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“Bir akĢam, yeni harflerin kabul edildiği sıralarda, Mustafa Kemal Ġstanbul‟da, 

Gülhane Parkı‟nda bulunuyordu. Binlerce insan arasında hep beraberdik. Çok neĢeliydi. 

Kadehini alarak ayağa kalktı ve millete hitabetti: 

“ArkadaĢlar, bu rakıyı vaktiyle padiĢahlar da içerdi. Onlar da her türlü eğlenceyi 

yapardı. Yalnız aramızdaki fark, onlar saraylarının dört duvarı arasında gizlenip 

müraice içerlerdi. Ben ise aziz milletimin huzurunda yapıyorum ve Ģerefimle 

içiyorum.” 

Bu sözlerin sebep olduğu çılgınlık derecesindeki sevgi tezahüratını hiçbir zaman 

unutamam.”
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 H. Turgut (Der.), Kılıç Ali‟nin Anıları, Ġstanbul, 2012, s. 49. Mustafa Kemal Atatürk‟ün bu konuĢması 

bir baĢka metinde Ģu Ģekilde aktarılmaktadır: 

“Eskiden bunun bin mislini, mezbelelerinde gizli gizli içerek her türlü fesatlıklar yapan 

ikiyüzlü sahtekârlar vardı. Ben o sahtekârlardan değilim. Milletimin yükseliĢi Ģerefine 

içiyorum.” 

Bkz. “Yeni Harfler Hakkında Sarayburnu‟nda Halka Nutuk - (8/9 Ağustos 1928)”, Atatürk‟ün Bütün 

Eserleri (1927 - 1929), C. 22, Ġstanbul, 2007, s. 157. 

 



1 
 

GĠRĠġ 

Tarihi kimlerin yazdığı baĢlı baĢına tartıĢma konusu olmakla birlikte, tarihi 

yazanların neyin tarihini yazdığı tartıĢmadan azadedir: Yazılan tarih, savaĢların, 

ölümlerin ve savaĢlardan ve ölümlerden devĢirilen zaferlerin tarihidir. Oysaki savaĢlar, 

ölümler ve savaĢlardan ve ölümlerden devĢirilen zaferler sıradan insanların 

sıradanlıklarıyla var olmaya çalıĢtıkları yaĢamlardan çalınmıĢtır.
2
  

Her hangi bir biçime veya bileĢene indirgemeden eğlence, sıradan insanların 

sıradanlıklarıyla var oldukları ve insanların sıradanlıklarının takip edilebileceği bir 

uzamdır. Eğlencenin, Türkiye‟deki egemen ve dönemsel olarak egemenliğini hissetiren 

konuların gölgesinde kalmakla birlikte hem tarihsel hem de güncel bir konu baĢlığı 

olduğu iddia edilebilir. Eğlence, Cumhuriyet Türkiyesi‟nin her döneminde, aleni ya da 

örtük, birçok konuya doğrudan ya da dolaylı olarak temas etmektedir; açıktan ya da 

gizli olarak birçok konuyu doğrudan kesmektedir.  

Öyle ki 2018 yılının bahar ve yaz aylarında Türkiye‟de meydana gelen bir dizi 

olayın, örnekleri çalıĢmanın ilerleyen kısımlarında detaylandırılacak, „kadim‟ ama aynı 

zamanda da „güncel‟ söylemlerle ve anlatılarla açıklanmaya çalıĢılması bağlama iliĢkin 

en güncel örneklerdir. Örnekler, eğlencenin ve eğlenceye temas eden türev edimlerin, 

siyasal iktidar tarafından nasıl ele alındığının, nasıl değerlendirildiğinin ve siyasal 

iktidarın ilgili edimlere karĢı ne tür siyasalar uyguladığının genel bir görünümünü 

sunmaktadır.  

                                                           
2
 Dünya ve Türkiye tarih yazımında örnekleri giderek artan mikro-tarih çalıĢmalarına iliĢkin Geç Osmanlı 

Dönemi‟nde fuhuĢ ve siyasal iktidar arasındaki iliĢkiyi çözümleyen Cem Doğan‟ın toparlayıcı görüĢleri 

için bkz. C. Doğan, Osmanlı‟da Cinselliğin Saklı Kıyısı: II. Abdülhamid Dönemi ve Sonrası 

Ġstanbul‟da FuhuĢ, Frengi ve Ġktidar (1878 - 1922), Ġstanbul, 2019, s. 33 - 54. 
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23 Mayıs 2018 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Millet Bahçeleri 

projesini „müjdeleyen‟ CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye iliĢkin Ģunları 

dile getirmektedir:  

“ġimdi yeni bir adım atacağız. […] Bazı illerimizde Millet Bahçeleri kuracağız. Örneğin, 

Konya‟da mesela Konya stadı vardı. […] Yeni stat yaptığımız için, o stadın yerine, biz 

orada bir Millet Bahçesi… Aynı Ģekilde EskiĢehir… EskiĢehir‟in eski stadı, o eski stadın 

olduğu yere biz Ģimdi bir Millet Bahçesi kuracağız. Aynı Ģekilde Ġstanbul. En büyük müjde 

bu. […] ĠnĢallah havalimanının olduğu yere biz Millet Bahçesi yapacağız. […] Mevcut 

Atatürk Havalimanı‟nda da, inĢallah, orayı da dev bir Millet Bahçesi haline getirmek 

suretiyle artık Ģehrin merkezinde, istiyoruz ki böyle bir Millet Bahçesi olsun. […] 

Ġngiltere‟nin Ģöyle bahçeleri var, bilmem Ģuranın Ģöyle bahçeleri var. E bizimde var 

diyeceğiz. […] Aynı Ģekilde Ankara‟da… Eski statların, Ģimdi yeni statlara dönüĢmesiyle 

birlikte elimizdeki o büyük alanları buna dönüĢtüreceğiz. Bunun yanında Gaziantep‟e stat 

yaptık, eski stadı Ģimdi bu noktada bir Millet Bahçesi haline dönüĢtürelim. Yani birçok Ģu 

anda yapılmıĢ olan statları, onların eski statlarını buna dönüĢtürelim diyoruz. Ve buralar 

artık yemyeĢil, halkımızın gidip geleceği yerler olsun. Mesela Ġstanbul‟da yine ilginç olan 

yerlerden bir tanesi de, Maslak‟ta bir alan vardı, yani dev bir alan. Orasını da yine buna 

çevirme; bir dönüĢüm yaparak orasını da bir Millet Bahçesi yapalım diyoruz. Yani halkım 

bu tür yerlere gitsin gelsin, çocuklarıyla beraber oralarda yesin içsin, yuvarlansın. Bunlara 

ihtiyaç var. Hep beton, beton… ”
3
 

Demeci takip eden günlerde Millet Bahçesi projesi somutlaĢtırılmaya 

baĢlanmıĢtır. Niceliğin ön plana çıkartıldığı 25 Mayıs 2018
4
 ve 8 Haziran 2018

5
 tarihli 

haberlerde, Ġstanbul‟daki Millet Bahçesi, New York‟taki Central Park ile 

kıyaslanmaktadır. 17 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen Yenikapı Mitingi‟nde ise 

Millet Bahçeleri‟nin detaylarını sunan bir animasyon gösterilmiĢtir.
6
  

7 Haziran 2018 tarihinde, Hatay‟da halka hitap eden CumhurbaĢkanı Recep 

Tayyip Erdoğan konuĢmasında yine Millet Bahçeleri‟ne değinmiĢ ve Millet 

                                                           
3
 “CumhurbaĢkanı Erdoğan Millet Bahçesi projelerini ilk kez TRT Haber‟de açıkladı”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=0MoFBkkxaFU>, 05. 05. 2019. Kayıt metin içine aktarılırken 

tarafımdan kısaltılmıĢtır. 
4
 25 Mayıs 2018 tarihli bir haberde, Atatürk Havalimanı yerine kurulacak Millet Bahçesi‟nin Central 

Park‟tan üç buçuk kat büyük olacağı belirtilmektedir. Bkz. “Millet Bahçesi Central Park‟ın 3.5 katı 

büyüklüğünde olacak”, <http://www.kokpit.aero/millet-bahcesi-11-bin-700-donum>, 05. 05. 2019.   
5
 8 Haziran 2018 tarihli bir haberde ise, Atatürk Havalimanı yerine kurulacak Millet Bahçesi‟nin Central 

Park‟tan dört kat büyük olacağı belirtilmektedir. Bkz. “CumhurbaĢkanı Erdoğan: Millet Bahçesi, Central 

Park‟ın 4 katı büyüklüğünde olacak”, <https://www.cnnturk.com/video/turkiye/cumhurbaskani-

erdogan-millet-bahcesi-central-parkin-4-kati-buyuklugunde-olacak>, 05. 05. 2019. 
6
 Sunum için bkz. “CumhurbaĢkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde Millet Bahçesi proje animasyonunu 

izletti”,<https://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/cumhurbaskani-erdogan-yenikapi-mitinginde-

millet-bahcesi-proje-animasyonunu-izletti>, 05. 05. 2019. 
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Bahçeleri‟ne dair, ilgili dönemde tartıĢmalara neden olan meĢhur ifadesini dile 

getirmiĢtir: 

“Millet Bahçeleri‟nden birini de Hatay‟a kazandırıyoruz. Yani, eski stadyumu, ne 

yapacağız? Millet Bahçesi! Anneler, alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza 

gideceksiniz Millet Bahçesi‟ne, orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız.. […] 

Ġngiliz‟in Hyde Parkı varsa, Amerikalı‟nın Central Parkı varsa bizimde Millet Bahçemiz 

var.”
7
       

Kurulan dil ve peyder pey dolaĢıma sokulan görseller düĢünüldüğünde oldukça 

iddialı bir proje olduğu anlaĢılan Millet Bahçesi projesi, 2018 yılında yapılan 

CumhurbaĢkanlığı seçim sürecine damga vurmakla birlikte yine aynı dönem içinde 

„müjdelenen‟ bir baĢka iddialı projenin gölgesinde kalacaktır. Nitekim, 7 Haziran 2018 

tarihinde Hatay mitingindeki konuĢmanın devamında, Millet Bahçeleri‟ni gölgede 

bırakacak yeni bir proje olan Millet Kıraathaneleri
8
, Ģu sözlerle „müjdelenmiĢtir‟: 

“[…] ĠnĢallah yeni bir adım, […] Millet Kıraathaneleri kuracağız. ġimdi bunu tabi Bay 

Ġnce [ilgili dönemde gerçekleĢtirilen CumhurbaĢkanlığı seçimindeki bir diğer 

CumhurbaĢkanı adayı Muharrem Ġnce kastedilerek] yanlıĢ anlayabilir. Millet Kıraathanesi 

denilince iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. […] Öyle değil. Burası tamamen 

kitaplarla dayalı döĢeli ve içeride […] keki, çayı, kahvesi olacak. Gençlerimiz yaĢlılarımız 

gelecek. Hem kitabını alıp okuyacak hem de o arada kekini alacak, çayını kahvesini alacak; 

ücretsiz, ücretsiz! Yani buralar adeta, hayata ne katacak? Ruh katacak ruh! […] Gençler! 

                                                           
7
 “CumhurbaĢkanı Erdoğan Hatay‟da KonuĢtu”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=Q3RqwzAd_5U>, 04. 05. 2019.  
8
 Millet Kıraathaneleri‟nin müjdelenmesini takip eden aylarda Türkiye‟nin farklı farklı yerlerinde açılan 

Millet Kıraathaneleri‟ne iliĢkin haberler, kıraathanelerin Millet Bahçeleri inĢasının önüne geçtiğinin 

göstergesidir. Örnekler için bkz. 14 Haziran 2018 tarihli bir haber Manisa‟da açılan Millet 

Kıraathanesi‟ne iliĢkin bilgiler vermektedir. Bkz. “Manisa‟da „Millet Kıraathanesi‟ Açıldı”, 

<https://tr.sputniknews.com/foto/201806141033859918-manisa-millet-kiraathane/>, 05. 05. 2019.  17 

Haziran 2018 tarihli bir haber Antalya‟nın Finike ilçesinde açılan Millet Kıraathanesi‟ne iliĢkin bilgiler 

vermektedir. Bkz. “Antalya‟da Deniz Manzaralı Millet Kıraathanesi Açıldı”, 

<https://tr.sputniknews.com/turkiye/201807131034270634-antalya-deniz-manzara-millet-

kiraathanesi/>, 05. 05. 2019. 19 Haziran 2018 tarihli bir haber ise ġanlıurfa‟da açılan Millet 

Kıraathanesi‟ne iliĢkin bilgiler aktarmaktadır. Bkz. “ġanlıurfa‟da Açılan Millet Kıraathanesine Yoğun 

Ġlgi”, <https://tr.sputniknews.com/yasam/201806191033923356-sanliurfa-millet-kiraathanesi-yogun-

ilgi/>, 05. 05. 2019. 2019 yılına gelindiğinde Millet Kıraathaneleri‟nin niceliksel artıĢının devam ettiği 

görülmektedir. 14 Mart 2019 tarihli bir haber Ġstanbul‟daki en büyük Millet Kıraathanesi olarak sunulan 

BaĢakĢehir Millet Kıraathanesi‟nin açılıĢına iliĢkindir. Bkz. “Ġstanbul‟un En Büyüğü Olan BaĢakĢehir 

Millet Kıraathanesi Açıldı!”, <https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomide-bugun/istanbulun-en-

buyugu-olan-basaksehir-millet-kiraathanesi-acildi>, 05. 05. 2019. 20 Mart 2019 tarihli bir baĢka 

haberde ise Samsun‟un Bafra ilçesinde açılıĢı yapılan Millet Kıraathanesi‟ne iliĢkin bilgiler 

sunulmaktadır. Bkz. “Bafra‟da Millet Kıraathanesi Açıldı”, <https://www.haberturk.com/samsun-

haberleri/67723780-bafrada-millet-kiraathanesi-acildi>, 05. 05. 2019.   
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Oralar sizin en önemli uğrak yeri olacak. Tamam. Birinci derece buralar sizin için. Kızlar 

buralar birinci derecede sizin için […] 24 saat buralar açık olacak.”
9
     

Millet Bahçeleri‟ne odaklanan haberlere benzer Ģekilde, Millet 

Kıraathaneleri‟nin açılacağının ilanı sonrasındaki haberler de kıraathanelerin dile 

getirilen güdüler dâhilinde nasıl örgütleneceği merkezlidir.
10

 Haberlerde, “kitap 

kültürünü yaygınlaĢtırmak ve okumayı teĢvik etmek amacıyla 2016 yılında”
11

 açıldığı 

belirtilen Merkezefendi ve Seyyidnizam Millet Kıraathaneleri‟nin, Millet Kıraathaneleri 

projesine biçimsel örnek olacakları vurgulanmaktadır.  

Millet Kıraathaneleri‟nin nerelerde ve nasıl açılacağı ve örgütleneceği haricinde, 

haberlerde inatla ve ısrarla vurgulanan bir baĢka nokta ise, kıraathanelerin kitap 

okumayı teĢvik etme, yaygınlaĢtırma amacı taĢıdığı ve kıraathane bünyesinde 

kütüphaneler kurulup bilimsel faaliyetler için teknik alt yapı hizmetlerinin 

sunulduğudur. Bu doğrultuda da, çok eleĢtirilen, bedava olarak ikram edilecek 

yiyeceklerin ve içeceklerin kitap okuyanların ve(ya) ders çalıĢanların hakkı olduğu 

oldukça güçlü bir biçimde ima edilmektedir.   

 20 Haziran 2018 tarihli Sözcü gazetesinde Seda Önceler imzalı bir haber, Millet 

Kıraathaneleri‟ne örnek olarak gösterilen kıraathanelere yapılan bir gezi 

değerlendirmesidir. Yazının ilk olarak aktardığı, Millet Kıraathaneleri projesinin aslında 

yeni bir proje olmadığıdır! Merkezefendi Kıraathanesi ilk haliyle Merkezefendi ġehir 

Kütüphanesi‟dir. Millet Kıraathaneleri projesinin gündeme gelmesi sonrasında ise ilgili 

kütüphane Merkezefendi Millet Kıraathanesi‟ne dönüĢtürülmüĢtür.  

                                                           
9
 “CumhurbaĢkanı Erdoğan Hatay‟da KonuĢtu”, 04. 05. 2019. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana 

aittir. 
10

 13 Haziran 2018 tarihli Sabah gazetesinde fotoğraflarla desteklenen bir haber, Millet Kıraathaneleri‟nin 

nasıl örgütleneceğine dair detaylı bilgiler aktarmaktadır. Bkz. “ĠĢte Erdoğan‟ın Kıraathane Modeli”, 

<https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/iste-erdoganin-kiraathane-modeli>,  04. 05. 2019. 
11

 “ĠĢte Erdoğan‟ın Kıraathane Modeli”, <https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/06/13/iste-

erdoganin-kiraathane-modeli?paging=3>, 04. 05. 2019. 
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Seda Önceler‟in izlenimleri, kıraathanelere iliĢkin önceki sayfalarda aktarılan 

beklentilerin karĢılandığını gözler önüne sermektedir: Kıraathane, yedi gün yirmi dört 

saat açıktır; kütüphane rafları kitaplarla doludur; internet ve teknik alt yapı hizmetleri 

yeterli düzeydedir; belli sayfaya kadar fotokopi çektirmenin serbest olması yanı sıra 

sıklıkla dile getirildiği üzere çay, kahve ve kek gibi yiyecekler ve içecekler de ücretsiz 

olarak sunulmaktadır. Seda Önceler, hem kıraathaneye girebilme hem de kütüphaneden 

yararlanma için sıra almanın oldukça meĢakkatli olduğunu belirterek, bu durumu 

kıraathaneye yönelik yoğun ilgiye bağlamaktadır. Yazarın gözlemlerine göre 

kıraathanede ders çalıĢanların büyük bir çoğunluğunu üniversite veya meslek 

sınavlarına hazırlanan gençler oluĢturmaktadır. Bu nedenle oldukça zengin bir 

koleksiyona sahip kütüphanedeki eserler okunmamakta, kıraathanelerde bulunanların, 

daha çok -ki yazar burada yüzde 90 gibi bir oran belirtmektedir- ders çalıĢmak ve 

sınavlara hazırlanmak için oraları mesken tuttuğu anlaĢılmaktadır. Seda Önceler‟in 

dikkatini çeken bir baĢka nokta ise, kıraathanede düzen sağlayan çalıĢanlar ve güvenlik 

görevlileridir. Görevlilerin zaman zaman kütüphane içinde dahi dolaĢtıklarını belirten 

Seda Önceler, nezaketi elden bırakmayan görevlilerin yeri geldiğinde uyarı yapmaktan 

çekinmediğini dile getirmektedir.
12

 

                                                           
12

 Ardıl iki paragraflardaki bilgiler Seda Önceler imzalı haberden özetlenmiĢtir. Detaylar için bkz. S. 

Önceler, “Sözcü „Örnek Millet Kıraathanesi‟ni Gezdi”, 

<https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/sozcu-ornek-millet-kiraathanesini-gezdi-2476142/> 05. 05. 

2019. 2018‟in Kasım‟ında Can Semercioğlu imzalı bir baĢka Millet Kıraathanesi değerlendirme yazısı da, 

Seda Önceler‟in Ģahit olduklarıyla paralellik göstermektedir. Üsküdar‟da Nevmekan Sahil adlı Millet 

Kıraathanesi olarak düzenlenmiĢ mekâna -mekânın adının doğrudan kıraathane ibaresi taĢımaması, 

Üsküdar Belediyesi‟nin millet kıraathanesi projesine benzer bir proje sürdürmesindedir- iliĢkin 

gözlemlerinde Can Semercioğlu, kıraathanedeki gençlerin salt muhafazakâr kimliğe sahip gençler 

olmadığını, her cenahtan gençlerin bulunduğunu ancak yine de ağırlığın muhafazakâr cenah mensubu 

gençler tarafından oluĢturulduğunu belirtmektedir. Yazar, kıraathanede halk kütüphaneleriyle 

kıyaslanmayacak ölçüde oldukça geliĢkin bir kütüphane ve ders çalıĢma alanları -ki bu alanların yine aĢırı 

talep kaynaklı yetersizliğini de belirtmektedir- olduğunu ayrıca vurgularken, gençlerin çoğunun kitap 

okumak için değil de ders çalıĢmak için mekânı mesken tuttuğunu aktarmaktadır. Kitap okuyanlara ve(ya) 

ders çalıĢanlara çay, kahve ve kek gibi içeceklerin ve yiyeceklerin ise yine beklenildiği üzere bedava 

verildiğini özellikle belirtmektedir. Öyle ki yazar, ilgili kıraathanenin ve benzerlerinin kısa bir süre 

sonrasında freelancer çalıĢanlar için ideal çalıĢma mekânlarına evrilme olasığının yabana atılmaması 

gerektiğini ifade etmektedir. Bkz. C. Semercioğlu, “Millet Kıraathanesi‟nde Ġki Saat: Kütüphane 

Görünümlü Dershane”, <http://www.diken.com.tr/millet-kiraathanesinde-iki-saat-kutuphane-

gorunumlu-dershane/>, 05. 05. 2019.  Benzer temaları aktaran bir baĢka yazı ise yine 2018‟in 

Kasım‟ında Ertuğrul Özkök tarafından yazılmıĢtır. Bkz. E. Özkök, “Ġlk Millet Kıraathanesi Çay ve Kek 
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2018 yılı yazına damgasını vuran son olay ise 2018 yılınında Kurban Bayramı 

tatilinin dokuz güne çıkartılması sonrası yaĢanan tartıĢmalardır. Tatil ilan sonrasında 

ulusal medyada dolaĢıma giren haberler, yurttaĢların uzunca bir tatile çıkıp 

eğlenecekleri beklentisini yansıtmaktadır.
13

 Uzunca tatil dönemi ve hemen sonrası 

yürütülen tartıĢmalarda ise tatilin ele alınıĢı -trafik yoğunluğu
14

 ve kazaları gibi egemen 

anlatılar harici
15

- tatilin gerçekte bir tür ekonomik krizin yansıtıcısı olup olmadığı 

temellidir.
*
 Nitekim aynı dönemde Türkiye‟deki piyasalarda yaĢanan çalkantılar, uzunca 

tatil ile ekonomiyi bir birinden ayrılamaz biçimde ortak bir sorun etrafında 

birleĢtirmiĢtir. 

EkĢi Sözlük‟te “2018 Ekonomik Krizi”
16

 baĢlığı altındaki girdilerde 2018 yılının 

Kurban Bayramı‟na yoğunlaĢıldığında, tatil ile ekonomik krizi ortak kesen sorunun 

                                                                                                                                                                          
standartları”, <http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/ilk-millet-kiraathanesi-cay-ve-

kek-standartlari-41014463>, 05. 05. 2019.  
13

 “Kurban Bayramı‟nda 1.5 milyon kiĢinin tatile gitmesi bekleniyor”, 

<https://www.ntv.com.tr/seyahat/kurban-bayraminda-1-5-milyon-kisinin-tatile-gitmesi-

bekleniyor,pINqFIUyX0S-gX6H6cR1kQ?_ref=infinite>, 05. 05. 2019. Ayrıca açıklama bayram 

tatiline iliĢkin bilgileri detaylandırmaktadır: 

“Konuya iliĢkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Kurban Bayramı‟nda 9 gün gibi uzun bir tatil olacağını 

ifade ederek, „tatil süresinin uzun olması ve önceden belli olması vatandaĢlarımızın tatil 

planlarını ve rezervasyonlarını daha önceden planı bir Ģekilde yapmalarına vesile oldu. Üye 

acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu yıl Kurban Bayramı‟nda yurt içinde özellikle 

sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuĢ durumda. Son dakikaya kalan 

misafirlerimiz pansiyonlarda bile yer bulamayabilirler‟ Ģekilde konuĢtu. Seyahat 

acentalarının çok yoğun talep aldığını aktaran Bağlıkaya, Ģunları kaydetti: […] Kurban 

Bayramı‟nda yurt içinde en çok Ege ve Akdeniz baĢta olmak üzere sahil bandında yer alan 

Side, Alanya, Manavgat, Belek, Kemer, Fethiye, ÇeĢme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris, 

KuĢadası, Didim gibi sahil destinasyonlarına ciddi talep var. Yine Kapadokya, EskiĢehir, 

Kuzey Ege ve Karadeniz destinasyonlarına yönelik kültür turları ve Kıbrıs turlarında 

geçtiğimiz yıla göre yüzde 35-40 civarında bir artıĢ gözlemliyoruz.‟ Bağlıkaya, yurt dıĢı 

turlarında ise 5 gecelik programlarda Orta Avrupa baĢkentleri, Ġspanya, Ġtalya ve Fransa 

gibi tğüm lokasyonlara talebin mevcut olduğunu belirterek, uzak rota tercihlerinde ise 7 

gecelik Uzak Doğu, Vietnam gemi turları gibi rotaların tercih edildiğini, bayramda Yunan 

adaları turlarının da ilgi gören yerler arasında bulunduğunu belirtti.” 

Bkz. “Kurban Bayramı‟nda 1.5 milyon kiĢinin tatile gitmesi bekleniyor”, 05. 05. 2019. Vurgular orijinal 

metindedir. 
14

 “Edremit Körfezinde 3 kilometrelik bayram trafiği”, 

<https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808171034812096-edremit-korfezi-bayram-trafigi/>, 05. 05. 

2019. 
15

 “Bayram tatilinin 9 günlük bilançosu belli oldu: 142 kiĢi yaĢamını yitirdi, 859 kiĢi yaralandı”, 

<https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808261034900881-bayram-tatili-9gunluk-bilancosu-belli-

oldu-142olu-859yarali/>, 05. 05. 2019. 
*
 Bizatihi Kurban Bayramı‟nı -ve kurban ritüelini, ilgili ritüelden bayram, bayramdan ise tatil „türetmeyi‟- 

merkeze alan tartıĢmalar, tez çalıĢmasının sınırları içinde olmadığından aktarılmayacaktır. 
16

 “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/2018-ekonomik-krizi--4628432>, 05. 05. 2019. 
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eğlence olduğu görülmektedir. Girdilerde dikkat çeken nokta, eğlencenin tatil ile 

ekonomik krize iliĢkin söylemler denklemine dahil edilmesi sonrasında denklemin 

eğlence aleyine bozulduğu; söylemlere eğlence „bulaĢtığı‟ andan itibaren eğlencenin, 

söylemlerin ağırlık merkezine oturduğudur. Özellikle toplumsal çalkantı ve kriz 

dönemlerinde eğlence, gündelik hayat akıĢındaki normal bir edimden anormal bir edime 

ve oradan da lüks tüketimin ve israfın yegâne kaynağı olmaya kadar geniĢ bir bağlamda 

değerlendirilmektedir.
17

  

2018 yılının yaz aylarında birbirini takip eden bu üç olayın bir arada 

değerlendirilmesi eğlence merkez alınarak inĢa edilen söylemlerin ve anlatıların 

çözümlenmesi için verimli bir zemin sunmaktadır. Bu doğrultuda en son örnekten -2018 

yılının Kurban Bayramı‟na bağlaĢık uzunca tatil döneminden- baĢlamak gerekirse 

görülen, eğlencenin tatili ikincileĢtirdiğidir. Tatil yapmanın ya da tatile 

çıkmanın/gitmenin eğlence olup olmadığından azade, bağlam dâhilinde insanların 

tatilleri eğlenceye, tatil beldeleri eğlence beldelerine ve tatilleri için yaptıkları 

harcamalar da eğlenceleri için yaptıkları harcamalara indirgenmektedir. Yapılan 

harcamalar ise, gerçekte aĢırı olmasa bile, aĢırıymıĢçasına sunulmaktadır. Ekonomik 

kriz ile bunun bir ekonomik kriz olup olmadığına iliĢkin yürütülen tartıĢmalarda, 

ekonomik kriz yokmuĢçasına kendilerini eğlenceye kaptıran yurttaĢların aslında 

ekonomik krizin varlığının ispatı olduğuna dair ince tespitleri
18

, dokuz günlük tatilde, 

                                                           
17

  2018‟in Ağustos ayında Türk Lirası‟nın döviz karĢısında değer yitirmesi sonrası dünyanın önde gelen 

markalarının ürünlerinin Türkiye‟de ucuzlaması sonucu yapılan yurtdıĢı haberlerde, Türkiye‟nin lüks 

tüketim için ucuz bir ülke olduğu belirtilirken, Türkiye‟de yapılan haberlerde ise bu durum israf olarak 

değerlendirilmiĢtir. Yabancı basında çıkan haberler için bkz. “For a Lucky Few, Luxury Is Suddenly a 

Lot Cheaper in Turkey”, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-12/for-a-lucky-few-

luxury-is-suddenly-a-lot-cheaper-in-turkey>, 05. 05. 2019. “Arap ve Çinli turistlerin akını” sür 

manĢetiyle ulusal basında çıkan bir haberde ise vurgulanan, Arap ülkelerinden gelen turistlerin ilgili 

markaların ürünlerini çok ucuza alırken, Türklerin ürünleri almak bir yana ürünlerin satıldığı mağazalara 

girip dolaĢamadıklarını vurgulamaktadır. Bkz. “Lükste „kur‟ kuyruğu: Arap ve Çinli turistler akın etti”, 

<https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/lukste-kur-kuyrugu-arap-ve-cinli-turistler-akin-etti-

942815>, 05. 06. 2019.  
18

 EkĢi Sözlük‟te, “2018 Ekonomik Krizi” baĢlığı altında „ikisidebir‟ takma isimli yazarın yurttaĢların 

değiĢen tatil algılarının tam da krizi yansıtır mahiyette olduğuna dair savları, yürütülen tartıĢmalar içinde 

en özgün olanlardandır: “Yurtiçi tatil beldelerinin bu denli dolu olması kriz belirtisidir. […] Halk krize 

karĢı önlem alması gerektiğini kavradı fakat yıkıcılığını tam olarak kestiremiyor. Tatilini ertelemiyor ama 
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tatile iliĢkin ulusal ve yerel basında çıkan haberleri iornik bir dille paylaĢan girdiler
19

, 

tatilcilerin boĢalttığı büyükĢehirlere iliĢkin anlatılar
20

 takip etmektedir. Öyle ki tatil 

merkezlerinin uzunca bayram tatili sonrasında dahi dolu olmasına yönelik „eleĢtiriler‟
21

, 

bayram tatil dönemine içkin sorunlar olarak değerlendirilmektedir.    

Özellikle büyük toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde insanlar ilk olarak 

eğlenceyi gözden çıkartmakta, eğlenceden tasarruf etmektedir.
22

 Öyle ki eğlence, lüks 

alıĢveriĢ, vasıta ve/veya emlak alımı gibi kriz dönemlerinde insanların feargat ettikleri 

büyük masraf kalemleri içinde sayılmaktadır.
23

 Eğlence söz konusu olduğu zaman 

karĢılaĢılan bu indirgemeci tavır, biçimi ne olursa olsun ve hangi Ģart ve koĢullar altında 

gerçekleĢtirilirse gerçekleĢtirilsin, eğlencenin sahip olduğu olumsuz anlamın 

göstergesidir.  

Gerçekte eğlenceyi büyük masraf kalemleri arasında değerlendirerek eğlencenin 

olumsuzluğunu besleyen bu tavır, eğlenceyi ironik bir biçimde insanların hayatlarına, 

hatta ve hatta gündelik hayatlarına, doğrudan temas eden temel edimler içinde 

                                                                                                                                                                          
niteliğini düĢürüyor yurtdıĢı tatil yerine ege Akdeniz lokasyonunda takılıyor dolaısıyla alıĢıldık müdavimi 

ile birlikte yurtiçi tatil beldeleri kalabalıklaĢıyor.” Bkz. “2018 Ekonomik Krizi”, 

<https://eksisozluk.com/entry/80455915>, 05. 05. 2019.  
19

 EkĢi Sözlük‟te “2018 Ekonomik Krizi” „baĢlığı altında „fortunateller 657‟ takma isimli yazar ilgili 

haberlere dair linkleri “ekonomi çok iyi…” ifadesiyle paylaĢmıĢtır. Bkz. “2018 Ekonomik Krizi, 

<https://eksisozluk.com/entry/80454364>, 05. 05. 2019.   
20

 EkĢi Sözlük‟te “2018 Ekonomik Krizi” „baĢlığı altında „frkdedimanlamasanda‟ takma isimli yazar 

tatilden boĢalan Ġstanbul‟u ekonomik krizin olmadığının göstergesi olarak okumaktadır: “Hiç boĢa masal 

anlatmayın yok öyle bir Ģey. Gözlemlerime dayanarak söylüyorum; fukaraya zaten her gün, her ay, her 

sene kriz var. Diğer anlatıların tamamı ya muhalif kılkuruk kesimin saçmalamaları, ya da yaptığı ticarette 

sadece kendini düĢünüp, para sadece kendisinde olsun diperleri ölsün zihniyetine sahip […] Ödemelerini 

zamanında yapmamaları için kullandıkları bahane. Ġstanbul‟da adam kalmadı lan. Herkes ne meraklıymıĢ 

tatile!” Bkz. “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/80455132>, 05. 05. 2019.  
21

 EkĢi Sözlük‟te “2018 Ekonomik Krizi” baĢlığı altında „mac saatiyle sut saati arasındaki fark‟ takma 

isimli yazarın yorumu Ģu Ģekildedir: “Olmayan krizdir […] koyayım. Bir haftadır bayram sonrasına 

Marmaris‟te tatil planı yapmaya çalıĢıyorum. bildiğin yer yok. Bayram sonrası diyorum bayram tatilinde 

değil.“ Bkz. “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/80454270>, 05. 05. 2019. Aynı 

takma isimli yazarın konuya dair takip eden bir baĢka girdisi ise Ģu Ģekildedir: “KıĢı düĢünmeyen ağustos 

böceklerinin instagramdan Sakız Adası paylaĢımlarının baĢlamasıyla olmadığına kanaat getirdiğim 

krizdir.” Bkz. “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/80487072>, 05. 05. 2019. 
22

 2018 yılının Ağustos ayında Türkiye‟deki ekonomik krizde insanların ilk olarak eğlencelerinden 

feragat ettiklerini, eğlence sektörü içinde olan birisinin gözüyle değerlendiren bir yazı için bkz. “2018 

Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/80136196>, 05. 05. 2019. 
23

 Bağlama dair bir örnek için bkz. “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/80204289>, 

05. 05. 2019. Ayrıca bkz. “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/80851453>, 05. 05. 

2019; “2018 Ekonomik Krizi”, <https://eksisozluk.com/entry/81068596>, 05. 05. 2019. 
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konumlandırmaktadır: Bir ihtiyaç olarak ev alma, özü itibariyle barınma sorununa 

bulunan bir çözümdür; bir ihtiyaç olarak vasıta sahibi olma, ulaĢım sorununa bulunan 

bir çözümdür; lüks tüketim ise, her Ģeyden öte lüksün tanımlanmasına, sonrasında ise 

lüks olarak tanımlananın öncelikli bir ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesine ihtiyaç 

duymaktadır, ve pekala da lüks olarak görülen, öncelikli bir ihtiyaca denk düĢebilir.   

Ayrıca toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde insanlar eğlenceyi toplumsal 

yaĢamda ve gündelik hayatta deneyimledikleri olumsuz deneyimlerden uzaklaĢtırmak 

için birer araç olarak da kullanmaktadır. Tavır, eğlence söz konusu olduğunda 

insanların, oldukça bilinçli ve akılcı davrandığının göstergesidir. Ġnsanlar eğlenceyi 

deneyimledikleri sorunlar karĢısında bir tür direnç noktası olarak okumaktadır. Öyle ki 

eğlence, insanların toplumsal yaĢamın ve gündelik hayatın gerçeklerinden 

uzaklaĢmalarına imkân tanıyan, neredeyse bir tür „sınırsızlıklar‟ uzamıdır.   

Bu noktada vurgulanması gereken, eğlence uzamının „neredeyse‟ sınırsızlıklar 

uzamı olmasıdır. DüĢülen küçük Ģerh, eğlencenin bütün mahiyetine etki etmektedir. 

