bir birikime
sahipken diğer taraftan toplumun içinde bulunduğu problemlere Batı‟nın ilim, fen ve sanatı
ıĢığında çareler üretme çabası içinde olmuĢtur. Bu noktada Akif‟in Safahat‟taki tezi; Batı‟nın
ilim, fen ve sanatı alınırken kültürünün alınmaması gerektiğidir. Kılavuzumuz, “kendi
„mâhiyyet-i rûhiyye‟”miz (Ersoy 1973, 186) olmalıdır. Safahat‟ta “kendi „mâhiyyet-i
rûhiyye‟”mizi oluĢturan unsurlarla ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, yazılı
ortamın ürünü olarak Safahat‟taki sözlü kültür ortamları1 ele alınacaktır.
Safahat; “Bir Ģeyin düz yüzü; bir cismin görünen tarafları; yazılmıĢ veya yazılabilir
sahife; ince, yassı ve geniĢ cisim, levha, yufka; bir hâdisede bir biri ardınca görülen hâllerin
her biri.” anlamına gelen safha kelimesinin çoğuludur (Devellioğlu 2010, 1061-1062). ġair bu
isimle “hayatın çeĢitli yüzlerini göstermek” (Okay 1998, 33) istemiĢtir. Safahat‟ın ilk kitabı
1911‟de, Akif‟in Sırat-ı Müstakim‟deki Ģiirlerinin Safahat adlı bir kitapta toplanmasıyla
yayımlanmıĢtır. Bu ilk kitaptaki Ģiirlerin en eskisi 1904 tarihlidir. 1912‟de ikinci kitap
Süleymaniye Kürsüsünde; 1913‟te üçüncü kitap Hakkın Sesleri; 1914‟te Fatih Kürsüsünde;
1917‟te Hatıralar, 1924‟te altıncı kitap Âsım ve 1933 yılında yedinci ve son Safahat olan
Gölgeler yayımlanmıĢtır (Tansel 1991). 1904 ile 1933 yılları arası Türk milletinin büyük
sınavlardan geçtiği bir süreçtir. Akif‟in Ģiirleri; 1904‟ten itibaren; 1908 II. MeĢrutiyet‟in
ilanına, Balkan SavaĢları‟yla baĢlayan ve Birinci Dünya SavaĢı‟yla biten bir dağılma sürecine;
ardından KurtuluĢ SavaĢı‟yla baĢlayan ve Cumhuriyet‟in ilanıyla neticelenen kuruluĢ sürecine
Ģahitlik etmiĢtir.
Yedi Safahat‟ın yayımlandığı bu dönem aynı zamanda toplumsal hayatta değiĢim ve
dönüĢümün yaĢandığı bir süreçtir. Döneminin en modern eğitimini alan ve Batı‟yı da
yakından görme fırsatı bulan Akif, Doğu ve Müslüman dünyasının Batı karĢısında geri kalma
sebepleri ve içinde bulunulan durumdan çıkıĢ çareleri üzerinde de durmuĢtur. “Ġslamî ve tarihî
değerleri kendi zamanına taĢıyarak hâli zenginleĢtirmeye gayret” (AktaĢ 2011, 77) eden
Mehmet Akif, yaĢanan zamanları da kayıt altına almıĢtır. ġair toplumun içinde bulunduğu zor
durumları, sebeplerini, sonuçlarını ve çarelerini verirken canlı bir günlük ve sosyal hayatı da
gözlerimizin önüne serer. Safahat‟ta yaĢlı ve hasta ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri, bayram
ziyaretleri ve bayram kutlamaları, namaz ve vaaz için camilere gidiĢler, düğün yemekleri,
cenazeleri, mevlitleri, mektebe giden çocukları; sokakları, meydanları, evleri, dükkânları,
kahvehaneleri, meyhaneleriyle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl baĢlarındaki Ġstanbul ile karĢılaĢırız.
Akif‟in yaĢadığı dönem, genel olarak Tanzimat Fermanı‟yla Batı‟ya yöneliĢin
kesinleĢtiği ve bu yöneliĢin neticesinde değerler değiĢmesinin yaĢandığı bir dönemdir. Akif,
bir dünya devletinin çöküĢüne Ģahitlik ettiği gibi, bir milletin yeniden doğuĢuna da Ģahitlik
etmiĢtir. Safahat‟taki Ģiirlerinde bu Ģahitlik daha çok devletin çöküĢüyle ilgilidir. Onun hayat
hikâyesine bakıldığında bizzat içinde, yaĢayarak bu süreçte yer aldığı görülür. 2 Mehmet
Akif‟in dünya görüĢü, ki bu görüĢ Ġslamiyet merkezlidir ve bu bağlamda Ģekillenen sanat
anlayıĢı neticesinde onun Ģiiri dönemine dair önemli bir kültür unsurunu günümüze taĢımıĢtır.
1

Sözlü kültür ve yazılı kültür terimleriyle; Walter Ong‟un, “Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün TeknolojileĢmesi” adıyla çevrilen
kitabındaki tanımlamaları dikkate alınmıĢtır (1999, 13-28). Dursun Yıldırım da, sözel ortam ve yazılı ortam olarak temelde
iki yaratıcılık ortamından bahseder ve bu iki ortamın “kurumları, düzenleri ve yapıları ile olduğu kadar, ortaya koydukları
ürünlerle de sürekli bir etkileĢim içinde toplum hayatında yer al”dıklarını söyler (2000, 35).
2
Mehmet Akif; Bâyezid, Fatih, Süleymaniye camilerinde verdiği vaazlarla; Mısır, Berlin, Necid seyahatleriyle; istiklâl
mücadelesine katılarak; Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci döneminde milletvekili seçilerek bizzat yaĢayarak bu
süreçte yer almıĢtır. Bu konuda bakılabilir: Fevziye Abdullah Tansel, Mehmed Âkif Ersoy, Ankara: Mehmet Âkif Ersoy Fikir
ve Sanat Vakfı Yayınları, 1991. Mustafa Eski (Haz.), Millî Mücâdele‟de Mehmet Âkif Kastamonu‟da, Ankara: Önder
Matbaacılık, 2008.
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Dördüncü kitap olan “Fatih Kürsüsünde” geçen Ģu mısralar Ģairin kendi dilinden sanat
anlayıĢının ifadeleridir: “-Hayır, hayâl ile yoktur benim alıĢ veriĢim; / Ġnan ki: her ne
demiĢsem görüp de söylemiĢim.” (Ersoy 1973, 240) Bu mısralar onun realist anlayıĢının
göstergesidir. Gariper ve KüçükcoĢkun‟dan özetle söylersek; Akif‟in sanat anlayıĢının zaman
zaman realizmi de aĢarak natüralist bir bakıĢa yöneldiği de ifade edilmektedir. Bu sanat
anlayıĢının neticesi olarak hayatı ve hayatın çeĢitli yönlerini önemseyen Akif; “Doğu
geleneğinin hikmet tarafıyla Batı‟nın modern sanat anlayıĢlarını birleĢtirmeye” çalıĢarak
sosyal muhtevalı eserler vermiĢ; “Toplumcu anlayıĢa bağlı olarak içinde yaĢadığı geniĢ halk
kesiminin meseleleri” (Gariper ve KüçükcoĢkun 2009, 146-147) Akif‟i yakından
ilgilendirmiĢtir.
Akif‟in Safahat‟ta yer alan Ģiirlerinin konumuzla doğrudan ilgili bir amacının olduğunu
söyleyemeyiz. Ancak Gadamer‟e göre, “eser bir kültürel veya tarihsel bağlamdan öbürüne
geçtikçe ondan, yazarının veya yazıldığı döneminde yaĢamıĢ olan okurun düĢünmediği yeni
anlamlar çıkarılabilir” (Eagleton 2004, 97). Ġnceleme konumuz olan sözlü kültür ortamlarının
daha çok, Ģairin toplumsal gerçekliğe yönelen ilgisinin neticesi olan eleĢtirel gerçeklikten
(Çağan 2011, 176) kaynaklandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yaĢadığı çağın görgü tanığı
olan Akif, döneminin kültür tarihini kaydetmiĢtir. Çünkü Ģair de toplumun diğer bireyleri gibi;
“Ġçinde varolduğu kültür kodlarını bir biçimde al[ır] ve kültürün belirleyiciliğinden azade
olma[dığından]” Ģiiri, kültürden izler taĢır (Çağan 2011, 164). Safahat hakkında bu
değerlendirmeler; onu “bir Ģiir kitabından çok bir kültür kitabı” (Ercilasun 2009, 135) olarak
görmek gibi; pek çok kez yapılmıĢtır. Mehmet Kaplan‟ın;
“Türk edebiyatında onun kadar içinde yaĢadığı devri bütün teferruatıyla gören ve
gösteren baĢka bir Ģair yoktur, denilebilir. Safahat, âdetâ, muayyen bir nokta-i nazardan tasvir
edilen bir manzum romana benzer: Sokak, ev, kulübe, saray, meyhane, câmi, köy, Ģehir, fakir,
zengin, dindar, dinsiz, cılız, pehlivan, korkak, kahraman, halk, yüksek tabaka, münevver,
câhil, yerli, yabancı, Avrupa, Asya, ticaret, siyaset, harp, sulh, Ģehircilik, köycülük, mâzi,
hâlihâzır, hayal, hakikat, hemen hemen her Ģey Âkif‟in duyuĢ ve görüĢ sahnesine girer. Ve o
bunları yalnız Ģiirin değil, edebiyatın bütün ifade vasıtaları ile anlatır: Tasvirler yapar,
portreler çizer, hikâyeler söyler, fıkralar anlatır, konuĢmalara baĢvurur, vaaz verir. Komik,
trajik, öğretici, hamâsî, lirik, hakîmâne her edâyı, her tonu kullanır. Bu suretle Âkif, Ģiirin
hududunu nesir kadar, edebiyat kadar geniĢletir; hattâ edebiyatı da aĢar, onu hayatın ta kendisi
yapar” (Kaplan 1991, 174).
ifadeleri Safahat‟ın niçin bir “kültür kitabı” olarak görüldüğünü özetler niteliktedir. Bu
çalıĢmada Safahat, kültürel belleğimize ait bazı unsurları kayıt altına alan ve böylece kültürün
nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir kültürel bellek mekânı olarak okunmaya
çalıĢılacaktır.
Safahat’ta Sözlü Kültür Ortamları:
Toplumlar, belleklerini oluĢturan kültür sayesinde toplum olma özelliğine sahip olurlar.
Toplumsal bellek kavramını üst bir kavram olarak kullanan Assmann, kültürel belleğin
geçmiĢin belli noktalarına yönelerek sembolik figürlerde yoğunlaĢtığını belirtmiĢtir. Kültürel
belleğin en önemli özelliğinden birisi ise törenselliğidir (Assmann 2001, 48-62).
Ġnsanın hayatında bir konumdan baĢka bir konuma geçtiği; doğum, evlilik ve ölüm gibi,
temel geçiĢ dönemleri vardır. Ritüellerle onaylanan bu üç geçiĢ dönemi dıĢında dâhil olunan
medeniyet dairesine ve toplumsal kabullere göre ara geçiĢ dönemleriyle de karĢılaĢılabilir.
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Safahat‟ta, “Hayatın Dönüm Noktalarıyla Ġlgili Gelenek-Görenekler”3den “Çocukluk Çağı”,
“Evlenme” ve “Ölüm” ile ilgili törenler ve uygulamalarla karĢılaĢılmıĢtır.
Ayrıca meyhane, kahvehane, ev, konak, oda, cami, mesire yeri, meydan gibi sözlü
kültür ortamının birliktelik mekânları da Safahat‟ta kendine yer bulmuĢtur. Söz konusu
mekânlar sözlü kültürün yaratıldığı, icrâ edildiği, böylece geleneğin varlığını devam ettirdiği
yerlerdir. Safahat‟ta dikkati çeken bir baĢka unsur da dönemin eğlence anlayıĢına dair
ipuçlarıdır.
1. Hayatın Dönüm Noktalarıyla İlgili Gelenek-Görenekler:
1.1. Çocukluk Çağı:
Safahat‟ta “Çocukluk Çağı”yla ilgili olarak geçmiĢ hayatımızın en renkli törenlerinden
“Âmin Alayı”na yer verilmiĢtir. “Âmin Alayı” ya da “Bed-i Besmele” denen tören4
Birinci‟den özetle; okula baĢlama yaĢı beĢ ile yedi arasında değiĢmekle birlikte çocuğun dört
yaĢ, dört ay, dört günlük olunca Mahalle Mektebine baĢladığı gün yapılan bir törendir.
Çocuğun mektebe gidiĢinin bu ilk günü bazen, ailenin durumuna göre, düğün gibi
kutlanmıĢtır. Pazartesi veya perĢembe günleri düzenlenen bu törenlerde çocuk en güzel
kıyafetlerini giyer, hocanın, mektep çocuklarının, akrabaların eĢliğinde ilahiler söylenerek
bazen faytona bindirilerek, bazen yaya olarak mahalle dolaĢılır, mektebe gidilir ve çocuk,
“Rabbi yessir” duasını okutularak ilk dersine baĢlatılırdı. Ardından çocuk el öper, dua edilir,
gülbanklar çekilir. Mektep çocuklarına para veya simit, Ģeker gibi yiyecekler dağıtılır; hocaya,
kalfaya, bevvaba, ilahicilere bahĢiĢler, hediyeler verilir. Evde yemek verenler, mevlit
okutanlar da olur (Birinci 2012, 23-41).
Mehmet Akif‟in “Âmin Alayı” (Ersoy 1973, 143-144) adıyla yazdığı Ģiirde mektebe
baĢlayacak olan dokuz yaĢındaki çocuk rahlesini kucaklamıĢ olarak açık bir faytonun en
önünde, arkada da iki güzel çocuk oturmakta; faytonun arkasından da yavaĢ adımlarla Ģairin
tabura benzettiği büyük bir kalabalık takip etmekte; bir taraftan da ilahiler söylenerek
mektebe doğru gidilmektedir. ġair söylenen mektep ilahilerinden bir bölüme de Ģiirin baĢında
yer vermiĢtir.5 Folklorun çevreye (anlatım ortamına) ait gelenekleri zaman, yer ve eĢlik etme
olarak belirlenmiĢtir (Ben-Amos 2003, 47). Böylece Ģair Ģiiriyle; folklor ürünü olarak bir
ritüelin zamanını, yerini, katılımcılarını ve bu sırada icra edilen metni tespit etmiĢ olur.
GeçiĢ ritüelleri, kiĢinin bir statüden diğer statüye geçtikleri durumlarda gerçekleĢtirilen
ritüellerdir. KiĢinin hayatındaki değiĢikliğin farkına varmasını ve yeni durumu konusunda
bilgi aktarımı sağlar (Hanko 2006, 131). Günay‟a göre ise, “GeçiĢ ritüelleri bir halden
diğerine geçiĢi psikolojik olarak kolaylaĢtırırken, kiĢiyi yeni durumun üyesi olma konusunda
Ģartlandırır ve eğitir” (1995, 2). Dolayısıyla “Âmin Alayı” ya da “Bed-i Besmele” denen tören
çocuğun bir statüden diğer bir statüye geçiĢini sağlayan bir geçiĢ ritüelidir.
1.2. Evlenme:
Safahat‟ta temel geçiĢ dönemlerinden olan evlilikle ilgili olarak iki yerde; Birinci
Safahat‟ta “Köse Ġmam” (Ersoy 1973, 126-130) Ģiirinde ve altıncı kitap “Âsım”da (Ersoy
3

Safahat‟ta sözlü kültür ortamlarının adlandırılmasında “HAGEM 100‟lük Sınıflama”sı esas alınmıĢtır. Söz konusu sınıflama
için: Metin Ekici, Halk Bilgisi, Ankara: Geleneksel Yayıncılık, 2004, s. 92-95.
4
Mektebe baĢlama ile ilgili metinler için bakılabilir: Ġsmail Kara ve Ali Birinci (Haz.), Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Ġstanbul:
Dergâh Yayınları, 2012.
5
Akif, bu mektep ilâhisini Hafız Kemâl‟den almıĢtır (Birinci 2012, 38).
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1973, 361-444), düğünlerden bahsedilmektedir. ġair, nikâh kıymaktan hoĢlanmadığını anlatan
Köse Ġmam‟ın ağzından dönemin düğünleri hakkında da bilgi vermiĢ olur. Bir tarafta çalgılar
eĢliğinde eğlenilmekte, diğer tarafta düğün yemekleri yenmektedir. Düğün yemekleri arasında
zerdenin adı geçer.
“Âsım”da ise Kartal‟a bağlı Kurna köyünde yapılan bir köy düğünü anlatılır. ġair
burada düğün vasıtasıyla halkın içine düĢtüğü sefilâne durumu gözler önüne sermeye
çalıĢırken köy düğününü kayıt altına almıĢtır. AnlaĢıldığı kadarıyla düğün salı günü
baĢlamıĢtır. ÇarĢamba günü güreĢ günüdür. Kırk elli köylü, güreĢlerin yapılacağı harman
yerini iyi görebilmek için bayıra sıralanmıĢtır. Köylü gıdasızlıktan ve hastalıktan periĢan
haldedir. Nihayet davulun ve zurnanın eĢliğinde değnekçi gelerek “Meydan açılsın, savulun”
diye bağırır. Ve sekiz pehlivan meydana çıkar. Ancak pehlivanlar bir deri bir kemiktir.