Nitekim, önceki sayfalarda aktarılan diğer örneklerin, salt eğlence mekânı olarak 

egemen bir kabulün söz konusu olduğu bahçe-kıraathane gibi mekânların, davet ettikleri 

bir tarafa ama kesin bir dille reddettiği, eğlencenin kendisidir. „Bahçe‟, bizatihi 

düzenlenmiĢ bir mekândır; sıfatı millette ait olandır. Soyut bir topluluğa atıf yapan 

kavram, milletin bir parçası olanlar ya da kabul edilenler ile milletin bir parçası 

olmayanlar ya da kabul edilmeyenler arasında kesif bir ayrıma yaslanmaktadır. Milletin 

bir parçası olmayan, milletin bir parçası kabul edilmeyenler, bahçede yoktur. Milletin 

bir parçası olan, milletin bir parçası olarak kabul edilenlerin ise yerleri „ayrılmıĢ‟ 

olmakla birlikte Ģerhlidir; bahçeye kimlerle, nasıl ve ne Ģekilde gelecekleri, bahçede 

nasıl davranacakları daha ilk andan itibaren açıktan ve aleni bir Ģekilde tespit edilmiĢtir. 
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Benzer bir tutum, bir diğer örnek olan kıraathaneler özelinde takip edilebilir. 

Kıraathane, bizatihi „millet‟indir. Yine benzer biçimde, milletin bir parçası 

olmayanların, milletin bir parçası olarak kabul edilmeyenlerin kıraathanede yeri yoktur. 

„Kıraathane‟ye girme hakkı, milletin bir parçası olanlara ya da milletin bir parçası 

olarak kabul edilenlere tanınmıĢken, bu kıraathanelerdeki „imkânlardan‟ yararlanmak 

katı kurallara bağlanmıĢtır; kıraathane ortamına uygun bir biçimde gelmek, orada 

sessizce ders çalıĢmak, teknik imkânlardan derslerin çizdiği sınırlar çerçevesinde 

yararlanmak ve tüm bu „adap kurallarına‟ uyulmadığı zaman ise kıraathanelerdeki 

görevlilerin „uyarılarına‟ maruz kalmayı kabul etmek. Nihayetinde kıraathanenin 

kapsadığı herĢeye kıyasla dıĢladığı tek Ģey yine eğlencedir
24

; üstüne üstlük dıĢlama 

yegâne „zaman öldürme‟ mekânı olarak bilinen mekânda gerçekleĢtirilmektedir.
25

       

                                                           
24

 Merkezefendi Millet Kıraathanesi‟ni ziyaret eden ve değerlendirmede bulunan Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

Ali ErbaĢ‟ın açıklamaları bağlama dair en ilginç örnektir. “Biz istiyoruz ki her semtimizde bir millet 

kıraathanesi olsun” temennisinde bulunan Ali ErbaĢ, ziyaret esasında Ģunları dile getirmiĢtir: 

“[Ramazan Bayramı‟nın üçüncü günü kastedilerek] Gördüğümüz manzara karĢısında çok 

memnun, mutlu olduk. 121 kiĢilik okuma salonunun 117‟si dolu. Sadece 4 koltuk boĢ. Bu 

da bayram günü demeyip kıraathaneyi anlamına uygun bir Ģekilde değerlendirmek isteyen 

gençleri görmek hakikaten bizi çok mutlu etti. […] Kıraathane, bizim medeniyetimizin en 

önemli unsurlarından, müesseselerindendir. Müessese diyorum çünkü, kuruluĢ amacı birkaç 

asır önce her mahallede insanlar okuma gerçekleĢtirebileceği bir mekan bulsun. Dolayısıyla 

kıraathaneler böyle kurulmuĢ, bugün modern anlamda burada millet kıraathanesinde 

gördüğümüzde demek ki her mahallede, en azından her ilçemizde böyle bir kıraathanelerin 

yaygınlaĢtırılmasının çok faydalı olacağını düĢünüyorum. Çünkü biz millet olarak ne kadar 

çok okursak, o kadar çok medeni olur o kadar çok geliĢiriz. Hem maddi hem de manevi 

olarak geliĢiriz. „Oku, yaratan Rab‟binin adıyla oku.‟ ĠĢte burada bu emrin yerine 

getirilmesi için hazırlananbir mekândayız, kıraathanedeyiz. ĠnĢallah milletimiz bol bol okur 

ve milletimize okuyabileceği bu tür mekânları yetkililerimiz sağlarlar. Emeği geçen herkese 

Ģükranlarımı arz ediyorum.”  

Bkz. “Diyanet ĠĢleri BaĢkanı ErbaĢ Merkezefendi Millet Kıraathanesi‟ni Ziyaret Etti”, 

<https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/11689/diyanet-isleri-baskani-erbas-

merkezefendi-millet-kiraathanesini-ziyaret-etti>, 05. 05. 2019.    
25

 Özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda kahvehaneleri ve kahvehane kültürünü merkeze alan yoğun bir 

literatür bulunmaktadır. Bağlama iliĢkin birkaç temel çalıĢma için bkz. A. YaĢar (Der.), Osmanlı 

Kahvehaneleri: Mekân, SosyalleĢme, Ġktidar, Ġstanbul, 2009; S. Özpalabıyıklar (Der.), Tanede Saklı 

Keyif, Kahve, Ġstanbul, 2001; B. Evren, Eski Ġstanbul‟da Kahvehaneler, Ġstanbul: Milliyet Yayınları, 

1996; A. Çaksu, “Onsekizinci Yüzyıl Sonu Ġstanbul‟unda Yeniçeri Kahvehaneleri”, Osmanlı Laleleri, 

Osmanlı Kahveleri-Onsekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve BoĢ Vakit Eğlenceleri (Der. D. Sajdi), Çev. 

Aylin Onacak, Ġstanbul, 2014, s. 151 - 173; A. Mikhail, “Gönül Arzu Eder Ki: Toplumsal Cinsiyet, 

Kentsel Mekân ve Osmanlı Kahvehaneleri”, Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahveleri-Onsekizinci 

Yüzyılda Hayat Tarzı ve BoĢ Vakit Eğlenceleri (Der. D. Sajdi), Çev. Aylin Onacak, Ġstanbul, 2014, s. 

175 - 225; C. Kırlı, “Kahvehaneler ve Hafiyeler: 19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı‟da Sosyal Kontrol”, 

Toplum ve Bilim, S. 83, 2000, s. 58 - 79; Cengiz Kırlı, “Ġstanbul Büyük Bir Kahvehane”, Ġstanbul 

Dergisi, S. 47, 2003, s. 75 - 78.   
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Nihayetinde Türkiye‟de son dönem sıklıkla dile getirilen ve her daim buruk bir 

tebesümme neden olan bir ifade hatırlatılmalıdır: “VatandaĢı olmasak eğlenceli bir ülke 

aslında…”
26

 Kuvvetle muhtemel, üzerinde düĢünülerek bilinçli bir Ģekilde 

kurgulanmadan, dilden kendiliğinden dökülen oldukça sıradan bu ifadenin iĢaret ettiği 

eğlence ile yurttaĢlık arasındaki, varlığı verili kabul alınan, iliĢkidir. Ġfadenin ilk bakıĢta 

görülmeyen, ve görülmemesi için de sanki bilinçli bir çaba harcanan, yönü ise eğlence 

ile siyasal iktidar arasında kurulan bağdır.  

Aktarılan örnekler ele alınarak bir değerlendirme yapıldığında, bağın aslında 

negatif bir anlam taĢıdığı, bu doğrultuda da eğlence ile siyasal iktidar ve eğlence ile 

yurttaĢlık arasında kurulan iliĢkinin öncelikli olarak dıĢlayıcı olduğu söylenebilir. 

Ancak kurulan bağ daha ilk andan itibaren, negatif yönlü iliĢkiyi sürekli kılan, fasit bir 

döngü de yaratmaktadır. Oysaki siyasal iktidarın, doğrudan veya dolaylı olarak, eğlence 

uzamında konumlanması, eğlence „örgütlemesi‟, özünde eğlence olmasa da resmi ve 

kamusal ritüellerin bir kısmında (bu noktada kastedilen yas, anma törenleri gibi ritüeller 

değildir) eğlencenin bir biçimde yer alması ve düğün-sünnet töreni gibi kimi ritüelleri, 

hem ritüel hem de eğlence olarak okuması, inadı ve ısrarı dikkat çekicidir. 

Bu çerçevede eğlencenin etimolojik - filolojik arka planı, eğlence ile siyasal 

iktidar arasındaki çok yönlü iliĢkinin netleĢmesi, ama aynı zamanda da eğlenceye 

atfedilen -genelde olumsuz- anlamların takibi için verimli bir zemin sunmaktadır. Ġsmet 

Zeki Eyuboğlu‟nun Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü‟nde eğlence sözcüğünün, “durmak, 

kalmak, beklemek anlamına gelen eğ/eg”
27

 kökünden türetildiği belirtilmektedir. 

                                                           
26

 Bu ifadenin bir diğer kullanımı “YurttaĢı olmasak eğlenceli ülke aslında…” Ģeklindedir. Bir internet 

„üretimi‟ olan ifadenin ilk olarak kim(ler) tarafından üretildiği ve dolaĢıma sokulduğu tespit edilemedi. 

Ġfadenin kim(ler) tarafından dolaĢıma sokulduğu belli olmasa da, „üretiminin‟ gerçekleĢtiği dönem 2013 

yılı ve o yıla damgasını vuran „Gezi‟dir. Nitekim 2013 yılı sonrası için özellikle sanal ortamda bir 

araĢtırma yapıldığında ifadenin yoğun bir biçimde dolaĢımda olduğu görülecektir. Ġlgili ifadenin kullanım 

biçimleri içinde en dikkat çekeni, ifadeyi bir “atasözü” olarak tanımlayıp „tarihselleĢtiren‟ Can Dündar‟ın 

yorumudur. Bkz, C. Dündar, “Neydi o atasözü? VatandaĢı olmasak eğlenceli ülke aslında…”, 

<https://twitter.com/candundaradasi/status/494526222337343489>, 01.04.2016.    
27

 “Eğlence”, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, (Haz. Ġ. Zeki Eyuboğlu), Ġstanbul, 2017, s. 221.  
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“Eğ/eg” kökünden türeyen eğlence sözcüğünün anlamı ise, kökün diğer anlamlarını da 

içerecek biçimiyle, “bir yerde durulup toplanarak, kalarak düzenlenen tören”
28

 olarak 

belirtilmektedir. Ayrıca Arapça kökenli “ders” sözcüğünün Türkçe karĢılığı olarak 

“öğrence” sözcüğünü iĢaret eden Ġsmet Zeki Eyuboğlu, eserinde eğlence sözcüğünün 

ders ve ders ile ilgili türev anlamlara da sahip olduğunu aktarmaktadır. Sevan 

NiĢanyan‟ın NiĢanyan Sözlük‟ünde ise eğlence, “meĢgale, meĢgul olma, vakit geçirme 

ve gecikme”
29

 anlamlarına sahiptir. 

Etimolojik arka plandan uzaklaĢılıp sözcüğün, güncel ve gündelik kullanımlarına 

yoğunlaĢıldığında görülen yine benzer anlamlardır. Türk Dil Kurumu‟nun yayımladığı 

Türkçe Sözlük‟te eğlence sözcüğü, “eğlenme iĢi, sefahat, neĢeli ve hoĢça vakit geçirten 

Ģey veya kimse”
30

 anlamlarında kullanılmaktadır. Ötüken Yayınları‟nın yayımladığı 

Ötüken Türkçe Sözlük içinde eğlence sözcüğü ise, ”eğlenmek iĢi, eğlendirerek vakit 

geçirten Ģey, hoĢca vakit geçirilen toplantı, hoĢ vakit geçirme, kolay iĢ, kendisi ile alay 

edilen kimse”
31

 anlamlarına sahiptir. 

Türev anlamlarıyla ve kullanımlarıyla birlikte eğlence, bir durumdan, bir 

olaydan, bir kiĢiden veya bir gruptan ve onların edimlerinden mutlu olmak ve neĢe 

duymakla ilintilidir. Mutlu olmak ve neĢe duymak ise gerçekte ucu bucağı olmayan ve 

herhangi bir rasyonel kurama tam olarak oturtulamayacak varoluĢsal ve biliĢsel bir 

hâldir: Ġnsanın, -ki bu tez çalıĢması „kültürel bir varlık olan insana‟ odaklandığından 

                                                           
28

 “Eğlence”, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, 2017, s. 221. 
29

 “Eğlence”, NiĢanyan Sözlük, (Haz. S. NiĢanyan), Ġstanbul, 2018, s. 213. 
30

 “Eğlence”, Türkçe Sözlük, (Haz. ġ. Halûk Akalın), Ankara, 2011, s. 762. Sözcük aynı zamanda da 

kimi türev kullanımlara da sahiptir ve ilgili sözlükte bu kullanımlar, ”eğlendiren, hoĢa giden” anlamına 

gelen „eğlenceli‟; “Ģekelerme, badem, fıstık, kabak çekirdeği vb. Ģeyler” anlamına gelen „eğlencelik‟; 

“gazino, bar vb. yerlerde müĢterileri oyalamak, eğlendirmek amacıyla yapılan ilgi çekici gösteri, 

atraksiyon” anlamına gelen „eğlendiri‟; “neĢeli ve hoĢça vakit geçirilen toplantı” anlamına gelen 

„eğlenti‟dir. Bkz. “Eğlence”, Türkçe Sözlük, 2011, s. 762 - 763.   
31

 “Eğlence”, Ötüken Türkçe Sözlük, (Haz. YaĢar Çağbayır), Ġstanbul, 2017, s. 1723. Sözcük aynı 

zamanda da kimi türev kullanımlara da sahiptir ve ilgili sözlükte bu kullanımlar, “oyalanıĢ” anlamına 

gelen „eğlencek‟; “eğlendiren, hoĢa giden” anlamına gelen „eğlenceli‟; “eğlence ile ilgili, eğlenceye ait, 

hoĢça zaman geçirmek amacıyla yenilen kuru yemiĢ, çekirdek vb. Ģeyler” anlamına gelen „eğlencelik‟; 

“gülmece, mizah, eğlence yerlerinde müĢteri oyalamak için ve hoça vakit geçirtmek amacıyla yapılan 

ilginç gösteri, atraksiyon” anlamına gelen „eğlendiri‟; “neĢeli ve hoĢça vakit geçirilen toplantı, içkili, 

çalgılı eğlence” anlamına gelen „eğlenti‟dir. Bkz. “Eğlence”, Ötüken Türkçe Sözlük, 2017, s. 1723. 
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insan dıĢındaki canlı varlıkların mutlu olmalarına ve neĢe duymalarına dair bir anlatı 

peĢinde değildir ve fakat belirtmek gerekir ki insan dıĢındaki canlı varlıklar dahi mutlu 

olmakta ve neĢe duymaktadır
32

- kendi içinde anlamlı bir araya geliĢ formları yaratma 

gücü, ortak anlamları ilgili bir araya geliĢ formlarının tüm bileĢenlerine „sızdırma‟ 

zorunluluğuna koĢuttur.  

KoĢutluğun gözden kaçırılmaması gereken hayati yönü, insan toplumsallığını 

dayanak noktası almasıdır. Oysaki insan toplumsallığına yapılan atıflar eğlence söz 

konusu olduğunda en hafif tabirle gizlenmiĢ, gizli kılınmıĢtır. Toplumsal bir edim-

deneyim olan eğlence, topluma içkin değerler -ki değerlerin ne olduğu ya da olmadığı 

bu noktada önemsizdir- veri alınarak toplumdan yalıtılmıĢ öz(n)el bir edim-deneyime 

indirgenmiĢ ve öz(n)elliğin sınırlarına hapsedilmiĢtir. Modern dönemde deneyimlense 

de aslında salt modern bir keĢif veya pratik değildir buradaki gizlenme, gizli kılma, 

indirgeme ve sınırlama. Modern dönemde uygulanan pratikler „kadim‟ pratiklerin 

teknik geliĢmelerle desteklenmiĢ „modern‟ yorumudur.  

Siyasal iktidarın eğlence karĢısında takındığı korumacı ve mesafeli tavır temel 

bir korkuya dayanmaktadır: Kültürel bir varlık olan insanın bizatihi „insanlığını‟ 

yaĢayabileceği bir edim-deneyim olarak eğlencenin akıĢkan ancak ağır, göz kamaĢtırıcı 

bir griliğe sahip ancak zehrini de içinde taĢıyan civamsı doğasından kaynaklı toplumsal 

uzamdaki rutinleri her an ve her yerde bozma potansiyeli barındırmasından, edimin 

kontrol edilmesi ve bunun makul sınırlara çekilmesi elzem görülmektedir. 

Bu bağlamda siyasal iktidar ile eğlence arasındaki siyasal iliĢkinin takip 

edilebileceği ilk örneklerle, eğlenceyi inat ve ısrarla Polis‟e içkin egemen siyasal kodlar 

lehine yorumlamak ve bunlar doğrultusunda Ģekillendirmek isteyen Platon‟un 

                                                           
32

 Ġnsan ve insan dıĢı canlı varlıkların eğlenmesine dair karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar için bkz. C. Darwin, 

Expressions of Emotions in Man and Animals, Chiago, [1896], 1970; M. Bekoff, J.A. Byers (Ed.), 

Animal Play: Evolutionary, Comperative and Ecological Perspectives, Cambridge, 1998; A. D. 

Pellegrini, P. K. Smith (Ed.), The Nature of Play: Great Apes and Humas, New York, 2005; J. 

Pankseep, “Beyond a Joke: From Animal Laughter to Human Joy?”, Science 308, 2005, s. 63 - 68. 
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Devlet‟inin hemen baĢlangıç satırlarında karĢılaĢılmaktadır. Devlet, Sokrates‟in 

Polemarkhos‟un evine davet edilmeden önce Pire Limanı‟nda hem Bendis Tanrıça‟ya 

adanmıĢ ayine hem de tanrıça için düzenlenmiĢ bayrama ve bayram eğlencelerine Ģahit 

olmasıyla baĢlamaktadır.
33

 Sokrates‟in eğlence sevdası, Polemarkhos‟un evinde bayram 

için düzenlenen özel bir eğlenceye davet edilmesiyle sönümlenmekten öte tam tersine 

“görülmeye değer akĢam eğlencelerine”
34

 yetiĢme, bayrama içkin kamusal eğlenceleri 

görme isteğiyle pekiĢmektedir. Gerçi Devlet‟in ilerleyen bölümlerinde Sokrates‟in 

bayram kutlamalarının bir bileĢeni olan akĢam düzenlenen kamusal eğlenceleri izleyip 

izlemediğine dair net ifadeler yoktur ama Sokrates „karakteri‟ ve Devlet‟in gidiĢatı göz 

önüne alındığında, ve haliyle metni de biraz zorlayarak, Sokrates‟in bir biçimde akĢam 

düzenlenen kamusal eğlencelere de „temas ettiği‟ sonucuna ulaĢılabilir. 

Devlet‟in eğlence odaklı okunuĢuna getirilebilecek eleĢtirilere hazır olmak 

gerekmekle birlikte bir baĢka örnek, gelmesi ihtimal dâhilindeki eleĢtirilerin mahiyetini 

değiĢtirebilir. Devlet‟ten yaklaĢık iki bin yıl sonra Alain Badiou‟nun, Devlet‟in serbest 

çevirisi ve yeniden yazım metni Platon‟un Devleti adlı eseri ilginçtir yine aynı durum 

tasviriyle baĢlamaktadır ancak Devlet‟e nazaran bu kez bayram ve bayrama içkin 

eğlenceler daha koyu vurgulanmıĢ; bayram ve bayrama içkin eğlenceler 

„çağdaĢlaĢtırılarak‟ bayram ve eğlence arasındaki mesafe neredeyse görünmez 

kılınmıĢtır: 

“Söz edeceğimiz önemli olayın baĢladığı gün Sokrates […] limandan geliyordu. […] 

Hani Ģu ayyaĢ denizcilerin tanrıçasına birer öpücük kondurmuĢ ve onun onuruna ilk kez 

düzenlenen büyük Ģölenin bir ânını olsun kaçırmamıĢlardı. Ayrıca liman sakinlerinin geçit 

törenleri görülmeye değerdi. Keza […] anadan doğma üryan kadınlarla dolu Ģölen arabaları 

da pek hoĢtu. […] AkĢam […] karanlık tanrıçası onuruna düzenlenen eğlencelerin uzantısı 

olarak, limandaki gemi sahipleri atlı meĢale yarıĢı düzenliyorlar […] Ayrıca yarıĢtan sonra 

belediye gece büyük bir balo düzenliyor. Kimler yok kimler!”
35

 

                                                           
33

 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimgöz, Ġstanbul, 2010, p. 327a, s. 1. Bundan 

sonra klasik metinlere atıf yapılırken eserdeki paragraf numarasıyla birlikte sayfası numarası da 

belirtilecektir. 
34

 Platon, 2010, p. 328a, s. 2. 
35

 A. Badiou, Platon‟un Devleti, Çev. SavaĢ Kılıç ve Nihan Özyıldırım, Ġstanbul, 2015, s. 18 - 19. 
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Genel bir ifadeyle Antik Yunan siyasal düĢünüĢünün Polis‟te hayatın nasıl 

Ģekillendiği ve siyasal yapıların kültürel hayatı nasıl biçimlendirdiği soruları ve sorular 

etrafında dönen tartıĢmalar eksenli olduğu söylenebilir.
36

 Ortak Ġyi‟ye ulaĢma amacıyla 

bir araya gelmiĢ ideal yurttaĢların oluĢturacağı ideal bir Polis arayıĢı/inĢası ise bu 

eksenin odağındadır. Haliyle bu amaç her Ģeyin ve herkesin Polis için seferber 

edilmesini gerektirmektedir. Gerçekten de seferber edilmiĢtir her Ģey ve herkes zira 

Antik Yunan dünyasında tüm siyasal faaliyetler Polis‟in alternatifsizliğini ve var oluĢsal 

„hâl‟ini vurgulamaktadır.  

Bu noktada Platon‟la ve Platon‟a dair güncel aktarımla sınırlı kalmak kaydıyla 

metinlerdeki ortak bir belirsizlik, Sokrates‟in bir ayine veya bayram gibi bir ritüele mi, 

bir eğlenceye mi yoksa Atina‟da sıradan bir gün içindeki sıradan bir gündelik faaliyete 

mi katıldığı, gerçekte ilgili edimlerin mahiyetlerinden azade, talî bir belirsizlik haline 

dönüĢmektedir: Sokrates Atina‟nın bir yurttaĢıdır ve Sokrates‟in sahip olduğu bu vasıf, 

yapmak zorunda olduğu faaliyetleri belirlemektedir. 

 Bu çerçeve içinde ister Platon‟un Devlet‟i, isterse de Devlet‟in Alain Badiou 

tarafından serbest çevirisi ve yeniden yazım metni Platon‟un Devleti olsun metinlerin 

ortak biçimde iĢaret ettiği siyasal, kültürel ve toplumsal hayat gibi farklı uzamların 

mutlak iliĢkisellik sarmalı içinde olduğudur: Eğlencenin tüm bu uzamların arasında, 

kesiĢiminde, içinde ya da dıĢında gibi ayrımlara tabi kılınarak değerlendirilmesi ise 

modern düĢünüĢün, bunun temelindeki ekonomik süreçlerin ve gündelik-pratik siyasetin 

hareket zeminini sağlayan siyasal iktidarın bir getirisidir. 

Getirinin en önemli sonucu, eğlencenin çözülmesi elzem olarak kabul edilen 

siyasal bir sorun haline dönüĢtürülmesidir. Sorunu kurgulayan ise, eğlencenin sınırlarını 

çizen, eğlence siyasalarını örgütleyen ve bizatihi bu siyasaların uygulayıcısı olan siyasal 

                                                           
36

 Ġlgili tartıĢmalara iliĢkin detaylı okumalar için bkz. A. Nehamas, “Culture, Art and Poetry in The 

Republic”, <https://www.college.columbia.edu/core/lectures/fall1999>, 21.04.2016. 
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iktidardır. Siyasal iktidarın buyurgan tavrının yarattığı etki, eğlencenin insanlara 

dıĢarıdan „gelmesidir‟; gerçekte dıĢarıdan gelmese bile, dıĢarıdan getirilmesi, dıĢarıdan 

getirildiği algısının yerleĢtirilmesidir. Ġnsanı eğlenceye yabancılaĢtırmaktır.  

Eğlencenin, insanın özgür iradesini ve özgür iradeden türeyen kendiliğindenlikle 

Ģekillenen eğlence biçimlerini neredeyse yok sayacak biçimde örgütlenmesi, gerçekte 

insanın özgür iradesinin yok sayılmasından öte kendiliğindenlik üzerinde siyasal 

iktidarın belirleyiciliğini ön plana çıkartmaktadır. Eğlencenin öz(n)el bir edime 

indirgenmesi, ancak bunun da eğlencenin toplumsal yönünün tam olarak gizlenmeden 

gerçekleĢtirilmesi, siyasal iktidarın eğlence ile kurduğu -negatif yönlü- iliĢkinin hareket 

noktasıdır.  

Eğlencenin olumsuzlanmak için olumsuz anlamlarla donatılması ama aynı 

zamanda da olumlandığı durumlarda dahi olumsuz anlamların her daim anımsatılarak 

fasit döngünün sürekli kılınması ise, siyasal iktidarın pragmatist tutumunu 

yansıtmaktadır. Ġzlenen bu yol sayesinde bir yandan makul ve makbul olmayan eğlence 

biçimlerine dair sınırlar çizilirken diğer yandan da makul ve makbul eğlence biçimleri 

iĢaret edilmektedir. GerçekleĢtirilen mutlak bir dıĢlama ya da kapsama da değildir; 

makul ve makbul eğlence biçimlerini, makul ve makbul olmayan eğlence biçimleri 

dolayımıyla meĢru kılmaktır yapılan, zira makul ve makbul olmayan eğlence biçimleri 

siyasal iktidarın eğlence siyasalarından dıĢlanmıĢ ancak dıĢlanarak içlenmiĢtir. Siyasal 

iktidarı özetleyen bir ifadeyle açıklamak gerekirse, „uygun Ģart ve koĢullar‟ altında her 

türlü eğlencenin kabulü de mümkündür, reddi de.  

Bu sınırlar içinde tez çalıĢmasının sorunsalıyla ve sorularıyla özü, eğlence ile 

siyasal iktidar arasındaki siyasal iliĢkiyi çözümleyip, ilgili iliĢkiyi Geç Osmanlı 
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Dönem‟inden
*'
 kalan miras ile Türkiye‟nin Erken Cumhuriyet Dönemi

**
 özelinde 

tartıĢmaktır. Eldeki kaynakların niteliği ve sınırlılığı, eğlencenin yorumlanmasındaki 

farklıklar, çalıĢmanın coğrafi ve zamansal sınırlarını içeren Erken Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye‟sine özgü yönler, tez çalıĢmasının merkezindeki eğlenceyi saran sorunlardır. 

Bağlama dair örnekler Geç Osmanlı Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne 

uzanan zaman diliminde eğlence hayatını -ki genelde eğlence kültürü olarak 

çerçevelenmektedir- merkeze alan sınırlı çalıĢmalarda takibi yapılabilecek -ama aynı 

zamanda da ilgili çalıĢmalara sızan- yorumlardan çıkarsanabilir. Çıkarsınım, sorunların 

takip edilebileceği ilgili çalıĢmalara içkin sorunlar olmaktan öte arka planda çok daha 

temel bir baĢka sorunla ilintilidir: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri‟nde 

siyasal iktidar tarafından uygulanan veya uygulanmak istenen eğlence siyasaları dağınık 

ve karıĢık bir görünüm içindedir. Oysaki dağınıklık ve karıĢıklık, özü itibariyle gündelik 

hayat akıĢı içinde öz(n)el duraklardan biri olarak kabul edilen eğlencenin, resmi, ulusal 

ve kamusal bayramlar ve törenler gibi ritüellerle beraber değerlendirilip siyasal iktidarın 

eğlenceye, biçimsel olarak, „ritüele baktığı gibi‟ bakmasından kaynaklandığından, kendi 

içinde düzenli bir görünüm de arz etmektedir. 

Bu doğrultuda tez çalıĢması dâhilinde seferber edilecek „eğlencenin 

ritüelleĢtirilmesi‟ savı, oldukça radikaldir. Sav, bir yönüyle eğlencenin, ritüele benzer 

                                                           
*
 ÇalıĢmada „Geç Osmanlı Dönemi‟ ifadesiyle kastedilen, Osmanlı Devleti‟nin modernleĢme sürecinin 

baĢlangıcı olarak kabul edilen Tanzimat Fermanı‟nın ilan yılı 1839 ile Türkiye‟de cumhuriyetin ilan yılı 

1923 arasındaki dönemdir. 
**

 Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin zamansal sınırına dair iki farklı yorum bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟ni, Türkiye‟de cumhuriyetin ilan yılı 1923 ile „kurucu baba‟ Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün ölüm yılı 1938 arasında (ki aynı dönem “Atatürk Dönemi” olarak da adlandırılmaktadır) 

sınırlayan yorumdur. Ġkinci yorum ise, baĢlangıç tarihi yine Türkiye‟de cumhuriyetin ilan yılı 1923 ile 

Türkiye‟de siyasal iktidarın el değiĢtirmeye baĢladığı yıllar olan 1946-1950 (ki aynı dönem Türkiye‟de 

“Çok Partili Hayata GeçiĢ Yılları” olarak da adlandırılmaktadır) arasında sınırlayan yorumdur. Ġki farklı 

dönemselleĢtirmeye iliĢkin tartıĢmalara girilmeden çalıĢma boyunca “Erken Cumhuriyet Dönemi” olarak 

ifade edilen tarihsel dönem, ilgili dönem içinde devletin izlediği eğlence siyasalarında bir sürekliliği 

iĢaretlemek adına Türkiye‟de cumhuriyetin ilan yılı 1923 ile kurucu babanın ölüm yılı olan 1938 arasını 

kapsayacak Ģekilde kullanılmaktadır. Belirtmek gerekir ki çalıĢma boyunca kimi noktalarda kullanılan 

kaynakların ve aktarılan örneklerin zamansal sınırı esnettiği durumlar söz konusudur. Bu açıdan 

çalıĢmanın mutlak anlamda aktarılan zamansal sınırı merkeze aldığı, ancak bu zamansal sınırın 

çözümlenmesi için atılan adımların aynı mutlaklıkta ilgili zamansal sınır içinde üretilen yazına bağlı 

kalmadığı da özellikle vurgulanmalıdır. 
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biçimde neredeyse biçimsel bir „mutlak‟ forma büründüğünü, diğer yönüyle ise biçimsel 

bir „mutlak‟ forma sahip ritüelin, eğlenceye indirgendiğini ima etmektedir. Önemle 

vurgulanması gerekir ki sav, eğlence biçimlerinin herkes için -ve hatta mümkün olduğu 

ölçüde her yerde- standartlaĢtırılması/tek tipleĢtirilmesi ve eğlencenin her yerde ve her 

zaman gerçekleĢtiril(e)meyeceği, her yerde ve her zaman her Ģeyin eğlence nesnesine 

dönüĢtürül(e)meyeceği kabulü ile sınırlandırılmıĢtır.  

Siyasal iktidarın eğlence uzamında uygulamaya çalıĢtığı yoğun kontrol ve 

bununla doğrudan bağlantılı olarak eğlencenin olabildiği ölçüde standartlaĢtırılması/tek 

tipleĢtirilmesi giriĢimi, Cumhuriyet Türkiye‟si özelinde nihai olarak tek bir hedefe 

odaklanmaktadır: Modern ve medeni dünyanın bir parçası olarak Cumhuriyet‟i „inĢa‟ 

edebilmek ve hem içte hem de dıĢta dünyaya sunup kabul ettirebilmek. Cumhuriyet‟in -

yeni- insanının eğlencelere katılması, eğlencede salt pasif bir nesne değil bizatihi aktif 

bir özne olması, hem içte hem de dıĢta Cumhuriyet‟in çağdaĢlığının „niĢanesi‟ olarak 

görüldüğünden, kritik bir konumdadır.  

ĠnĢa, imha ile birlikte değerlendirilmelidir. Ġmha ve inĢa süreçlerinin iç içe 

geçmesi öncelikli olarak, Cumhuriyet‟in Osmanlı Ġmparatorluğu geçmiĢinden 

farklılığını vurgulamak için seferber edilmiĢtir. Seferberlik, beklenilenin aksine 

geleceğe değil, geçmiĢe yöneliktir; geçmiĢin anda hatırlatılmasını, geçmiĢle anda 

hesaplaĢılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle eğlence ile temas eden söylemlerde ve 

söylemlerin oluĢturduğu anlatılarda sorun olarak sunulanlar modernleĢmeye ve 

medenileĢmeye içkin bileĢenlerdir. Nitekim Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda on dokuzuncu 

yüzyılın ilk yarısından itibaren baĢlayan BatılılaĢma süreci, özellikle Ġstanbul‟un 

değiĢen çehresinin görünen yüzleri olan ihtiĢamlı kamu binalarında, yeni(den) inĢa 

edilen köĢklerde, konaklarda ve taĢrada inĢa edilen demiryollarında ve saat kulelerinde 
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olduğu kadar gündelik hayatın sıradan akıĢında, rutinlerinde ve ritüellerinde de takip 

edilebilir.  

Edebiyatta (baĢlangıç itibariyle özellikle Tanzimat Edebiyatı‟nda) öncülleri 

görülen, dönem içinde yeni yeni kök salmaya baĢlayan tiyatro, opera ve kanto gibi 

eğlence biçimlerine dair „sızlanmalar‟ -ki uzun bir süre bu eleĢtiriler, „sızlanma‟ 

düzeyinde kalacaktır- kadim mazinin „anımsatılması‟ temellidir. Ġmparatorluk 

çözüldükçe bu sızlanmalar neredeyse bir tür isyana dönüĢecektir. Sızlanmadan isyana 

evrilen eğlence merkezli eleĢtiriler, hedef tahtasına eğlenceyi, eğlencenin görünümlerini 

ve eğlencenin bileĢenleri oturtmaktadır ancak bu hedef gerçek bir hedef olmakla birlikte 

gayri-Müslim -gayri-Türk ve daha da önemlisi gayr-i Müslimlere ve gayr-i Türklere 

özenen „soysuzlaĢmıĢ‟ Müslüman ve Türk tebaası - yurttaĢı eleĢtirisiyle iç içe de 

geçmiĢtir.
 37

  

Geç Osmanlı Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde uzanıldığında ise 

eleĢtiriler, Geç Osmanlı Dönemi‟ndeki bağlamın ana aksını takip etmekle birlikte, yeni 

boyutlarda kazanmaktadır. Bunlar içinde en öne çıkanı ise eğlencenin -ve Ģüphesiz ki 

eğlence hayatının- TürkleĢ(tiril)mesine yönelik arzular, talepler, çabalar ve 

giriĢimlerdir.
38

 Türklük söylemi, gayr-i Müslim‟den ve gayr-i Türk‟ten arındırılarak arî 

hale getirilmiĢ „Cumhuriyet‟in Türk‟üne‟ yakıĢan eğlencenin hem imhasında hem de 

                                                           
37

 Bu tavrın tipik örneği Ahmet Rasim‟in eserlerinde takip edilebilir. Ahmet Rasim‟in, FuhĢ-i Atik - Eski 

Ġstanbul‟da Hovardalık adlı eserinin giriĢinde yazdığı epigraf, eski ile yeni, Müslüman ile gayri-Müslim, 

Türk ile gayri-Türk arasındaki farkların ortadan kaybolduğu bir eğlence hayatı tasviri sunmaktadır:  

“Üstat diyor ki; Eski fuhuĢ çöktü. Fakat güya çirkefe atılmıĢ bir taĢ gibi bütün pislikleri 

etrafa serpildi. Eskiden birkaç mahalleye sıkıĢıp kalmıĢ olan içtimai rezillik yılan gibi 

kovuktan kovuğa sokularak evden eve tünel açtı; yeni fuhuĢ baĢladı. Yeni rezalet yerleri 

çoğaldı. Muhtelif semtlere saldırarak dallı budaklı bir Ģekil aldı. Bilhassa içtimai terbiyesini 

yaraladı. Ondan sonra türlü kötülükleriyle ne mal olduğu anlaĢıldı. Umumi harp, onu 

seferber haline koydu. Bu büyük kargaĢa esnasında aile bağları, hürmetleri, bağlılıkları 

gevĢedi. Zaruret, sefalet, açlık, kimsesizlik dertleri Ģiddetlendikçe bu dert dört tarafa 

saldırdı. Birkaç sene içinde böyle bir „görenek‟ olup kaldı.”  

Bkz. A. Rasim, Eski Ġstanbul‟da Hovardalık, Ġstanbul, 2016, s. 8. Vurgu orijinal metindedir.   
38

 Günümüzde bu tavır mutfak ve yemek kültürleri özelinde rahatlıkla takip edilebilir. Türk mutfağının -

„Türk‟ün mutfağının‟- ezel ebed bileĢeni olduğuna inanılan yiyecekler (baklava, pastırma) ve içecekler 

(rakı, Ģerbet) özelinde verilen kavgalar bu durumun en güncel örneğidir. Tavrın tartıĢılmaya açıldığı bir 

çalıĢma için bkz. B. Onaran, Mutfaktarih - Yemeğin Politik Serüvenleri, Ġstanbul, 2015.  
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inĢasında temel harçtır. Bu doğrultuda Cumhuriyet‟in modern ve medeni değerlerine 

uygun kabul edilen eğlence biçimleri yüceltilip „Türk‟e yakıĢan‟ eğlenceler olarak 

sunulurken, Cumhuriyet‟in modern ve medeni değerlerine uygun olmadığı edilen 

eğlenceler dıĢlanmaktadır.
 *
 

Cumhuriyet‟in önde gelen isimlerinden Ali Kılıç‟ın (asıl adıyla Süleyman Asaf 

Emrullah‟ın) ya da bilinen adıyla Kılıç Ali‟nin Mustafa Kemal Atatürk‟e iliĢkin 

anılarında yer alan ve çalıĢmanın ilk sayfalarında aktarılan epigraf, Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde eğlencenin kurucu kadrolar ve siyasal elitler tarafından nasıl algılandığının 

genel bir görünümünü sunmaktadır. Gülhane Parkı‟nda „kurucu baba‟ Mustafa Kemal 

Atatürk ile halkın buluĢması bir yandan Erken Cumhuriyet Dönemi siyasal elitlerinin 

eğlence kavrayıĢının tasvir edildiği diğer yandan da Cumhuriyet yurttaĢlarının eğlenceyi 

nasıl kavraması gerektiğinin „sezdirildiği‟ oldukça ilginç bir örnektir.  

Anı ilginçliğinden öte, Erken Cumhuriyet Dönemi eğlence kültürü özelinde 

iĢaret ettikleriyle de oldukça önemlidir. Anının aktardıklarından temel olarak iki bağlam 

türetilebilir: Ġlki, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence, her Ģeyiyle bütüncül bir sorun 

olarak görülmektedir. Bu durum, tüm bileĢenleriyle eğlencenin belirli Ģartlar ve koĢullar 

altında sorun olarak tespit edilmesiyle sağlanmaktadır. Ġkinci bağlam ise tam da bu 

noktada ortaya çıkmaktadır. Her Ģeyiyle bütüncül bir sorun olarak görülen eğlence özü 

itibariyle sorun olarak görülmemektedir. Sorun olarak iĢaretlenenler, eğlencenin 

karĢılaĢılan, gözlemlenen ve deneyimlenen kimi veçheleridir. Bu açıdan mevzu bahis, 

basitçe kategorik bir eğlence karĢıtlığına indirgenemez, hatta bu türden bir karĢıtlık 

iliĢkisi ima bile edilemez. Fakat ihtiyatlı olmak gerekmektedir; kategorik olarak eğlence 

karĢıtlığı gibi durum bir söz konusu olmasa da, bu durum var olan tüm eğlence 

biçimlerinin olduğu gibi kabul edildiği anlamına da gelmemektedir. Erken Cumhuriyet 

                                                           
*
 ÇalıĢmanın ilerleyen sayfalarında detaylıca tartıĢılacağı üzere 1930‟lu yılların ikinci yarısında özellikle 

müzik özelinde kopan fırtına bu tavrın klasikleĢmiĢ bir örneğidir. 
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Dönemi‟nde siyasal iktidarın her ne kadar açıktan bir eğlence karĢıtlığı yoksa da bir o 

kadar eğlenceye mesafeli yaklaĢımı söz konusudur. Bu açıdan eğlencenin bir sorun 

olarak kabul edilmesi ile özünde bir sorun olarak kabul edilmemesi arasındaki denge, 

eğlenceye yönelik söylemlerde eğlencenin ağrılıklı olarak açıktan „olumsuzlanması‟ 

ancak aynı zamanda da örtük bir biçimde de „olumlanması‟ ile sağlanmaktadır.  

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin olumsuzlanması eğilimi Kılıç Ali‟nin 

Mustafa Kemal Atatürk‟e iliĢkin anısıyla birlikte düĢünüldüğünde genel bir mesaj 

vermektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidarın eğlence karĢısında 

takındığı mesafenin sınırı, bizatihi „kurucu baba‟ Mustafa Kemal Atatürk dolayımıyla 

„görselleĢtirilerek‟ ve „kamusallaĢtırılarak‟ çizilmektedir. Yoksa, yine aynı anıdan 

hareketle, Osmanlı padiĢahları da içki içmiĢ, Osmanlı padiĢahları da her türlü eğlenceyi 

düzenlemiĢlerdir. Ancak maziden farklı olarak Cumhuriyet ve Cumhuriyet‟in 

„karanlıkları aydınlatan ülküsü‟, padiĢahların saraylarında ve haremlerinde kapalı 

kapılar ardında gizli gizli gerçekleĢtirdiği bu eğlenceleri „aydınlatıp‟ gün yüzüne 

çıkarmıĢtır. 

Osmanlı padiĢahları ile Mustafa Kemal Atatürk arasında kurulan analojilerin 

yaratabileceği handikaplara karĢı dönemin kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin 

oldukça hassas olduğu dikkati çekmektedir. Bu bağlamda Kılıç Ali, anısının devamında 

karĢılaĢtırmayı açıklama gereği duymaktadır. Kılıç Ali bu vesileyle eğlencenin Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟ndeki farklı yönlerini Mustafa Kemal Atatürk‟ün eğlenceleri 

dolayımıyla dile getirmekte, siyasal iktidarın sorun olarak gördüğü Ģey(ler)in özü 

itibariyle eğlencenin „sunumuyla‟ alakalı olduğunu gözler önüne serip Osmanlı 

padiĢahlarının eğlenceleri ile Mustafa Kemal Atatürk‟ün eğlecesi arasında kurulabilecek 

analojinin yanlıĢ yorumlanmasını bertaraf etmeye çalıĢmaktadır: 

“Mustafa Kemal bu propagandaya hiçbir zaman önem vermedi. Bu nedenle gizlenmek 

ihtiyacını da duymadı. Eğlencesini herhangi bir vatandaĢ gibi herkesin gözü önünde, 
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herkesle birlikte yaptı; içkisini herkesin gözü önünde, herkesle birlikte içti. Sofrasını daima 

arkadaĢlarına açık tuttu; hatta bu sofrayı ciddi meselelerin tartıĢıldığı bir toplantı Ģekline 

getirerek faydalı hale koydu.”
39

 

Gülmeyen neslin
*
 kurduğu Cumhuriyet‟in eğlenceye takındığı göreli mesafe 

zorunluluklardan da kaynaklanmaktadır. Mesafe, siyasal iktidarı ilgilendiren her türlü 

alanda, bir tarafta eğlence diğer tarafta ise ciddiyet olacak Ģekilde ikili bir ayrım 

inĢasına dayanmaktadır. ĠnĢanın temel harcı ise, Batı karĢısında tarihsel olarak geri 

kalmıĢlığın ciddiyetle ele alınması ve çok çalıĢarak bu geri kalmıĢlığın aĢılması 

söylemiyle karılmaktadır. Dönem içinde Türkiye‟nin Batı karĢısında geri kalmıĢlığının 

çok çalıĢılarak aĢılabileceği, -nihai hedef “muassır medeniyetler seviyesi”dir- bunun 

ancak ve ancak her Ģeye ciddiyetle bakıldığında gerçekleĢebileceği inancının egemen 

olduğu görülmektedir. Egemen inancı yansıtan söylemler ise çalıĢmayı olumlarken, 

bunun karĢısında konumlandırılan ve zaman kaybı ile israf olarak görülen eğlenceyi 

olumsuzlamaktadır. 

Ġroniktir; ciddi olmanın hikmet-i hükümet olduğuna „iman‟ etmiĢ bir ülkede, 

siyasal iktidar ile ciddiyet arasındaki iliĢkiye temas eden yok denecek kadar az eserler 

içinde Nihad Sami Banarlı‟nın Devlet ve Devlet Terbiyesi
*
 adlı eseri, bu iliĢkiyi tüm 

bileĢenleriyle derli toplu bir biçimde sunan ilginç bir örnektir. Nihad Sami Banarlı‟nın 

1952 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve bayrama içkin eğlenceleri gözeterek 

yaptığı yorum, siyasal iktidarın çalıĢmayı ve ciddiyeti olumladığı ölçüde eğlenceyi 
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 H. Turgut (Der.), 2012, s. 49. 
*
 „Gülmeyen nesil‟ ifadesi hem Geç Osmanlı hem de Erken Cumhuriyet Dönemleri siyasal ve askeri 

figürlerinin fotoğrafları gözetilerek kullanılmıĢtır. Ġfadenin bir yönü, 1900‟lerin baĢında Türkiye‟nin 

içinde bulunduğu koĢullardan kaynaklı insanlara „gülmeye bile‟ fırsat bırakmayan zorlukları, diğer yönü 

ise aynı dönemde insanların fotoğraf çektirirken oldukça ciddi bir tavırla poz vermelerini 

vurgulamaktadır. 
*
 Türkiye‟de devlet iĢlerinin ciddiyetle ele alınması ve yürütülmesi „uyarısında‟ bulunan birçok yazar ve 

onların kalemlerinden çıkmıĢ birçok yazı bulunmaktadır. Niceliksel çokluğa karĢın ciddi olma ve 

ciddiyeti baĢlı baĢına siyasal bir sorun olarak ele alan yazılar ise ağırlıklı olarak gazetelerin veya 

dergilerin köĢe yazılarından oluĢmaktadır ve fakat ilgili literatür oldukça dağınıktır. Nihad Sami 

Banarlı‟nın iĢaret edilen çalıĢması bağlamı merkeze alarak derli toplu sunan bir eser olduğundan aktarım 

salt bu eserle sınırlandırılmıĢtır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, ciddiyet/ciddi olma merkezli söylemler, 

siyasal iktidar ile ciddiyet/ciddi olma veya eğlence ile ciddiyet/ciddi olma arasındaki iliĢkiyi çözümlemek 

amacıyla seferber edilmemiĢtir. Bu açıdan tez çalıĢması bağlamında ciddiyet/ciddi olma, ciddi olduğu 

kabul edilen siyasal iktidar ile gayr-i ciddi bir edim olduğu kabul edilen eğlencenin karĢılaĢtırılmasına 

koĢulmuĢ bir araçtır. 
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olumsuzlayan, eserin yazıldığı yıl itibariyle de kemikleĢmiĢ egemen tavrını açıkça 

yansıtmaktadır: 

“[…] Bizim maddî, mânevî her türlü kabiliyetlerimizle tam bir kalkınmaya yönelmemiz 

için yeryüzünün bütün milletlerinden daha hummâlı ve sistemli çalıĢmaya ihtiyacımız 

çoktur. […] Ġhtirâsın, sefâhatin, ölçüsüz eğlencenin, lüksün, isrâfın ve içtimâî adâletsizliğin, 

topluluk içindeki çeĢitli tezâhürleri, hâlâ, ulaĢmak istediğimiz hakîkî saâdetin birer düğüm 

noktasıdır.”
40

 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde sorunun ontolojik bir eğlence karĢıtlığı olmadığı 

ancak eğlencenin belirli görünümlerinin ve biçimlerinin sorun olarak kabulü üzerinden 

bir eğlence olumsuzlaması inĢa edildiği belirtilmiĢti. Bu noktada Mustafa Kemal 

Atatürk seferber edilerek dolaĢıma sokulan eğlence anlatısına geri dönmek 

gerekmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde Mustafa Kemal Atatürk‟e yakın olan 

çevrenin anılarında -önceki sayfalarda aktarıldığı üzere Kılıç Ali‟nin anısı Ģu an için 

buna bir örnektir- ve hatta sonraki dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk‟ü görmemiĢ, 

onunla zaman geçirmemiĢ ve fakat Mustafa Kemal Atatürk‟e dair „methiye‟
* 

yazanların 

eserlerinde bile sıklıkla vurgulanan, Mustafa Kemal Atatürk‟ün saatlerce süren ve 

neredeyse yeni gün Ģafağında biten eğlencelerden ayrıldıktan sonra üç-dört saat uyuyup 

ardından hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden devlet iĢleriyle tekrardan ilgilendiğidir. 

Bu türden eserlerde Mustafa Kemal Atatürk‟ün eğlencelerini değerlendirirken 

yapılmaya çalıĢılan, devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ile özel hayatında eğlenen, 

                                                           
40

 N. Sâmi Banarlı, Devlet ve Devlet Terbiyesi, Ġstanbul, 1985, s. 43. 
*
Özel bir yazar ve eser adı belirtmeden iĢaret etmeye çalıĢılan, „Atatürk‟ün Liderlik Sırları‟, „Atatürk‟ün 

Üstün Yönleri‟, „Atatürk‟ün Devlet Adamlığı‟, „Atatürk‟ten Altın Öğütler‟ ve „Atatürk ve YurttaĢlık‟ gibi 

farklı farklı baĢlıklar altında toplanabilecek, yazarlarının telif kaygısı taĢımadan sadece piyasayı 

gözeterek yazdığı ve kuvvetle muhtemeldir yazılmaya da devam edilecek, kendi içinde muazzam bir 

külliyat oluĢturan „edebi‟ eserlerdir. Bu nokta aynı zamanda ilgili külliyatın en sorunlu yönüdür. Telif 

kaygısı taĢımamaya koĢut referans kaygısı da taĢımayan bu eserler, karĢılaĢtırmalı bir okumaya tabi 

tutulmamıĢtır. Bu nedenle de eserlerin sarihliği oldukça tartıĢmalıdır. Son dönemden güncel bir örnek 

olarak Yılmaz Özdil‟in kaleme aldığı Mustafa Kemal adlı eser ve eser özelinde yürütülen tartıĢmalar 

gösterilebilir. Ġlgili eser için bkz. Y. Özdil, Mustafa Kemal, Ġstanbul, 2019. Kitaba yönelik eleĢtirilerin 

derlendiği bir „çalıĢma‟ için ise bkz. E. Aytekin, “Bir Tarih Öğrencisinin Yılmaz Özdil‟e Atatürk ile Ġlgili 

YanlıĢ Bilgiler Yazdığını Ġddia Ettiği Mektubu ve Gelen Ġlginç Cevap”, <https://onedio.com/haber/bir-

tarih-ogrencisinin-yilmaz-ozdil-e-ataturk-ile-ilgili-yanlis-bilgiler-yazdigini-iddia-ettigi-mektubu-ve-

gelen-ilginc-cevap-858373>, 01. 06. 2019. Oldukça tartıĢmalı olan bu türden eserler içinde en az 

tartıĢmalı olanlar ise ilgili döneme tanıklık edenlerin anılarıdır ki, metnin ilerleyen bölümlerinde de 

görüleceği üzere, anılar dahi aynı olay/konu/durum karĢısında farklı farklı anlatımlara sahiptir.    
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sofrasında içki içen, balolarda dans eden Mustafa Kemal Atatürk arasında ayrıma 

gitmektir. Ancak bağlama iliĢkin yaygın örneklerden biri bile bunun çok kolay 

gerçekleĢtirilebilecek bir ayrım olmadığını gözler önüne sermektedir. Erken Cumhuriyet 

Dönemi iç siyasi krizlerinin en önemlilerinden kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

1937‟de Ġsmet Ġnönü‟yle tartıĢması ve Ġsmet Ġnönü‟nün baĢbakanlıktan azledilmesi 

süreci, Mustafa Kemal Atatürk‟ün devleti sofrasından yönetmesi, bir baĢka ifadeyle 

eğlence ile devlet iĢlerini birbirine karıĢtırdığı iddiasına dayanmaktadır.
**

 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün gözler önüne sermekten, „kamusallaĢtırmaktan‟, 

çekinmediği eğlence hayatı -ki önceki örnek sadece Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

sofrasıyla alakalı ve oldukça sınırlı bir örnektir ancak metnin ilerleyen bölümlerinde 

örnekler çoğaltılıp, detaylıca tartıĢılacaktır- siyasal iktidarın yurttaĢların eğlenceyi nasıl 

algılamaları ve kavramaları gerektiği konusundaki belirleyici tavrını, en azından 

söylemsel düzeyde, baltalayıcı bir nitelik taĢımaktadır. Cumhuriyet‟in resmi tarih 

anlatısına içkin „zevk-ü sefa düĢkünü Osmanlı‟ ile Cumhuriyet karĢılaĢtırması, siyasal 

iktidarın yurttaĢların eğlenceyi nasıl algılamaları ve kavramaları gerektiğini öğretme 

noktasındaki buyurgan tavrıyla birleĢtiğinde, uygulanması istenen eğlence siyasaları 

açısından oldukça gerilimli bir durum ortaya çıkarmaktadır. Üstüne üstlük gerilim, 

Cumhuriyet‟e ve Mustafa Kemal Atatürk‟e yönelik söylemleri ve anlatıları saran 

ihtiyata ve bu ihtiyattan türeyen yanlıĢ anlamalara karĢı ön alma veya yanlıĢ 

anlaĢılmaları bertaraf etme giriĢimlerine rağmen ortaya çıkmaktadır. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidarın uygulamaya çalıĢtığı eğlence 

siyasaları gözetildiğinde bu gerilimli tavır, Cumhuriyet‟in resmi tarih anlatısının 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟na ve padiĢahlarına bakıĢında netleĢmektedir. Cumhuriyet‟in 

                                                           
**

Mustafa Kemal Atatürk‟le Ġsmet Ġnönü arasındaki bu tartıĢmanın arka planı tez çalıĢmasının sınırları 

içinde değildir. TartıĢmayı farklı yönleriyle oldukça detaylı biçimde aktaran birkaç temel metinler için ise 

bkz. F. Rıfkı Atay, Çankaya, Ġstanbul, 2012; Y. Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, Ġstanbul, 

2013. 
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resmi tarih anlatısı imparatorluk geçmiĢini, arada ayrıksı duran kimi kısa süreli değiĢim-

geliĢim dönemleri olsa da
41

, Kanuni Sultan Süleyman Devri‟nden sonra neredeyse 

mutlak yozlaĢmıĢlık dönemi olarak okumaktadır. YozlaĢmıĢlığın nedenleri, Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun matbaayı oldukça geç bir tarihte benimsemesinden, dönem içinde 

Batı‟daki ekonomik-teknolojik geliĢmelere Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kayıtsız 

kalmasına kadar uzanan geniĢçe bir yelpaze içinde örneklendirilirken, resmi tarih 

anlatısı Osmanlı padiĢahlarının özel hayatlarını da yozlaĢmıĢlığın nedenleri arasında 

saymaktadır. Saraylarında ve haremlerinde bendeleriyle düzenledikleri dost oturaklarına 

ve zevk-ü sefa âlemlerine düĢen padiĢahlar, devlet iĢlerini boĢlamıĢ ve nihayetinde 

imparatorluğun çöküĢü kaçınılmaz hale gelmiĢtir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde farklı farklı söylemlerden ve resmi tarih 

anlatısından sızan bu gerilim, 1928‟lere kadar eğlence siyasalarını sarmalayan bir sis 

perdesinin varlığını açıklamaktadır, zira söylemlere ve anlatıya içkin bu gerilimin nasıl 

çözüleceği belirsizdir. Nihayetinde 1928‟li yıllara kadar siyasal iktidarın önceliği 

Cumhuriyet‟in iç ve dıĢ güvenlik kaygılarının giderilmesidir.
*
 Siyasal iktidar kültürel 

hayata ancak 1928 sonrası tam anlamıyla müdahale etmeye baĢlayacaktır. ÇalıĢmanın 

ilerleyen bölümlerinde detaylıca tartıĢılacağı üzere, 1928 sonrası uygulanan eğlence 

siyasaları, Erken Cumhuriyet Dönemi‟ndeki toplumsal devrimlerin neredeyse tümüne 

temas etmektedir. Bir yanıyla kültürel alanı düzenleyen siyasalarda karĢımıza 

çıkmaktadır, diğer yanıyla çalıĢma hayatını düzenleyen siyasalarda varlığını 

hissettirmektedir; bir yanıyla eğitim siyasalarında eğitici-öğretici görevleri 

                                                           
41

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin en sert figürlerinden Recep Peker bile Cumhuriyet‟in resmi tarih 

anlatısının Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu okumasında istisnai dönemlerin olduğunu olarak Ģu ifadelerle kabul 

etmektedir: “Birkaç küçük tecrübe yapıldı, bunlar kök tutmadan, tarih içinde pek kısa bir devrecik bile 

geçirmeden sönüp gitti: Tanzimat ve MeĢrutiyet tecrübeleri…”. Bkz. R. Peker, Ġnkılâp Dersleri, 

Ġstanbul, 1984, s. 16; Benzer bir tavır Falih Rıfkı Atay tarafından da dile getirilmektedir. Recep Peker‟e 

göre daha açık bir dil kullanan Falih Rıfkı Atay, özellikle III. Selim‟in, II. Mahmut‟un ve Abdülmecid‟in 

„devletin kötü gidiĢatını‟ bir nebze de olsa yavaĢlatabilecek reformları yapmaya çalıĢtıklarını 

belirtmektedir. Detaylı bilgi için bkz. F. Rıfkı Atay, 2012, s. 27 - 30.  
*
 Gerçekten de 1930‟lu yıllara kadar ki hükümet programları incelendiğinde, hükümetlerin en temel 

dertlerinin iç ve dıĢ güvenlik, imar ve ekonomi olduğu görülmektedir. 
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bulunmaktadır, diğer yanıyla güzel ahlâka sahip „Cumhuriyet Türk‟ünün‟ gayr-ı resmi 

yurttaĢlık vasıflarından birisi olarak kabul edilmektedir.
 
 

Temasın, toplumsal uzamın tüm uğraklarında takip edilmesi, uygulanacak 

siyasalar açısından sorun teĢkil etmektedir. Nitekim Cumhuriyet‟in eğlence söz konusu 

olduğunda dolaĢıma soktuğu söylemlere ve anlatılara kıyasla düzenleyici siyasalarının 

belirli bir plana ve programa dayandığı iddia edilemez. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

eğlenceyi düzenleme amacıyla çıkartılan kanunlar, eğer ki özel bir eğlence (müzik ya da 

tiyatro gibi) biçimine yoğunlaĢmıyorsa, niceliksel olarak azdır. Az olan kanunlar ise, 

Milli Mücadele Yılları‟nda çıkartılan “Men‟i Müskirat Kanunu”
42

, “Düğünlerde Men‟i 

Ġsrafat Kanunu”
43

; eğlenceyi salt bir vergi kalemi olarak değerlendiren 1920‟li
44

 - 

1930‟lu
45

 yıllarda çıkartılıp güncellenen vergi kanununları; bu kanunlarla koĢut 

                                                           
42

 Ġlgili kanun için bkz. “Men‟i Müskirat Kanunu”, 

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc

001/kanuntbmmc00100022.pdf>, 10. 10. 2017. Kanun, tez çalıĢmasının ilerleyen sayfalarında 

tartıĢımaya açılacağından bu noktada detaylandırılmamıĢtır. 
43

 Ġlgili kanun için bkz. “Düğünlerde Men‟i Ġsrafat Kanunu”, 

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc

001/ka nuntbmmc00100055.pdf>, 10. 10. 2017. Kanun, tez çalıĢmasının ilerleyen sayfalarında 

tartıĢımaya açılacağından bu noktada detaylandırılmamıĢtır. 
44

 Eğlencenin doğrudan bir kanuna konu olduğu ilk örneklerle vergi kanunlarında karĢılaĢılmaktadır. 

Ancak 1920‟li yıllarda çıkartılan kanunlar yine de kapsamlı değildir. Ġlgili kanunlar için bkz. “Eğlence ve 

Husûsi Ġstihlâk Vergisi Hakkında Kanun”, <http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/306.pdf>, 01. 06. 

2019. Kanunundaki vergi matrahlarını düzenleyen talimatname için bkz. “Eğlence ve Husûs-i Ġstihlâk 

Vergisi Hakkında Kânûn-a Müteallik Ta‟lîmâtnâme”, <http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/345.pdf>, 

01. 06. 2019. Ayrıca talimatnameye ek için bkz. “Eğlence ve Husûs-i Ġstihlâk Vergisi Hakkında Kânûn-a 

Müteallik Ta‟lîmâtnâme (Geçen Nüshadan Mâ Bâ‟d)”, <http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/346.pdf>, 

01. 06. 2019. Kamu yararına faaliyet gösteren Türk Tayyare Cemiyeti‟nin düzenlediği eğlencelerin vergi 

kanunundan muaf tutulmasına iliĢkin düzenleme için bkz. “Türk Tayyare Cemiyetinin Bazı 

Muamelatında Umumi Ġstihlak ve Eğlence Hususi Ġstihlak Vergilerinden Muafiyetlerine Dair Kanun”, 

<http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/410.pdf>, 01. 06. 2019. Ayrıca bkz. “Umûmî Ġstihlâk Ve Eğlence 

ve Husûsî Ġstihlâk Vergileri Hakkındaki Kânûnlara Müzeyyel Kânûn”, 

<http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/413.pdf>, 01. 06. 2019; “Eğlence ve Husûs‟ı Ġstihlâk Vergisi 

Hakkındaki 13 ġubat 1926 Târih ve 737 Numaralı Kânûnun Ġkinci Maddesiyle Umûmî Ġstihlâk Ve 

Eğlence ve Husûsî Ġstihlâk Vergileri Hakkındaki Kânûnlara Müzeyyel 9 Haziran 1926 Tarih ve 924 

Numaralı Kânûnun Onuncu Maddesinin Bir Fıkra Tezyiline Dâir Kânûn”, 

<http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/636.pdf>, 01. 06. 2019.   
45

 Eğlence vergisinin kapsamlı bir Ģekilde düzenleniĢi 1930 yılında gerçekleĢmektedir. Bu doğrultuda 19 

Mayıs 1930 tarihinde kabul edilen ve 23 Mayıs 1930 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürülüğe 

giren “Eğlence Ve Hususî Ġstihlâk Vergisi Kanunu”, vergi alınacak ve eğlenceden muaf tutulacak eğlence 

biçimlerini ve mekânlarını açıkça belirtmektedir. Buna göre ilgili kanunun 1. Maddesi Ģu Ģekildedir: 

“Madde 1 - Eğlence ve hususî istihlâk vergisine tâbi olan ticarethane vs. müesseseler Ģunlardır: 

A- Bar, umumhane; 

B- Dans yerleri, alkollü içki kullanılan çalgılı yerler; 

C- Birahane, meyhane, alkollü içki kullanılan lokanta, büfe, pastahane ve mümasili yerler; 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/ka
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/ka
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/ka
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc001/ka
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eğlenceye temas eden yönlerinin varlığıyla, “Umumi Hıfzısıhha Kanunu”
 46

 ile “Polis 

Vazife ve Salâhiyet Kanunu”
47

 olarak özetlenebilir. 

Az sayıdaki yasal düzenleme yine de Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin 

siyasal iktidar tarafından nasıl görüldüğüne iliĢkin detaylı veriler sunmaktadır. 

                                                                                                                                                                          
D- Tiyatro, sinema, sirklerle duhuliye ile girilen ve içerisinde alkollü içki kullanılmayan mümasili 

oyun yerleri; 

E- Tren ve vapurlardaki büfeler; 

F- Duhuliye ile girilen çalgılı yerler. 

Madde 2 - AĢağıda yazılı ticarethane ve müesseseler vergiden muaftır: 

A- Dans dershanesi olduğu hükûmetçe tasdik edilen ve içinde konsomasyon olmayan yerler. 

B- Maliye ve Maarif Vekâletlerince terbiyevî hizmetleri kabul edilecek tiyatro, konser ve çocuk 

sinemaları; 

C- At koĢuları ve spor yerleri duhuliyeleri; 

D- Umumî merkezleri tarafından Maliye Vekâletine en az on beĢ gün evvel ihbar edilmek Ģartile 

menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle belediye idarelerinde bulunan darülaceze taraflarından 

tertip olunacak balolar ve müsamereler.” 

Bkz. “Eğlence Ve Hususî Ġstihlâk Vergisi Kanunu”, <http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1501.pdf>, 

01. 06. 2019. Ġlgili kanun hala yürürlüktedir. Kısmi mülgalar ve iptaller kanunun ruhuna halel 

getirmediğinden aktartılmamıĢtır. 
46

 24 Nisan 1930 tarihinde kabul edilen ve 6 Mayıs 1930 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürülüğe giren 1593 numaralı “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” içinde eğlence, eğlenceye hasredilmiĢ 

„eğlence mahallelerinde‟ yoğunlaĢan bir kamu sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Ġlgili kanunun 261. 

Maddesi, bu durumu Ģu sözlerle dile getirmektedir: 

“Bütün eğlence mahaleleri, tiyatro, sinema, bar ve gazino ve kahve ve emsali yerler ve 

halkın bir arada toplanmasına mahsus sair umumi mahalleler ve hamamlarda halkın 

sıhhatini vikaye ve selametini temin için riayeti lazım gelen tedbirler mahalli belediyelerce 

neĢrü ilan olunur. Bu tedbirlere kısmen veya tamamen riayet edilmiyen mahallelerde her 

türlü içtimalar menedilir.” 

Ayrıca yine benzer Ģekilde 266. Madde de bu noktaya temas etmektedir: 

“Her Ģehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer‟iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında 

o Ģehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir 

zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen 

asgari müĢtemilatı, umumi ve müĢterek ikametgâhlardaki ikamet Ģeraitini, gıda maddeleri 

satılan veya temizliğe mütaalik iĢlerle iĢtigal edilen mahallerin han, otel, misafirhane, 

eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi Ģartlarını ve umumiyetle Ģehrin sıhhat ve 

temizliğine taalluk eden hususlara ait riayetleri lazımgelen kaideleri ihtiva eder.” 

Bkz. “Umumi Hıfzısıhha Kanunu”, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1593.pdf>, 01. 06. 

2019. Ġlgili kanun hala yürürlüktedir. Kısmi mügalar ve iptaller kanunun ruhuna halel getirmediğinden 

aktartılmamıĢtır. 
47

 4 Temmuz 1934 tarihinde kabul edilen ve 14 Temmuz 1934 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 2559 numaralı “Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu” içinde eğlence, bir kolluk sorunu 

olarak ele alınmaktadır. Ġlgili kanunun 6. Maddesi, kanuna aykırılık durumlarının tespiti halinde verilecek 

idari para cezalarını düzenlemektedir. 7. Madde -güncelleĢtirilmiĢ olmakla birlikte- eğlenceye hasredilmiĢ 

„mekânlar‟ dolamıyla eğlenceyi çerçevelemektedir. Ġlgili maddeye göre; 

“KiĢilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan 

otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, 

bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve 

kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak Ģartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet 

artırıcı veya zeka geliĢtirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve 

televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve 

benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır. Sabit veya seyyar olarak 

kullanılan kara, deniz, hava ve her çeĢit taĢıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen 

faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.” 

Bkz. “Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu”, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2559.pdf>, 

01. 06. 2019. Ġlgili kanun hala yürürlüktedir. Kısmi mügalar ve iptaller kanunun ruhuna halel 

getirmediğinden aktartılmamıĢtır. 
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Düzenlemelerin özü itibariyle iĢaret ettiği, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde „mutlu 

Cumhuriyet yurttaĢlarının‟, müreffeh ve çağdaĢ bir Türkiye inĢasında ezel - ebed hedef 

olduğudur.
48

 Bu sebepten eğlence, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde ulusun 

BatılılaĢmasının ve modernleĢmesinin sembolik ve görsel yönlerini temsil etmektedir. 

Fakat eğlencenin ulusun BatılılaĢmasının ve modernleĢmesinin sembolik ve görsel 

yönünü oluĢturan unsurlar olarak görülmesi ve dolayısıyla müreffeh ve çağdaĢ bir 

Türkiye‟nin „niĢanelerinden‟ birisi olarak kabulü, Erken Cumhuriyet Dönemi kurucu 

kadrolarına ve siyasal elitlerine özgü bir keĢif değildir; keĢfin kökleri Geç Osmanlı 

Dönemi‟ndedir. 

Selim Deringil‟in iĢaret ettiği üzere, siyasal iktidara içkin ritüeller, semboller ve 

mitik anlatılar
49

 Türkiye tarih yazımında sıklıkla karĢılaĢılan çalıĢma baĢlıkları değildir. 

“Oysa özellikle ulus-devletin prehistoryasını oluĢturan imparatorluk düzenlerinde resmi 

tören, efsane ve simgelerin; ulusçuluğu anlamak bakımından fevkalâde önemli oldukları 

çok açıktır.”
50

 Bu izleğe, eğlence -ve eğlence bileĢenleri- de rahatlıkla eklenebilir. 

Nitekim toplumsal uzamdaki yurttaĢlık bilincinin inĢası için ulusun bir bütün olarak 

hem söylem hem de eylem düzeylerinde harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu nokta 

özellikle, ulusal sembollerin, mitlerin, bayramların, törenlerin ve bu izleğe 

eklenebilecek eğlencenin nasıl „icat‟ edildiğini ve yurttaĢlık inĢasında seferber edildiğini 

çözümlemek için önem taĢımaktadır; “Makbul vatandaĢ”
51

, salt hukukî metinlere 
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 Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde bu hedefi tüm bileĢenleriyle -özelikle modern Batı ülkelerine- sunan ve 

dönem için oldukça ender bir çalıĢma olan La Turquie Kemaliste (Kemalist Türkiye) mutlak suretle 

anılmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. N. Uysal & S. Tüzün (Haz.), Kemal‟in Türkiye‟si - La Turquie 

Kemaliste, Ġstanbul, 2014. Ayrıca bağlama iliĢkin güncel bir derleme için bkz. E. IĢın (Ed.), 

Cumhuriyet: Yeni Ġnsan Yeni Hayat, Ġstanbul, Ġstanbul AraĢtırmaları Enstitüsü Yayınları, 2013. 
49

 Detaylı bilgi için bkz. S. Deringil, “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Simgesel ve 

Törensel Doku: “Görünmeden Görünmek””, Simgeden Millete II. Abdülhamid‟den Mustafa Kemal‟e 

Devlet ve Millet, Ġstanbul, 2013, s. 53- 91. Selim Deringil‟in bu savı yaklaĢık yirmi beĢ yıl önce dile 

getirdiği ve o günlerden bugünlere ilgili temalarda yapılan çalıĢmaların artıĢ gösterdiği belirtilmelidir.  
50

 S. Deringil, “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Simgesel ve Törensel Doku…” , 

2013, s. 53. 
51

 Geç Osmanlı Dönemi‟nden Cumhuriyet‟e uzanan “Makbul vatandaĢ” arayıĢı üzerine bkz. F. Üstel, 

“Makbul VatandaĢ”ın PeĢinde II. MeĢrutiyet‟ten Bugüne VatandaĢlık Eğitimi, Ġstanbul, 2016.  