Ayakta duracak halleri yoktur. Yağlı güreĢte giyilen kispetin yerini ise eski bir çuval, çakĢır
ya da bez Ģalvar almıĢtır. Pehlivanlar, üzerlerine az miktarda yağ da sürdükten sonra
meydana çıkarlar. Diğer taraftan gelin arabası gelir. Sıska bir öküzün çekmekte olduğu gelin
arabasının yarısı hasır, yarısı aba tenteyle kapatılmıĢtır. ġair bu manzara karĢısında geçmiĢi
hatırlar. Eskiden bu köyden kalkan tabutların bile bu gelin arabasından daha süslü olduğunu
söyler ve hatıralarındaki düğünleri anlatmaya baĢlar. Zurnaların gökyüzünü inlettiği
düğünlerde düğün yemeği için harman yerine kırk elli sini içinde koyunlar getirilir. BaĢa
âbâni sarık, sırta hilâl gömlek, bele lahuri Ģal, üstüne sırma yelek, dize çuha potur giymiĢ
erkekler sofraların etrafını çevirir. Sırma iplikle iĢlenmiĢ peĢkirler dizlere serilir. Yemek
çorbayla baĢlar. Sonra türlü türlü etler, ardından hamurun çeĢitlisi ve taze kesilmiĢ karla
soğuk Ģerbetler sunulur. Bakraçlar dolusu buzlu ayran ortalıkta dönüp durur. Bu sırada öğle
olur ve cemaatle öğle namazı kılınır. Namazın ardından güreĢi duyuran incesaz baĢlar. GüreĢ
meydanının etrafı iple kuĢatılır. Kimi atlı kimi yayan; kız, kadın, oğlan, erkek ve sayısız araba
meydanın etrafına toplanır. Arabalar o kadar süslüdür ki beyaz tenteleriyle gelin odası gibi
durmaktadır. Pehlivanların ödülleri ise sekiz on seçme davar, iki baĢ manda, birer tay, dana,
top top dokuma ve sayısız peĢkirdir. Sürünülecek yağın haddi hesabı yoktur. Pehlivanlar Ģahin
gibi meydanda salınmaya baĢlar. Sağ kollarında gümüĢ kaplı bazubendleri, boyunlarında
muskalarıyla peĢreve baĢlayan ve ardından tutuĢan pehlivanları seyre doyum olmaz. Akif‟in
burada anlattığı düğünün benzerine “Ġstanbul Geceleri” adlı eserinde Ayverdi de yer
vermektedir (1977, 180-184).
Evlilik etrafında Ģekillenen düğünler sayesinde kültürel bellek nesilden nesile
aktarılmaktadır. Assmann, “grubun kendini canlandırmasının ve kendine güvenini
arttırmasının” yolu olarak gördüğü törenlerdeki “danslar, oyunlar, gelenekler, maskeler,
resimler, ritimler, yeme-içme, mekanlar-alanlar, geleneksel giysiler, dövmeler, takılar, silahlar
ve benzeri Ģeyler”in yazısız kültürlerde, [biz bunu sözlü kültürün devam ettiği kültürler olarak
da düĢünebiliriz] kültürel belleğin devamını sağladığını söyler (Assmann 2001, 62).
Safahat‟ta yer verilen düğünün zamanı ve süresine dair ayrıntılı bir bilgi
bulunmamaktadır. Geleneksel düğünlerin süresine bakıldığında yörelere göre değiĢmekle
beraber genel olarak salı günü baĢlayıp perĢembe ya da cuma baĢlayıp pazar günü sona erdiği
görülmektedir. Bu düğünler “perĢembe düğünü” ve “pazar düğünü” olarak adlandırılır (Artun
2012, 200). Önceleri bir hafta kadar devam eden düğünlerin (Santur 2005, 398) süresi
günümüzde kısalmıĢtır.
Düğünler, aynı zamanda eğlenmek için önemli bir fırsattır. Çalgılar eĢliğinde, mani ve
türküler söylenerek, köçek oynatılarak, güreĢ seyredilerek (Varvar 2010, 237-265), oyun
çıkarılarak düğün süresince eğlenilmektedir. Elçin‟e göre (1991, 81) özellikle düğünler köy
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orta oyunlarının icra edildiği zaman dilimleridir. Süresi giderek kısalan günümüz
düğünlerinde
eğlence
çeĢitliliğinin
azaldığı,
eğlence
biçimlerinin
değiĢtiği
gözlemlenmektedir.
Hayatlarındaki her türlü değiĢikliği yemekli ziyafetlerle kutlayan Türklerin (Ekici 2005,
185) yemek kültürü içinde düğün yemekleri özel bir yer tutar. Anadolu‟da düğün yemekleri
çok çeĢitli ve zengindir. Davetli olanın olmayanın katılabildiği (Örnek 1977, 196) düğün
yemekleri için yörenin meĢhur yemekleri imece usulü ve daha çok erkek tarafında
yapılmaktadır (Artun 2012, 208). Yörelere göre farklılık gösterse de çorbalar, etli yemekler,
pilavlar, hamur iĢleri, içecekler ve tatlılar düğün yemeğini oluĢturmaktadır.
Temelde iklim ve çevre Ģartlarından korunmak için giyilen giysiler zamanla pek çok
kültürel iĢlev yüklenmiĢtir. Günlük ve iĢ giyimi dıĢındaki özel günlere yeni giysilerle
katılmaya özen gösterilmektedir. Özdemir, özel gün tören, kutlama ve eğlencelerinin “giyim
kuĢam tarzını belirleyen temel dinamikler” (2005, 272) olduğunu söylemektedir. Düğün gibi
özel günlerde özellikle kadın giyiminde farklılıklar görülmekte; en güzel giysiler giyilip
takılar takılmaktadır. Âsım’da yer verilen düğün erkek katılımcı tarafından anlatıldığından
erkeklerin giyim kuĢamından haberdar olabilmekteyiz. Geleneksel erkek kıyafetleri genel
olarak fes, gömlek, cepken, kuĢak, Ģalvar ve yemeniden (Varvar 2010, 167) oluĢmaktadır.
Bu iki Ģiirle düğün zamanı; düğünler salı günü baĢlamakta, çarĢamba güreĢler
sergilenmektedir; düğünde eğlenme Ģekilleri; çalgılar eĢliğinde eğlenilmekte, güreĢler
seyredilmektedir; düğün yemekleri; çorba, et, hamur çeĢitleri, buzlu Ģerbet, ayran, zerde ve
özellikle düğüne katılanların kıyafetleri6 yoluyla aktarılan kültürel belleğin sözden yazıya
geçirilerek tespiti sağlanmıĢtır.
1.3. Ölüm:
Temel geçiĢ dönemlerinden üçüncüsü olan “ölüm”, cenaze töreni, kırk mevlidi ve
mezarlık ziyaretiyle Safahat‟ta kendisine yer bulmuĢtur. “Âhiret Yolu” (Ersoy 1973, 136-139)
adlı Ģiirde bir evden cenaze çıkmaktadır. Mahalle halkı sokağa birikmiĢ, imamın duasına
“âmin” demektedir. “Fatiha” okunduktan sonra imam; “merhûmu, nasıl bilirsiniz” sorusunu
sorar; “hüsn-ü Ģehadet” ve “helallik” ister. Cenaze evden çıkarılırken pencerelerden baĢörtülü
kadın baĢları görünür ve ağıt sesleri yükselir. Kimisi kardeĢine, kimisi kocasına, kimisi
dayısına, kimisi komĢusuna, beĢ yaĢında bir kız çocuğu da babasına ağlamaktadır. Cenaze,
kalabalığın omuzlarında mezarlığa doğru ilerler. Musallaya bırakılan cenazenin namazı
kılınır; dua edilir; defin gerçekleĢir. “Hasır” (Ersoy 1973, 32-33) baĢlıklı Ģiirde, vefât eden
fakir ve kimsesiz bir kadının cenazesini sarmak için hasır almak isteyen bir müĢteri attara
girer. Bu Ģiirde, fakir ve kimsesizlerin cenazelerinin beĢ on yoksulun omuzlarında taĢınarak
mezarlığa getirildiği, mezarcı tarafından mezara indirildiği anlatılmaktadır. “Said PaĢa
Ġmamı” (Ersoy 1973, 505-508) Ģiirinde; Said PaĢa Ġmamı‟nın7 yoluna çıkan yaĢlıca bir kadın,
vefat eden kızının canı için kırkıncı gecesinde mevlit okutmak istemektedir. Ancak
mevlithanlara verecek parası yoktur. Mevlit, geçiĢ dönemlerinden ölüm etrafında Ģekillenen
törenlerden biridir. “Mezarlık” (Ersoy 1973, 44-49) adlı Ģiirde ise Eyüp‟e doğru çıkan Ģair
6

Kıyafetlerle ilgili olarak geniĢ bilgi için: Kadriye Türkan, “Safahat‟ta Giyim KuĢamla Ġlgili Tespitler”, I. Uluslararası
Mehmet Akif Sempozyumu, 19-21 Kasım 2008, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 2009, s. 459-466.
7
Said PaĢa Ġmamı” olarak bahsedilen kiĢi; XIX. asırda Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküĢ sürecine Ģahitlik etmiĢ Üsküdarlı
ġeyh Seyyid Hasan Rıza Efendi; hafız, imam, müderris, hattat, Ģair, hanende ve mevlithan olarak çok yönlü bir Ģahsiyettir.
Said PaĢa Ġmamı olarak hanedana hizmet etmiĢtir. Osmanlı tarihinin en usta mevlithanı olarak Ģöhret bulmuĢ, Ġstanbul‟da
“Meczûb-ı Ġlâhî” olarak tanınmıĢtır (Alvan 2013, 427-428).
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“deryâ-yı sermediyyet/sonsuzluk denizi” dediği kabristanda, bir mezarın ayak ucunda çökmüĢ
bir çocukla bir kadın görür. Çocuk “Tebâreke”yi ezbere “tilâvet eyleme”ktedir.