29 
 

sıkıĢtırılmıĢ soyut bir kavram değil, gündelik hayat içinde gözlemlenebilecek somut bir 

varlık olmak zorundadır. 

Sınırlar dahilinde yirminci yüzyılın baĢlarında siyasal iktidarın eğlenceyi 

standartlaĢtırarak disipline edip düzenleme tavrını yansıtan, eğlenceyi biçimsel olarak 

ritüel gözlükleriyle görüp eğlenceyi „ritüelleĢtirilme‟ çabasının salt Türkiye‟ye özgü bir 

tavır olmadığı, dönem içinde genel eğilim olduğu iddia edilebilir. ÇalıĢmanın zamansal 

sınırı içinde Erken Cumhuriyet Dönemi kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin de 

örnek aldığı bu eğilim, özü itibariyle belirli ülkelerin izlediği ve mutlak sınırlara sahip 

eğlence siyasaları değil, genel olarak etkileri ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren aĢınmaya baĢlayan
52

, eğlenceyi saran egemen tavrı yansıtmaktadır. 

Yine metnin ilerleyen bölümlerinde tartıĢılacak olan bu eğilimlerin ortak 

özellikleri, eğlenceyi boĢ zaman etkinliği olarak tanımlayıp, eğlenceye ayrılmıĢ belli bir 

zaman dilimi yaratmalarıdır. Uzunca bir tarihsel mücadele sonunda modern dönemde
53

 

yirmi dört saatlik bir gün, uyuma, çalıĢma ve boĢ zaman olarak üç bölüm içinde 

değerlendirilmektedir. Uyku ve çalıĢma harici boĢ zaman ise eğlenceye ayrılmıĢ zaman 

dilimi olarak kabul edilmektedir. Ancak eğlence, boĢ zamana ait etkinlikler bütünlüğü 

olarak görülse de, bu durum siyasal iktidarın boĢ zamanı ve dolayısıyla eğlenceyi 

baĢıboĢ bıraktığı anlamına da gelmemektedir. Tarihsel arka plan yok sayılmadan 

belirtilmelidir ki yirminci yüzyıl, eğlenceye yönelik düzenlemelerin en uç örnekleriyle 

karĢılaĢıldığı dönemdir. Ġlgili yüzyılda siyasal iktidarların bizatihi boĢ zamanı ve 
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 Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya genelinde eğlencenin radikal bir dönüĢüme uğradığı 

savı ve sav üzerine yürütülen tartıĢmalar için bkz. T. Modleski (Haz.), Eğlence Ġncelemeleri, Çev. N. 

Gürbilek, Ġstanbul, 1988.   
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 Zaman merkezli bu mücadelenin kökenine ve bunun modern dönemdeki yansımalarına iĢaret eden 

temel çalıĢma için bkz. J. Le Goff, Time, Work & Culture In The Middle Ages, Trans. Arthur 

Goldhammer, Chicago, 1980.   
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eğlenceyi örgütlemeyi ve düzenlemeyi amaçlayan kimi resmi kurumlar inĢası, 

örneklerin tartıĢmasız en önde gelenleridir.
*
  

Siyasal iktidarın bu doğrultuda uyguladığı siyasalar ise beklenildiği üzere çok 

yönlüdür ancak çok yönlü siyasaların ağırlıklı olarak iki noktada yoğunlaĢtığı 

görülmektedir: Siyasal iktidar zaman düzenlemesine koĢut, doğrudan ve dolaylı olarak, 

eğlenceyi çalıĢma dıĢında kalan ancak çalıĢmayla da bağı yadsınmayan ekonomik 

örüntülerin bir parçası haline getirmiĢtir; eğlenceyi, olabildiği ölçüde ekonomik 

örüntülere „teğellemiĢtir‟. Ancak bu süreç salt ekonomik amaçlarla sınırlı değildir. 

Yapılan düzenlemeler ve uygulanan siyasalarla eğlence, siyasal iktidarın meĢruluk 

devĢirebileceği bir uzam, siyasal iktidarın öznesi yurttaĢa, yurttaĢlık bilinci 

aĢılanabilecek bir endoktrinasyon alanına da dönüĢmektedir.  

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye‟sinde ise bu eğilimlerin pratikte takip 

edilebileceği, eğlence siyasalarının ve bunları düzenleyen resmi kurumların varlığı iddia 

edilebilir. YurttaĢların eğlencelere katılımlarının „Ģiddetle tavsiye edildiği‟ Halkodaları - 

Halkevleri geleneği ile “çalıĢmak ama hafta sonları eğlenmek zorunda olan”
 54

 Köy 

Enstitüleri öğrencilerinin „eğlence‟ geleneği bir yandan yurttaĢlık bilincinin 

                                                           
*
 Bu türden resmi kurumların ilk örnekleri, Mussolini Ġtalyası‟nda ve Nazi Almanyası‟nda karĢımıza 

çıkmaktadır. Mussolini Ġtalyası‟nda çocuklar ve gençler için örgütlenmiĢ Opera Nazionale Balilla ile 

yetiĢkinler için örgütlenmiĢ Opera Nazionale Dopolavoro boĢ zamanı ve eğlenceyi düzenleyen resmi 

kurumlardır. Nazi Almanyası‟na gelindiğindeyse, “Kraft durch Freude” - “Kuvvet NeĢeyle Var Olur”  

adlı siyasal - toplumsal bir hareket ve bu hareketin tüm Almanya hinterlandına yayılmıĢ resmi kurumları 

baĢlı baĢına boĢ zamanı ve eğlenceyi düzenleyici görevlerle donatılmıĢtır. Nazi Almanyası‟nda bu 

hareketin ve bu hareketin boĢ zaman ve eğlence siyasalarının aktarıcısı olan resmi kurumlarının baĢat 

yönü, eğlenceyi yoğun disiplin vurgusuyla bezeli bir „törensellikle‟ inĢa etmeleridir. Bu vesileyle eğlence, 

çalıĢma ve üretme ödevleriyle yüklü yurttaĢların, bir hakkına dönüĢtürülmektedir. Eğlence, artık 

yurttaĢların gönüllü katılımına dayalı bir boĢ zaman etkinliğinden, yurttaĢlar için bir tür törensel 

yükümlülüğe doğru evrilmektedir. Detaylı tartıĢmalar için bkz. M. Berezin, Making the Fascist Self The 

Political Culture of Interwar Italy, New York, 1997; S. Baranowski, Strength Through Joy, 

Cambridge, 2004. 
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 P. Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, Ġstanbul, 2009, s. 159 - 359; Benzer biçimde Köy Enstitüleri‟nden 

mezun öğrencilerin anılarında, öğrenciler hafta sonlarını nasıl geçireceklerini kendilerinin belirleme 

hakkına sahip olduklarını ancak öğretmenlerinin kendilerine yakınlardaki Ankara gibi büyük Ģehirlerde, 

hafta içi derslerinin ve çalıĢmalarının yorgunluğunu atıp eğlenmelerini sıklıkla tavsiye ettiklerini 

yazmaktadır.  
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aĢılanmasının pratik yönlerini, öte yandan eğlencenin siyasal iktidarlarca tavsiye edilen 

bir faaliyet olarak, bir nevi dıĢarıdan „iĢlenen‟ karakterini gözler önüne sermektedir. 

Eğlencenin siyasal iktidar tarafından algılanıĢının ve uygulanmaya çalıĢılan 

siyasaların genel bir görünümü sunulduktan sonra, bağlama temas eden çalıĢmaları 

aktarmak gerekmektedir. Türkiye‟de eğlence üzerine yürütülmüĢ çalıĢmalar 

incelendiğinde en baĢta görülenin, çalıĢmaların bir kavram, olgu veya edim olarak 

eğlenceyi merkeze almamalarıdır. Eğlence baĢlı baĢına çözümlenen bir analiz nesnesi 

değildir. ÇalıĢmaların büyük bir kısmı eğlenceyi, farklı eğlence biçimleri dolayımıyla 

ele almaktadır. ÇalıĢmalar, eğlencenin eğitim kurumlarında okutulan müzik ve dans 

dersleri dolayımıyla eğitsel yönlerine; ulus devlet inĢasının doğrudan bir yansıması olan 

yoğun Türklük vurgusu bezeli folklorik
55

, müzikolojik ve sahne sanatları boyutlarına 

yoğunlaĢmıĢtır.  

Bu eğilimin nedenlerini ilgili dönemlerde uygulanan siyasalarda aramak 

gerekmektedir. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri‟ne egemen modernleĢme 

ve BatılılaĢma güdüleri doğrultusunda kültürel uzam, siyasal iktidarın özel ilgisine 

mazhardır. Tiyatro, opera/operet, -sonraki yıllarda da sinema- gibi „çağdaĢ‟ sahne 

sanatlarının
56

, klasik müzik ve bando
57

 gibi müzikal alanlardaki yeniliklerin, futbol gibi 

sporların ve aynı zamanda da gölge oyunları veya güreĢ gibi geleneksel eğlence 
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 Türkiye‟de eğlenceyi ve eğlence kültürünü baĢlı baĢına akademik bir sorun olarak ele alan ilk 

çalıĢmalardan olan Nebi Özdemir‟in Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü adlı eseri, bu tavrın takip 

edilebileceği eserlerin baĢında gelmektedir. Detaylı bilgi için bkz. N. Özdemir, Cumhuriyet Dönemi 

Türk Eğlence Kültürü, Ankara, 2005. Bu noktada güncel çalıĢmaları da iĢaret etmek gerekmektedir. 

“Ġstanbul‟un modernleĢme sürecini, Ģehrin eğlence hayatı üzerinen okumak” amacıyla Murat Can 

Kabagöz tarafından kaleme alınmıĢ Eğlenirken ModernleĢmek - Meyhaneden Baloza, Ġmparatorluk‟tan 

Cumhuriyet‟e Ġstanbul adlı çalıĢma son dönem güncel bir çalıĢmadır. Bkz. M. Can Kabagöz, Eğlenirken 

ModernleĢmek - Meyhaneden Baloza, Ġmparatorluk‟tan Cumhuriyet‟e Ġstanbul, Ankara, 2016. 

Ayrıca bu tez çalıĢmasının zaman sınırları içinde olmasa da günümüzde taĢrada eğlenceyi ve eğlence 

örüntülerini „hovarda alemleri‟  dolayımıyla tartıĢan Osman Özarslan tarafından kaleme alınmıĢ Hovarda 

Âlemi - TaĢrada Eğlence ve Erkeklik adlı çalıĢma güncel çalıĢmalar içinde sayılmalıdır. Bkz. O. Özarslan, 

Hovarda Âlemi - TaĢrada Eğlence ve Erkeklik, Ġstanbul, 2016.  
56

 Bkz. R. Ahmet Sevengil, Opera San‟atı Ġle Ġlk Temaslarımız, Ġstanbul, 1959; R. Ahmet Sevengil, 

Saray Tiyatrosu, Ġstanbul, 1962; M. And, Türkiye‟de Ġtalyan Sahnesi Ġtalyan Sahnesinde Türkiye, 

Ġstanbul, 1989. E. Aracı, Donizetti PaĢa - Osmanlı Sarayının Ġtalyan Maestrosu, Ġstanbul, 2014; E. 

Aracı, Naum Tiyatrosu, Ġstanbul, 2010.  
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 P. Tuğlacı, Mehterhane‟den Bando‟ya, Ġstanbul, 1986. 
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biçimlerinin siyasal iktidarın ilgi gösterdiği alanlar olduğu görülmektedir. Bu açıdan, 

ilgili çalıĢmalarda da aktarılan bir sorun olarak, ilginin bütüncül bir kültür siyasasının 

sonucu olup olmadığı belirsizdir. Bu baĢat problemi Nebi Özdemir, Türkiye‟de 

eğlenceyi baĢlı baĢına bir analiz nesnesi olarak ele alan öncül eserinde, oldukça detaylı 

bir Ģekilde açıklamaktadır:  

“[…] Türk kültür bilimcileri tarafından [eğlence] ayrıntılarıyla araĢtırılamamıĢtır. 

Konunun farkına varanların büyük bir bölümü de bir ya da birkaç eğlenceyi derlemekle 

yetinmiĢlerdir. Konunun ulaĢılan kaynaklar itibariyle, bütüncül ve bilimsel yaklaĢımlar 

kullanılarak müstakil çalıĢmalar kapsamında araĢtırılmadığı belirlenmiĢtir. Bunda 

halkbilimi alanındaki ilk kadro denemelerinin büyük bir kısmında eğlencenin temel bir 

araĢtırma alanı olarak kabul edilmemesi, metin merkezli yaklaĢımların egemenliği, 

genellikle eğlenceden çok eğlenceyi oluĢturan sözel unsurlar üzerinde yoğunlaĢılması ve bu 

yüzdende bir türlü eğlence adlı bütünün ele alınmaması, kültür çalıĢmalarını kırsalla 

sınırlandırma çabaları yüzünden kent kültürünün araĢtırılamaması, halkbilimcilerin 

disiplinler arası çalıĢmalara ilgi göstermemeleri ve belki de en bağlamsal ve iĢlevsel 

yaklaĢımların Türk kültür bilimi araĢtırmalarında yeni yeni kullanılmaya baĢlaması etkili 

olmuĢtur.”
58 

Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri‟nde eğlenceye temas eden 

çalıĢmaların içeriklerine bakıldığında ise birkaç nokta dikkat çekmektedir. Eldeki veriler 

ıĢığında çalıĢmalara eğlence kültürünün ve eğlence biçimlerinin detaylı bir tasnifi 

üzerinden tartıĢılmasına dayanan „betimleyici‟ bir tavır hâkimdir.
59

 Betimleyici tavır, 

salt betimleyciliği merkeze aldığı için, eleĢtirilere konu olma ihtimalini bünyesinde 

barındırmakla birlikte tavrın eleĢtirisinde ihtiyatlı olmak gerekmektedir. Nitekim tavrın 

eğlence çalıĢmalarında hayati bir ihtiyaca cevap verdiği gerçeği yadsınamaz. Belirtildiği 

üzere, eğlence baĢat bir analiz nesnesi olmadığından eğlenceyi merkeze alan veya 

eğlence bileĢenlerine temas eden çalıĢmalar oldukça sınırlıdır. Sınırlı sayıdaki 

çalıĢmaların öncelikle eldeki veriyi toparlamaya çalıĢması ise oldukça anlaĢılır bir 

durumdur.    

Kaynak ve veri kıstılılığının Ģekillendirdiği betimleyici tavrın yadsınamayacak 

en sorunlu yönü ise eğlencenin tek bir düzleme indirgenip tek bir düzlem üzerinden 
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 N. Özdemir, 2005, s. 9. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana aittir. 
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 Bu tavrın çok açık ve net bir örneği yine Nebi Özdemir‟in Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü 

adlı çalıĢmasıdır. Detaylı bilgi için bkz. N. Özdemir, 2005, s. 43 - 308.  
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okunmasıdır. Eğlence, -sözcüğün/kavramın etimolojik-filolojik arka planınn da 

gösterdiği gibi- eğlenen, eğlendiren ve bizatihi eğlencenin kendisi olmak üzere gerçekte 

üç farklı düzleme sahiptir. Bu açıdan eğlencenin ne olduğundan azade, kimin, nerede ve 

nasıl eğlendiği ile kimin kimleri, nerelerde ve nasıl eğlendirdiği baĢlı baĢına 

çözümlenmesi gereken boyutlardır.  

Bir baĢka nokta ise resmi, ulusal ve dini - ladini ritüelleri (bayramları) ve 

bunların bileĢeni olarak düzenlenen eğlenceleri denk tutma „eğilimleridir.‟ Mutlak 

olmadığı mutlak suretle vurgulanması gereken bu eğilim, ritüel (bayram) ile eğlenceyi, 

her ikisinin kendi içlerinde kavramsal ve kuramsal farklılıklar iĢaretlenmekle birlikte, 

birbirlerine oldukça yakın ve kimi noktalarda da görece ikame edimler olarak ele 

almaktadır. Özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki resmi, ulusal ve kamusal veya bir 

biçimde bu çeperle temas eden törenler ve hükümdarlık ritüelleri (kılıç kuĢanma ve 

Cuma Selamlığı gibi)
60

  tören-ritüel bağlamları yanı sıra, aynı zamanda da eğlence ve 

„eğlencemsi‟ olarak okunmaktadır.  

Eğilimin salt kavramsal ve kuramsal bir yanlıĢ okumadan mı kaynaklandığı 

yoksa ritüeli (bayramı) ve eğlenceyi görece ikame edimler olarak okumanın her iki 

edimin kökensel temasından (ve hatta kimi noktalarda da ortaklığından) kaynaklı doğal 

bir yol mu olduğu ile bağlamı değerlendirirken izlenen tavırların Geç Osmanlı ve Erken 

Cumhuriyet Dönemleri‟nde tarihsel bir arka planının olup olmadığı soruları, bu tez 

çalıĢmasının baĢlangıç noktalarıdır. Nihayetinde Clifford Geertz‟in ritüeli çözümlerken 

kullandığı, ritüelin siyasal iktidarın tebaasına / yurttaĢına “ortak anlam dünyası” sunma 
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 Osmanlı PadiĢahları‟nın iktidarlarını pekiĢtirmek için kamusal alanlarda görünür kılındığı bu türden 

ritüellere dair tartıĢmalar için bkz. S. Deringil, Ġktidarın Sembolleri ve Ġdeoloji II. Abdülhamid 

Dönemi (1876-1909), Çev. Gül Çağlalı Güven, Ġstanbul, 2002. 
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amacı
61

, siyasal iktidarın eğlence kavrayıĢı ve uygulamak istediği eğlence siyasaları 

özeline de uyarlanabilir. 

Bu bağlamda da Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde üzerinde yoğunlaĢabilecek 

eğlenceler ve eğlence biçimleri dört baĢlık altında toplanabilir. Bunlar: 

1) Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde resmi, ulusal ve kamusal ritüellere (bayramlara) 

temas eden eğlenceler. 

2) Siyasal iktidarın, eğlenceli yönleri ön plana çıkartarak, aslında eğlenceye 

indirgeyerek, bir tür eğlence olarak yeniden örgütlemek için azami çaba 

gösterdiği ritüellerden düğün ve sünnet törenleri. 

3) Özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde, ulusun modern yönünün sunulması 

amacıyla yurttaĢların katılımının teĢvik edildiği YılbaĢı kutlamaları ve balolar. 

4) Yukarıdaki biçimler dıĢında kalan spor müsabakalarından konserlere, 

kahvehanelerden birahanelere, sirklerden lunaparklara kadar oldukça geniĢ bir 

çerçeveden değerlendirilen -siyasal iktidarın da, önceki sayfalarda aktarıldığı 

üzere, „vergilendirdiği‟- eğlenceler.    

Tasnif, eğlence ile siyasal iktidar arasındaki iliĢkinin takip edilebileceği uzamlardır. 

Belirtmek gerekir ki uzamlar birbirlerinden mutlak anlamda kopuk ve ırak değildir. Ġlk 

uzam, siyasal iktidarın inĢa ettiği resmi, ulusal ve kamusal ritüellerdeki (bayramlardaki), 

ritüellere bağlaĢık veya bunlara temas eden eğlencelerdir. Ġkinci uzam, inĢa 

edil(e)meyen ancak miras alınan dini ritüeller (bayramlar) ile düğün ve sünnet gibi 

folklorik geleneğin yansımaları olan ritütellerin, ritüel mahiyetlerinin esnetilerek 

eğlenceleĢtirildiği düğün veya sünnet törenleridir. Üçüncü uzam, siyasal iktidarın ritüel 

(bayram) kalıplarını kullanarak ritüel olup olmadığı belirsizliği üzerinden hareket 
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 C. Geertz, “Centers, Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power”, Culture and its 
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ederek inĢa ettiği YılbaĢı kutlamaları ve balolar gibi ritüelistik eğlencelerdir. Dördüncü 

uzam ise gündelik hayat rutinindeki eğlence bileĢenlerinin, ritüel biçimselliğiyle 

düzenlemeye çalıĢıldığı eğlencelerdir.  

Farklı uzamlar arasındaki kesiĢmeler ve ortaklıklar eğlence ile siyasal iktidar 

arasındaki iliĢkinin mahiyetine ıĢık tutmaktadır. Tekrara düĢme pahasına da olsa ilk 

baĢta belirtilmesi gereken, siyasal iktidarın eğlenceyi mutlak suretle müdahale edilecek 

bir edim olarak okuduğudur. Bu tavrın kökleri, önceki sayfalarda temas edildiği ancak 

metinin ilerleyen sayfalarında detaylıca tartıĢılacağı üzere, siyasal iktidarın doğasında 

yatmaktadır. 

Bu durumla bağlantılı olan bir baĢka boyut, eğlence ile siyasal iktidar arasında ritüel 

dolayımıyla kurulan iliĢkidir. ĠliĢkide, kimi zaman açık kimi zaman da örtük biçimde, 

görülen, siyasal iktidarın eğlenceye, biçimsel olarak ritüele (bayramlara ve kimi 

örneklerde törenlere) yaklaĢtığı biçimle yaklaĢmasıdır. Siyasal iktidarın doğasıyla da 

ilintili olan tavırda, eğlenceyi belirleyen siyasaların söylem düzeyindeki bileĢenleri, 

ritüeli kuĢatan söylemlerle benzerlik göstermektedir.  

Benzerliğin ise ihtiyatla ele alınması zorunludur. Ritüellerin eğlence yönü baskın 

değildir. ġüphesiz ki edimin seslendiği kitleleri neĢelendirme yönü vardır ancak bu yön 

ritüellere içkin bir toplumun hem söylemsel hem de düĢünsel ortak anlam dünyası inĢa 

etme ve sürekli kılma amacının yanında oldukça tâlidir.
62

 Kaçınılamayan temel bir soru 

yine ve yeniden gün yüzüne çıkmaktadır: Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidar 

neden eğlenceyi biçimsel olarak ritüel dolamıyla okumakta, neden eğlenceye ritüele 

yaklaĢtığı biçimde yaklaĢmaktadır? 
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Soruyu cevaplamadan önce, sorunun tek boyutlu olmadığı ve mutlak bir cevabının 

bulunmadığını belirtmek gerekmektedir. Ġlgili soru „eğlenceyi ritüelleĢtirmek‟ gibi 

temel bir bağlam üzerinden hareket etse de, önceki sayfalarda aktarılan tasnifin ve 

tasnifin bileĢenlerinin iĢaret ettiği üzere, ritüelin eğlenceye dönüĢtürülmesi de göz ardı 

edilmemesi gereken bir yöndür. Benzer Ģekilde, Türkiye‟de siyasal iktidarın eğlenceyi 

biçimsel olarak ritüel dolamıyla okuması, eğlenceye ritüel gözlükleriyle bakması ve 

eğlenceyi neredeyse ritüeli değerlendirdiği gibi değerlendirmesinin kökleri dönemsel 

güdülerde olduğu kadar aynı zamanda imparatorluk geçmiĢinde de yatmaktadır. Metnin 

ilerleyen bölümlerinde oldukça detaylı bir Ģekilde tartıĢılacak bu durum, Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndaki Ģenliklerin ve festivallerin resmi, kamusal ve son dönemde ulusal 

nitelik taĢıyacak Ģekilde örgütlenmesiyle siyasal iktidarın kendisini 

tebaasına/yurttaĢlarına sunma, onlar nezdinde görünür olabilme amacıyla doğrudan 

bağlantılıdır. Selim Deringil‟in ifade ettiği üzere, Geç Osmanlı Dönemi‟nde devletin 

kamusal görünürlüğünün önemi, hem imparatorluk toprakları içinde tebaası/yurttaĢına 

ortak değerler etrafında bir ortak anlam dünyası yaratma hem de imparatorluk toprakları 

dıĢında modern ve çağdaĢ dünyanın bir bileĢeni olduğunu sergileme amacı 

taĢımaktadır.
63

 

Bu sınırlar içinde eğlence ile ritüel arasındaki iliĢki, eğlence merkezli veya eğlencye 

temas eden öncül çalıĢmalarda karĢımıza çıkmaktadır. Metin And‟ın, ġehzade 

Mehmet‟in 1582 yılındaki sünnet töreni için hazırlanan Ģenliği çözümlediği Kırk Gün 

Kırk Gece
64

 adlı eseri bu duruma temel bir örnektir. Aynı tema üzerinde yapılmıĢ bir 

baĢka çalıĢma bu kez Özdemir Nutku imzalıdır. Özdemir Nutku, 1675 yılında IV. 
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Mehmet‟in Edirne‟de düzenlediği sünnet törenini IV. Mehmet‟in Edirne ġenliği
65

 adlı 

eserinde çözümlemiĢtir.  

Cumhuriyet Türkiyesi‟ni merkeze alan çalıĢmalara gelindiğinde ise bu tavır
66

, 

Türkiye‟de son dönemde artıĢ gösteren dini ve ladini
67

 bayram çalıĢmaları içinde takip 

edilebilir. ÇalıĢmalar, Geç Osmanlı Dönemi‟nde siyasal iktidarın kamusal alanda 

görünür olabilmek için uyguladığı siyasaları, Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne içkin 

saikler altında yeniden değerlendirmektedir. Aynı zamanda da çalıĢmalar, ritüellerin 

(bayramların) resmi kutlama programları dıĢında kalan zaman dilimlerindeki 

eğlencelere iliĢkin çokça bilgiyi de barındırmaktadır. Siyasal iktidarın, ritüellere 

(bayramlara) ve ritüellerin (bayramların) resmi kutlama programları dıĢında eğlencelere 

bakıĢının Geç Osmanlı Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne gelindiğinde 

değiĢmesi ĢaĢırtıcı değildir. Zira Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde, ortak değerler 

etrafında bir ortak anlam dünyası yaratma amacının Geç Osmanlı Dönemi‟ne nazaran 

farklı ortak değerleri ve farklı bir anlam dünyasını iĢaretlemesi beklenmektedir. Nitekim 

Sibel Özbudun bu beklentiyi Ģu sözlerle açıklamaktadır: 

“Cumhuriyet törenlerinin, kendisini önceleyen törenlerden en azından görünüĢte bir 

kopuĢu sergilediği kabul edilir. O güne değin yöneticinin göksel/kutsal bağıntılarını 

vurgulamaya yönelik olan tören, Cumhuriyet devrimleri çağında seküler bir yönelim almıĢ 

                                                           
65

 Ö. Nutku, IV. Mehmet‟in Edirne ġenliği, Ankara, 1987.  
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 Son dönem eserlerden en dikkat çekeni Suraiya Faroqhi ve Arzu Öztürkmen tarafından yapılmıĢ bir 
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ve toplumu cemaatten ulusa/ulusallığa yönelten yeni(-lenmiĢ) seküler ulusal mitolojiye 

eĢlik eder olmuĢtur.”
68

 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟ndeki zihinsel ve algısal değiĢiklikler yeni(den) inĢa 

edilecek olan eğlence hayatı ve bu hayatı besleyecek eğlence biçimleriyle de 

desteklenmek zorundadır. Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarından ve siyasal elitlerinden 

Kazım Karabekir, Milli Mücadele‟nin süregeldiği dönemler gibi oldukça erken 

tarihlerde tam da bu noktaya dikkat çekmektedir. Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve 

siyasal elitleri arasındaki görüĢ farklılıkları bir kenara bırakıldığında, Kazım 

Karabekir‟in özellikle „yeni Türk neslini‟ oluĢturacak çocukların eğitimine iliĢkin 

söyledikleri, bir yanıyla yeni zihniyetin inĢasına diğer yanıyla da inĢa sürecinde yeni 

eğlence siyasalarının nasıl ve ne ölçüde seferber edilmesi gerektiğine dair tavsiyeleri 

içermektedir. Kazım Karabekir‟in önerilerinin asıl vurucu yönü, eğlenceyi biçimsel 

olarak ritüel görüp, ritüel gibi örgütlemeye çalıĢmasıdır; kaldı ki eğlencenin bu 

bağlamda ele alınması, eğlence ile ritüelin, en azından ilgili dönem içindeki, biçimsel 

yakın temasını gözler önüne sermektedir: 

“[…] PaĢa‟yı en çok üzen Ģey kendi tarifleriyle “Gerek bu Ģefkat hissini ve gerekse bu 

yavrucaklara hayatın ilk esaslarını öğretecek ve sonra da bu masum ağızlardan kendileri 

kadar saf olan halkımızı aydınlatacak ve eğlendirecek […] zengin eserler bulamamaktı.” Bu 

yokluk onun için aĢılamayacak bir engel olmamıĢ, çalıĢmalarından çok az kalan en değerli 

zamanını da bu eksiğin tamamlanması için ayırarak öğütlerini, […] piyeslerini yazmıĢ ve 

[…] marĢlarını bestelemiĢtir.”
69

 

Tez çalıĢmasında sav, ritüel ile siyaset arasında iliĢkiye benzer, ancak kesinlikle 

ve kesinlikle aynılık içermeyen bir çerçevede, eğlence ile siyaset arasında da bir iliĢki 

olduğu iddiasına dayanmaktadır. Resmi, ulusal ve kamusal ritüeller nasıl ki siyasal 

iktidarın anlam dünyasını yansıtıyorsa, eğlence de siyasal iktidarlar tarafından aynı 

amaçlar gözetilerek kullanılan bir araç niteliğine haizdir.
70

 Tam da bu nedenle eğlence, 

                                                           
68

 S. Özbudun, Ayinden Törene, Ankara, 1997, s. 13.  
69

 S. Özel & I. Çakan Hacıibrahimoğlu (Haz.), Türk Devrim Mülakatları, Ġstanbul, 2011, s. 68. Vurgu 

orijinal metindedir.  
70

 Bu noktada Anthony P. Cohen‟in bir topluluğun kurulmasında ritüeller ve ritüel türevlerinin baĢat 

rolünü tartıĢmaya açtığı Topluluğun Simgesel KuruluĢu adlı çalıĢmasını hatırlatmakta fayda vardır. 



39 
 

siyasal iktidarın kontrol etmeye, denetlemeye ve düzenlemeye çalıĢtığı edimler 

bütünlüğüdür. Tez çalıĢmasının ilerleyen bölümlerinde detaylandırılacağı üzere eğlence, 

gündelik hayat akıĢında öngörülemez ve kestirilemez bir anomali olarak kabul 

edilmektedir. Eğlencenin bir anomali olarak kabülü baĢlangıç itibariyle eğlenceyi 

öz(n)el bir pratiğe indirgemektedir. Öz(n)el olduğu ölçüde kontrol edilemez, 

denetlenemez ve düzenlenemez bir edim olduğu belirtilen eğlence, bu noktadan itibaren 

ise müdahaleye açık hale getirilip kamusal bir soruna dönüĢtürülerek 

kamusallaĢtırılmaktadır. Nitekim artık eğlence, siyasal iktidar tarafından kontrol edilen, 

denetlenen ve düzenlenen -„inĢa edilmiĢ‟- uğraklarda takip edilebilir bir edime 

döünüĢtürülmektedir; tüm karĢı çıkıĢlarla ve gerilimlerle birlikte.
*
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Detaylı bilgi için bkz. A. P. Cohen, Topluluğun Simgesel KuruluĢu, Çev. Mehmet Küçük, Ankara, 

1999. 
*
 Ġzleğin tek taraflı olduğu ve eğlencenin siyasal iktidar karĢısındaki, Michel Foucaultcu, bir direnme 

„pratiği‟ potansiyelini yok saydığı yönünde olası eleĢtiriler göz ardı edilmemelidir. Eğlencenin Ģüphesiz ki 

direngen bir havası vardır, ancak siyasal iktidar kapsayıcılığının burada da egemen olduğu görülmektedir. 

Basit bir örnek tabloyu netleĢtirecektir: YeĢil bir alanda, “Çimlere Basmayınız!” açık emrine karĢın 

çimler üzerinde mangal yakarak piknik yapan bir ailenin „eğlencesi‟, çimleri korumakla yükümlü 

görevliler tarafından bölünsün. Yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söyleyip açık bir emri 

çiğnediklerini belirten görevlilere ailenin vereceği cevap, çimlere basmadıkları sadece çimler üzerinde 

mangal yaktıklarıdır. Ortada paradoks olmayan bir paradoks vardır; evet aile, gerçekten an içinde çimlere 

basmıyor ve fakat sadece çimler üzerinde oturuyordur, ancak çimler üzerinde oturmak aslında çimlere 

basmaktır! “Çimlere Basmayınız!” emri çimlere basılarak ilga edilmiĢ, aynı noktada da emir meĢru 

kılınmıĢtır. Ġlgili emir çimlere basıldığı ve basılacağı için anlamlıdır! GörünüĢte bir direniĢ vardır hiç 

Ģüphesiz, ancak aynı ölçüde de Ģüphe edilmemesi gereken, o yeĢil alanı belirleyen uzunca hukukî 

metinlerin bu durumu zaten öngördüğüdür.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Erken Cumhuriyet Dönemi kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin 

demeçlerinde ve yazılarında takip edilebileceği üzere açıktan olumsuzlanan, açıktan 

olumsuzlanmadığı durumlarda ya olumsuzluğu ima edilen ya da sessiz kalınan ve 

sessizliğe koĢut bu sessizliğin bir olumsuzlama olduğu hissettirilen eğlence,  gerçekte 

bu isimlerin dahi kendi hayatlarında deneyimledikleri ve haliyle yabancısı olmadıkları 

kamusal edimler bütünlüğüdür. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin bizatihi „eğlenenler‟ tarafından 

olumsuzlanmasıyla Ģekillenen bu çeliĢik tavır, Cumhuriyet‟i aĢan ve fakat 

Cumhuriyet‟in de kaç(a)madığı egemen kadim bir tavrın izdüĢümüdür. Tavır, eğlenceyi 

düzensizlikle, disiplinsizlikle ve ciddiyetsizlikle eĢ değer tutarak Antik Yunan‟dan beri 

ciddi ve „erdemli‟ bir iĢ olarak kabul edilerek düzenle, disiplinle ve ciddiyetle birlikte 

yoğrulan siyasetin karĢısında konumlandırmaktır. Eğlence ile tüm toplumsal-siyasal 

edimlerin salt yönetim-idare fonksiyonlarıyla sınırlandırılmıĢ görünümü olan siyasetin 

bu bağlamda karĢı karĢıya getiriliĢi siyasetin modern yorumlarından birisidir
71

 Ģüphesiz 

ancak yorumun modernliği günümüz siyaset yapılıĢ tarzlarını doğrudan etkileyen Antik 

Yunan düĢünüĢünden beri süre gelen kadim bir sorunun güncelliğine de iĢaret 

etmektedir. Siyasetin salt yönetim-idare fonksiyonlarıyla sınırlandırılmıĢ dar 

yorumunun da doğal olarak kaç(a)madığı bu sorun, temelinde siyasetin nasıl ele 
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 Özellikle kitle kültürü tartıĢmaları ekseninde ve Guy Debord etkisiyle Ģekillenen bu karĢıtlık, eğlence 
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alınması gerektiği, bir baĢka ifadeyle, siyasetin nasıl yapılması gerektiğiyle alakalıdır. 

Vurgulanmak istenen Antik Yunan‟da siyaset „pratikleri‟ değildir; kaldı ki Antik 

Yunan‟da siyaset gündelik hayattan soyutlanamaz. Siyaset „yapma‟, Antik Yunan‟da 

bizatihi siyasal bir varlık olan yurttaĢın „ödevi‟dir ve „hakkı‟dır. Bu nedenden Platon 

siyaseti Yasalar‟da, “insan iĢlerini pek ciddiye almaya gelmez, ama biz ciddiye almak 

zorundayız; bizim talihsizliğimiz de burada”
72

 ifadesiyle dile getirdiği verili bir 

çeliĢkiyle ele almaktadır. ÇeliĢki verilidir zira ciddiye alınmaması gerektiğini belirttiği 

insan iĢleri, aslında Platon‟un ciddiye almak zorunda olduğu iĢleri içermektedir; ciddiye 

alınmayan insan iĢleri, tam da bu ciddiyetsizliklerinden dolayı ciddiyetle ele alınmalı, 

siyaset bunlara ciddiyetle yaklaĢmalıdır.
73

 

Eğlence ile siyaset arasındaki iliĢkinin salt düzen-düzensizlik, disiplin-

disiplinsizlik veya ciddiyet-ciddiyetsizlik gibi kavramlar ve ikilikler dolayımıyla ele 

alınması kimi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilki eğlence ile siyaset 

arasındaki iliĢkinin siyaseti bu kavramlarla sınırlayarak dar bir çerçeveden 

değerlendirmesi riskidir. Riskle doğrudan bağlantılı bir baĢka sorun ise bu kez eğlence 

ile siyaset arasındaki iliĢkinin siyaseti her Ģeyi kapsayacak bir çerçeveden 

değerlendirmesi riskidir.  