Ölüm; gerek eski Türk inançlarında gerekse Ġslamiyet‟in kabulüyle bir son olarak
görülmemiĢ, dünya değiĢtirmek olarak kabul edilmiĢtir. Kültürel bellekte “mekân
değiĢtirmek” olarak algılanan ölüm etrafında oluĢan inanç, tören ve kalıp davranıĢlar Örnek
tarafından; “ölenin öte dünyaya gidiĢini kolaylaĢtırmak”, “ölenin geri dönüĢünü engellemek”
ve “ölenin yakınlarının ruhsal durumlarını düzeltmek” olmak üzere üç grupta toplanmıĢtır
(1971, 108-109).
“Âhiret Yolu”nda yer verilen cenaze töreninde; ölü için dua, ölüyle helalleĢme, cenaze
namazı ve ağıt ile karĢılaĢılmaktadır. Bu uygulamalardan dua, helalleĢme ve namaz “ölenin
öte dünyaya gidiĢini kolaylaĢtırmak” için yapılan uygulamalardandır. Pek çok toplumda
olduğu gibi ölenin ardından yas töreni düzenlemek ve bu sırada Ģiir söylemek Türklerde de ilk
dönemlerden beri görülmektedir (Kaya 1999, 247-248). Türklerde cenaze törenleri bir araya
gelmek için vesile olmuĢ ve bu törenler “yog” olarak adlandırılmıĢtır. “Yoğ” törenlerinde
ağlamak ve ağıtın önemli bir yer tuttuğu (Roux 1998, 216-217)
kaynaklardan
anlaĢılmaktadır. Yasla ilgili âdet ve uygulamalar “acı çekeni belli etme, belirli bir süre yeni
durumuna alıĢtırma, acısını azaltma ve giderek bu durumdan çıkarma amacına yönelik”
(Örnek 1971, 81) olarak görülmektedir. Söz konusu Ģiirde yer verilen ağıtın, “ölenin
yakınlarının ruhsal durumlarını düzeltmek” iĢlevini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ġmamın,
ölen kiĢi için helallik ve Ģahitlik istemesini Sedat Veyis Örnek, “aklama” olarak
nitelendirmiĢtir (1975, 218). “Aklama” ile törende bulunanlar ölen kiĢinin iyi bir insan
olduğuna, dünya ve ahiret için Ģahitlik ederler, kendilerinde hakkı varsa helal ederler.
“Said PaĢa Ġmamı” Ģiirinde karĢılaĢılan ölünün “kırkı” inancı, ölünün “üçü”, “yedisi”,
“kırkı”, “elli ikisi” ve “yılı” olarak adlandırılan ve belirli günlerde gerçekleĢtirilen anma
günlerindendir. Roux‟a göre ölü için yapılan törenlerle ecdat için yapılan törenleri
karıĢtırmamak gerekir. Ona göre; ölünün ecdat haline dönüĢmesi için bir süre gerekmektedir,
ancak bu süre değiĢmektedir ve kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte gömme ve
sonrasındaki üçüncü, yedinci, yirminci, kırkıncı günler ile -biz bu günlere elli ikinci günü de
ekleyebiliriz- yıl sonundaki törenler ölü içindir (Roux 1998, 224-225). O halde “Said PaĢa
Ġmamı”nda, kırkıncı günü okutulmak istenen mevlit, ölünün anıldığı bir törendir. Bu törenin
Örnek‟in tespitlerine göre ölünün ruhunu memnun ederek “ölenin geri dönüĢünü engellemek”
(Örnek 1971, 63-63, 78-79) için yapıldığını söyleyebiliriz. Günümüzde de ölüm sonrası belirli
günlerde yapılan bu törenlerde yemekler verilmekte, helvalar dağıtılmakta, Kur‟an ve
mevlitler okutulmaya devam edilmektedir.
Tarihin en eski dönemlerinden bu yana atalara duyulan büyük bir saygı dolayısıyla
mezarlara önem verilmiĢtir (Roux 1999, 188-189). Ölenin anısını ebedileĢtirmek için,
Kitabelerde de gördüğümüz gibi, mezar yerleri belli edilmiĢ, anıtlar dikilmiĢtir. Ancak
Roux‟un (1998, 220-225) da ifade ettiği gibi her ölen için anıt dikmek mümkün değildir. Bu
durumda, mezarlık ve mezar taĢı ĢekillenmiĢ ve günümüze kadar gelmiĢtir. Bu sayede kiĢiler
mezarlıklardaki ecdatlarına ait mezarların baĢında onları hatırlamakta, anmakta ve onların
ruhlarını memnun etmektedirler. “Mezarlık” Ģiirinde, bir mezarın baĢında “Tebâreke”
okunmasını, Roux‟un tespitinden yola çıkarak “ecdat anma” töreni olarak kabul edebiliriz.
Assmann (2001, 64); ölüleri anmanın bir iletiĢim biçimi olduğu kadar, “aynı zamanda anma
töreninin belli biçimi, kurumları ve ayini yürüten kiĢileri nedeniyle “kültürel” olduğunu ifade
etmektedir.
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Ölüm, Safahat‟ta kültürel bir olgu olarak da karĢımıza çıkmaktadır. “Âhiret Yolu”
Ģiirinde yer verilen cenaze törenindeki dua, helalleĢme ve namaz “ölenin öte dünyaya gidiĢini
kolaylaĢtırmak” için yapılan uygulamalardandır. Ağıt ise “ölenin yakınlarının ruhsal
durumlarını düzeltme” iĢleviyle karĢımıza çıkar. Said PaĢa Ġmamı Ģiirindeki ölünün kırkıncı
günü mevlit okutmak ve Mezarlık Ģiirinde yer verilen mezarlık ziyareti ölünün ruhunu
memnun ederek “ölenin geri dönüĢünü engellemek” içindir. Ölünün ardından mevlit, Kur‟an
okunmasının ve yemek verilmesinin aynı zamanda “ölenin yakınlarının ruhsal durumlarını
düzeltme” iĢlevinin olduğunu da söyleyebiliriz. Mezarlıklarda, ölen yakınları hatırlamak,
ataları anmak ve onların ruhlarını memnun etmek amacıyla çeĢitli âdet ve inanmaların
yaĢadığı gözlenmekte ve yapılan çalıĢmalarda (Çıblak 2002, 607) da ortaya konulmaktadır.
2. Bayramlar, Törenler, Kutlamalar:
Safahat‟ta sözlü kültür ortamı olarak karĢılaĢtığımız unsurlardan birisi alt baĢlıkları
“Dinî Bayramlar”, “Millî Bayramlar”, “Kandiller”, “Kutsal Aylar ve Günler”, “Hıdrellez” ve
“Nevruz” olarak belirlenen “Bayramlar, Törenler, Kutlamalar”dır (Ekici 2004, 93-94).
Safahat‟ta bu baĢlık altında değerlendirebileceğimiz dinî bayram ve kandil tespit edilmiĢtir.
2.1. Dinî Bayramlar:
Kolektif bilincin ürünü olarak bayram kutlamaları, toplumsal hayatımızın en renkli
taraflarındandır. Safahat‟ta dinî bayram kutlaması ile karĢılaĢılır. “Bayram” (Ersoy 1973, 5052) adlı Ģiirde çok renkli bir bayram kutlaması anlatılmaktadır. Bu bayram, Ramazan Bayramı
olmalıdır. Bayramın birinci günü hava uygun olmamakla beraber, ikinci gün hava açılır. ġair
de Fatih‟e giderek meydandaki bayram kutlamaları seyretmek, dostlarını ziyaret etmek için
evden çıkar. Büyük küçük, çocuk yaĢlı herkes bayramı kutlamak için meydanda toplanmıĢtır.
Adım baĢı beĢik salıncaklar kurulmuĢtur. Darbuka, def ve zilli ĢakĢaklar geçilince;
Japonya‟dan getirilen insan suratlı bir canavarın sergilendiği bir çadırın önünde birer onluk
verip girmek için kuyruk olmuĢ çocukların arasından geçilir. Sıra sıra çadırların her birinin
önünde bağırmaktan sesi kısılmıĢ “ayaklı ilân”ların sesleri yükselmektedir. “Muhallebim ne
de kaymak!”, “ġifalıdır mâcûn!”, “Simid mi istedin ağ?” seslerinin arasından; bir baĢta
“Kuskunu kopmuĢ eyerli düldüller”, diğer baĢta “Paldımı kopmuĢ semerli bülbüller!” görülür.
Baloncular, hacıyatmazlar, fırıldaklar, horoz Ģekerleri, “civ civ öten oyuncaklar”dan baĢka;
sağda atlıkarınca, solda tahtırevan, önde çekçek, tepede çifte kolan vardır. Öbek öbek yere
çökmüĢ develer geviĢ getirmektedir. KoĢan, gezen, oturan, mani düzüp çağıranlar, davullu
zurnalı dans edenleriyle dünya eğlence yerine dönmüĢtür. Bu eğlence ortamının en çok
eğlenenler ise çocuklardır. Çocuklar onar para vererek salıncağa binmekte, türküler eĢliğinde
sallanmakta, salıncakçının “Yandı!” sesleniĢiyle türküler susmakta, salıncak durmaktadır.