Bu riskler ve risklerin çizdiği sınırlar dâhilinde sav, bir ön kabul temelli 

yükselmektedir. Zamandan ve mekândan (ve aynı zamanda da var olan tasniflerden) 

azade olarak siyaset icra ve ifa etme ile eğlence belirli bir ortak zemine sahiptir. Eğlence 

siyasetin ifa ve icra edilmesinde bir araç ama aynı ölçüde de bir amaç olarak 

konumlanmaktadır; eğlence bu yönüyle siyasallaĢtırılmaktadır. Eğlencenin siyasallığı, 

eğlenilen „yer‟, eğlenen „kiĢiler‟ ve eğlence biçimleri olan temel bileĢenleriyle birlikte 
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Yasalar‟da “Ġçkili Toplantıların Yararı”, “Müzik ve Beden Eğitimi”, “Törenler”, “ġölen”, “BoĢ Zamanı 

Değerlendirme” baĢlıkları altında detaylıca tartıĢılmaktadır. Bkz. Platon, 2007. 
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ele alındığında siyasal-toplumsal bir uzama gönderimde bulunmaktadır. Nitekim 

siyasal-toplumsal bir varlık olan insanın siyasallığının-toplumsallığının arı 

görünümlerinden birisidir: Ġnsan siyasal-toplumsal bir varlık olmasına koĢut eğlenen bir 

varlıktır. Siyaset ise siyasal toplumsal varlığın eğlencesini biçimlendirendir.  

Belirtmek gerekir ki bu noktada sav eğlence ile siyaset arasında iĢaret edilen 

ortak zeminin kurgusal olduğunu iddia etmemektedir. Tüm bileĢenleriyle siyaset 

sistematik bir düzenle, yoğun bir disiplinle ve kesif bir ciddiyetle ifa ve icra edilen 

kamusal bir faaliyettir. Benzer çerçeve eğlence için de çizilebilir. Biçimleri ne olursa 

olsun, eğlencenin iç düzeni, disiplini ve ciddiyeti, bizatihi eğlenceyi eğlence olarak 

tanımlayan temel niteliklerdir; bu yönüyle eğlenceye dıĢarıdan isnat edilen „suçlar‟ 

zaten eğlence içinde yeri olmayan, onlar olduğu takdirde de eğlencenin „eğlenceli‟ 

yönlerini yok edecek olan ayrıksılıklar olarak kabul edilmiĢtir.
74

 

Nihayetinde ortak zemin, siyaset ile eğlencenin bir ve aynı Ģey olduğunda dair 

temelsiz düĢünceye temel oluĢturmamaktadır. Kaldı ki eğlencenin olumsuzlanması, 

toplumsal uzamda kendisinden kaçınılamayan gerilimli bir iliĢkinin varlığını 

iĢaretlemektedir. Bu noktada bir soru sorulmalıdır: Eğlence ile siyaset arasında gerilime 

neden olan ve aralarındaki iliĢkiyi gerilimli kılan sorunların kaynağı nedir? Soruya 
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 Eğlencenin aktarıldığı biçimiyle çerçevelenmesi, bir eğlence biçimi olan oyunu ve oyun oynamayı çok 

güçlü bir biçimde çağrıĢtırmaktadır. Bu noktada eğlence ile oyun arasındaki farklılıkları detaylıca tartıĢan 

en temel eser için bkz. J. Huizinga, Homo Ludens, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ġstanbul, 2010. Lucien 

Lévy-Bruhl benzer Ģekilde topluluklarda birlikte oyun oynamanın ve eğlenmenin -oyunun ve eğlencenin 

birlikteliğinin- topluluk olmanın temelinde yatan faktörlerden olduğunu belirtmektedir. Bkz. L. Lévy-

Bruhl, Ġlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Çev. Oğuz Adanır, Ankara, 2006, s. 60 - 61. 

Gregory Bateson ise oyun ile ciddiyet arasındaki iliĢkinin toplumsal uzamda nasıl biçimlendirildiğini 

tartıĢmaktadır. Gregory Bateson‟un aktarımı, oyunu ciddiyete önceleyerek ve fakat buna koĢut ciddiyeti 

de oyundan türeterek var etmeye çalıĢması temellidir. Oyun ile ciddiyet ve oyuncular ile ciddi olma 

durumu arasındaki iliĢki, kendiliğinden Ģekillenen ancak kendiliğindenliğini muhafaza etmek için de 

dıĢsal müdahaleye açık olan toplumsal bir üst dil dolayımıyla sürekli kılınmaktadır. Üst dil, oyun 

oynamanın ciddiyetsizliğini verili kabul alarak oyunu ciddi bir edim olarak sunmaya koĢulmaktadır. Oyun 

oynamak ciddi bir edim değildir ancak oyun mutlak bir ciddiyete dayandığından oyun oynama ciddi bir 

edime dönüĢtürülmektedir. Gregory Bateson‟ın oyun oynamayı ciddiyetsizliğe açık, toplumsal düzeni 

bozma potansiyeli üzerinden okuması eğlencenin toplumsal uzamdaki yıkıcı olabilecek etkilerini 

soğurabilmek için eğlencenin ciddi bir edim olarak sunulmasına örnektir. Konuya dair çalıĢmalar için 

bkz. G. Bateson, Steps to An Ecology of Mind, New York, 1978, s. 177 - 194. Ayrıca Marvin 

Carlson‟un Performans: EleĢtirel Bir GiriĢ adlı eserinde Gregory Bateson‟un ilgili savlarını aktaran kısa 

bir bölüm de bulunmaktadır bkz. M. Carlson, Performans: EleĢtirel Bir GiriĢ, Çev. Beliz Güçbilmez, 

Ankara, 2013, s. 38 - 39. 
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doğrudan cevap vermeye çalıĢmadan önce buradaki gerilim üzerine düĢünmeye 

çalıĢmak soruyu cevaplamaya yardımcı olacaktır. Siyasetin, -içinde yaĢanılan bölünmüĢ 

ve kurumsallaĢmıĢ toplulukların-toplumların
*
- icracısı ve ifacısı siyasal iktidar

75
 ve 

onun „meta‟ kurumu devlet
*
, eğlenceyi düzenlenmesi ve disipline edilmesi gereken bir 

edim olarak tanımlamaya baĢladığı andan itibaren eğlenceye yönelik tüm söylemler ve 

bunlardan türeyen anlatılar geçmiĢ övgüsüyle ve özlemiyle sarmalıdır. Övgü ve özlem 

kadim zamanlara, ya da Türkiye‟de “nerede o eski …” diye baĢlayan klasikleĢmiĢ 

cümlelerde takip edilebileceği gibi, gerçekte yaĢanıp yaĢanmadığı belirsiz(leĢtirilmiĢ) 

bir geçmiĢe özlemdir ve özgüdür. Tam da bu belirsiz(leĢtirilmiĢ)lik, sesleniĢe içkin 

özlemin ve övgünün bir baĢka yüzüne ıĢık tutmaktadır: Platon‟un izinden gidilecek 

olursa, eğlence idea‟sına duyulan zamansız ve mekânsız haset ve hasrettir. 

Soruya cevap yavaĢ yavaĢ netleĢmeye baĢlamaktadır. ĠliĢkinin gerilimli 

olmasının temelinde, siyasal iktidarın kendine özgü düzeninin, disiplininin ve 

ciddiyetinin eğlencenin düzensizliği, disiplinsizliği ve ciddiyeti ile bozulma „tehlikesi‟ 

ile bu tehlikeyi soğurma ve bertaraf edebilme güdüsü yatmaktadır. Bu güdü siyasal 
                                                           
*
 ÇalıĢmada sürekli dile getirilecek ‟topluluk‟ ve ‟toplum‟ kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Her iki 

kavram ve bu kavramlardan türeyen anlamlar tez çalıĢması için tali önemdedir ancak çalıĢma boyunca 

sıklıkla atıf yapılacak antropoloji literatürü her iki kavram arasında bir tür öncüllük-ardıllık iliĢkisi var 

saydığından iliĢkinin verili kabul alınıp açıklama yapılması kaçınılmazdır. Bu bağlamda çalıĢma boyunca 

ilgili kavramlar Anthony P. Cohen‟in Topluluğun Simgesel KuruluĢu adlı eserinde kullanıldığı biçimiyle 

kullanılmaktadır. Buna göre, “topluluk, bir kimsenin ait olduğu ve akrabalıktan daha büyük, ama „toplum‟ 

dediğimiz soyutlamadan da daha dolaysız bir kendiliktir. Topluluk, insanların eviçinin sınırlarının dıĢında 

kalan toplumsal hayata iliĢkin en temel ve tözsel tecrübelerini edindikleri alandır. Bu alanda insanlar 

akrabalığın sınırlarını algılama yeteneğiyle -yani akraba olmayanla yan yana koyarak- akrabalığın 

anlamını öğrenirler; yakın toplumsal iliĢkilerin yarattığı duyguları ve bunları dıĢavurma kapasitesini ya da 

bunları toplumsal iliĢkilerinde kullanma kapasitesini edinirler. Bundan dolayı, topluluk, bir kimsenin nasıl 

‟toplumsal olunacağı‟nı öğrendiği ve uygulamayı sürdürdüğü alandır.” Anthony P. Cohen‟in „topluluk‟ 

ile „toplum‟ arasında yaptığı ayrımı niceliksel farklar gözeterek de detaylandırmak gerekmektedir. Her 

hangi bir teleolojik-ilerlemeci bakıĢ açısına yaslanmadan ve buradan türeyebilecek bir nitelik tartıĢmasına 

dair de en ufak bir imayı kabul etmeden, „topluluk‟, niceliksel olarak çok daha az insanın, toplum ise 

niceliksel olarak çok daha fazla insanın bir arada olduğu bir araya geliĢ formlarıdır. Bkz. A. P. Cohen, 

1999, s. 12 - 13. Vurgular orijinal metindedir. 
75

 Ġktidar tiplerinin tasnifine dair detaylı tartıĢmalar için bkz. C. Bâli Akal, Ġktidarın Üç Yüzü, Ankara, 

2009, s. 150 - 160. 
*
 Devletin modern bir icat mı, yoksa kadim bir siyasal yönetim biçiminin her türlü meydan okumaya karĢı 

koyarak günümüze dek hayatta kala(bile)n bir türü mü olduğuna dair tartıĢmalar tez çalıĢmasının sınırları 

içinde değildir. Ancak bu noktada kullanılan bir ifadeyi netleĢtirmek gerekmeketdir. Bu tez çalıĢması 

boyunca „modern devlet‟ ifadesiyle kastedilen, siyasal - yönetsel formların yeni bir yansıması olarak 

kabul edilen ve bu kabulün yoğun iĢ bölümü, katı bir hiyerarĢi ve kapsamlı bir bürokrasiyle var eden 

„modern‟ teknik bir araç olarak her alanda yasayı ve yasanın uygulanmasını, yine her türlü dünyevi ve 

uhrevi alandan birlikte türtenen, dünveyi mutlak egemendir.  
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iktidarın eğlence karĢısındaki genel ve egemen tavrını gözler önüne sermektedir: 

Eğlence aileden topluluğa, topluluktan topluma ve toplumdan devlete tüm bir araya 

geliĢ formlarındaki -ailevi-topluluksal-toplumsal-
76

 içsel dengeyi bozma tehlikesini 

barındırdığından olumsuzlanmaktadır.  

Eğlence, siyasal iktidar tarafından olumsuzlanmasına karĢın, mutlak olumsuz 

edim değildir. Siyasal iktidarın uçlar arasında salınımlı düĢünüĢü (hiçbir Ģeyi asla 

mutlak iyi ya da kötü olarak iĢaretlemeden her iki durumun aynı anda olabilirliliğine 

açık kapı bırakan) eğlenceye dair söylemlerde ve bunların oluĢturacağı anlatılarda da 

takip edilebilinen bir tavırdır. Tavır, eğlence olumsuzlanmasının bir baĢka boyutunu 

gün yüzüne çıkarmaktadır. Eğlencenin topluluklardaki-toplumlardaki içsel dengeyi 

bozma tehlikesi dolamıyla olumsuzlanması, siyasal iktidarın eğlenceye her türlü 

müdahalesine de alan açmaktadır. Nihayetinde olumsuzlanan, mutlak anlamda 

engellenebilen, bastırılılabilen veya bertaraf edilebilen bir edim olmadığından 

olumsuzlama, siyasal iktidarın eğlenceyi aynı zamanda (-açıktan ve aleni bir biçimde 

olmamasına, olduğu durumlarda da bunun Ģerhli olarak dile getirilmesine azami özen 

gösterilerek-) topluluk-toplum için icazet verip makul ve meĢru kıldığı olumlanan bir 

edim olarak sunmasına da temel oluĢturmaktadır.  

Sunum, siyasal iktidarın siyasal meĢruiyetine zemin hazırlayabilme becerisine 

koĢuttur. KoĢutlukta, egemen eğilim sürekli kılınacak Ģekilde eğlence 

olumsuzlanmaktadır. Olumsuzlama, siyasal iktidar için temel bir leitmotiftir. Siyasal 

iktidar an ile geleceği Ģekillendirme iddiasında olmasına karĢın pratikte en çok geçmiĢle 

kavga etmektedir; geçmiĢe hasret, hiç gelmeyeceğinden emin olunan bir geçmiĢin 
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 Eğlence dolayımıyla insanların üyesi - bileĢeni oldukları bir araya geliĢ formlarına yabancılaĢmasını, 

her türlü toplumsal edimin aslında bir tür drama, bir tür gösteri ve üst kertede adı koyulmamıĢ bir tiyatro 

olduğun savıyla çözümlemeyen çalıĢmalar için bkz. G. Gurvitch,  “Sociologie du Théâtre”, Les Letters 

Nouvelles, C. 34 - 6, 1956, s. 197; R. Schechner, “Performance and Social Sciences”, The Drama 

Review, C. 17, 1973, s. 3; R. Schechner, Between Theater and Anthropology, Philadelphia, 1985; V. 

Turner, From Ritual to Theatre, New York, 1982; M. Carlson, Performans: EleĢtirel Bir GiriĢ, Çev. 

Beliz Güçbilmez, Ankara, 2013.   
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aslında hasetle olumsuzlanmasıdır. Siyasal iktidarın uçlar arasındaki salınımlı düĢünüĢü 

hasret ile haset arası dengeyi sağlamaktadır. Bu nedenle haset asla nefrete 

dönüĢmemektedir; hatta ve hatta siyasal iktidar bu dönüĢümü engellemek için bizatihi 

çaba harcamakta, haseti „makul‟ biçimde çerçevelemektedir.  

Siyasal iktidarın eğlenceye dair dolaĢıma soktuğu söylemler ve bunların inĢa 

ettiği anlatılar aynı zamanda da haleflerin seleflerini eğlence -bir baĢka ifadeyle zevk-ü 

sefa ve sefahat- düĢkünlüğüyle suçlamalarının tarihidir. Doğası gereği yok sayılamayan 

ve mutlak anlamda sınırlandırılamayan eğlence, siyasal iktidar açısından tehlike 

potansiyeli taĢıyan bir edimdir. Potansiyel, tarihin akıĢkanlığıyla birlikte ele alındığında 

ise eğlence merkezli alan suçlamaların aĢırılığı -ya da bir baĢka ifadeyle radikal bir 

biçimde hasetin nefrete dönüĢümü- halef-selef arasındaki sınırların saydamlaĢmasına, 

selefi eleĢtiren halefin bizatihi eğlence düĢkünü olma suçlamalarıyla karĢı karĢıya 

kalmasına neden olmaktadır.  

Ġndirgemeciliğin riskleri üstenilerek, bağlama iliĢkin örnek bolluğunun göz 

kamaĢtırıcı olduğu söylenmelidir: „Modernite‟, ilk(s)el toplulukları ve toplumları 

eğlence toplumları olarak okumaktadır. Özellikle ilk(s)el topluluklara dair tartıĢmalar 

ilk(s)el savunusu olduğu kadar ilk(s)ele yöneltilen eğlence düĢkünlüğü eleĢtirileri 

üzerinden „suç‟ inĢasına yönelmektedir. Suçlama ise ilk(s)el toplulukları eğlence 

düĢkünü olarak okuyan modern dönem toplumlarını asıl eğlence düĢkünü toplumlar 

olarak mahküm etmeye dayanmaktadır. „Modern zamanlara‟ gelindiğinde eğlenceye 

karĢı takınılan tavır değiĢiklik göstermemektedir. Sokrates Atina‟yı zevk-ü sefa ve 

sefahat düĢkünlüğünden soysuzlaĢmıĢ olmakla suçlarken, Atina maruz kaldığı 

suçlamaları „ahlak bozan‟ Sokrates‟e yönelterek Sokrates‟i ölüme mahkûm etmektedir. 

Söz sırası Sokrates‟in öğrencilerindedir. Platon Atina‟nın soysuzlaĢmasını polisin 

eğlenceyi baĢıboĢ bırakmasına bağlamaktadır ancak olan olmuĢtur ve Atina „ölüme‟ 
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mahkûmdür. Platon‟a göre daha „gerçekçi‟ kabul edilen Aristoteles‟e gelince gerçekte 

halef olarak aynı çizgiyi sürdürmektedir; Atina‟nın içine düĢtüğü durum tragedyaların 

ve komedyaların düzenlenmesi zarurililiğini gözler önüne sermektedir.
77

 Cicero, 

Roma‟nın farkını iĢaretlemek için Antik Yunan polislerinin renkli eğlence hayatını ön 

plana çıkartmaktadır: “Deniz kıyısındaki kentlerde ahlakî bir çürüme ve bozulma olur 

zira, yeni diller ve âdetler birbirine karıĢ[maktadır].”
78

 Bu nedenle de “gösteriĢe çağıran 

birçok kötülük kentlere denizden getirilir, bunlar ele geçirilen ya da taĢınan Ģeylerdir; 

böyle bir sitedeki çekiciliğin birçok pahalı ve miskin gönül eğlencesi bulunur.”
79

 

Cicero‟nun Roma‟nın denize kıyısı olmadığından Atina‟nın düĢtüğü sefalete 

düĢmeyeceğine inancı tamdır. Oysaki Hıristiyanlık Cicero‟nun bu naif inancını alaĢağı 

etmektedir. Hıristiyanlara göre Roma‟nın denize kıyısının olup olmaması anlamsızdır 

zira Kolezyum‟daki eğlencelerle görselleĢtirilen imparatorluk ihtiĢamı, zevk-ü sefa ve 

sefahat sarmalının en temel göstergesidir. Ġmparatorluk ise Ekklesia‟da bir araya gelen 

Hıristiyanların agape komünlerini „ahlaksız‟ orjiler olarak değerlendirilip, onları 

Kolezyum‟a taĢıyarak tepkisini göstermektedir. Kolezyum‟da bir eğlence nesnesi olarak 

kendilerine yer bulan Hıristiyanlar ve Hıristiyan düĢünüĢü ise kendi egemenliğinde 

eğlenceyi „merkezden‟ kovarak, yeni bir biçimde ancak yine ve yeniden bir eğlence 

nesnesine dönüĢmektedir. Ta ki modernitenin her Ģeyi ve herkesi yeni baĢtan 

tanımlayacak yıkıcı-yapıcı „değerleri‟ gün yüzüne çıkana kadar. 

Eğlence ile siyaset arasındaki kadim gerilimin makul bir ölçüler içinde 

soğrulması, siyasal iktidarın -aynı zamanda da öz(n)el bir edim- eğlenceyi 
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 Aristoteles Poietika‟da Antik Yunan dünyasında eğlencenin olumsuzlayıcı bir araç olarak 

kullanılmasına dair filolojik bir bilgi -sarihliliğine iliĢkin Ģerhler baki kalmak kaydıyla- aktarmaktadır. 

Aristoteles‟e göre, “Dorlar çevre yerleĢkelere kendilerinin kome, Atinalıların ise demos dediklerini, yani 

komedya oyuncularının adlarını „eğlenmek‟ fiilinden almadıklarını, köylerde baĢıboĢ dolaĢtıklarından 

ötürü kentlilerce aĢağılandıkları için bu adı aldıklarını söylerler.” Bkz. Aristoteles,  Poietika (ġiir Sanatı 

Üzerine), Çev. Nazile Kalaycı, Ankara, 2005, s. 17 / p. 1148a - 35. Vurgu orijinal metindedir.   
78

 Cicero, Devlet Üzerine, Çev. C. Cengiz Çevik, Ġstanbul, 2014, s. 158 / p. IV 7. KöĢeli parantez 

içindeki ilave bana aittir. 
79

 Cicero, 2014, s. 158 - 159 / p. IV 7. 
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kamusallaĢtırıp
80

 standartlaĢtırarak -ki nihai adı, belirli bir bütünselliğe ve birliğe 

yöneldiği ölçüde, sınırları belirsiz ancak yekpare olduğu iddiasında olunan, „eğlence 

kültürü‟ olacaktır-
81

 toplumsal uzamda hem yatay hem de dikey bir denge kurma ve 

bunu sürekli kılma baĢarısına bağlıdır. Bu noktada yeni bir soru Ģekillenmektedir: 

Siyasal iktidar bunu nasıl ve hangi araçlarla gerçekleĢtir(ebil)mektedir? Sorunun çok net 

bir cevabının olduğu iddia edilebilir: Siyasal iktidarın topluluğa-topluma içkin ritüeli ve 

ritüel düĢünüĢünü „sahiplenmesi‟ bunun gerçekleĢtirebilmenin yegane yoludur.  

BaĢlangıçta birkaç noktayı mutlak suretle vurgulamak gerekmektedir. Siyasal 

iktidarın eğlence ile siyaset arasındaki iliĢkiyi ritüele yaklaĢtığı gibi yaklaĢıp bu sayede 

                                                           
80

 Richard Sennett on yedinci yüzyıl Fransa‟sında, “tiyatro izleyicilerinin oluĢturduğu topluluk” anlamına 

gelen kamu kavramının zaman içinde toplumun tümünü kapsayacak Ģekilde evrildiğine dikkat 

çekmektedir. Özü itibariyle bir eğlence biçimini ve eğlenceyi izleye(bile)nlerin oluĢuturduğu sınırlı 

topluluk zaman içinde, o sınırlı topluluğu disipline edip düzenleyen değerleri koruyarak ya da 

değiĢtirerek, üst kertedeki topluma doğru açılıp toplum tarafından dönüĢtürülecektir. Bkz. R. Sennett, 

Kamusal Ġnsanın ÇöküĢü, Çev. Serpil Durak & Abdullah Yılmaz, Ġstanbul, 2010, s. 32 - 42. Richard 

Sennett‟in aktardıklarıyla bağlantılı olacak biçimde çalıĢma boyunca „eğlencenin kamusallaĢtırılması‟ 

ifadesi, eğlencenin kamusal alanlara yayılmasına, kamusal alanlarda „yaygınlaĢtırılmasına ve 

görselleĢtirilmesine‟ iĢaret etmektedir. Her türlü eğlence biçiminin „performatif gösterilerle‟ kamusal 

alanlarda görselleĢtirilmesi günümüzde giderek artan bir eğilimdir ancak buradaki bağlam ise her türlü 

eğlence biçiminin çözümlenmesinden öte toplumsal ortaklık alanı olan kamuyu etkileyen ya da etkilediği 

düĢünülen kamusal mahiyetteki eğlenceler ve eğlence biçimleri olarak çok daha dar kapsamlı bir 

bütünlüktür. Bir baĢka söyleyiĢle ifade edilmek istenen bireysel eğlenceler değil, kamusal ve kamusal 

olduğu ölçüde de yaratma potansiyeline sahip oldukları sorunlar dolayımıyla siyasal iktidar tarafından 

müdahaleye açık hale getirilip „resmiyet‟ kazandırılan edimlerdir. Bireysel eğlencelerin ve eğlence 

biçimlerinin günümüzde kamusal bir niteliğe bürün(dürül)mesini ve kamusal alanlarda bireysel eğlenceler 

ile kamusal ve resmi eğlenceler arasındaki oldukça gerilimli iliĢkiyi tartıĢan bir çalıĢma için ise bkz. M. 

Carlson, 2013.    
81

 Önceki sayfada aktarılan „topluluk‟ ile „toplum‟ arasındaki ayrımı anımsayarak hem topluluklardaki 

hem de toplumlardaki „kültürel bağlamları‟, bağlamları oluĢturan parçalara yoğunlaĢarak çözümleme 

çalıĢmalarına iliĢkin Ruth Benedict‟in eleĢtirileri hatırlatılmalıdır: 

“[James G. Frazer‟in çalıĢması kastedilerek] Altın Dal gibi kültür incelemeleri ve sıradan 

karĢılaĢtırmalı budunbilim kitapları, özellikleri çözümsel olarak ele alıp irdeler ve kültürel 

bütünselliğin tüm yönlerini göz ardı eder. ÇiftleĢme ve ölümle ilgili uygulamalar, son 

derece farklı kültürlerden geliĢi güzel seçilmiĢ davranıĢ parçacıklarıyla örneklendirilirmiĢ 

ve tartıĢma sağ gözü Fiji‟den, sol gözü Avrupa‟dan, bir bacağı Tierra del Fuego‟dan, öbürü 

Tahiti‟den, el ve ayak parmaklarının her biri baĢka bölgelerden alınmıĢ bir tür mekanik 

Frankenstein canavarı yaratmıĢtır. Bu tür bir figür geçmiĢ ve gelecekteki hiçbir gerçekliğin 

karĢılığı değildir; temeldeki güçlük, diyelim ki, ruh hekimliğinin ruh hastalığına yakalanmıĢ 

bireylerin kullandığı simgeler dizgesiyle son bulmasına ve simgelerin yerleĢtirdiği hastalık 

belirtilerini gösteren davranıĢ kalıpları -Ģizofreni, histeri ve mani çöküntüsü bozuklukları- 

incelemelerini göz ardı etmesine benzer.” 

Detaylı tartıĢmalar için bkz. R. Benedict, Kültür Kalıpları, Çev. Nilgün ġarman, Ġstanbul, 2003, s. 64. 

Vurgu orijinal metindedir. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana aittir. Ancak Ruth Benedict‟in James 

G. Frazer‟a ve James G. Frazer geleneğine yönelttiği eleĢtiri girdabına da kapılmamak gerekmektedir. 

Nihayetinde James G. Frazer‟in neden bu tür bir bağlam inĢa ettiğine dair, Ģu ana kadar hala en yetkin 

eleĢtiri, Bronislaw Malinowski‟den gelmiĢtir. Bronislaw Malinowski‟nin James G. Frazer‟in biyolojik bir 

varlık olan insanla kültürel bir varlık olan insan arasındaki farkları aktarırken, bunları bir öncüllük-

ardıllık iliĢkisi üzerinden değil de, bir eĢ zamanlılık iliĢkisi üzerinden okumasına iliĢkin değerlendirmeleri 

için bkz. B. Malinowski, Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Çev. Saadet Özkal, Ġstanbul, 1992, s. 147 - 178.         
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de eğlenceyi bir tür „ritüelmiĢçesine‟ ele alarak çözümlemeye çalıĢtığını iddia etmek, 

eğlence ile ritüelin bir ve aynı Ģey olduğunun iddia edildiği anlamına gelmemektedir. 

Günümüz dahil olmak üzere, her hangi bir toplulukta veya toplumda ritüeller, 

„ritüelimsi‟ edimler ve hatta eğlence arasında ayrım yapmak kolay değildir.
82

 Bağlantılı 

olarak, ritüellerin ya da ritüelistik edimlerin de bu tez çalıĢmasının merkezinde olmadığı 

belirtilmelidir.  

ġerhler altında tez çalıĢması boyunca ritüel kavranıĢı ve ritüelin eğlence ile 

iliĢkisellik temelinde dolaĢıma sokulması, ritüelin kendine özgü düzenle, katı bir 

disiplinle ve yoğun bir ciddiyetle yoğrulmuĢ toplumsal edim olmasından 

kaynaklanmaktadır.
83

 Bağlam, siyasetin yapılıĢ biçimine içkin düzenle, katı disiplinle ve 

                                                           
82

 S. J. Tambiah, “A Performative Approach to Ritual”, Readings in Ritual Studies, (Ed. Ronald L. 

Grimes), New Jersey, 1996, s. 495. 
83

 Tez çalıĢmasının ana sorunsalı olmasa da eğlencenin okunmasında sahip olduğu biçimsel özellikler 

açısından ele alınan ritüellerin Ģu ana kadar temas edilmeyen ancak akla ilk gelen ve en temel yönü -baĢka 

bir söyleyiĢle en temel toplumsal misyonu olarak kabul edilen yönü- ritüellerin, örgütlenme düzeyi ne 

olursa olsun, inanç sistemlerini somutlaĢtıran araçlardan birisi olmasıdır. Genel kabül ritüeli kavramsal 

olarak geniĢletiyor gibi gözükse de gerçekte ilginç biçimde ritüeli -salt törene ve ayine indirgeyerek- 

daraltmaktadır. Ancak -tekrar ve tekrar- vurgulamak gerekir ki, tez çalıĢmanın ana sorunsalı olmasa da 

tez çalıĢmasında ritüel ve eğlence arasındaki temasların mahiyeti Clifford Geertz‟in ritüel özelinde dile 

getirdiği Ģekiyle kullanılmaktadır: 

”[…] Dinsel anlayıĢların gerçeğine sadık ve dinsel bildirimlerin sağlam oldukları 

yönündeki bu kanı, bir biçimde ritüel -yani kutsal davranıĢ- içinde üretilir. Kutsal 

simgelerin insanlara kazandırdığı ruhsal durum ve güdülenimler ile bunların insanlar için 

formülleĢtirildiği varoluĢ düzeninin genel kavrayıĢları bir tür törensel biçimde -gerçi bu 

biçim bir mitin anlatılması, bir kâhine danıĢılması ya da bir mezarın süslenmesinden öte bir 

Ģey olmayabilir- birbiriyle karĢılaĢır ve birbirini güçlendirir. Bir ritüelde simgesel 

biçimlerin tek bir setinin aracılığı altında birleĢen yaĢanılan dünya ile hayal edilen dünyanın 

aynı olduğu ortaya çıkar ve böylece […] kiĢinin gerçeklik hissinin yapısal dönüĢümü 

üretilir.”    

Detaylı tartıĢmalar için bkz. C. Geertz, 2010, s. 137. Ayrıca geçiĢkenliğin oldukça yoğun olduğu ve ritüeli 

daraltan, ayin ve tören „kavramları‟ - ‟edimleri‟ arasındaki farklılıklarda Sibel Özbudun‟un çizdiği 

çerçeve yol göstericidir: 

“Ayin ile „tören‟ arasındaki aslî ayrım, siyasal ve/veya toplumsal bir iktidar kurumunun 

varlığında ya da yokluğunda yatmaktadır. Ġktidarın kurumsallaĢmadığı toplumların bereketi 

sağlamaya yönelik uygulamaları (ya da bunların halk içinde süreduran kalıntıları), eĢitlikçi, 

hiyerarĢisiz, katılımcı, paylaĢımcı, duygudaĢlığı sağlamaya yönelik edimleriyle „ayin‟ 

kavramına denk düĢerken; bir iktisadi-siyasal-toplumsal iktidarın varlığı durumunda, 

kökenini bereket düĢüncesinden alsa da, sonuçta mevcut iktidar iliĢkilerini pekiĢtirmeye, 

güçlendirmeğe yönelik gösterimler, „tören‟ kavramına daha çok yaklaĢmaktadır. Çünkü bu 

gösterimler, yönetilenleri en iyimser anlamıyla birer izleyici konumunda tutarak katılımdan 

dıĢlamakta, toplumdaki mevcut hiyerarĢiyi vurgulamakta ve yeniden üretmekte, toplumsal 

mesafeleri simgesel düzlemde yeniden çizmekte, dahası tüm bu iliĢkiler sistemini kendi 

imgesinde yeniden örgütlediği bir kozmogoni/mitolojiyle meĢrulaĢtırmaktadır. Bir bakıma, 

ayin ne ölçüde biçimselleĢmiĢ olursa olsun, içeriğinde yarattığı duygudaĢlıkla 

„kendiliğindenliğe‟ ne denli açıksa, tören iktidar sahiplerinin kendi iktidarlarını (ve genelde 

„iktidar‟ı) meĢru kılma yolundaki „manipülasyonlarına‟ o denli açıktır.” 
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ciddiyetle iç içe geçmiĢ bir sarmal oluĢturmaktadır. Ritüel ile siyaset dizgeleri 

arasındaki iliĢkiden devĢirilen, aslında ritüelin eğlenceye biçimsel bir örnek teĢkil 

etmesi; siyasal iktidarın, eğlence ile kurduğu iliĢkiyi bu biçimsellik temelli 

Ģekillendirmesidir. 

Belirtildiği üzere resmi ve kamusal ritüeller (dini - ladini bayramlar), merasimler 

(devir teslim törenleri) ve Cumhuriyet kültlerinin kutlamaları (Ģehirlerin kurtuluĢ 

günleri veya önemli kiĢileri anma törenleri) çalıĢmanın sınırları dıĢındadır. Ancak bu 

durum, resmi ve kamusal ritüellerle (bayramlarla) temas eden ve resmi kutlama 

programları dıĢında kalan eğlencelerin ve eğlence biçimlerinin çalıĢmanın sınırları 

dahilinde tartıĢılmasına da bir engel teĢkil etmemektedir. Nitekim resmi ve kamusal 

ritüeller (bayramlar) ile eğlencenin yakın teması, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal 

iktidarın eğlenceyi bir nevi ritüelmiĢçesine değerlendirmesine olanak sağlayan uygun 

zeminin iĢaret edilip, ilgili zihniyetin çözümlenmesine yardım edecektir.  

Yakın temas gözetildiğinde, Geç Osmanlı ile Erken Cumhuriyet Dönemleri 

eğlenceleri ve eğlence biçimleri ile resmi ve kamusal ritüelleri (bayramları) arasında 

güçlü bir biçimsel benzerlik ve „süreklilik‟ olduğu iddia edilebilir.
*
 Zamansal 

farklılıklara karĢın bu iddia meĢrudur ancak en temelinde iddia, siyasal iktidarın 

ritüellerle ve eğlenceyle kurduğu iliĢki bağlamında ortaya atılabilir; gerçekte benzerlik 

ve süreklilik siyasal iktidar olmaklılığa içkindir. Siyasal iktidar ritüellerle ve ritüelimsi 

                                                                                                                                                                          
Bkz. S. Özbudun, Ayinden Törene, Ġstanbul, 1997,  s. 120. Vurgular orijinal metindedir. 
*
 Geç Osmanlı Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne uzanan süreçte eğlence ve eğlence biçimleri 

ve kamusal ve resmi ritüellerin (bayramların) bir süreklik üzerinden değerlendirilmesinin ardında 

Osmanlı Ġmparatorluğu ile Cumhuriyet Türkiye‟si arasında süreklilik - kopuĢ tartıĢmaları yatmaktadır. 

Tez çalıĢmasının, sürelilik - kopuĢ tartıĢmalarına eklemlenme gibi bir iddiası yoktur. Bu bağlamda da 

tartıĢma, kamusal ve resmi ritüeller (bayramlar) merkezli değil, somut - somut olmayan kültürel miras 

bileĢenleri olarak değerlendirilen eğlence ve eğlence biçimleri merkezli sınırlı temaslarla Ģekillenecektir. 
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edimlerle var olur, sürekli kılınır
84

; Osmanlı Ġmparatorluğu için de geçerlidir, Türkiye 

Cumhuriyeti için de.  

Benzerlik ve süreklilik iddiasının yanlıĢ anlamalara neden olabilecek yönü ise, 

hem Geç Osmanlı hem de Erken Cumhuriyet Dönemleri‟nde resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) ile eğlencenin bir ve aynı Ģey olarak görülme ihtimalidir. Siyasal faaliyetler 

içinde sistematik bir düzenle, yoğun bir disiplinle ve kesif bir ciddiyetle var olan resmi 

ve kamusal ritüellerin
85

 eğlenceyi önceleyen mahiyeti düĢünüldüğünde, ritüel ile 

eğlencenin bir ve aynı Ģey kabul edilmesi ne gerçekçidir ne de kabul edilebilir.
*
 Ritüel, 

içsel değiĢim - dönüĢüm yavaĢlığına karĢın mutlak durağan edim değildir. Zamana, 

mekâna, seslendiği topluluğa - topluma göre farklılaĢmaktadır. Bu noktada siyasal 

iktidarın düzen arayıĢına koĢut ritüelin ontolojik tekbiçimliliğinden bahsedilebilir: 

Siyasal iktidarın olduğu her yerde ritüel ve ritüel düĢünüĢü etkindir. Ritüel gündelik 

siyasetin ve gündelik hayatın tam ortasında yer alan „bilenendir‟ ancak gündelik 

siyasetten ve gündelik hayattan özerktir. Ritüeli ritüel yapan, tam da bu özerkliktir.  

Eğlence ise ritüele benzer, ve hatta ritüelden çok daha yoğun, biçimde gündelik 

siyasetin ve gündelik hayatın tam ortasında yer alır ancak bu kez ritüelden farklı olarak 

varlığı gizlidir. Henri Bergsoncu ifadeyle rastlantısal
86

 olarak en olmadık yerde ve anda 

küçük bir jest veya küçük bir mimik eğlenceyi sahneye davet ederek bu gizi dağıtabilir. 

Düzen, disiplin ve ciddiyet bozan eğlencenin her yerde ve her anda ortaya çıkma 

                                                           
84

 Siyasal iktidar ile ritüel arasındaki bu varoluĢsal iliĢkiyi tartıĢan en yetkin çalıĢmalar Victor Turner‟ın 

eserleridir. Bkz. V. Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, New York, 2017; V. 

Turner, The Forest of Symbols - Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca ve Londra, 1967. 
85

 Topluluk üyelerinin „bireysel‟ değerleri ile topluluğun ortak değeri arasındaki iliĢkileri biçimlendiren 

„düzenleyici bir araç olarak‟ ritüele iliĢkin tartıĢmalar için bkz. E. Durkheim, Dinsel YaĢamın Ġlk 

Biçimleri, Çev. Prof. Dr. Özer Ozankaya, Ġstanbul, 2010. 
*
 Ritüele içkin eğlence bileĢenlerinin ritüelden daha fazla vurgulanarak ritüelin geri plana itildiği ilginç 

bir örnek Türkiye‟de Dionysos ġenlikleri‟nin kavranıĢıdır. Dionysos ġenlikleri, zaman ve mekân kısıtları 

içinde tüm sınırların ihlal edildiği ayrıksı bir durumu simgelemektedir, ancak Ģenliklerdeki ihlal, bizatihi 

zamanın, mekânın ve sınırların çok katı biçimde yeniden inĢa edilmesine koĢulmaktadır; eğlence, 

eğlenceyi sınırlandırabilmek için, sınırsız hale getirilmektedir. Türkiye‟de Dionysos ġenlikleri‟ni 

toplumsal düzeni -yeniden- tesis etme yönü geri planda tutularak salt „eğlence‟ bileĢenleri ve „eğlenceli‟ 

yönü üzerinden okuyan çalıĢmaların çoğunluğu Metin And tarafından kaleme alınmıĢ eserlerdir. 
86

 H. Bergson, Gülme - Komiğin Anlamı Üzerine Deneme, Çev. YaĢar Avunç, Ġstanbul, 2006, s. 15.   
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ihtimalinin yarattığı gerilimi çevreleyelebilmek için siyasal iktidarın izlediği en temel 

yol, eğlencenin varlığını yokluğuyla tanımlayıp eğlenceyi olduğu gibi gündelik 

siyasetten ve gündelik hayattan „özerkleĢtirmektir‟. Yine belirtilmek gerekir ki ritüelin 

özerkliği ile eğlencenin özerkliği bir ve aynı Ģey değildir; ontolojik bağlamları 

birbirinden farklıdır. Bu açıdan ritüellerden ve ritüellerin belirli biçimlerinden (örneğin 

bayramlardan) dönemlerin eğlence biçimleri ve eğlence kültürü okuması yapmak, 

yukarıda iĢaretlenmiĢ risklerin yeniden üretilmesine ve eğlenceye içkin ayrıcı unsurların 

gözden kaçmasına neden olacaktır.  

BaĢa dönmek gerekmektedir. Çizilen genel çerçevede ritüel ile eğlence 

arasındaki temasa karĢı koyulması da oldukça güçtür; zira her iki edim arasındaki 

ontolojik farklılıklara karĢın geçiĢkenlik yadsınamaz. Bu noktada sorulması gereken, 

geçiĢkenliğin siyasal - toplumsal uzamdaki mahiyetinin ne olduğu ve bunun hangi 

amaç(lar) doğrultusunda seferber edildiğidir?  

Sorunun cevabı ritüel ile eğlence arasında, eğlence ile siyaset arasındaki 

gerilimden kaynaklı, bir tür rekabet, hatta ve hatta yerine göre bir tür karĢıtlık olduğu 

savından türemektedir. Rekabet, siyasal iktidar olmaklılığa dayanmaktadır. Siyasal 

iktidar, ritüel ile eğlence arasındaki iliĢki sonucu Ģekillenen ama aynı zamanda da bu 

iliĢkiyi Ģekillendiren yakın teması, eğlenceyi soğurabilmek için değiĢtirip dönüĢtürmeye 

bu sayede de kendi „meĢruiyetini‟ inĢa edip sürekli kılmaya koĢmaktadır. 

Savı destekleyecek veriler bulunmaktadır.
87

 Her Ģeyden önce ritüeller ile eğlence 

ve eğlence biçimleri benzer kavram setlerine atıf yaparak onlar dolayımıyla kavga 
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 Bağlama iliĢkin güncel bir çalıĢma tekrardan hatırlatılmalıdır, ancak iĢaret ettiği bir sorunla: Suraiya 

Faroqhi ve Arzu Öztürkmen tarafından hazırlanıp yayımlanmıĢ Celebration, Entertainment and Theatre 

in the Ottoman World adlı eserin, içeriğinden azade sadece baĢlığıyla ele alındığında kutlamaya, 

eğlenceye ve tiyatroya ayrı ayrı değerler atfederek bunları birer araĢtırma nesnesine dönüĢtürdüğü 

görülmektedir. Sorunun ilgili çalıĢmayla sınırlandırılamayacak en temel yönü, ilgili edimlerin birbirinden 

tam olarak ayrıĢtırılamaması kaynaklıdır. Zamansal sınır esnetildiğinde, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda, 

BatılılaĢmanın geri dönülmez bir yola girdiği on dokuzuncu yüzyıla kadar kutlama, eğlence, tiyatronun 

resmi ve kamusal ritüellerle neredeyse iç içe geçtiği görülmektedir. Bu bağlamda da eğlence olarak 
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etmektedir. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri‟ndeki resmi ve kamusal 

ritüellerin (bayramların) inĢası ile gündelik hayat akıĢında bir uğrak olan eğlencenin 

inĢası benzerlik göstermektedir. Siyasal iktidarın ritüelleri kurumsallaĢtırılma ve 

kamusallaĢtırma güdülerinin sınırlılıkları olan düzen, disiplin ve ciddiyet, eğlenceye de 

damgasını vurmaktadır.  

Nitekim Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidarın eğlenceye, biçimsel 

olarak ritüele yaklaĢtığı gibi yaklaĢmasının yansıması olan eğlencenin kontrol edilmesi 

arzusu, gündelik hayatın katı bir düzenle ve disiplinle örgütlenmesi arzusuyla üst üste 

binmektedir.
88

 Bu yoldaki giriĢimlerin eklemlendiği ana anlatı, dönemin „demir 

yumruğu‟ Recep Peker‟in Ġnkılâp Dersleri‟nde belirttiği Ģekliyle, Cumhuriyet‟in 

modern ve medeni değerlerle örülü toplum ve yurttaĢ inĢası için dile getirilen „Türk 

Ġnkılâbı‟nın‟ tüm yurttaĢlara sirayet ederek onları bilinçlendirmesine -ĢuurlaĢtırmasına- 

ve bu sayede de „inkılâbının‟ sürekli kılınmasına bağlanmaktadır: 

“Ġnkılâp; bir sosyal bünyeden geri, eğri, fena, eski haksız ve zararlı ve varsa bunları 

birden yerinden söküp onların yerine ileriyi, doğruyu, iyiyi, yeniyi ve faydalıyı koymaktır. 

Fakat arkadaĢlar, koymak yeterli değildir. Onları öylece koyduktan sonra büyük bir 

sıcaklıkla davaya yapıĢtırıp, sökülen Ģeylerin geri dönmemesini, konan Ģeylerin yaĢamasını, 

yerleĢmesini temin edecek bir sistem kurmak ve iĢletmek de inkılâbın değiĢmez Ģartıdır. Bu 

Ģart olmadıkça fenalıkların, geriliklerin… Yerine iyiliklerin ve ileriliklerin… Konması 

gelip geçici bir hâdise değersizliğine iner ve eski fenalıklar daha geniĢ tahrip tesirleriyle 

geri döner.”
89

    

                                                                                                                                                                          
algılanan ve kavranan edimlerin birer ritüel, ritüel olarak algılanan ve kavranan edimlerin birer eğlence 

olarak görülmesi bu iç içe geçmiĢliği gözler önüne sermektedir. BatılılaĢma ile birlikte hem kamusal ve 

resmi ritüellerde hem de eğlencede yaĢanan değiĢiklikler ilgili edimlerin bir yanıyla kendi içlerinde diğer 

yanıyla da birbirlerine karĢı konumlanıĢlarında da değiĢikliklere neden olmaktadır. Edimlerin tam olarak 

ayrıĢtırılamaması, bugün bile takip edilebilir sorunlu iliĢkiyi yeniden inĢa etmektedir. 
88

 Son dönemde yayımlanan Güven Gürkan Öztan ve Serdar Korucu imzalı Tutku, DeğiĢim ve Zarafet - 

1950‟li Yıllarda Ġstanbul adlı çalıĢmada zarafet olarak sunulan Ģey(ler) gerçekte 1920‟li ve 1930‟lu 

yıllarda biçimlendirilen düzenin, disiplinin ve ciddiyetin gündelik hayattaki cisimleĢmiĢ hal(ler)idir. Bkz. 

G. Gürkan Öztan, S. Korucu, Tutku, DeğiĢim ve Zarafet - 1950‟li Yıllarda Ġstanbul, Ġstanbul, 2017. 
89

 R. Peker, Ġnlıkâp Dersleri, Ġstanbul, 1984, s. 18. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde devletin, milletin ve 

yurttaĢın Türk Ġnkılâbı‟nın getirileriyle donatılarak bilinçlendirilmesi -ĢuurlaĢtırılması- dönemin kurucu 

kadrolarının ve siyasal elitlerinin temel önceliklerindendir. Bu amaç, bu kez de „Cumhuriyet‟in Milli 

Eğitim Bakanı‟ olarak tanımlamanın yanlıĢ olmayacağı Hasan Âli Yücel‟in yazılarında karĢımıza 

çıkmaktadır. Hasan Âli Yücel‟e göre, “milli varlık, bir Ģuur eseridir. ġuur ise kültürle derinleĢip 

aydınlanan bir anlayıĢtır. Bu taktirde  „milli Ģuur‟, „milli kültür‟ün olgunluğuna bağlıdır.” Bkz. H. Âli 

Yücel, Ġyi VatandaĢ Ġyi Ġnsan, Ġstanbul, 2013, s. 198. Vurgular orijinal metindedir. 
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Recep Peker‟in inkılâba yaklaĢımı, dönem içinde modernleĢme ve BatılılaĢma 

kavranıĢıyla paralellik içinde, geleceğe seslenme ile geçmiĢe dönüĢün engellenmesine 

aynı anda yoğunlaĢmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde sürekli olumsuzlanarak 

gündemde tutulan Osmanlı Ġmparatorluğu bir zevk-ü sefa ve israf dönemi olarak 

sunulurken, düzensizliğin, disiplinsizliğin ve ciddiyetsizliğin göstergesi olan eğlencenin 

„hükümranlığı‟, her yere sirayet etmiĢ bir zehir olarak değerlendirilmektedir. Bu durum 

salt Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne ya da Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin kurucu 

kadroları ve siyasal elitlerine has ve onlarla sınırlı bir değerlendirme olarak 

düĢünülmemelidir. Ġmparatorluğun siyasal elitlerine yöneltilen zevk-ü sefa ve sefahat 

düĢkülüğü suçlamalarına dair söylemler ve anlatılar o kadar kuvvetlidir ki, Türkiye‟deki 

en „akademik‟ isimler dâhi bundan yakalarını kurtaramamaktadır. Niyazi Berkes, 

Tanzimat Devri‟nin ve getirilerinin gerçekte ne olduğunun anlaĢılması sonrası Osmanlı 

siyasal elitlerinin yaĢadığı ĢaĢkınlığı, yalılardaki Ģiir oturaklarından ve zevk-ü sefa 

âlemlerinden baĢlarını kaldıramamalarına bağlamaktadır.
90

 Niyazi Berkes‟in Geç 

Osmanlı Dönemi‟nde devletin dıĢ borçlarının tahsili için kurulan Düyun-u Umumiye 

rejimine, (kendi ifadesiyle “Düyun-u Umumiye Ġmparatorluğu”na) ve borçların 

tahsilinden kalan paraların nasıl harcandığına iliĢkin değerlendirmeleri, eğlencenin 

olumsuzlanmasına iliĢkin egemen anlatıya dayanmaktadır: 

“Borçlar Ġdaresi Türk geleneklerine doğrusu hiç karıĢmadı! PadiĢah, kılıç alayları, cülus 

Ģenlikleri havaya ayrıca bir letafet veren, çok enteresan Ģeylerdi. Türkler tezekten yapılma 

köylerinde oturabilirler; isteyenler kasaba ve Ģehirlerde kahvecilik, hamallık, suculuk gibi 

iĢlerde çalıĢabilirlerdi. Özel teĢebbüs hürriyeti tamdı. Devlet eline geçen parayla istediği 

gibi yatırım yapabilirdi. Bu yatırımların çoğu camilere, ziyaretgâhlara, türbelere, tekkelere, 

Ġslâm âlemindeki kutsal ve önemli yerler için hediyelere, Arap ve Ticanî Ģeyhlerine, 

Ģenliklere, paĢaların sırmalarına, kordon ve madalyonlarına, polis merkezlerine, vilâyet 

konaklarına, hafiyelere ve zararlı Ģeyler yayınlamamaları için gazetecilere gidiyordu. Bütün 

bunlar, “Ġttihad-ı Ġslâm”, “Hilafeti Uzma” propagandaları ile yaldızlanıyordu. Bunlardan 

kalan parayla da bir iki rüĢtiye, bir iki sanat okulu, idadiye ve bir miktar da sübyan okulu 

açılmıĢtı.”
91
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 Bkz. N. Berkes, Türk DüĢününde Batı Sorunu, Ġstanbul, 2016, s. 33. 
91

 N. Berkes, 2016, s. 38. Aynı bağlamı, dönemin tüm siyasal elitlerini ve siyasal elitleriyle yakın teması 

olan kiĢileri kapsayacak Ģekilde geniĢleterek değerlendiren Taner Timur ise Ģunları yazmaktadır: 
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Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceye iliĢkin söylemlerde ve anlatılarıda 

takip edilen sorunların en etkili çözümü ise eğlencenin biçimsel olarak ritüelmiĢçesine 

tahayyül edilip - ele alınıp ıslah edilmesi olarak görülmektedir. Bu sürecin nihayetinde 

Cumhuriyet, hem eğlence uzamı dolamıyla eğlencenin ana aktörleri olan „yeni Türk 

yurttaĢını‟ inĢa edecek, hem de buna koĢut farklı bir araçla kendi meĢruluğunu 

pekiĢtirecektir. 

 

1) Ortak Zeminler ve Ortak Uzamlar  

Anadolu‟da Roma imparatorluk kültleri inĢa sürecini ritüel ile eğlence arasındaki 

iliĢki üzerinden tartıĢan S. R. F. Price‟in ifadesiyle, “görüngünün baĢlangıcı, geleneksel 

bir pratiğin puslu geçmiĢinde değil, tarihin tuttuğu parlak ıĢıkta aranmalıdır.”
92

 S. R. F.  

Price‟ın yorumu sosyal bilimlerde dile getirilmeyen ancak ondan kaçılamayan bir 

soruna dikkat çektiğinden oldukça kıymetli; tarihi, kavramları ve tarih ile kavramlar 

arasında iliĢkiyi çözümlemeyi amaçlayanın, bunu gerçekleĢtirirken anakronizme düĢme 

riskini üstlenip -ve hatta anakronizme düĢüp-, bununla mücadele ederek çalıĢmaları 

örgütlemesine dayalı. Sonuçta Clifford Geertz‟in iĢaret ettiği koĢullar bu iliĢkiselliğe hiç 

olmadığı kadar bağlıdır; tüm bileĢenler salt yalnız baĢlarına doğru değildir ama birlikte 

                                                                                                                                                                          
“[…] Osmanlı yönetici zümresi, tarihi akıĢ içinde kesintisiz bir Ģekilde düzenle tam bir 

çıkar birliği içinde bütünleĢmiĢti. 19. yüzyılda, devletin fakirleĢmesine rağmen, Osmanlı 

yöneticilerinin Batı‟da bile benzeri sık görülmeyen bir lüks içinde yüzdüklerini 

unutmayalım. Saraylarda ve konaklarda yaĢayan ve sanayi devrimiyle çeĢitlenen Batı 

üretiminden en üst düzeyde yararlanan bu yönetici zümre ‟düzen değiĢikliğinden yana 

olmazdı ve kendi çıkarlarına en uygun düĢen kurumsal yapıyı kendi elleriyle yıkamazdı. 

Denilebilir ki bu zümre reformlara, imparatorluğun, dolayısıyla kendi çıkar düzeninin 

çöküĢünü önlemek için sürüklenmiĢtir. Böyle bir düĢünce sadece „reform‟ adı altındaki 

giriĢimlerin yetersizliğini ve yapaylığını açıklar. Çünkü gerçek reformlar, ancak, 

imparatorluğun çöküĢünden çok daha önce, hatta onu da önceleyecek Ģekilde yönetici 

zümrenin çıkarlarına son verecek nitelikte olmalıydı. Bu yüzden imparator bünyesinden 

çağdaĢ ve ulusal bir devlet çıkaracak reformlar yerine, yönetici zümre palyatif önlemlerle 

yetinmiĢtir.” 

Detaylı tartıĢmalar için bkz. T. Timur, Osmanlı Kimliği, Ankara, 2010, s. 290 - 291. Vurgular orijinal 

metindedir.      
92

 S. R. F. Price, Ritüel ve Ġktidar, Çev. Taylan Esin, Ankara, 2004, s. 66. 
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doğrudur;
93

 tarihi veriler ve tarihi kavramlar ile güncel veriler ve güncel kavramların 

iliĢkiselliği temelinde özlü savlar öne sürmek bir yönüyle bu iliĢkiselliğin sağladığı 

imkânlardan faydalanarak savları pekiĢtirmek diğer yönüyle de araĢtırma nesnelerine 

geniĢ bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmak için olmazsa olmazdır. Bu bağlamda siyasal iktidarın 

eğlenceyi soğurabilmek için ritüeli ve ritüel düĢünüĢünü seferber etmesini ve ritüel ile 

eğlencenin paralelliğini ve kimi noktalarda kesiĢimini biçimlendiren „zihniyeti‟ 

çözümlemek, siyasal iktidar ile eğlence arasındaki iliĢkiyi anlamaya da yardımcı 

olacaktır.  

Ritüel ile eğlence arasındaki temas, siyasal iktidar tarafından eğlencenin soğrulması 

için kullanılması öncesinde, topluluğa-topluma içkin temel bir durumu yansıtmaktadır: 

Ritüel ile eğlence topluluklarda-toplumlarda „bir aradadır‟
94

. Sigmund Freud, Totem ve 

Tabu‟da toplulukların kuruluĢ anını simgeleyen kurban ritüeli ile eğlenceyi bu bir 

aradalığı vurgulayarak ele almaktadır: 

“Tanrıya böyle bir sungu olayı herkesin yer aldığı bir seremoni, bütün klanın katıldığı bir 

Ģenlikti. Din, aslında herkesi ilgilendiren bir konuydu, dinsel görev sosyal yükümlülüğün 

bir parçasıydı. Bütün toplumlardaki sungu olayı ve Ģenlik birbiriyle örtüĢmekteydi; her 

sungu olayı Ģenliği beraberinde getiriyor ve sungu olayının yer almadığı hiçbir Ģenlik 

gerçekleĢtirilmiyordu. Sungu Ģenliğin bireysel çıkarların üstünde yaĢanan bir sevinç ve 

coĢkuyu içeriyor, bireylerin gerek kendi aralarında, gerek Tanrıyla olan birlikteliklerini 

vurguluyordu.”
95

 

Bu noktada önemli olan yön kurban ritüeli
96

 sonrası topluluğun birlikteliğidir. 

Üstüne üstlük bu tür bir birliktelik, Bronislaw Malinowski‟nin belirttiği üzere 

topluluğun üyelerinin “birbirleriyle sürtüĢme tehlikesini”
97

 barındıran bir anda 
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 C. Geertz, Yerel Bilgi, Çev. Kudret Emiroğlu, Ankara, 2007, s. 31. 
94

 James G. Frazer‟ın çalıĢmalarında ritüel ile eğlence arasında neredeyse hiçbir farklılık 

görülmemektedir. Bunun nedeni ritüel ve eğlence arasında farklılık olmadığından değil James G. 

Frazer‟ın eğlenceyi ritüel dizgelerine içkin ve onun tam ortasında yer alan, ritüelleri tamamlayan bir 

bileĢen ve hatta bir araç olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Konuya iliĢkin detaylı tartıĢmalar için 

bkz. J. G. Frazer, Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri - I, Çev. Mehmet H. Doğan, Ġstanbul, 2004; J. 

G. Frazer, Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri - II, Çev. Mehmet H. Doğan, Ġstanbul, 2012.  
95

 S. Freud, Totem ve Tabu, Çev. Kâmuran ġipal, Ġstanbul, 2012, s. 194.  
96

 Detaylı tartıĢmalar için bkz. R. Girard, ġiddet ve Kutsal, Çev. Necmiye Alpay, Ġstanbul, 2003. 
97

 B. Malinowski, Büyü Bilim ve Din, çev. Saadet Özkal, Ġstanbul, 2000, s. 63. Ġlk(s)el toplulukların 

ritüelle kurdukları iliĢkiyi değerlendiren Ernst Cassirer‟de aynı ihtimale dikkat çekmektedir. Bkz. E. 

Cassirer, Ġnsan Üstüne Bir Deneme, Çev. Necla Arat, Ġstanbul, 1980, s. 83. 
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sağlanmaktadır. Nitekim ritüel, “sonsuza kadar değil; kesin bir dille söylersek yiyeceğin 

[…] karında kaldığı süre”
98

 gibi oldukça kısa bir zaman diliminde etkilidir. Dikkat 

çekici olan, içerdiği gerilim potansiyelleri -ve hatta kimi zamanlarda gerilimlere 

rağmen- bir topluluğun kuruluĢunun temelindeki en Ģiddetli ritüelin, topluluğun 

düzenini ilga edebilecek bir serbestinin cisimleĢmiĢ hali olan eğlenceyle iç içe geçmesi 

ve ritüelin sonlanmasından sonra eğlencenin ilginç bir biçimde „sonlan(dırıla)madan‟ 

gündelik hayat akıĢı içinde soğrularak toplulukta birlik sağlamaya yönelmesidir. 

Oldukça Ģiddetli ve kanlı bir edim, eğlenceye giden yolun taĢlarını döĢemektedir; 

topluluğun kurucu edim - ritüeli kurbanı, topluluğun bir baĢka kurucu edimi - eğlence 

takip edecektir.
99

 

Ġzlenen yol toplulukların-toplumların „dünyeviliğini‟ düzenlemeye 

yönelmektedir. Ritüelin yarattığı aĢkınsallığın soğurulup eğlenceye yer açılabilmesi için 

ritüel, gündelik hayat akıĢından yavaĢ yavaĢ dıĢlanmaktadır. Ancak mutlak bir dıĢlama 

değildir bu zira ritüele içkin düzen, disiplin ve ciddiyet, gündelik hayat içindeki 

eğlencenin verili kabul alınan düzensizliğinin, disiplinsizliğinin ve ciddiyetsizliğinin 

nasıl düzenlenip disipline edileceğine yol göstermektedir. 

Biçimleri neler olursa olsun ritüeller açıktan sınırlar çizer; sınırlar baĢlı baĢına 

„değer kodları‟ aynı zamanda da -toplulukların, toplumların, siyasal iktidarın „değer 
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 S. Freud, 2012, s. 195. 
99

 Siyasal iktidarın, topluluk - toplum üzerinde yükselip toplumu - topluluğu tahakküm altına alma 

becerisi, onun Ģiddet kullanma yetisiyle doğrudan bağlantılıdır. Ancak Ģiddet kurucu bir edim olarak 

seferber edilmesinin hemen sonrasında sahneden çekilmektedir. ġiddetin sahneden çekilmesi sonrasında 

siyasal iktidarın yaptığı ilk iĢ ise meĢruiyetini sağlamak ve egemen muhataplarını belirsiz bir belirginlikte 

inĢa edebilme amacıyla rızayı örgütleyebilmektir. Eğlence, rıza örgütleme ve bunu sürekli kılma 

„araçlarından‟ biri olarak değerlendirilebilir: 

“Bugün ciddi uğraĢların eğlenceyi amaçlaması gerektiğini düĢünüyorlar; nitekim, savaĢ 

iĢlerinin ciddi bir uğraĢ olarak barıĢ amacıyla iyi düzenlenmesi gerektiğini sanıyorlar. Oysa 

savaĢta gerçek anlamda bir eğlence olamaz, ne Ģimdi ne de gelecekte sözünü etmeye değer 

eğitici bir yanı da olamaz, ama biz savaĢın son derece ciddi bir iĢ olduğunu söylüyoruz; 

herkesin barıĢ günlerinde olabildiğince uzun ve iyi yaĢaması gerekir. O halde, doğrusu 

hangisi? Bir takım oyunlar oynayarak, kurban keserek, Ģarkı söyleyerek ve dans ederek 

yaĢamalı ki, insan tanrıları kendi yanına çekebilsin, düĢmanları püskürtebilsin ve onları 

savaĢta yensin.” 

Bkz. Platon, 2007, s. 280 / p. 803d - 803e.    
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kodlarının‟ iletildiği- bir dolayımlama aracıdır. Sınırların belirleyici yönü kimleri ya da 

neleri içleyeceği ya da dıĢlayacağıdır. Bu bir zor(unlu)luk sonucudur; ritüelin seslendiği 

topluluğun - toplumun içsel ya da dıĢsal dinamiklerinden türeyen bir „zorlamadır‟ ki 

nihayetinde verilen mesaj ritüellerin herkese açık olmadığıdır.
100

  

Ritüele içkin bu nitelikler eğlenceye de uyarlanabilir. Tekrara düĢme pahasına da 

olsa, eğlence, ritüele benzer biçimde sınırlar çizer; sınırlar baĢlı baĢına „değer kodları‟ 

aynı zamanda -toplulukların, toplumların, siyasal iktidarın „değer kodlarının‟ iletildiği- 

bir dolayımlama aracıdır. Sınırların belirleyici yönü kimleri ya da neleri içleyeceği ya 

da dıĢlayacağıdır. Bu bir zor(unlu)luk sonucudur; eğlencenin seslendiği topluluğun - 

toplumun içsel ya da dıĢsal dinamiklerinden türeyen bir „zorlamadır‟ ki nihayetinde 

verilen mesaj eğlencenin herkese açık olmadığıdır. 

Bu bağlamda Bronislaw Malinowski‟nin “ne kadar ilkel olursa olsun, dinsiz ve 

büyüsüz halk yoktur”
101

 ifadesi, „ne kadar ilkel olursa olsun, eğlencesiz halk yoktur‟ 

olarak yeniden biçimlendirilebilir. Her halükarda ifadelerin iĢaret ettiği, ritüel gibi 

eğlencenin de insan toplumsallığına içkin edim olarak insan ile toplum arasındaki bağı 

kurduğudur; paralelliğin ardındaki ortaklığın temelinde yatan budur. Genel hatlarıyla 

ritüel ulaĢılmasının imkansız olduğunun vurgulandığı sonsuz bir uhreviliği dünya 
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 Ritüellerin dıĢsallığı ve zorlayıcılığı temel alınarak ritüellerin bir tür ezel-ebed mutlaklığı içinde 

okunmasına karĢı dikkatli olmak gerekmektedir. Ritüeller mutlak durağan edimler değildir ancak 

ritüellerin değiĢim - dönüĢüm hızları oldukça yavaĢtır öyle ki bu yavaĢlık bizatihi mutlak durağanlık 

algısını beslemektedir. Richard Sennett‟in Antik Yunan Atina‟sının içine düĢtüğü krizi okuma biçimi 

ritüellerin değiĢim dönüĢüm hızının oldukça yavaĢ olmasıyla temellenir ki mesafeli olunması için iĢaret 

edilen tam da bu „klasik‟ örnektir: 

“Bir ritüelin „baĢka bir yerden‟ gelen kendine özgü güçleri olması, ritüelin bilinmeyeni ve 

öngörülemeyeni araĢtırıp bu konularda akıl yürütmek için kullanılacak bir araç olmadığı 

anlamına geliyordu.  Çünkü ritüelbilimsel bir deneyde olduğu gibi farklı olasılıkları ve 

sonuçları araĢtırmak için kullanılan bir araca ya da alete benzemez. Ritüelin, içerdiği 

malzemeler bilinçli olarak en büyük etkiyi yaratmak için kullanılan sanat eserine de 

benzemez.  Her türlü ritüel pratiğin özü insanların onu icra ettikleri anda hem çoktan 

varolan hem de kendilerinin dıĢında görünen bir Ģeye girmeleridir. „BaĢka bir yerden‟ gelen 

ritüelin büyüsü istenme çerçevesinin dıĢındaymıĢ gibi görünmesine bağlıdır.” 

Bkz. R. Sennett, Ten ve TaĢ, Çev Tuncay Birkan, Ġstanbul, 2008, s. 73. Vurgular orijinal metindedir.   
101

 B. Malinowski, 2000, s. 7. 
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üzerinde inĢa edip devindirirken, eğlence bizatihi bu dünyevi düzeni inĢa edip 

devindirmektedir.
102

  

Ritüel ile eğlence uzamları arasındaki paralellik bizatihi sınırlara iĢaret etse de 

sınırları netleĢtirmek elzemdir. Uzam belirtildiği üzere aslında mutlak paralel değildir 

ve kimi noktalarda kesiĢmektedir. Ritüel ile eğlencenin birbirlerine karĢı 

konumlanıĢlarına neden olan ontolojik farklılıklar ise yadsınamaz. Nihayetinde 

farklılıkların türettiği bir soru kendiliğinden Ģekillenmektedir: Ritüel ile eğlence 

arasındaki sınırlar neye göre belirlenecek ve çizilecektir? Bir Ģerh düĢmekte fayda 

vardır. Sınırlar üzerine düĢünürken, sınırlara dar bir bakıĢ açısıyla bakılmamalıdır. 

“Sınırlar, belli bir takım amaçlarla ve belli bakımlardan birbirlerinden farklı olmaktan 

ziyade birbirlerine benzedikleri düĢünülebilecek öğeleri kuĢatarak kapatır. Ama sınırlar 

aynı zamanda farklı olan öğeleri de iĢaretleyip ayırır.”
103

 Bu açıdan sınır üzerinde 

konuĢma zamansal - mekânsal uzaklık üzerine (dıĢarıda olandan veya uzakta olan 

hakkında) konuĢmanın tam tersine zamansal-mekânsal yakın olan, doğrudan veya 

dolaylı ama temas edilebilir olan, üzerine konuĢmaktır. Zira Clifford Geertz‟in üstüne 

basa basa vurguladığı üzere topluluk ve(ya) toplum sınırların asıl belirleyicisidir. 

Unutmamak gerekir ki “insan düĢüncesi kusursuz ölçüde toplumsaldır; kökeni açısından 

toplumsal, iĢlevleri açısından toplumsal, biçimleri açısından toplumsal, uygulamaları 

açısından toplumsaldır.”
104

   

Topluluksallığın-toplumsallığın ritüel ile eğlenceyi doğrudan kesen bir ortaklık 

olması sınırlarının netleĢtirilmesi için de ideal bir baĢlangıçtır. Ayrıca ortaklığın 

sınırların belirlenmesindeki baĢat konumu sınırların esnekliğini de meĢrulaĢtırmaktadır. 

                                                           
102

 Öyle ki Jean Jaques Rousseau‟nun toplumsallık-toplum tasavvru, her iki edimi ve edimin hareket ettiği 

uzamları doğrudan kesen ortaklıklara ve aynı zamanda da ortaklıklar kaynaklı sınırların geçiĢkenliğine 

sarih bir örnektir: “Ortak bir ateĢin çevresinde toplanılır; Ģölenle yapılır, dans edilir; alıĢkanlığın yumuĢak 

bağları orada insanı farkına varmadan benzerlerine yaklaĢtırır.” Bkz. Jean-Jacques Rousseau, Dillerin 

Kökeni Üstüne Deneme, Çev. Ömer Albayrak, Ġstanbul, 2007, s. 45. 
103

 A. P. Cohen, 1999, s.10.   
104

 C. Geertz, 2010, s. 393. 
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Anthony P. Cohen, insanların ritüellere katılımının özel bir nedene dayanmadığı, 

insanların her tür nedenden dolayı ritüellerin bir parçası olabileceğini, ritüellere 

katılabileceğini belirtmektedir.
105

 Anthony P. Cohen‟in biraz da abartılı yorumu 

insanların nedensizce ritüellere katılımını var saymakla birlikte bu var sayıĢ ritüelin 

herkesi olduğu gibi kabul etmeyeceği hakikatini de göz ardı etmektedir. Ritüeli ritüel 

yapan tam da bu kimi zaman görünür olan kimi zaman görünür olmayan ama her 

halükarda -katı- sınırlardır. Bu açıdan ritüel ilk baĢta aĢılamayan -kadim- sınırlarla hem 

kendi yapısını hem ritüele katılacakları hem de topluluğu-toplumu muhafaza edip kendi 

iç disiplin ve düzeniyle onu sürekli kılmaktadır.   

Eğlence ise ritüellere göre daha „esnektir‟; rahatlığa çok daha açık kapı 

bırakmakta, hatta ve hatta düzensizliği, disiplinsizliği ve ciddiyetsizliği bilinçli bir 

Ģekilde buyur etmektedir.
106

 ġüphesiz ki eğlence düzenle, disiplinle ve ciddiyetle iç 

içedir ancak ritüellere kıyasla eğlencede bunların görünür yoğunluğu çok daha azdır. 