ġair, salıncakta söylenen türkülerden birinin sözlerine de yer vermiĢtir.
Assmann, “kültürel belleğin ilk örgütlenme biçimleri”nin “ritüel ve bayramlar”
olduğunu söyler. Sözlü kültürlerde, kültürel belleğe katılmanın yolu “hazır bulunmak”tır.
Bayramlar kültürel belleğe katılmak için “yaratılan biçim”dir. “Bayramlar ve ritüeller,
düzenli tekrarları ile kimliği koruyan bilginin iletilmesi ve devredilmesi, böylece kültürel
kimliğin yeniden üretimini üstlenirler” (Assmann 2001, 59-60). “Bayram” Ģiiri; eğlence
mekânı, eğlence araçları, katılımcıları, yiyecekleri ve halk edebiyatı ürünleriyle dönemin
bayram eğlencelerini kaydederek bayrama dair kültürel belleği günümüze taĢımıĢtır.
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2.2. Kandiller:
“Said PaĢa Ġmamı” (Ersoy 1973, 505-508) adlı Ģiirde “Kandiller” baĢlığında
değerlendirebileceğimiz bir mevlit töreni anlatılmaktadır. Avizeler ve kandillerle bir ıĢık
çağlayanı oluĢturulduğuna bakılırsa bir kandil gecesi olmalıdır. Ön tarafı Ülker yıldızı gibi
parlayan ve pencerelerinden ıĢıklar saçılan Sultan Yalısı‟nda, Valide Sultan mevlit
okutacaktır. Kıyılar al, yeĢil, mavi fenerlerle donatılmıĢtır. Misafirler bir taraftan çifte
kayıklarla denizden, diğer taraftan karadan yalıya akın etmektedir. Fes, arakiye, sarık, yazma,
bürümcük, yaĢmak, taylasan, takke, nazarlıklı hotoz, abani, mavi boncuk, oyanın türlüsü,
yemenilerle sarılmıĢ baĢlar bir renk cümbüĢü oluĢturmaktadır. Mevlit dolayısıyla kapılar
herkese açıldığından en az davetliler kadar davetsiz gelenler de vardır. Sinilerden etrafa
yayılan tütsü kokuları herkesi mest etmektedir. Orta katların, sofaların davetli misafirlere
ayrıldığı; sofraların tahta üstünde olmayıĢından, burada bulunanların merasime tâbi olarak
ağırbaĢlı hareket etmelerinden anlaĢılmaktadır. Yatsı vaktinde çifte ezanlar verilir, yere boy
boy seccadeler serilir. Hep birlikte namaz kılındıktan sonra mevlide geçilir. Mevlithandan
baĢka ilahiciler de hazırdır. AlıĢılmıĢ usule göre önce “tevhîd” bölümü okunur. Bazen
dinleyenlerin de katılımıyla kimi yerlerde ilahi, kimi yerlerde duraklar söylenir ve kalan üç
bölüm de “terennüm” edildikten sonra sıra “âmin”e gelir. ġeyh Galip‟in Hz. Muhammed için
yazdığı naatı okunur.
Mehmet Akif, bu Ģiirle ilgili olarak; “Ahlâkı da sesi gibi ilâhî olan bu adamı
çocukluğumda bir kere dinlemiĢtim. Said PaĢa‟nın kim olduğunu bilemiyorum.” (1973, 505)
diyerek kiĢisel belleğindeki bir anıyı mısralara dökmüĢtür. ġairin kiĢisel belleğindeki anısı
kültürel belleğin sembolleriyle doludur. Kültürel bellek geçmiĢin belli noktalarına yönelerek
sembolik figürlerde yoğunlaĢır (Assmann 2001, 48-62). Bu Ģiirde yer verilen mevlit
töreninde; icra edilen “Mevlid”, “ilahi”, “durak”, “na‟at”larla; Hz. Muhammed‟e; Hz.
Dâvûd‟a; edilen dualarla, tütsülerle yaratıcıya, ölüme, mahĢer gününe odaklanılmıĢtır. Bu
odaklar kültürel belleğin bu törendeki sembolleridir. Yapısında hem sözleri hem eylemleri
kapsayan ritüeller (Rappaport 1997, 249) ise, söz konusu mevlitte görüldüğü gibi toplumsal
belleğin kuĢaktan kuĢağa aktarılmasında önemli bir aracıdır.
3. Mekânlar:
Geleneksel kültürde medrese, tekke, cami, kahvehane, hamam, mezarlık etrafında
Ģekillenen bir sosyal hayat söz konusudur. Toplumsal ve kültürel bellekte mekân önemli bir
role sahiptir (Assmann 2001, 62-63). Çadırcı‟ya göre kahvehaneler, pazar ve panayırlar,
camiler toplumun bir araya geldiği yerlerdendir (1997, 324-325). Nebi Özdemir de medrese,
cami ve tekkeyi ilmî ve dinî sohbet mekânları olarak; bozahane, meyhane, hamam ve
kahvehaneyi din dıĢı toplu eğlence mekânları olarak (2005,102) değerlendirir. Safahat‟ta da
cami, kahvehane, meyhane gibi sözlü kültür ürünlerinin üretildiği, icra edildiği fizikî
ortamlara rastlanmaktadır. Bu kamusal mekânların dıĢında kapalı mekân olarak attar, yalı,
konak, ev, oda gibi mekânlarla da karĢılaĢılır. Kamusal alanlardan meydan da Ģiirlerde yer
almıĢtır.
3.1. Meyhâne:
“Meyhane” (Ersoy 1973, 38-43) Ģiirinde; basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkân olarak
tasvir edilen meyhanenin içinde teneĢire benzetilen bir masa, eski püskü bir sedir, sakat
iskemleler, kırık dökük ĢiĢeler, çinko tepsi, beĢ on kadeh, iki üç testi görülmektedir. Kirli bir
sandıktan tezgâh yapılmıĢtır, isli bir lamba yanmaktadır. Bu isli karanlıkta bir küme fes,
takke, hırka, ceket, aba kımıldanıp durmaktadır. “Sefîl bir sohbet” karanlığı “vahĢet”e
dönüĢtürmüĢtür. Bir taraftan da “türkü” söylenmektedir. ĠĢsiz insanlar meyhanede toplanarak
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vakit geçirmektedirler. Bir kadın, meyhaneden çıkmayan kocasını eve götürmek için içeri
girer. Evde aç kaldıklarını, kızına kısmet çıkmadığını, oğlunun mektepten kovulduğunu
anlatır. ÇamaĢırcılık yapan kadının dayanacak hali kalmamıĢtır. Adam, sarhoĢ haliyle karısını
boĢar, kadın da olduğu yerde düĢüp bayılır. ġair, realist-natüralist bakıĢla meyhaneyi tasvir
ederek, “sosyal hayatın ayrıntılarını ve arızalarını meyhane çevresinde dile” (Gariper ve
KüçükcoĢkun 2009, 147-148) getirirken, meyhanenin sözlü kültür ürünlerine mekân
oluĢturduğunu görürüz.
Mehmet Akif‟in, toplumsal hayatımızdaki aksaklıkların kaynaklarından biri olarak
gördüğü meyhane; kültür tarihimizin önemli mekânlarından biridir. Divan Ģairlerinin
eserlerinden yola çıkan Rıdvan Canım, meyhanelerdeki içki meclislerinin kendine has
kurallarının olduğunu ve bu kurallara uymayanların dıĢlandığını anlatır. “Bezme katılanlar
nüktedan, kâmil, yani olgun ve kültürlü, güzel söz söylemesini bilen, belâgat ve fesahat ehli
kimseler olmalıdır. Bu mecliste cahil, kaba ve cimri insanlara yer yoktur. Her birinin mutlaka
bir sanatta hüneri olmalıdır. Bu tür toplantılarda gereksiz söze yer olmadığı için, bunların
konuĢmalarında da boĢ sözler bulunmamalıdır” (Canım 1998, 124-125). Meyhaneye
“Ģerbethane” denildiğini söyleyen Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey; meyhaneye devam edenler
arasında nükteci, fıkracı, Ģair, musikiĢinas, neyzen, keman çalan, güfteci ve taklit yapanların
bulunduğunu (tarih yok, 287, 292) belirtir. Ahmet Rasim, Ġstanbul‟daki edebiyat mahfilleri
arasında meyhaneleri de sayar (AktaĢ 1997, 367-440). 19. yüzyılın son çeyreğinde Ġstanbul‟u
anlattığı eserinde Mehmed Tevfik; meyhanelerdeki “mecâlis-i iĢret”ten bahsederken bu tür
meclislerdeki nüktelerden, fıkralardan, Ģiirlerden, sohbetlerden bahseder; bu mecliste
hanendelerin, sazendelerin, mukallitlerin bulunduğunu anlatır (1995, 176-177). Sâmiha
Ayverdi (1977, 67) de meyhanelerde Ģair, edip, rint, hanende ve sazendelerin bulunduğunu
söyler. Özdemir Nutku‟nun verdiği bilgilerden (1997, 41-42) ise meyhanelerde meddahların
gösteri yaptığı, kukla ve karagöz oynatıldığı anlaĢılmaktadır. Akif‟in tasvir ettiği meyhane her
ne kadar edebiyat mahfili olmaktan çok uzak olsa da, meyhanede türkü söylendiği
görülmektedir.