Buyur, eğlence ile bilinç arasındaki iliĢkiyi hedeflemektedir. Bu açıdan eğlencenin, 

Henri Bergson‟un duygusuzluk
107

 olarak ifade ettiği, bir tür yarı bilince -Ģuura- 

yaslanması hayatidir. Eğlencenin kendini gizlemesi ve eğlencenin gizlenmesi 

gerekmektedir zira edim zamansal olarak an‟a hitap edip an‟ı hedeflemektedir. Bu 

hedefe koĢulmuĢ gizle(n)menin amacı netleĢmektedir: Eğlence biçimi ne olursa olsun 
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 Bkz. A. P. Cohen, 1999, s. 47. 
106

 ÇalıĢmada eğlencenin mutlak mutlu olma hali ve bu halin mütemmim cüzü gülme ve komik olma 

dolayımlarıyla okunmayacağı belirtilmiĢti. Bu nedeni netleĢtirmek adına Henri Bergson‟un gülmenin ve 

komiğin hem kamusal ritüeller hem de ritüel dıĢı edimler üzerindeki etkisini tartıĢan savlarını aktarmak 

faydalı olacaktır: 

“Toplumsal yaĢamın ciddi, törensel yanı ortaya çıkmak için bir tek fırsat kollayan gizli bir 

komik içermektedir. Giysiler bireyin bedenine göre ne iseler, törenlerde topluma göre aynı 

Ģeylerdir: Törenlerin ciddilikleri bizim gözümüzde gelenekler gereği bağlı oldukları ciddi 

Ģeylerle özdeĢleĢmelerinden ileri gelir. Ġmge gücümüz bunları bu ciddi Ģeylerden ayırırsa 

ağırlıklarını yitirirler. Öyle ki bir törenin komik olması için dikkatimizin onun dıĢ görünüĢü 

üstünde toplanması ve filozofların dedikleri gibi, yalnız biçimine bakıp maddesinin hesaba 

katılmaması yeterlidir. […] Basit bir ödül dağıtımı töreninden tutun, bir mahkeme 

oturumuna kadar, kalıplaĢmıĢ biçim sunan toplumsal eylemlerde komiğin gücünü nasıl 

gösterdiğini herkes bilir. Öyleyse ne kadar biçim ve formül varsa, komiğin içine 

girebileceği o kadar hazır çerçeve vardır.” 

Bkz. H. Bergson, 2006, s. 30.   
107

 Bkz. H. Bergson, 2006, s. 12. 
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insanın eğlence dıĢında bir Ģeye ve eğlence zamanından baĢka bir zamana odaklanması 

yerine sadece ve sadece eğlenceye odaklanması istenmektedir.  

Süreç içinde odaklanılan, eğlencenin toplumsal mahiyetidir. Ġnsanın eğlencede 

maruz kaldığı uyaranlar, eğlencenin öz(n)el bir deneyim olduğu algısını yaratmaktadır 

ancak toplumsal bir varlık olan insanın toplumsallaĢma eğilimi, eğlenceyi toplumsal bir 

boyuta taĢıyarak onu toplumsal bir olguya dönüĢtürmektedir. Bu noktadan sonra toplum 

içindeki insanın öz(n)el bir deneyim olarak algıladığı eğlence, aslında toplumsal kodlar 

altında toplumsallaĢtırılmaktadır. Ġroniktir bu süreç bir kez ivme kazandıktan insan 

toplumsallaĢma eğilimine -ve hatta baskısına karĢı koyup- tek baĢına eğlenme hayati bir 

sorun olarak görülmemektedir. ġüphesiz ki eğlenceyi tek baĢına gerçekleĢtiren bir insan 

toplumsal açıdan sorundur ancak o kendisi gibi olan insanların bir parçası olarak kabul 

edilmektedir; kendisi gibi olan insanların oluĢturduğu topluluğun bir üyesidir.  

Tam da bu noktada toplumsallığın kaçınılmazlığından türeyen doğal bir sorun 

hayati önemdedir: Eğlence her yerde, her zaman ve her biçimde olabilir. Pratikte olmasa 

dahi teorik olarak oldukça güçlü bir ihtimaldir. Eğlencenin her yerdeliğinin, her 

zamanlığının ve her biçimliliğinin verili kabul aldığı sınırsızlık, eğlencenin 

denetlenmesini, disipline edilmesini ve ciddi bir edim olarak örgütlenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu bağlamda eğlence siyasallaĢtırılıp siyasal bir sorun olarak 

iĢaretlenmektedir. Nihayetinde siyasal iktidar ise bunları gerçekleĢtirecek yegâne güç 

olarak sahneye davet edilmektedir. 

Öyle ki Platon Yasalar‟da bu kaçınılmaz davete ilk dikkat çeken isimdir. 

Kaçınılmazlığın ardında yatan siyasal topluluğun, Platon için daha net bir ifadeyle 

polis‟in, siyasallığını kuran temel edimlerden birisi olmasıdır. Sparta, Knossos ve Atina 

yasalarının karĢılaĢtırıldığı bir bölümde Sparta‟da bu türden kamusal edimlerin, ritüel 

ile eğlence arasındaki geçiĢkenliğin fazla olması nedeniyle görülmediği, bu sayede de 
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toplumsal uzamda hazların kontrol altına alınıp toplumun bir tür düzensizlik ve 

disiplinsizlik sarmalı içine düĢmesinin engellenebildiğini savunan Megillos‟un 

savlarına
108

 karĢı Atina yurttaĢının verdiği cevap, Atina‟da ne ritüelin ne de eğlencenin  

tam anlamıyla düzenli, disiplinli olmadığıdır.
109

 Platon iyi bir siyasal toplumda, erdemli 

yasaların diğer Ģeyler yanı sıra eğlenceyi de düzenlemesi zorunluluğuna dikkat 

çekmektedir. Topluluğun topluluk olarak kalması için siyaset -politeia- „yegâne‟ sanat 

olarak görevlendirilmektedir.
110

 Bu noktada siyaset -politeia- yıkıcılıkla
111

 iç içe geçmiĢ 

kurucu, düzenleyici ve devindirici kadim bir misyon yüklenir.  

 

1. 1) Eğlencenin BirleĢtiriciliği 

Ritüel ile eğlence paralelliğinin mutlak olmadığı, edimlerin belli noktalarda 

kesiĢtiği görülmektedir. Bu kesiĢimin iki yönü bulunmakta ve bununla da doğrudan 

bağlantılı olarak kesiĢim iki amaca hizmet etmektedir. Ġlk olarak bir topluluk - toplum 
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 Bkz. Platon, 2007, s. 64 - 69 / p. 637 - 640. 
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 Platon, 2007, s. 68 / p. 639 - 640. 
110

 Bkz. Platon, 2007, s. 84 / p. 650b. 
111

 Bu noktadaki yıkıcılık ontolojik olarak eğlence karĢıtlığı anlamına gelmemektedir. Öyle ki eğlence 

insan olmaya içkin bir tür „tanrısal‟ bahĢediĢ olarak değerlendirildiğinden böyle bir karĢıtlık tahayyül dahi 

edilemez. Ġlgili bahĢediĢe iliĢkin Platon Ģunları yazmaktadır: 

“[…] haz ve acılar eğitime iliĢkin olduğuna göre, insanlarda zamanla azalır ve yaĢamları 

boyunca birçok bakımdan bozulur, ama tanrılar yapıları gereği çalıĢmak zorunda olan insan 

soyuna acıyıp, bu çalıĢmaları arasında soluk alsınlar diye birbiri ardından tanrısal Ģenlikler 

koymuĢlar, düzelmeleri için Musaları, onların önden Apollon‟u ve Ģenlik arkadaĢı 

Dionysos‟u, bir de tanrılarla birlikte kutlanan bu Ģenlikler de kazanılan eğitimi vermiĢlerdir. 

ġimdi söylediğimiz sözün aslında doğru olup olmadığına bakmak gerek. Derler ki, her genç 

varlığın, deyim yerindeyse, kolu bacağı ve çenesi rahat durmaz, kimi keyifle dans eder ve 

oyun oynar gibi hoplayıp sıçrayarak, kimi de alabildiğine bağırıp çağırarak, durmadan 

hareket eder, oradan oraya koĢturur ve gürültü yapar. Öteki canlılarda ritim ve uyum 

dediğimiz, hareketlerdeki düzen ve düzensizlik duygusu yoktur, ama Ģenlik arkadaĢı olarak 

verildiğini söylediğimiz tanrılar, bize haz veren ölçü ve uyum duygusunu 

kazandırmıĢlardır; böylece Ģarkı ve danslarla bizi birbirimize kenetleyerek hareket ettirir ve 

korolarımızı yönetirler.” 

Bkz. Platon, 2007, s. 86 / p. 653 - 654. Benzer bir vurgu Timaios‟ta da bulunmaktadır. Bkz. Platon, 

Timaios, Çev. Erol Güney - Lütfi Ay, Ġstanbul, 2001, s. 47 / p. 47d - 47e. Hatta bu noktada ortodoks 

olmayan bir yol izlenip Antik Yunan dünyasında nomos-nomoi anlamına gelen „yasanın-yasaların‟, kadim 

köklerinde “her kiĢinin hakkını, payını alması” düĢüncesinin yattığı gözetildiğinde Platon‟un bu 

düzenlemeleri aynı zamanda da herkesin (Ģüphesiz ki Antik Yunan dünyası için „herkes‟ ifadesinin 

yurttaĢ ve onların gölgesinde yaĢayanlar olarak Ģerhlenmesini hatırlatmak gerekmektedir) eğlenceden 

hakkını, payını almasını da amaçladığı iddia edilebilir. Nomos - Nomoi„ye iliĢkin açıklama için bkz. M. 

Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden Ġmparatorluğa, Ankara, 2006, s. 28, 30 numaralı dipnot. 
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içinde(ki) insanı kiĢisizleĢtirmektir. Zamansal ve mekânsal bağlarından yalıtılmıĢ, bir 

yandan doğrusal zaman ölçüm aracının sınırlarına, diğer yandan döngüsel zamanın 

sınırlarına uymak zorunda olan insan aslında içinde bulunduğu toplumsal normlardan 

uzaklaĢamaz; farklı zaman ölçüm biçimleri insana görece özerklik veriyor gibi gözükse 

de bu aslında onun bağlı bulunduğu topluma daha fazla bağlanmasına neden olmaktadır. 

Clifford Geertz‟in
112

 çalıĢmalarının gösterdiği, -gerçi bu durum her ne kadar ilk(s)el 

topluluklara özgü gibi gözükse de- salt ilk(s)el topluluklara özgü olmayıp modern 

toplumlarda da takip edilebilecek bir siyasal iktidar pratiği olduğudur. 

Pratiğin mahiyeti, Antik Yunan dünyasında siyaset ile eğlence arasındaki iliĢkiyi 

çözümlemeye çalıĢan William Slater‟ın bugünden bakılarak Antik Yunan dünyasına 

dair inĢa edilen anlatılardaki verili kabullere yönelttiği eleĢtiride takip edilebilir. 

William Slater‟e göre, “bugüne ve bizim dünyamızın [algılayıĢımızın] tam tersine Antik 

Yunan dünyası festival [eğlence] kültürü [inĢa etme] konusunda çok militan bir tavır”
113

 

takınmıĢtır. Bu militan tavra sahip Antik Yunan dünyasında George Thomson‟ın iĢaret 

ettiği üzere yurttaĢ zenginliği ile polisin sunduğu eğlencelerin çeĢitliliği koĢuttur. 

Ekonomik temelleri olan zorunlu bir koĢutluktur bu; ritüel-eğlencelerde polis, kesilen 

kurbanlar, piĢirilen yemekler ve dağıtılan erzaklarla herkesin ama özellikle de alt 

sınıfların ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.
114

 Var olan düzenin -düzenin ne olduğu, neyi ya 

da kimi merkeze aldığından ya da ne olmadığı, neyi ya da kimi merkeze almadığından 

azade- olumlanmasının en görünür ve deneyimlenebilir yoludur.  
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 Clifford Geertz Bali toplulukları üzerine yürüttüğü tartıĢmada bu konuyu detaylı bir biçimde ele 

almaktadır. TartıĢmalar için bkz. C. Geertz, 2010, s. 433 - 438. 
113

 W. Slater, “Deconstructing Festivals”, The Greek Theatre and Festivals, (Ed. Peter Wilson), New 

York, 2007, s. 21. KöĢeli parantez içindeki ilaveler çeviriyi netleĢtirmek amacıyla tarafımdan eklenmiĢtir. 

William Slater‟in iĢaret ettiği üzere, resmi ve kamusal eğlenceler, “kurban (thusia), panayır (panegyris)” 

ile oluĢan biçimsel özelliklerle donatılmakla beraber aynı zamanda da yasların ve dramların biçimsel 

özelliklere de sahiptir. Bkz. W. Slater, “Deconstructing Festivals”, 2007, s. 21. Antik Yunan dünyasında 

eğlencenin gündelik hayat içindeki baĢatlığını, Antik Yunan dünyasında kurgusal bir gün üzerinden 

betimleyen „eğlenceli‟ bir çalıĢma için ise bkz. H. J. Deighton, Eski Atina YaĢantısında Bir Gün, Çev. 

Hande Kökten Ersoy, Ġstanbul, 2000.    
114

 George Thomson‟un Antik Yunan dünyasına dair yorumları için bkz. G. Thomson, Tragedyanın 

Kökeni, Çev. Mehmet H. Doğan, Ġstanbul, 2004, s. 58. 
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Burada asıl önemli olan gerileyen tiranlık ve buna paralel Antik Yunan‟da Atina 

merkezli yükselen demokrasi eğilimiyle birlikte ritüellerin ve eğlencelerin -bunlar 

içinde törenler ve karnavallar ön plana çıkmaktadır- bir mücadele alanına 

dönüĢmesidir.
115

 Demokrasinin getirdiği halklılaĢma -bu noktada demokrasinin ve 

halklılaĢmanın mahiyetinden azade- topluluk içi denkliği amaçlamaktadır. George 

Thomson bu durumu, “halkın kabile sisteminde yararlandığı eĢitliği yeniden ele geçirme 

çabası”
116

 olarak okmaktadır. Bu okuma kökten hatalı olmamakla birlikte naif bir 

okumadır, zira dinsel törenlerden koparak karnavallaĢmaya baĢlayan, bir baĢka ifadeyle 

aslında „eğlenceye‟ dönüĢen, ritüelistik edimler, mesafeye koĢut geri döndürülemez 

biçimde farklılaĢmaktadır; bu bağlamda da eĢitlik ancak ve ancak topluluk veya toplum 

içinde değil polise karĢı konumlanıĢlarda bir eĢitliktir. Nitekim Antik Yunan 

dünyasındaki eĢitliğin dayanağı olan isonmonia
117

 gerçekte sınırlı bir eĢitlik 

sağlamaktadır. En azından Antik Yunan ekklesia‟sında isomania‟nın varlığı bizatihi 

eğlenceyi meĢru kılan bir yön barındırmaktadır. Atina‟da insanlar ekklesia‟daki 

tartıĢmaları izleyebilir ve “bir davayı dinleyerek eğlenebilirdi.”
118

  

Ekklesia‟daki tartıĢmaların veya yargılamaların seyir düzeyi yüksek bir eğlence 

olarak görülmesinin dikkat çeken yönü, eğlencenin artık mekânsal ve biçimsel 
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 Tiranlık ile demokrasi, tiranlar ile demokrasi savunucuları arasındaki mücadelenin Dionysos ve 

Apollon festivallerinin örgütleniĢinde -festivallere içkin kutsiyetin aĢınıp festivallerin neredeyse salt 

eğlenceye indirgenmesi- yarattığı etkiler üzerine yürütülen tartıĢmalar için bkz. G. Thomson, 2004, s. 

209. O. F. Walter, Dionysus: Myth and Cult, Trans. Robert B. Palmer, Bloomington, 1965. Ayrıca 

benzer temayı Antik Yunan dünyasındaki diğer festivalleri örnekleyerek çözümleyen çalıĢmalar için bkz. 

A. C. Brumfield, The Attic Festivals of Demeter and Their Relation to Agricultural Year, New 

Hampshire, 1981; S. Isager, Ancient Greek Agriculture: An Introduction, Routledge, 1995.  
116

 G. Thomson, 2004, s. 213 
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 Haksızlık etmemek gerek zira Ġsomonia‟nın hayatiliğine George Thomson‟da dikkat çekmektedir. 

Bkz. G. Thomson, 2004, s. 223 
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 H. J. Deighton, 2000, s. 11. Ayrıca Hilary J. Deighton, Antik Yunan dünyasındaki eğlence merkezli 

gündelik hayat akıĢına iliĢkin Ģunları belirtmektedir: 

“Kölelere dayalı bir ekonomi ve kadınların ev için gerekli üretimi yapmaları sayesinde 

erkeklerin zevk ve eğlenceye ayıracakları zaman hayal edebileceğimizden çok daha fazla 

idi; böylece kent yaĢantısının merkezi ve Pazar yeri olan agora‟ya, berberin, parfümcünün 

dükkanına, doktorun muayenehanesine veya eczaneye, güreĢ alanına, hamama veya 

ayakkabıcıya takılıyor, çene çalıyorlardı. Atinalı erkeklerin zamanlarının büyük bölümünü 

iĢgal eden de zaten bu kent yaĢantısı idi.” 

Bkz. Hilary J. Deighton, 2000, s. 13. 
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sabitelere bağlanmasında yatmaktadır. Richard Sennett mekânsal ve biçimsel sabitelerin 

inĢasında bir izdüĢüme iĢaret eder. Antik Yunan dünyasında tiranlık sonrası yükselen 

demokrasi eğilimi geçici-gezici tiyatro sahnelerinin yavaĢ yavaĢ silikleĢerek yerlerini 

sabit tiyatrolara bırakmasıyla paralellik içindedir.
119

 Ġronik bir biçimde bu durum 

eğlencenin merkezden, gündelikten, Agora‟dan kapalı ve sınırlı bir mekân olan 

tiyatroya doğru „itilmesine‟ de neden olacaktır. Agora‟daki sese çöken tiranlık, seslerin 

dağtılmasıyla yerini demokrasiye bırakacaktır. Zekice bir düzenlemedir; tek ses 

karĢısında konumlanmıĢ demokrasi, sesleri mekânsal bir ayrıĢtırmaya tabi tutup 

çoğaltarak, sesleri çoğalması için kıĢkırtarak, kontrol altına alır. Demokrasinin sesi 

çokluktan temellenir, yine çokluğa hitap eder ancak tiranlık gibi „tek‟tir. 

Bu siyasa kamusal alandaki eğlencenin mahiyetini de netleĢtirmektedir. Ritüel 

ve eğlence mekânı Agora‟dan incelikle uzaklaĢtırılan eğlence tiyatroya hapsedilir. Bu 

sayede de disipline edilerek düzenlenir
120

; nerede, nasıl, ne zaman ve neyi merkeze alan 

sorularla açıktan sınırlanır. Artık eğlence Agora‟nın gündelikliği içinde değil onu 

sınırlayan sorulara verilebilecek yanıtlarla bir tür ritüel gibi örgütlenmektedir. 

Bu tablo Platon‟un ve Aristoteles‟in gösterdiği tutumda netleĢir. Eğlence,  

özellikle sahne sanatları, söz konusu olduğunda farklı yollar izleseler de Platon‟un ve 

Aristoteles‟in vardıkları nihai nokta ve hedef ortaktır: Polis‟e ve polis içi toplumsallığa 

yapılan koyu vurgular altında, eğlencenin her ne Ģart ve biçim altında olursa olsun 

düzenlenli, disiplinli ve ciddi bir edim olarak yeniden örgütlenmesidir. Platon disipline 

edip düzenlemek için -ıslah edil(e)memiĢ, edil(e)meyen ve edil(e)meyecek- eğlenceyi 
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 Atina‟da merkezli bu değiĢimi dönüĢümü Richard Sennett detaylıca betimlemektedir. Bkz. R. Sennett, 

2008, s. 48 - 52. 
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 Richard Sennett Atina‟daki bu düzenlemeyi Ģu sözlerle aktarmaktadır: 

“Tiyatronun açık seçik tasarımı, düzenli basamakları ve geçitleri olan ve yelpaze Ģeklinde 

yukarı doğru açılan oturma yerleri seyircilerin diğer insanların konuĢmalara verdikleri 

tepkileri ve ne oy kullandıklarını görmelerini mümkün kılıyordu ki bu da insanın hmen 

yanındaki birkaç kiĢiden ötesini görmekte güçlük çekeceği agoranın görsel belirsizliğiyle 

bir tezat oluĢturuyordu.” 

Bkz. R. Sennett, 2008, s. 56. 
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polis dıĢına atmaktadır
121

; Aristoteles ise bu edimin, polis içinde disipline edip 

düzenlenmesini öngörmektedir.  

Biçimsel olarak farklılıklar olsa da Roma Ġmparatorluğu‟nun Roma forum‟unda 

benzer güdüler gösterdiği anlaĢılmaktadır. Ancak Roma Ġmparatorluğu‟nun biricikliği 

zaman ile doğrudan bağlantılıdır.
122

 Eğlencenin içerik düzenlemesini öncüleyen ve 

ritüel ile eğlence ortaklığını görünür kılan siyasal iktidarın takvim dolayımıyla zamanı 

düzenlemesidir, “çünkü takvim yalnızca yılın mevsimlerini kaydetmekle kalmaz, fiilen 

onları düzenler de.”
123

 Publius Ovidius Naso tarafından kaleme alınmıĢ Fasti (I - VI), 

(Türkçe adıyla Fasti (I - VI) Roma Takvimi ve Festivalleri)
124

 Antik Roma‟da bir yıl 

boyunca yapılan resmi ve kamusal ritüelleri (ayrıca belirtmek gerekir ki bunların çok az 

bir kısmı askeri törenler veya yas törenleridir) ile kamusal eğlenceleri ve eğlence 

biçimlerini derleyen ve aktaran bir kroniktir. Fasti‟nin aktardığı -ve aynı zamanda da 

aktar(a)madığı- resmi ve kamusal edimler bir bütün olarak değerlendirildiğinde bir 

aydaki gün sayısı, eldeki resmi ve kamusal ritüeller ile kamusal ve resmi eğlencelere ve 

eğlence biçimlerine yetmemekte aynı gün içinde birden fazla ritüel veya eğlence 

örgütlenmektedir. Bu noktada ilgili örneği tarihsel bir izlek içinden okuyup farklı 

örneklerle boğmadan tez çalıĢmasının sınırlarına uyarlanacak Ģekilde zamansal bir 

sıçrama yapıldığında görülen elimizde Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kamusal ve resmi 

                                                           
121

 Platon‟un bu tavrını Ahmet Arslan, “Platon‟un sanatçıyı Ģairi ahlâkî ve eğitimsel nedenlerle toplumdan 

kovma yönündeki öneri ve çabaları” olarak görece katı bir biçimde yorumlarken, Mehmet Ali 

Ağaoğulları Platon‟un bu tavrındaki „ıslah‟ yönüne dikkat çekmektedir. Ona göre, “yurttaĢların 

kafalarından değiĢiklik isteğini söküp atmak ve böylece devletin sürekliliğini güvence altına almak için 

müzik, dans ya da edebiyat alanlarında da hiçbir yeniliğe yer verilmez”. Bu noktada „ıslah edilmemiĢ 

eğlence‟ ifade edilmeye çalıĢılan Mehmet Ali Ağaoğulları‟nın çizdiği çerçeve içindedir. Bu konuda 

Ahmet Arslan‟ın görüĢleri için bkz. A. Arslan, Ġlkçağ Felsefe Tarihi 3 - Aristoteles, Ġstanbul,  2011, s. 

33. Mehmet Ağaoğulları‟nnın görüĢleri için bkz. M. Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden Ġmparatorluğa, 

Ankara, 2006, s. 302. 
122

 Antik Yunan polis‟inden Roma Ġmparatorluğu‟na uzanan zaman dilimi içinde resmi ve kamusal 

ritüellerin (bayramların) değiĢen - dönüĢen mahiyetlerine yönelik sınırlı bir tartıĢma için ayrıca bkz. F. de 

Coulanges, Antik Site, Çev. Ġsmail Kılınç, Ankara, 2011, s. 153 - 155. 
123

 A. Maurice Hocart, “Krallar ve DanıĢmanları: Yasa”, Devlet Kuramı, Çev. BaĢak Baysal, BarıĢ 

Erman, (Der. Cemal Bâli Akal), Ankara, 2005, s. 85.  
124

 P. O. Naso, Fasti (I - VI) Roma Takvimi ve Festivaller, Çev. Asuman CoĢkun Abuagla, Ġstanbul, 

2016. Örnekleri detaylıca tartıĢan bir çalıĢma için bkz. H. H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the 

Roman Republic, London, 1981.   
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ritüelleri ile kamusal ve resmi eğlencelerinin derlendiği bir Fasti örneği olmadığıdır. 

Ancak Cumhuriyet Türkiyesi için aynı Ģey söylenemez. Salt “Milli Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”
125

 incelendiğinde bile ulusal ölçekte 

„kutlanması‟ zorunlu kılınan resmi ve kamusal edimler (Ģüphesiz ki bunlar kamusal 

eğlenceler değildir ancak birçoğu eğlenceli olarak sunulması gerektiğinden eğlenceli bir 

yönü bulunmaktadır
126

), yılın neredeyse sekiz ayının her haftasını ve her gününü 

kapsayacak çeĢitliliktedir.
127

  

ÇeĢitliğinin zaman gibi temel bir aracıyla düzenlenmesi ve bunun sunulması 

yukarıda aktarılan hizmete koĢumun ikinci amacını gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu da, 

topluluk-toplum içinde özgün değerlerinden yalıtılarak kiĢiliksizleĢtirilmiĢ insanın, 

                                                           
125

 Ġlgili yönetmelik için bkz. “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”, 

http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/08095142_Yeni_Microsoft_Word_Belgesi.pdf>,  
10. 10. 2017.   
126

 George Thompson -ne yazık ki- detaylandırmamakla birlikte önemli bir hatırlatma yapmaktadır. 

Ritüellerin eğlenceli ve neĢeli yönlerinden azade, hatta ve hatta radikal bir biçimde eğlenceden mutlak 

anlamda yalıtılmıĢ edimler olarak sunulması ve insanların bunu bu Ģekilde kavramasının istenmesi 

modern bir pratiktir. Bkz. G. Thomson, 2004, s.194 - 195.   
127

 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği‟ne ekli dosyada sunulan 

“Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”nde ilgili gün ve haftalar Ģunlardır: “Ġlköğretim Haftası (Eylül ayının 

3. haftası), Öğrenciler Günü (ilköğretim Haftasının son günü), Gaziler Günü (19 Eylül), 15 Temmuz 

Demokrasi ve Millî Birlik Günü (Ders yılının baĢladığı ikinci hafta içerisinde anma programları 

uygulanır), Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim), Ahilik Kültürü Haftası (8 - 12 Ekim), BirleĢmiĢ Milletler 

Günü (24 Ekim), Kızılay Haftası (29 Ekim - 4 Kasım), Organ BağıĢı ve Nakli Haftası (3 - 9 Kasım), 

Lösemili Çocuklar Haftası (2 - 8 Kasım), Atatürk Haftası (10 - 16 Kasım), Dünya Diyabet Günü (14 

Kasım), Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım), Dünya Felsefe Günü (20 Kasım),  Dünya Çocuk Hakları 

Günü (20 Kasım), Ağız ve DiĢ Sağlığı Haftası (21 - 27 Kasım), Öğretmenler Günü (24 Kasım), Dünya 

Engelliler Günü (3 Aralık), Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının VeriliĢi (5 Aralık), Ġnsan Hakları 

ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta), Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12 - 

18 Aralık), Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası), Sivil Savunma Günü (28 ġubat), Vergi 

Haftası (ġubat ayının son haftası), YeĢilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta), GiriĢimcilik Haftası 

(Mart ayının ilk haftası), Dünya Kadınlar Günü (8 Mart), Bilim ve Teknoloji Haftası (8 - 14 Mart), 

Ġstiklâl MarĢı‟nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy‟u Anma Günü (12 Mart), Tüketiciyi Koruma Haftası 

(15 - 21 Mart), ġehitler Günü (18 Mart), YaĢlılar Haftası (18 - 24 Mart), Türk Dünyası ve Toplulukları 

Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta), Orman Haftası (21 - 26 Mart), Dünya Tiyatrolar Günü 

(27 Mart), Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta), Kanser Haftası (1 - 7 

Nisan), Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan), Dünya Sağlık Haftası (7 - 13 Nisan), Kutlu Doğum 

Haftası (14 - 20 Nisan), Turizm Haftası (15 - 22 Nisan), 26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan), 

Kût‟ül Amâre Zaferi (29 Nisan), BiliĢim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası), Trafik ve Ġlkyardım Haftası 

(Mayıs ayının ilk haftası), Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası), Anneler Günü (Mayıs ayının 2. 

pazarı), Engelliler Haftası (10 - 16 Mayıs), Müzeler Haftası (18 - 24 Mayıs), Etik Günü (25 Mayıs), 

Ġstanbul‟un Fethi (29 Mayıs), Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası),  Babalar Günü (Haziran 

ayının 3. pazarı), Mahallî KurtuluĢ Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler, (GerçekleĢtiği 

tarihlerde)”.  

Bkz. “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”, <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170608-5-

1.pdf>,10. 10. 2017.      
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bizatihi topluluğun-toplumun değerleriyle donatılıp, kiĢilik sahibi kılınmasıdır.
128

 

Ritüeller ile eğlence arasındaki kesiĢim, topluluğun-toplumun tüm bileĢenlerinin ilgili 

yapıların doğal bir üyesi olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Ġnsan topluluktan-

toplumdan görece özerkliğini ilan edip, kazandığı görece özerk kimlikle topluma tekrar 

dahil olduğu modern döneme kadar, Peter Burke‟in ifadesiyle “toplumda 

kaybolmuĢtu[r].”
129

 Bu açıdan insanların kısıtlı olan hareket alanları aidiyet bağıyla 

bağlı olduğu topluluk-toplum dıĢında bir eğlence mekânı ve biçimi dolamıyla inĢa 

edilmiĢ değerler silsilesi yaratmaması -ki gerçekte yaratsa bile- siyasal iktidarın 

üzerinde hassasiyetle durduğu konudur. 

Siyasal iktidar için hayati önemde olan kendi anlam dünyalarının görselleĢtirilip 

sunulmasıdır. Siyasal meĢruiyet ancak ve ancak görselleĢtirilerek inĢa edilebilir ve 

sürekli kılınabilir. Clifford Geertz‟in belirttiği gibi, “törenselleĢtirilmiĢ etkileĢim 

diğerlerinin standart biçimde algılanmasını destekler; diğerlerinin standartlaĢmıĢ 

biçimde algılanması topluma iliĢkin „istikrarlı durum‟ kavrayıĢını destekler; topluma 

                                                           
128

 Norbert Elias, Orta Çağ‟da feodal beyler, soylular ve Ģövalyeler arası güç iliĢkilerini bu bağlamda 

okumaktadır: 

“Soyluların bir Ģövalyeler tabakasından saraylılar tabakasına dönüĢmesi bunun bir 

örneğidir. […] Bizzat savaĢçıların, ama onların üst tabakasını teĢkil ettiği bu tür bir 

toplumda yaĢayan tüm diğerlerinin de, hayatları daha aralıksız ve dolaysız olarak Ģiddet 

eylemlerinin tehdidi altındadır; buna uygun olarak da, pasifize olmuĢ alanlara kıyasla, aĢırı 

uçlar arasında hareket ederler. Bu hayat savaĢçıya […] duygularının ve tutkularının 

boĢalımında olağanüstü büyük bir özgürlüğe, dizginsiz zevkler tatmaya, kadınlara duyulan 

arzuyu daha dizginsiz doyurmaya, ama aynı zamanda düĢman ya da düĢmana ait olan her 

Ģeyi yok etme, herkese eziyet etme yoluyla nefretin de tatminine imkân verir. Ama [bu 

hayat] aynı zamanda, yenilmesi halinde savaĢçıyı, bir baĢkasının Ģiddetine ve tutkularına 

öylesine teslimiyetle, öylesine radikal bir boyunduruk altına alınmayla, bedensel eziyetin 

öylesine uç biçimleriyle tehdit eder ki, tekil kiĢiye karĢı bedensel eziyetin, tutsak almanın 

ve radikal aĢağılamanın bir merkezi erkin tekeli haline geldiği daha sonraki zamanda 

günlük hayatta normal olarak bunlar hemen hemen hiç görülmeyecek Ģeylerdir; bu 

tekelleĢmeyle tekil kiĢiye yönelik fiziksel tehdit yavaĢ yavaĢ kiĢisel olmaktan çıkar; kiĢi 

artık ani duygu dıĢavurumlarına öylesine dolaysızca bağımlı kalmaz; giderek daha fazla 

kesin kural ve yasalara tâbi kılınır; ve nihayet yasaların ihlâli durumunda bile belirli 

sınırlarla ve belirli farklarla ılımlılaĢır.” 

Bkz. N. Elias, Uygarlık Süreci - Cilt 2, Çev. Erol Özbek, Ġstanbul, 2013, s. 310. KöĢeli parantez içindeki 

açıklama orijinal metindedir. Ayrıca bkz. N. Elias, 2013, s. 337 - 352.      
129

 P. Burke, Yeniçağ BaĢında Avrupa Halk Kültürü, Çev. Göktuğ Aksan, Ankara, 1996, s. 23. KöĢeli 

parantez içindeki ilave bana aittir. 
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iliĢkin istikrarlı durum kavrayıĢı da zamana iliĢkin sınıflandırma kavrayıĢını 

destekler.”
130

 

Nihayetinde her türlü toplumsal siyasal formda, ilgili formlara seslenen 

ritüellerde, Pickard‟ın ifadesiyle sözden ve edimden oluĢan ikili yapı iĢleyiĢtedir.
131

 

Roma Ġmparatorluğu‟nda özellikle Kollezyum‟undaki kamusal ritüel - eğlenceler (ve 

„oyun‟ gibi diğer edimler), belirli bir tarihi olayın, aslında bir bakıma tarihin, an‟da 

yeniden canlandırılıp hatırlatılmasına hizmet etmektedir. Tüm iktidar biçimlerinin 

cisimleĢtirilmiĢ „tanrısı‟nın önünde ve huzurunda (ki bunun bir despot, bir tiran, bir 

diktatör veya bir konsül olması önemsizdir) tarih yeniden canlandırılmaktadır. 

Kollezyum‟u olmayan ve haliyle Antik Roma olmayan diğer yerlerdeki amfitiyatrolar, 

Kollezyum olarak inĢa edilmiĢtir ve bu kez Roma‟nın birer yansımasıdır. 

Bu noktada zaman örgütlenmesini takip eden bir diğer baĢat araç ise teknik 

bilginin
132

 siyasal iktidar tarafından etkin bir Ģekilde örgütlenip bu amaç uğruna seferber 

edilmesidir. Siyasal iktidarın güdüleri bağlamında insanların zamansal olarak 

çerçevelenmesi sonrası atılan bu adım sıklıkla vurgulanan aynı zamanda da hissettirilen 

katı düzeni ve disiplini hem kamusal ve resmi ritüellerin hem de eğlencenin olmazsa 

olmazı olarak tekrardan hatırlatmaktadır.
133

 Bu iliĢkiyi inĢa eden ve fakat aynı zamanda 
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 C. Geertz, 2010, s. 440. Vurgu orijinal metindedir. 
131

 Söz (mithos) ile edim (dromenon) arasındaki ayrım ve karĢılaĢtırma için bkz. A. Pickard-

Cambridge‟dan aktaran M. And, Ritüelden Drama, Kerbelâ  -  Muharrem - Ta‟ziye, Ġstanbul, 2012, s. 