3.2. Kahvehâne:
“Mahalle Kahvesi” (Ersoy 1973, 118-125) adlı Ģiirde Mehmet Akif bir kahvehaneyi
anlatır. Bu Ģiirde Akif, “mahalle kahvesi”ni Doğu‟yu öldüren bir katil olarak görür,
batakhanelere benzetir. Ġnsanın mutluluğu; ailesiyle birlikte, evinde araması gerektiğini
söyler. Ardından bir kahve tasvir eder. Kahveyi ahıra benzeten Ģair, aralarındaki farkın birinin
yemlikli diğerinin yemliksiz oluĢunda görür. Pis bir eĢikten girilen kahvenin tütün
dumanından duvarlarının, pislikten zemininin rengi anlaĢılmamaktadır. Ortada bir mangal
vardır. Peykelerin üstünde kirli yataklar, duvardaki oyukta camlı bir dolap bulunmaktadır. Bu
dolapta sülük bulunan bir kavanoz, kan almak için beĢ on boynuz, kerpetenler, usturalar
sıralanmıĢtır. Kahveci hem diĢ tabibi hem berberdir. Kahvehanenin duvarlarında Köroğlu
hikâyesinden Çamlıbel, Ayvaz, Köroğlu; ġah Ġsmail hikâyesinden, ġah Ġsmail‟in Arap
Üzengi‟ye gürz çalması; Kerem; Ferhat ile ġirin‟den elinden kazması düĢen Ferhat, acuze
kadın tasvirleri; bir baĢka resimde aslana binmiĢ Hacı BektaĢ; resimlerden baĢka beyitler;
diğer tarafta “Ah minel aĢk” yazılı bir levha asılıdır. Kahvedekiler kâğıt oyunları, tavla, dama,
domino oynamaktadırlar. “Âsım”da da kahvelerde iskambil ve domino oynandığından (Ersoy
1974, 384) bahsedilmektedir. ġair, mahalle kahvesini bir kez de “Berlin Hatıraları” (Ersoy
1973, 330) Ģiirinde Batı kahvehaneleriyle karĢılaĢtırmak için anacaktır.
Osmanlı‟da 16. yüzyılın ortalarından itibaren görülmeye baĢlanan kahvehaneler bir
taraftan ilim irfan yuvası olarak Ģekillenirken diğer taraftan zaman içinde iĢsizlerin,
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miskinlerin mekânı haline gelmiĢtir. Dursun Yıldırım kahvehaneleri, “yazılı ve sözel ortam
yaratıcılıklarının eriĢtiği bir terkibin eseri” olarak görür. Yazara göre bu terkip “söz, ses, dans,
zenaat, mimarî, gösteri, sohbet, ilim ve sanat, eleĢtiri, entrika, yönetim, kurum, fetva ve her
kesimden insanlar[dan]” oluĢan karmaĢık bir metindir (Yıldırım 2000, 42). Kahvehanelerin
açıldığı tarihten sonra, Ġstanbul‟da ve Anadolu‟da hızla yaygınlaĢmasının sebebi kamusal
alana olan ihtiyaçta aranmalıdır. Namık Açıkgöz; kahvehanelerin medrese, saray, tekke ve
asker ocağı gibi müesseseler arasında, din dıĢı ve gayrı resmî bir anlayıĢla kendiliğinden
teĢekkül eden bir kurum olduğunu (1994, 1145) söyleyerek bu ihtiyacı vurgular. Hattox‟a
göre kahvehane, 16. yüzyıl insanına evin dıĢına çıkmak için mazeret sağlamıĢtır.
Kahvehaneye, kahve içmenin yanında “dıĢarıya çıkmak, geceyi arkadaĢ çevresinde geçirmek,
eğlenme ve baĢkalarıyla görüĢmek için” gidiliyordu (Hattox 1998, 79).
Osmanlı sosyo-kültürel hayatını ve halk kültürünü Ģekillendiren baĢlıca unsur
(Çobanoğlu 2007, 34) olarak kahvehanelerin kaynaklar tarandığında müĢterisine, yapısına,
iĢlevine göre; seyyar kahveciler, sokak kahvehaneleri, mahalle kahvehaneleri, semt
kahvehaneleri, esnaf kahvehaneleri, yeniçeri kahvehaneleri, imaret kahvehaneleri, semaî
kahvehaneleri, çalgılı kahvehaneler, kıraathaneler, bahçeli kahvehaneler, kır kahvehaneleri,
Haliç ve Boğaz kahvehaneleri, esrarkeĢ ya da esrar kahvehaneleri, tiryaki kahvehaneleri,
meddah kahvehaneleri (Numan 1981, 65; Evren1996, 47-106) olarak çeĢitlendiği
görülmektedir. Yine kaynaklardan özetle söyleyecek olursak bu kahvehanelerde sazende,
hanende, köçek, berber bulunur; Kan Kalesi, Hamzaname, Battalname okunur; meddahlar ve
saz Ģairleri masal, Ģiir söyler; karagöz, hokkabaz, orta oyunu oynanır; mani atıĢmaları yapılır,
muamma asılır imiĢ (Evren 1996, 49; Tarih ve Toplum 1985a, 59; Tarih ve Toplum 1985b,
16-19; Ünver 1963, 57). Kahvehanelerin âĢık edebiyatının Ģekillenmesinde de önemli rolleri
söz konusudur (Çobanoğlu 2007). Çobanoğlu‟na göre kahvehanelerde ortaya çıkan sosyal
davranıĢ kalıpları arasında en önemlisi kahvehanelerin “edebî forum” haline gelmesidir (2000,
133). Kahvehanelerde asılı olan “Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve
bahane.” gibi levhalar ise kahvehanedeki sohbet ortamına vurgu yapar.
Kahvehanelerin sohbet ortamı oluĢturma, edebî forum olma, zarifler meclisi olma
dıĢında da iĢlevleri söz konusudur. Kahvehane sahibinin bu iĢten baĢka uğraĢları da
bulunabilmekte; diĢ çekip, tıraĢ yapmaktadır. Örneğin Mehmed Tevfik‟in anlattığı mahalle
kahvesinin sahibi cerrahlıkta meĢhurdur (1995, 53). Bazen kahvehanenin ismi, sahibinin
mesleğiyle anılır. Bazen de bir berber, kahvehanenin bir köĢesinde tıraĢ yapar (Küçükbasmacı
2009, 39). Dolayısıyla kahvehanede, icra edilen meslekle ilgili olarak malzemelere de
rastlanır.
Bir mekân olarak kahvehanenin mimarisini sohbet ortamı olması belirlemiĢtir (Evren
1996, 44). Kahvehanenin mekân özellikleriyle ilgili, kaynaklardan özetle, Ģunlar söylenebilir:
Bir veya iki bölümden oluĢan bir giriĢ, ortasında süs havuzu bulunan geniĢçe bir meydan,
meydanın etrafında minderlerle döĢenmiĢ sedir, peyke ve kerevetler, çalgıcılar için özel bir
yer, ortada bir mangal, kahve ocağı, ocağın yanında kapaklı dolaplar, raflar, süslü bir tavan
(Mehmed Tevfik 1995, 53; Numan, 1981: 65-67; Ünver, 1963: 6061). Kahvehanenin
duvarları resim ve yazıyla süslenir. Aksel‟e göre kahvehaneler, resim anlayıĢımızı yansıtan
yerlerdir (2010, 79). Hz. Ali, Hacı BektaĢ, Zaloğlu Rüstem, Kan Kalesi, Hayber Kalesi,
Karacaoğlan, ÂĢık Garip, tabiat tasvirleri, satıcılar, Hızır, ab-ı hayat gibi motifleri ihtiva eden
bu halk resimlerinden baĢka hürriyet kahramanları, müttefik devletlerin imparator portreleri
gibi, devrin sosyal ve siyasal durumunu yansıtan resimler de bulunmaktadır (Aksel 1971, 181183; Aksel 2010, 79-88; IĢın 1985, 550). Ünver, kahvehanelere yazı levhalarının daha az
asıldığını, manzara resimlerinin hâkim (1963, 69) olduğunu söyler.
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Safahat‟ta tasvir edilen mahalle kahvesi; kahvehanelerin sayılan özelliklerinin izlerini
taĢımakta, bir zamanlar önemli bir kültürel mekân olduğunu düĢündürmektedir. Söz konusu
kahvehanenin duvarlarında asılı olan Çamlıbel, Ayvaz, Köroğlu, ġah Ġsmail‟in Arap
Üzengi‟ye gürz çalması, elinden kazması düĢen Ferhat, acuze kadın tasvirleri, aslana binmiĢ
Hacı BektaĢ resimleri kahvehanelerde karĢımıza çıkan halk resimlerindendir. Bu resimlerden
baĢka beyitler, “Ah minel aĢk” yazılı bir levha da asılıdır. Kahvehanenin mimarisi geleneksel
kahve mimarine uygun olarak inĢa edilmiĢ, ortada bir mangal, etrafta peykeler bulunmaktadır.
Bu tasvir “mahalle kahvesi”nin sohbet ortamı olduğunun göstergesidir.
3.3. Cami:
Safahat‟ta sözlü kültür ortamı mekânlarından bir baĢkası olan cami ile de
karĢılaĢılmaktadır. “Fatih Camii” (Ersoy 1974, 5-10), “Süleymaniye Kürsüsünde” (Ersoy
1974, 155-188), “Fatih Kürsüsünde” (Ersoy 1974, 239-296) ve çeĢitli vesilelerle baĢka
Ģiirlerde camiye ve mescide; cemaatle namaz kılmak için arkadaĢlarla veya çocuklarla camiye
gidiĢlere, camide cemaatle namaz kılıĢlara, vaazlara yer verilmiĢtir. Sabah yataktan kalkılır ve
uyanık bekleyen camilerin aydınlık kucağına sokulunur. Babalar namaza alıĢmaları için
çocuklarını camiye götürürler. Çocuklar, namazda uslu durmaları tembih edilmesine rağmen
hasırların üzerinde oradan oraya koĢturup dururlar. Süleymaniye ve Fatih camileri gibi
camilerde vaizleri dinleyen cemaat karĢımıza çıkar.
Cami, her ne kadar bir ibadet mekânı olsa da, mahallenin toplumsal merkezi olma
(Ergenç 1984, 73) özelliğinin yanında sözlü kültür ortamı olarak bir toplanma ve sohbet
mekânı iĢlevi de görmüĢtür. Tespitlere göre camilerin bitiĢiğinde içinde ocakların ve
dolapların bulunduğu yan mekânlar bulunmaktadır. Faroqhi, bu mekânların oturmak için
yapıldığının sanıldığını ve 16. yüzyılın baĢlarında bu yapının ortadan kalktığını söylemektedir
(2002, 182). Cami bitiĢiğindeki bu bölümlere cami odası denmektedir ve bu odaların
kahvehane, oda bulunmayan yerleĢim birimlerinde 20. yüzyılın sonlarına kadar varlığını
sürdürdükleri görülmektedir. Cami odalarında genellikle akĢam namazından sonra
toplanılarak sohbet edilir. Bazen camiden ayrı olarak bir oda bulunmamakta, namazdan sonra
camide oturarak sohbet edilmektedir (Küçükbasmacı 2009, 80, 121-122). Safahat‟ta camiye
bitiĢik bir odadan bahsedilmemektedir. Bununla birlikte Safahat‟ta cemaatle namaz kılınan,
vaaz dinlenen dolayısıyla bir birliktelik mekânı olarak karĢımıza çıkan camilerin geleneğin
devamında rol oynadıklarını söyleyebiliriz.
3.4. Ev ve Konak:
Sözlü kültür ortamının bir diğer mekânı evdir. Safahat‟ta ev, “Seyfi Baba” (Ersoy 1974,
68-71), “Ġstibdât” (Ersoy 1974, 85-92), “Köse Ġmam” (Ersoy 1974, 126-130) ve “Âsım”
(Ersoy 1974, 361-444) Ģiirlerinde ev ziyaretleri olarak yer alır. Ayrıca “Âsım”da, “Molla‟nın
KöĢkü” (Ersoy 1974, 406) denen bir konaktan bahsedilir. “Seyfi Baba”da Ģair, hasta olduğunu
öğrendiği Seyfi Baba‟yı ziyarete gider. Bir komĢu kadın hastayı ziyaret ederek mangalı
tutuĢturmuĢtur, ıhlamur bırakmıĢtır. Seyfi Baba‟yla Ģair hastalığa, geçim derdine, yaĢlılığa
dair sohbet ederler. “Köse Ġmam”da imam olan dostunu ziyaret için evine giden Ģairi Köse
Ġmam sevinçle karĢılar. Kahveler, nargileler, enfiyeler, Ģerbetler içilir, sohbetler edilir.
“Âsım” adını taĢıyan altıncı kitap, Köse Ġmam‟ın Hocazâde‟yi ziyaretiyle baĢlar. Çay
demlenir, nargile, enfiye gelir. Önce Köse Ġmam‟ın bir komĢusuyla ilgili mesele konuĢulur;
dertleĢirler; gidilen bir düğünden bahsedilir; yeri gelir fıkralar anlatılır; medreseler ve eğitim
üzerine tartıĢılır; Konya gezisi anlatılır; hatıralardan bahsedilir; ashâb-ı kirâmdan örnekler
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verilir; yeri gelir atasözleri, deyimler kullanılır8; Ģiirler okunur. “Ġstibdad” Ģiirinde ise evde
“nevâ-sâz bir güzel ûdî” den bahsedilir. “Said PaĢa Ġmamı” (Ersoy 1973, 505-508) Ģiirinde
geçen “Sultan Yalısı”nda ise mevlit okutulmaktadır.
Ev ve konak bir araya gelinen mekânlar olarak sözlü kültür ürünlerinin icrasına, nakline
ve üretilmesine ortam oluĢturur. Ev, davet edilen ya da kabul edilenin girebildiği, herkese açık
olmayan özel bir alandır. Burke evi; aile yaĢamını, iĢ veya eğlence alıĢkanlıklarını yansıtan ve
biçimlendiren bir ortam olarak görür ve Avrupa halk kültürünün “uzun zaman evlerde
kapıların ardında yayıldığını” (1996, 99, 128) söyler. Ev, geçmiĢten bu güne daha çok
kadınlar olmakla birlikte, kadın ve erkekler için toplanma, bir araya gelme mekânı olarak
sözlü kültür ürünlerinin icra ortamı olmuĢtur (Küçükbasmacı 2009, 115-120). Konaklar daha
çok Ģehir merkezlerinde, davete bağlı olarak meclislerinin, sohbetlerin kurulduğu
mekânlardandır. “Büyük ve gösteriĢli ev” (Güncel Türkçe Sözlük, www. tdk.gov.tr/
27.05.2015) olarak tanımlanan konaklar varlıklı kimselere aittir. Ozanoğlu pek çok çalıĢanı
olan konakların kapısının herkese açık olduğunu söyler (1976, 2-8). Konakların kapısının
herkese açık oluĢu onu kamusal bir alan yapmaz. Konak aynı zamanda sahibinin özel
yaĢamına ait alanı/evi olduğundan buradaki toplanmalara davetliler katılabilir. Konaklar
eğlence ortamı olarak da sözlü kültürün icra ortamlarından biridir (Küçükbasmacı 2009, 109115). Nitekim Safahat‟ta “Molla‟nın KöĢkü”nde oynanan orta oyunundan (Ersoy 1974, 406407) bahsedilmektedir.
3.5. Oda:
Sözlü kültür ortamlarından biri olarak oda, Safahat‟ta bir yerde geçmektedir. Âsım‟da
Konya‟nın köylerini gezdiğini anlatan Hocazâde geceyi bir odada geçirdiğinden bahseder.
Odanın sahibi “Mestanlı Dayı”dır (Ersoy 1974, 395). ġehir merkezlerinde hanların ve
kahvehanelerin iĢlevlerini köylerde odalar görmüĢtür. Odalar köylünün ortak malı veya
Ģahıslara ait olan, yolcu ve misafirlerin ağırlandığı, vakit geçirmek için bir araya gelinen
yerlerdir. Herkese açık oluĢuyla kamusal bir alandır. Bir birliktelik mekânı olarak odalar
sohbetlerin edildiği, oyunların çıkarıldığı, halk edebiyatı ürünlerinin icra edildiği ortamlardır
(Küçükbasmacı 2012, 771-778).
4. Eğlence Anlayışı:
Safahat‟ta yer alan Ģiirlerden dönemin eğlence anlayıĢının izini sürmek de mümkündür.
Eğlenme ve dinlenme ihtiyacını karĢılamak için gerçekleĢtirilen etkinlikler olarak tanımlanan
eğlence, farklı unsurlardan oluĢan kültürel bir bütün (Özdemir 2005, 16, 81) olarak
görülmektedir. Mehmet Akif Safahat‟ta pek çok yerde eğlenceyi, eğlence düĢkünlüğünü,
eğlenenleri, eğlence mekânlarını, eğlence araçlarını farklı sebeplerle eleĢtirirken
görülmektedir. ġairin eğlenme karĢısında takındığı tutumu yansıtan mısralardan yola çıkarak
Ġstanbul‟daki eğlence mekânları, eğlence araçları, dönemin eğlence anlayıĢına dair ipuçlarına
ulaĢılabilmektedir. Osmanlı‟da BatılılaĢma sürecinin baĢlamasıyla birlikte hayatın her
alanında değiĢim baĢlamıĢtır. Eğlence anlayıĢı da bu değiĢim sürecinin etkisinde kalmıĢ;
mesire yerlerinde değiĢmeler baĢlamıĢ, eğlence mekânı olarak oteller ve lokantalar
popülerleĢmiĢ, dans, balo ve karnaval gibi yeni eğlencelerle karĢılaĢılmaya baĢlanmıĢtır
(Karabulut 2008). Özdemir‟e göre tarihin ilk dönemlerinden beri köklü ve kendine has bir
eğlence kültürüne sahip olan Türk eğlence anlayıĢında Doğu ve Ġslam gelenekleri uzun süre
8

Safahat‟ta geçen Halk Edebiyatı ürünlerine dair bakılabilir: Arif Yılmaz, “Mehmet Akif Ersoy‟un ġiirlerinde Halk Kültürü
Ögeleri –Halk Edebiyatı Ögeleri-”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, S: 17, s. 163194.
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etkili olmuĢken, son iki yüzyıldan beri önceleri Fransız, sonraları Ġstanbul‟a kaçan Beyaz
Ruslar aracılığıyla Ġngiliz ve daha sonra Amerikan olmak üzere Batı‟nın etkisi görülmektedir.
Ayrıca son zamanlarda internet üzerinden sağlanan iletiĢim ile farklı milletlere ait
eğlencelerin etkisinde kalınmaktadır (Özdemir 2005, 81-81). Safahat‟ın yayımlandığı dönem
göz önünde bulundurulduğunda Türk eğlence anlayıĢının o dönemde Fransız ve Ġngiliz
etkisinde olduğunu söyleyebiliriz.
“Fatih Kürsüsünde” (Ersoy 1974, 287-289) Ģair dönemin gençlerini eğlence düĢkünü
olarak eleĢtirirken diğer taraftan hayatını zevk ve eğlence ile geçiren bir zümreden de
bahseder. Bu mısralarla dönemin eğlence yerlerini ve nasıl eğlenildiğini öğrenmiĢ oluruz.
Beyoğlu‟nda dönemin önemli otellerinden biri olan Tokatlıyan gençlerin uğrak yeridir. ġairin
züppe dediği bu kiĢiler Beyoğlu‟nda azınlıkların düzenlediği karnavallara da katılırlar. 1913
Ġstanbul‟unda Beyoğlu, Galata, Florya, Üsküdar, Kağıthane eğlenmek için gidilen
semtlerdendir. Konser, tiyatro, sinema, orta oyunu eğlence vasıtalarıdır. Orta oyunundan
bahsedilirken Kavuklu Hamdi‟nin, Abdi‟nin adı geçer. Kavuklu Hamdi ve Abdi 19. yüzyılın
orta oyuncularındandır (Kudret 2007, 52-53).
“Âsım”da eğlence mekânı olarak Kağıthane‟den (Ersoy 1974, 403), meyhanelerin
bulunduğu Sandıkburnu‟ndan (Ersoy 1973, 369) ve Kuzguncuk‟ta olduğu söylenen
“Molla‟nın KöĢkü”nde oynanan orta oyunundan (Ersoy 1974, 406-407) bahsedilir. Oyuncu
köpek, köçek taklitleri yapar; Zuhûrî‟ye çıkar9, Arap, Lâz, Çerkes, Pomak taklitleri yapar.
Burunsuz Hasan‟a taĢ çıkarttığı söylenir. Orta oyununda abdal rolünü oynamak manasında
kullanılan “abdala çıkmak” (Ersoy 1974, 379) deyimi ile de karĢılaĢırız. “Meyhane” Ģiirinde
Ġstanbul‟un eğlence yerleri olarak genel bir ifade ile Karşılar’dan (Ersoy 1973, 41)
bahsedilmektedir. “Hasır” (Ersoy 1974, 32) ve “Ġstibdât” (Ersoy 1974, 87) Ģiirlerinde iki
yerde “Yayla” geçer. Yayla Meydanı, Fatih‟te semt insanının hava almak için bir araya
geldiği (Kahraman 2011, 454) mekânlardandır. Ġstanbul‟un mesire yerlerinden biri olan
Yakacık (Kartalda bir mesire yeri) da “Ġstibdât” (Ersoy 1974, 85-92) Ģiirinde karĢımıza çıkar.
Yukarıdaki geçiĢ dönemleri ve bayramlarla ile ilgili tespitler de dönem insanının nasıl
eğlendiğini göstermektedir.
Mehmed Tevfik‟in anlattığına göre Kâğıthane eğlencelerinde köçek oynatılır, saz
dinlenir, hokkabaz bulunur; kadınlar kendi aralarında salıncağa binerek eğlenirlermiĢ (1995,
81-87). Kâğıthane mesire yerlerinden biri olarak Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı mekânlar
arasında da yer almaktadır (Arslan 2012, 211). Üsküdar‟ın eğlence mekânı oluĢuyla ilgili
olarak örneğin Hıdırellez‟de çadırların, açık hava tiyatrolarının kurulduğunu; tuluat, orta
oyunu oynandığını, kukla oynatıldığını, saz takımlarının, davul zurnanın olduğunu, ip
cambazlarının, hokkabazların bulunduğunu, atlıkarınca, salıncak, dönme dolap, uçurtma gibi
oyuncakların olduğunu, destancıların, çeĢit çeĢit satıcıların bulunduğunu eski Ġstanbul‟a dair
kaynaklar haber vermektedir (Arslan 2012, 217-218). Ġstanbul‟un mesirelerini anlattığı
yazısında Öksüzcü (1962, 84-85) Kel Hasan‟ın kumpanyasından, Sururî ve AĢkî gibi
meddahlardan, ip cambazlarından bahseder. Mesire yeri olarak Kâğıthane, Üsküdar Evliya
Çelebi‟de de geçmektedir (Kahraman 2010, 68-75, 146-148). Meyhane, Safahat‟ta vakit
geçirilen, Safahat âlemine dalınan bir yer olarak görülmektedir. Ġstanbul‟un meyhanelerini
semt semt sayan Mehmed Tevfik Galata, Beyoğlu, Hasköy, Kadıköy, Üsküdar, Kuzguncuk‟ta
da pek çok meyhane olduğunu belirtmektedir (1995, 156-157). Ġstanbul‟un kahvehanelerinde,
meyhanelerinde, mesire yerlerinde meddahların hikâyeler anlattığını, taklitler yaptığını Nutku
(1997, 30-43) kaydetmiĢtir. Sandıkburnu‟ndaki meyhanelere ve buradaki Ģairler, edipler,
9
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rintler, hanende ve sazendelerle yapılan âlemlere 20. yüzyılın baĢlarındaki Ġstanbul‟u anlatan
eserlerde rastlanmaktadır (Ayverdi 1977, 62-69).
Safahat‟tan yola çıkarak dönem insanının bayramlarda, düğünlerde, mesire yerlerinde
birlikte eğlendiklerini; açık mekânlardan baĢka kahvehane, meyhane, konak gibi kapalı
mekânların da eğlence mekânı olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu zaman ve mekânlarda
meddah, orta oyunu gibi dramatik oyunlarla, güreĢ gibi sporlarla, müzikle ve salıncak gibi,
topaç gibi baĢka eğlence araçlarıyla eğlenildiği görülmektedir. Diğer taraftan ise eğlence
anlayıĢında değiĢmeler baĢlamıĢ; eğlenmek için otellere, konser, tiyatro, sinemalara gidilir
olmuĢtur.
Sonuç:
Asmann, kimliğin, bellek ve hatırlama ile ilgili olduğunu söyler. Bir birey kendi
kimliğini belleği sayesinde oluĢturabildiği gibi, “bir grup da grupsal kimliğini ancak bellek
sayesinde yeniden kurabilir” (2001, 91). Kültürel kimlik bellekle ilgili bir süreçtir. Safahat
yazı aracılığıyla kültürel kimliği kaydederek bu süreçte yer almaktadır. Toplumlar belleklerini
oluĢturan kültür sayesinde toplum olma özelliğine sahip olurlar. KiĢisel bellekle toplumsal
bellek birbirinden ayrı olarak düĢünülemez. Connerton‟a göre en kiĢisel hatırlayıĢımız bile
baĢkalarının da sahip olduğu “kiĢiler, yerler, tarihler, sözcükler, dil biçimleri gibi Ģeylerle
olur; yani, bir parçası olduğumuz veya parçası edildiğimiz toplumların maddî ve manevî tüm
yaĢamlarıyla birlikte gerçekleĢir” (1999, 60). Safahat‟ta Ģair toplumsal meselelerle ilgisinin
neticesi olarak toplumsal bellekle ilgili bazı unsurları da kayıt altına almıĢtır.
Her okumanın bir yorum olduğu kabul edilirse bu çalıĢmada Safahat, bir kültürel bellek
mekânı olarak okunmaya çalıĢılmıĢtır. Bu okumanın neticesinde Safahat‟ta, “Hayatın Dönüm
Noktalarıyla Ġlgili Gelenek-Görenekler”den “Çocukluk Çağı”, “Evlenme” ve “Ölüm” ile ilgili
âmin alayı, düğün, cenaze törenleri, mevlit; “Bayramlar, Törenler, Kutlamalar”dan bayram ve
kandil ile meyhane, kahvehane, ev, konak, oda, cami, mesire yeri gibi sözlü kültür ortamı
mekânları tespit edilmiĢtir. Ayrıca dönemin eğlence anlayıĢına dair ipuçlarına da
ulaĢılabilmektedir. Bir taraftan geleneksel eğlenceler devam ederken diğer taraftan eğlence
hayatımız Batı‟nın etkisinde değiĢmeye baĢlamıĢtır. ġüphesiz Ģairin amacı toplumsal kimliğin
bu unsurlarını kaydetmek değildir; ancak Safahat Ģairin içinde yaĢadığı toplumun
meselelerine ilgisinden dolayı döneminin aynası durumundadır.
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