33.  
132

 Bağlama iliĢkin Bronislaw Malinowski‟nin savları dikkat çekicidir. Ona göre ilk(s)el toplulukların 

anlam dünyalarını Ģekillendiren dini ritüellerin arka planında, sanıldığının aksine bir mistisizm değil, 

görece yoğun bir teknik bilginin örgütleniĢi ve etkileĢimde bulundukları çevrenin akılcı bir biçimde 

kavranıĢı yatmaktadır. Detaylı tartıĢmalar için bkz. B. Malinowski, 2000, s. 17 - 30. 
133

 Metin And‟ın Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki saray Ģenliklerinin amaçlarını gözeterek yaptığı tasnif (ki 

yukarıda da belirtildiği üzere kavramsal olarak Ģenliğin/karnavalın bir ayağı ritüeldeyse diğer ayağı da 

eğlencededir) ritüel ile eğlencenin hem bir birbirleriyle yakın temasını hem de siyasal iktidar ile iç içe 

geçmiĢliğini gözler önüne sermektedir: 

“1. ġenlikler toplumsal ya da politik bir anlam vurgular, kimi zamanda bir askeri zafer 

için Ģükran belirtir. Toplumun tüm katmanları katıldığı için, toplumun bağlarını perçinler, 

halkla hükümdarı birbirine yaklaĢtırır. ġenlikler hükümdarlarla uyruklarını bir araya getirir. 

2. ġenlikler oyunları, müzik, geçit alayları ve eğlentilerle halkla birlikte hoĢça vakit 

geçirme olanağı sağlar. Bu da sıkı kuralları olan toplumda bir çeĢit güvenlik sübabı yerine 

geçer. Çünkü Ģenlik sırasında kuralların dıĢına çıkılır Örneğin, Ģarap yasak olmasına karĢın, 
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da sürekli kılan siyasal iktidar, David Cannadine‟nin belirttiği gibi “gücünü 

göremediğimiz ancak hissettiğimiz bir rüzgar gibidir.”
134

 „Rüzgârı‟ cisimleĢtirerek 

sunabilmek bizatihi siyasal iktidarın en temel siyasal gayesidir
135

; teknik bir araç olarak 

sanat bu yola koĢulmaktadır.
136

  

Sanatın öncüllüğünün verili kabul alınması örtük bir hiyerarĢi üretmektedir. 

Sanat olarak tanımlanan „Ģeyler‟ ile sanat olarak tanımlanmayan „Ģeyler‟ arasındaki 

bulanıklık, hiyerarĢinin örtüklüğünü temellendirmektedir. Zamanın düzenlenmesine 

benzer bütüncül bir zaman kavrayıĢının parçalarına ayrılması, sanatta da uygulamaya 

koĢulur. Bu süreçte her bir bileĢen kendinde değerli olarak kabul edilir ancak bu kabul 

                                                                                                                                                                          
Ģenlik sırasında göz yumulur, kısıtlamalar kaldırılır. Bu özgürlüğe karĢın, özellikle yabancı 

tanıkların belirttiğine göre, yığınların katıldıkları Ģenliklerde gürültü ve taĢkınlık çok azdır. 

3. ġenlikler katılanlara ve seyircilere (burada yabancı devletlerin temsilcileri de vardır) 

kutlamanın önemi kadar Sultan‟ın gücü üzerine bilgi verir ve etkiler. ġenlik ne denli 

görkemli ve pahalı olursa o ölçüde değerlidir. 

4. ġenlikler günümüzdeki uluslararası fuarlar gibi mimarlık, sanat ve teknolojik bakımdan 

önemlidir. Esnaf loncaları için rekabete dayanan reklam yerine geçer, her bir esnaf loncası 

ötekinden daha üstün olduğunu kanıtlama olanağı bulur. En güzel sonuçların alınması için 

keĢfedilmemiĢ yaratıcılıklar sergilenebilir. Bir iĢ dalının, bir grubun ya da tacirlerin güçleri 

tanıtılır. Böylece yetenekler, güzellik anlayıĢları ve esnafın buluĢları ortaya çıkar.” 

Bkz. M. And, 16. Yüzyılda Ġstanbul, Kent - Saray - Günlük YaĢam,  Ġstanbul,  2002, s. 137 - 140.  
134

 D. Cannadine, “Introduction: Divine Rights of the Kings”, Rituals of Royalty, (Ed. D. Cannadine and 

S. Price), Cambridge, 1992, s. 1.     
135

 Ernst Cassirer, bu gayenin hayatiliği hakkında Ģunları yazmaktadır: 

“Ġnsan artık yalnız bir fiziksel evrende değil, bir simgesel evrende de yaĢamaktadır. Dil, söylence 

(mitos), sanat ve din bu evreninin parçalarıdırlar. Onlar simgesel ağı dokuyan değiĢik iğlikler, 

insan yaĢantısının karmaĢık dokularıdır. Ġnsanın düĢünce ve deney alanından tüm ilerlemesi bu ağı 

arındırır ve güçlendirir. Artık insan gerçeklikle hemen karĢı karĢıya gelemez. Onunla eskiden 

olduğu gibi yüz yüze kalamaz. Ġnsanın simgesel etkinliği geliĢtikçe fiziksel gerçeklik bu geliĢmeye 

oranla art alanda kalır gibi görünür. Ġnsan, nesnelerin kendileriyle uğraĢacak yerde, bir anlamda 

sürekli olarak kendi kendisiyle konuĢmaktadır. Kendisini dilsel biçimler, sanatsal imgeler, 

söylencebilimsel simgeler veya dinsel törenler içine öylesine kapamıĢtır ki bu yapay ortam araya 

girmeden hiçbir Ģeyi görüp bilemez.“ 

Bkz. E. Cassirer, Ġnsan Üstüne Bir Deneme, Çev. Necla Arat, Ġstanbul, 1980, s. 33 - 34. 
136

 Özellikle teknik bilginin toplumsal düzeydeki „çıktılarından‟ olan sanatlar Metin And‟a göre bir bütün 

olarak ritüeli ve eğlenceyi doğrudan kesmektedir: 

“[…] ġenlik kendi baĢına bir sanat değildir ama sanatın doğal ortamı ve onun vitrini 

gibidir. Bir bakıma her sanat yaratısından daha geniĢ ama ondan daha alt düzeydedir. Ġster 

müzik, dans, oyunculuk gibi zaman sanatları; ister resim, heykel, mimari gibi uzam 

sanatları olsun Ģenlikler onları bir araya getirir, bir örgütü bir birliğe ulaĢtırır. Ama her bir 

sanat gene de kendi özelliklerini korur. ġenlik bir sanat eserine göre daha aĢağı düzeydedir, 

çünkü onun gibi yaratıcı bir zekânın ve planlanmıĢ bir tasarımın ürünü değildir. Ancak her 

bir sanatın geliĢimi için çatı oluĢturur, sanatın iĢlevi gerçek bir ortam yaratır.” 

Bkz. M. And, 16. Yüzyılda Ġstanbul, Kent - Saray - Günlük YaĢam,  Ġstanbul,  2002, s. 140 - 141; M. 

And, Ritüelden Drama, Kerbelâ  -  Muharrem - Ta‟ziye, Ġstanbul, 2012, s. 215. 
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ediĢ bir tür dağınıklığın da kabul ediliĢidir.
137

 Bilinçli bir tavırdır bu, zira bileĢenlerin 

tekilliği ile bunların bir bütün olarak resmi ve kamusal ritüellerde eğlencelerde 

sergilenmesi, bunları hem tekil olarak hem de bir bütün olarak düzenleyip disipline 

ederek sunabilme gücüne sahip siyasal iktidarın siyasal gücüne koĢuttur. Ruth 

Benedict‟in ifadesiyle söylemek gerekirse, eğlencenin “bu biçimde kalıplanıĢı önemsiz 

bir ayrıntı gibi görülmemelidir. ÇağdaĢ bilimin birçok alanında önemle üzerinde 

durduğu bir bütün, tek tek parçalar toplamı değildir; yeni bir varlık oluĢturan parçaların 

eĢsiz düzenlenmesiyle etkileĢimin de sonucudur. […] BileĢimin öğelerinde tek 

baĢınayken bulunmayan yeni durum ve koĢullar, ancak bir araya getirilince, elde edilen 

bileĢimde ortaya çıkar; davranıĢ biçimiyse aynı öğelerin baĢka bileĢimlerde gösterdiği 

davranıĢlardan farklıdır.”
138

 Tüm eğlence bileĢenlerinin bir kaosu andırırcasına 

„görünmesinin‟ sağlanması ve bu amaç için farklı uyaranların kamusal alanlarda 

dolaĢıma sokulması, kaosun siyasal iktidar tarafından toparlanmasının temelindedir. 

Toplumsal birlik, kaos olarak sunulanın somut bir düzene evrilmesiyle sağlanır. 
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 Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda, “Ģehzadelerin sünnet düğünlerini, padiĢah kızlarının veya kız 

kardeĢlerinin evlenme düğünlerini, padiĢah çocuklarının doğumları vesilesiyle yapılan Ģenlikleri ayrıntılı 

bir biçimde anlatan” tarihi kronikler olan Sûrnameler bağlama örnektir. Bkz. Yazar BelirtilmemiĢ, 

“Takdim”, Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri, (Haz. Prof. Dr. M. Arslan), Ġstanbul, 2008, s. 5. 

Benzer ifadeler için bkz. Prof. Dr. M. Arslan (Haz.), Osmanlı Saray Düğünleri ve ġenlikleri, Ġstanbul, 

2008, s. 23. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda resmi ve kamusal ritüeller ile eğlecenin yakın temasını da gözler 

önüne seren bu eserlerin aktardıkları sanatın en küçük bileĢenlerine kadar ayrılıp bir bütünlüğü 

görselleĢtirmek için seferber edilerek bütünleĢtirildiğidir. Bu konular Ģu baĢlıklar altında tasnif edilebilir: 

”Düğünlerin tarihleri, kaç gün sürdüğü. Giyim - kuĢam adları ve hususiyetleri. KumaĢ, kürk, mefruĢat 

adları ve hususiyetleri. Kap - kacak isimleri ve hususiyetleri. Muhtelif hediyeler ve hususiyetleri. 

Yiyecek, içecek isimleri ve hususiyetleri. Hamam kültürü ve kullanılan aletler. AteĢ iĢleri, donanma 

Ģenlikleri, fiĢek gösterileri, kandiller ve mahyalar. Gösteri sanatları, sanatçıları, eğlenceler, oyunlar, 

oyuncu kolları. Musiki makamları, aletleri, musikiyle ilgili genel unsurlar. Osmanlılarda saray, merkez, 

bahriye, ilmiye, kapıkulu teĢkilatları. Esnaf alayları, gösterileri, esnaf isimleri ve diğer hususiyetleri. 

Mimarlık, dekor ve süsleme sanatları. ġekerden yapılan temsili hayvanlar, bahçeler ve diğer unsurlar. 

Nahıllar, düğün mumları ve özellikleri. Dramatik savaĢ gösterileri. Sunulan hediyelerin ayrıntılı listeleri 

ve değerleri. Silahlar, çeĢitleri ve hususiyetleri. Atlar, atlarla ilgili koĢumlar ve diğer unsurlar. Muhtelif 

spor gösterileri: Binicilik, at yarıĢları, okçuluk, güreĢ matrak, cirit vs. Denizcilik, gemiler ve diğer 

unsurlar. Mücevherler, çeĢitleri ve değerleri. Baharatlar, Ģifalı otlar. Güzel kokular (ıtriyyat) ve 

özellikleri. BeĢik alayları. Cihaz (çeyiz), arus (düğün) ve niĢan alayları. Sünnet merasimleri ve 

hususiyetleri. TeĢrifat (protokol) usulleri. Düğün merasimleri ve hususiyetleri. Davet edilen yerli, yabancı 

devlet erkanı; bunların isimleri, mevki ve makamları. Düğünler için yapılan masraflar ve bunların 

dökümü. Düğün levazımının tertibi için yurt içi ve yurt dıĢından getirilen malzemeler ve vazifeliler. 

Ziyafetlerde ve hediyelerde hiyerarĢik düzen. Düğünlerde folklorik adetler ve gelenekler. Minyatürler. 

Karagöz ve orta oyunu. Düğün mekanı ve mekanların düzenleniĢ Ģekilleri. Altın, gümüĢ ve çanak 

yağmaları, Umûmî olarak yağma geleneği. Düğün düzeninin ve asayiĢin sağlanması için yapılan iĢlemler 

ve alınan tebdirbler.” Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, “Takdim”, 2008, s. 6 - 7. Benzer bir tasnif için bkz. Prof. Dr. 

M. Arslan (Haz.), 2008, s 31 - 32.         
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 R. Benedict, Kültür Kalıpları, Çev. Nilgün ġarman, Ġstanbul, 2003, s. 62. 
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Kamusal eğlencelerde, “sanatlar yaĢamdan farklı görülmezler.”
139

 Onlar bizatihi 

yaĢamın kendisidir; parçalarına ayrılmıĢ ve bütüne tamamlanmayı, „birleĢtirilmeyi‟ 

bekleyen parçalardır. Ġnsanlar, “yaĢamın bir uzantısı olarak seyir alanı ile bütünleĢir. 

Böylece seyirciler gözlemci olmaktan çok katılımcı olurlar.”
140

 Bu noktadan sonra 

insanların eğlence içinde konumları anlamsızlaĢmaktadır. Eğlence, insanların her türlü 

uyarana açık olmalarına bağlı “her türlü algıya yönelir, [insanlar] her bir ayrıntıyı 

algılamasa bile”
141

 bu sayede kaosu düzenleyip disipline edebilen siyasal iktidarın 

mesajları aktarılır. Bu açıdan siyasal iktidarın eğlenceyi ritüel dizgeleriyle düzenlemeye 

çalıĢmaları siyasal meĢruiyetlerinin inĢasında ve sürekli kılınmasında hayati önemdedir. 

Metin And‟ın belirttiği üzere resmi ve kamusal eğlenceler, “çeĢitli türleri bir araya 

getirir, bununla birlikte her birinin sınırlarını da belirler; uzam ve zaman sanatlarından 

oluĢan bir kesit sunar.”
142

 Örgütleme sürecin bütünü egemenin baĢlı baĢına yönetsel 

baĢarısıdır. 

 

1.2) Siyasal Bir Sorun Olarak Eğlence  

Ritüel ile eğlenceyi aynı anda doğrudan kesen bir yanlıĢ anlaĢılmayı 

netleĢtirmek gerekmektedir. ġu ana kadar aktarılanlar ritüelin ve eğlencenin belirsiz 

ancak mutlak dıĢsal bir odaktan ve(ya) odaklardan topluluğa-topluma zerk edildiği 

algısı yaratma eğilimindedir. ġüphesiz ki ilgili kavramların „esnek‟ yapısı bu algıyı 

beslemektedir. Maurice Bloch‟da bu eğilime dikkat çekerek, “yalnızca ritüel iletiĢimde 

görünen bir dünya tanımı üzerinde yoğunlaĢmak buna neden olmuĢ olabilir ve bu 

eğilim, biliĢsel sistemin bütün kültürlerde mevcut olan kısmının evrensel yapısını 
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 M. And, 16. Yüzyılda Ġstanbul, Kent - Saray - Günlük YaĢam, Ġstanbul, 2012, s. 142. 
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 M. And, 2012, s. 142. 
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 M. And, 2012, s. 142. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana aittir. 
142

 M. And, 2012, s. 141. 
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bulanıklaĢtırma”
143

 riskine karĢı uyarıda bulunmaktadır. Bu bağlamda ritüeli sui generis 

bir edim olarak yüceltip diğer toplumsal edimleri ritüel dolamıyla okumaya çalıĢmak 

yapılabilecek yanlıĢların önde gelenidir.  

Siyasal iktidar içine düĢtüğü kriz anlarında -ki bunlar toplumsal uzamı saran 

ritüellerin ve rutinlerin krizidir
144

- eğlenceyi temel bir sorun olarak sunmaktadır, daha 

açık bir ifadeyle aslında eğlenceyi soruna dönüĢtürmektedir. Bu noktada aldatıcı olacak 

tavır, krizin kendisine odaklanarak salt kriz üzerine konuĢmaktır. Gerçekte ise Clifford 

Geertz‟in sözlerine hak vermemek elde değil, “kültürel kesinti ile en istikrarlı 

toplumlarda bile ondan kaynaklanabilecek toplumsal düzensizlik, en az kültürel 

bütünleĢme kadar gerçektir.”
145

 Kriz siyasal iktidarın özündedir; ona içkindir. Bu 

yapılar, Ģüphesiz ki diğer Ģeyler yanı sıra, krizden beslenmektedir.
146

 Ancak buradaki 

fasit döngü de yok sayılmamalıdır. Eğlencenin siyasal iktidar tarafından bir sorun olarak 

görülmesi genelde ritüel ve rutin krizleri sonrasında gerçekleĢmektedir. Bu açıdan ritüel, 

eğlenceyi soğurmakta, onu maskelemektedir
147

 ama aynı zamanda da toplumsal uzamda 

onu sınırlayarak serbest bırakmaktadır.
148
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 M. Bloch, Ritüel, Tarih, Ġktidar, Çev. Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara, 2014, s. 30. 
144

 Ġnsanların karĢı karĢıya kalabilecekleri en büyük meydan okuma, üyesi oldukları toplulukların-

toplumların, bizatihi insanları kendi varlıklarına dahi yabancılaĢtıracak bir alt-üst oluĢ yaĢamasıdır:  

“Ġnsan Ģu ya da bu Ģekilde hayal gücünün baĢa çıkabileceği her Ģeye uyum sağlayabilir; 

ama Kaosla baĢa çıkamaz. Çünkü insanın karakteristik iĢlevi ve en büyük değeri kavrayıĢ, 

en büyük korkusu da yorumlayamayacaklarıyla -halkın arasındaki adıyla „esrarengiz‟ ile- 

karĢılaĢmaktır. Bunu yeni bir nesne olması gerekmez; yeni nesnelerle zaten karĢılaĢmakta 

ve zihinlerimiz özgürce iĢlev gördüğünde de bunları  -kesin olmasa bile- en yakın 

örnekseme yoluyla anında „anlamakta‟yız. Fakat zihinsel baskı altındayken en kusursuz 

denecek düzeydeki bildik Ģeyler bile birden bire düzensiz hale gelebilir ve içimize korku 

salabilir. Bu nedenle de bizim en önemli değerimiz daima doğada, dünya üzerinde, toplum 

içinde ve yapmakta olduğumuz eylemlerdeki genel yönelimimizin simgeleridir.” 

Langer‟dan aktaran C. Geertz, 2010, s. 122. Vurgular ve açıklamalar orijinal metindedir. 
145

 C. Geertz, 2010, s. 441. 
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 Antik Yunan polislerinde ritüel ile eğlence arasındaki yakın teması ve bu yakın temasın yeri 

geldiğinde kriz yaratan yeri geldiğinde de krizleri soğuran mahiyetini düğünler dolamıyla tartıĢan bir 

çalıĢma için bkz. B. Goff, Citizen Bacchae Women‟s Ritual Practice in Ancient Greece, London, 

2004, s. 116 - 159. 
147

 Richard Sennett‟ın eserindeki Antik Atina özelinde iliĢkinin anlatıldığı bölümün baĢlığı dahi bu 

noktaya dikkat çekmektedir: “Karanlığın Örtüsü - Atina‟da Ritüelin Sunduğu Korumalar”. Bkz. R. 

Sennett, 2008, s. 59. Ayrıca detaylı tartıĢmalar için bkz. R. Sennett, 2008, s. 59 - 74. 
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 Buradaki fasit döngü kaynaklı ritüele ve eğlenceye sübap misyonu yükleyen yaklaĢım, ritüeli ve 

eğlenceyi toplumsal uzamdaki gerilimlerin kanalize edilebileceği pratikler bütünlüğü olarak görmektedir. 
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Bu noktada aktarılanlar bir tür geriye dönüĢ olarak algılanabilir. Siyasal iktidar 

tarafından bir sorun olarak iĢaretlenen eğlence, yine siyasal iktidar tarafından toplumsal 

uzamda siyasal iktidarın karĢı karĢıya kaldığı/kalabileceği sorunları çözen ve(ya) 

sorunları soğrulabilir bir düzeye çeken araç olarak seferber edilmektedir. Oysaki bu 

amaçla uygulamaya koyulan siyasaların yarattığı „gerçek üstü‟ beklenti yeni sorunlara 

neden olmaktadır. Zira eğlencenin Agora‟dan kovulması, Agora‟da eğlence dıĢı 

edimlere daha fazla alan açılmasına koĢuttur. Agora‟dan „baĢka yerlerde‟ eğlencelerin 

düzenlenmeye baĢlaması ve hatta bunun „teĢvik edilmesi‟, eğlencenin açık ve aleni bir 

biçimde salt eğlence olarak görünür, deneyimlenebilir mahiyete bürünmesine neden 

olacaktır. ġüphesiz ki Antik Yunan dünyasında kamusal alanda -Agora‟da- görünmenin 

kendiliğinden ifa edilen bir ödev olması ile kendiliğinden ifa edilen bu ödevin 

kendiliğindenliğinin ardındaki zorun bilincine varılması arasındaki fark yukarıda 

iĢaretlenen krizin izdüĢümüdür. Nihayetinde, hak-ödev ikiliğine dayalı Stoacı 

düĢünüĢün “cicili bicili nesneler ve eğlenceleri dolu bir ortamda doğması”
149

 ĢaĢırtıcı 

değildir zira artık ne Agora Agora‟dır, ne de eğlence eğlencedir. 

Burada yaĢanan trajik kovma ve bunu ironik sonuçları Hıristiyan düĢünüĢünde 

takip edilebilir. Berry Sanders, Hıristiyan düĢünüĢünün gülmeyi (ki bu duruma eğlenme 

de eklenebilir) ciddiyet lehine sistemin merkezinden uzaklaĢtırdığını belirtmektedir.
150

 

Hıristiyanlık, kendi Agora‟sından eğlenceyi uzaklaĢtırmıĢtır. Eğlencenin Hıristiyan 

söylemince merkezden uzaklaĢtırılmasına koĢut eğlence „halka‟ hasredilmiĢtir ya da bir 

baĢka ifadeyle bizatihi halk tarafından sahiplenilmiĢtir. Bu hasretme ve(ya) sahiplenme 

siyasal iktidar mantığına içkin ancak siyasal iktidar mantığının da çözmeye yanaĢmadığı 

temel bir gerilim yaratmaktadır. Siyasal iktidar her Ģeyi kendi bünyelerinde tutmak 

isterler: Dokunduğu her Ģeyi altına çeviren Midas‟ın açmazı gibidir bu tavır. Bir altın 

                                                                                                                                                                          
Dionysos Ģenlikleri özelinde dile getirilen ifade için bkz. F. Braudel, Bellek ve Akdeniz, Çev. Ali 

Berktay, Ġstanbul, 2007, s. 301. 
149

 R. Sennett, 2008, s. 45 - 46. 
150

 B. Sanders, Kahkahanın Zaferi, Çev. Kemal Atakay, Ġstanbul, 2001, s. 183.         
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enflasyonu yaratır ancak altın yine de altındır. Bu uzaklaĢtırılan „Ģey‟ ne olursa olsun 

mutlak atıktan öte (ve mutlak atık olmakla birlikte Ģüphesiz) bir dıĢlanandır; yeri ve 

zamanı geldiğinde kullanılacak bir araçtır. Bu açıdan eğlenceyi ve onları 

sarmalayan/onlarla temas eden her tür edimi en azından söylem düzeyinde içleyebilmek 

için dıĢlamaktadır. 

Bu bağlamda da siyasal iktidarın eğlenceyi sorun olarak sunmasından daha da 

önemlisi -belki de bu sunumun tam karĢısında olacak Ģekliyle- eğlencenin kendini bir 

sorun olarak sunması ĢaĢırtıcı değildir. Berry Sanders‟in gülmenin bastırılmasının 

imkânsızlığına yönelik eğlenceye uyarlanabilecek savı tabloyu netleĢtirmektedir: 

„Eğlenceyi ve eğlenmeyi bastırmak olanaksızdır. Hele bir bastırmaya çalıĢın hemen 

hidrolik yasalarına uyacaktır -  bir yerden bastırdığınızda, eğlence […] daha zayıf 

noktadan daha büyük bir Ģiddetle dıĢarı çıkacaktır.‟
151

    

Siyasal iktidar ile eğlence arasındaki iliĢkide fasit bir döngü egemendir: Siyasal 

iktidarın eğlenceyi düzenleme -aktarıldığı noktada kendisinden ıraklaĢtırma- çabaları 

eğlencenin baĢıboĢ bırakıldığına yönelik inancı beslemektedir. Bu inanç ise siyasal 

iktidarı eğlenceyi düzenleyebilmek için tekrardan ve tekrardan eğlencenin tam ortasına 

savurmaktadır. Bastırılanın geri dönüĢüne koĢut, ırak olan -ırak olması istenen- da 

yakınsal olmaktadır. 

Siyasal iktidarın doğası gereği, elindeki „imkânlar‟ insanların elindeki 

imkanlarala kıyaslanmayacak ölçüde, hem niceliksel hem de niteliksel çeĢitliliğe 

sahiptir. Ancak fasit döngünün varlığı da sorunları sürekli gün yüzüne çıkarmaktadır. 

Richard Sennett, Augustus sonrası ve Hıristiyanlığın Ģafağınadaki Roma 

Ġmparatorluğu‟nda yaĢanan toplumsal-siyasal bunalımı tartıĢırken özellikle ritüellerin 
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 Barry Sanders‟in gülme üzerine ifadeleri Ģu Ģekildedir: “Gülmeyi bastırmak olacaksızdır. Hele bir 

bastırmaya, kısıtlamaya çalıĢın, hemen hidrolik yasalarına uyacaktır -bir yerden bastırdığınızda, gülme 

[…], daha zayıf noktadan daha büyük bir Ģiddetle dıĢarı çıkacaktır.“ Bkz. B. Sanders, 2001, s. 80.  



75 
 

hak-ödev iliĢkisinden türetilen zora dayalı yönlerinin ön plana çıkarak bunun ritüel - 

rutin krizine giden yolun baĢlangıcı olduğunu belirtmektedir: 

“Augustus çağı sona ererken, Romalılar kamusal yaĢamlarını formel bir yükümlülük 

meselesi olarak ele almaya baĢladılar. Kamusal törenler, Roma emperyalizminin askeri 

gereklilikleri ve aile çevresi dıĢında kalan öteki Romalılarla ritüel iliĢkilerin hepsi birer 

görev haline geldi. Romalıların res publica‟nın kurallarına boyun eğerek daha çok edilgen 

bir ruh haliyle ama daha az inançla katıldıkları görevlerdi. Roma‟nın kamusal yaĢamı 

cansızlaĢırken Romalı, kendi baĢına duygusal enerjisini boĢaltacak yeni bir odak, inançları 

ve bağlandığı değerleri için yeni bir ilke arayıĢına girdi.”
152

    

Bağlam sadece resmi ve kamusal ritüellerle sınırlı değildir. Yine benzer 

dönemlerde Roma Ġmparatorluğu‟nda gladyatör oyunlarına gösterilen ahlaki temelli 

tepki, oyunların ritüelistik köklerinin unutulması sonucu yozlaĢıp toplumun bütününe 

seslenmeyi aĢarak bireysel hazzı amaçlayan eğlenme biçimine dönüĢmesine 

yöneliktir.
153

 Gladyatör oyunlarına yönelen eleĢtiri ne kadar sert olursa olsun yine de 

oyunlar Roma Ġmparatorluğu‟nun siyasal düzeni için varoluĢsal bir meydan okuma 

tehlikesi barındırmamakadır. Oyunlar, siyasal iktidar figürlerini ve bunların çözebildiği 

sorunlara odaklandığından Roma siyasal düzeninin olumlanması iĢlevi de görmüĢtür. 

Oyunlara yöneltilen eleĢtirilerin mahiyetinden azade olmak kaydıyla eleĢtiriler, 

cevap aranan soru(n)ların varlığına inat ve ısrarla iĢaret etmektedir. Nitekim 

eleĢtirilerdeki belirleyen, çok temel bir nokta olarak Gladyatör oyunlarının kutsiyetle 

bağlarının zayıflayarak ritüel yönünün silikleĢip salt eğlenceye dönüĢmesine yöneliktir. 

Bu durumun Roma siyasal sistemi için yaratacağı tehlike iki temel bağlama sahiptir.  

Bunlardan ilki bir edim, ritüel veya ritüelistik ise yapılan harcama yüksek 

miktarlarda olsa dahi ritüele içkin karĢılıklı değiĢ tokuĢ, harcamaların israf olarak 

                                                           
152

 R. Sennett, Kamusal Ġnsanın ÇöküĢü, çev. Serpil Durak & Abdullah Yılmaz, Ġstanbul, 2010, s. 15 -

16. Vurgu orijinal metindedir. 
153

 Maurice Aymard, bağlama dair savlarını günümüzde Ġspanyol boğa güreĢlerinin bir tür bireysel 

eğlenceden baĢka bir Ģey olmadığına yönelik tartıĢmaları iĢaretleyerek detaylandırmaktadır. Bkz. M. 

Aymard, “Mekanlar”, Akdeniz, (Ed. Fernard Braudel), Çev. Necati Erkut, Ġstanbul, 2008, s. 136. 
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eleĢtirilmesini zorlaĢtırmaktadır.
*
 Çünkü bu edimlere dayalı „israftan‟ topluluğun - 

toplumun üyesi herkes faydalanmaktadır. Bu nedenle de topluluk - toplum ritüel(ler) 

istemektedir. Önceki sayfalarda aktarıldığı üzere, Antik Yunan‟da ve Roma‟da 

ritüellerin takvimlerden taĢan boyutu, topluluk - toplum üzerinde yükselen siyasal 

iktidarın da kaçın(a)madığı bir taleptir. Bu talep ritüel ile sınırlı kaldığı ölçüde siyasal 

iktidar için faydalı ve tehlikesizdir.  

Ġkinci bağlam ise tam da bu „mükemmel‟ uyumun bozulmaya baĢlamasıyla, 

ritüel ve ritüelistik edimlerin eğlenceli yönlerinin ön plana çıkıp „safi‟ eğlenceye doğru 

savrulmasıyla Ģekillenmektedir. Antik Yunan Agora‟sından, Roma Forum‟undan ve 

Hırisitiyanlığın „merkez‟ alanlarından „dıĢlanan‟ eğlencedir, oysa ki kurucu ve(ya) 

devindirici ritüeller her Ģeye karĢın yine aynı mekânlarda örgütlenmekte ve 

sergilenmektedir. Ancak bu merkezlerden dıĢlanan eğlence ya da merkezlerin dıĢına 

taĢan ya da dıĢında yapılan edimler bizatihi kente açılmaktadır; insanlara açılmaktadır; 

herkese açılmaktadır. Bu noktada ritüel yönü baskın ancak eğlenceli yönü de yok 

sayılamayacak, “geçit törenleri, Ģölenler ve oyunlardan oluĢan”
154

 kamusal ritüeller ile 

kamusal eğlencelerin „ortaklığına‟ iliĢkin Maurice Aymard‟ın görüĢleri dikkat çekicidir. 

Uygulanan bu siyasa merkezlerden sokağa taĢan ve ritüelistik boyutu unutulan 

eğlencenin baĢıboĢluğunun siyasal iktidar tarafından çerçevelenmesinin bir yoludur.
155

 

Nitekim bu çeĢit eğlenceler bizatihi siyasal iktidar tarafından ya ritüel dizgelerine 

olabildiğince yakın bir noktaya çekilir ya da öncülü ne olursa olsun “basit bir gösteriye 

dönüĢtürülür.” 
156

   

                                                           
*
 Bu noktadaki değiĢ tokuĢun salt ekonomik bağlama indirgenmeyecek simgesel ve sembolik boyutları 

olduğu da hatırlatılmalıdır. 
154

 S. R. F. Price, Ritüel ve Ġktidar, Çev. Taylan Esin, Ankara, 2004, s. 179. 
155

 Fernard Braudel ilginç bir noktaya dikkat çekmektedir. Ona göre Platon eğlenceyi ve eğlenmeyi değil 

ama tam tersine ritüelleri -ve hatta eğlenceleri- agora‟dan Akropolis‟e taĢıyarak bu edimlerin kutsiyetle 

kurdukları bağı sürekli kılıp pekiĢtirmeyi amaçladığını belirtmektedir. Bkz. F. Braudel, Bellek ve 

Akdeniz, Çev. Ali Berktay,  Ġstanbul, 2007, s. 301.  
156

 Bkz. M. Aymard, “Mekânlar”, Akdeniz, (Ed. Fernard Braudel), Çev. Necati Erkut, Ġstanbul, 2008, s. 

137. 
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Ġzlenen bu siyasa ön görmüĢ müdür bilinmez ancak ilk bakıĢta öngörmediği 

rahatlıkla görülen bir baĢka sorun doğmaktadır. Richard Schachner‟in iĢaret ettiği ve 

Metin And‟ın da yine Richard Schachner‟e dayanarak tartıĢtığı biçimiyle, eğlencenin 

ritüelin tam karĢısında ancak ritüel karĢıtı olmayacak Ģekilde konumlanması artık ritüel 

ile eğlencenin bir birine karĢı konum almalarına dönüĢmektedir
157

: Bir yanda geçmiĢe 

yönelen ve geçmiĢi bugünde kurmaya „yarayan‟ bir araç olarak resmi ve kamusal 

ritüeller ile neredeyse anı yönelen ve anı hedefleyen eğlence karĢı karĢıya gelmektedir. 

Roma Ġmparatorluk siyasal düzeni ile Hıristiyan düĢünüĢünün „çarpıĢtığı‟ dönemdeki 

yaĢanan ritüel-rutin krizlerinin ritüel ve eğlence uzamlarında koparttığı kızılca kıyamet 

Metin And‟ın ifadesinde açıkça görülmektedir: “«„Hıristiyanlar aslanlara!» diyen ses 

yerine, Ģimdi sokaklarda «tiyatro ateĢe!» sesleri iĢitilmekteydi.”
158

  

 Hıristiyan düĢünüĢle birlikte ortaya çıkan bu yeni sorun ve sorunun soğrulması 

için izlenen yollar, „çalıĢmanın‟ yeni bir belirleyen olarak doğuĢunun müjdecisidir: 

“Hıristiyan emeği her zaman günahkâr dünyadan kaçıp sığınılacak bir yer sunma 

fikriyle bağlantılı olmuĢtur.”
159

 Bu noktada, en azından modern döneme kadar, 

çalıĢmaya yönelik heyecanı dizginlemek gerekmektedir. Hıristiyan düĢünüĢünün 

çalıĢma yüceltimi, alıntıda da görüleceği üzere, „günahkâr dünyadan‟ kaçıĢ yolu olarak 

araçsallaĢtırılmıĢ, kendinde değerli olmayan bir yüceltim. Ġroniktir, gerçekte 

olumsuzlanarak yüceltilen ise bizatihi gündelik hayat ve ona içkin edimdir; eğlencedir. 

„Günahkar dünya‟nın izdüĢümü olan gündelik hayatın içinde „zaman geçirilecek‟ en 

temel edim olan eğlencenin olumsuzlanarak yüceltimi ilgili edimi sürekli „denetime‟ 

açık hale getirmektedir.   

                                                           
157

 Gerçi Metin And, Schechner‟in inĢa ettiği bu paradigmada bir sapma olduğu ya da olma ihtimalini 

hissetmiĢ olacak ki, bu karĢı karĢıya gelme durumunun “kesin ve yalın” olmadığını Ģerhini düĢme ihtiyacı 

hissetmiĢtir. Metin And‟ın ilgili Ģerhi için bkz. M. And, Ritüelden Drama, Kerbelâ - Muharrem - 

Ta‟ziye, Ġstanbul, 2012, s. 111.   
158

 M. And, Bizans Tiyatrosu, Ankara, 1962,  s. 30. 
159

 R. Sennett, 2008, s. 164. 
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Ġlgili bağlam dahilinde denetim, egemenlerin siyasal amaçları doğrultusunda 

araçsallaĢtırılmıĢ bir denetimdir ve gerçekte eğlencenin merkezlerden dıĢlanmasına 

koĢut eğlencenin içeriğine ve biçimine yönelik olmaktan öte onu çerçevelemeye 

yönelmektedir. Buradaki çerçevelemenin mahiyeti ise eğlenceyi neredeyse „kendi 

halinde‟ bırakmaya yakın bir bağlamdadır ancak unutulmaması gerekir ki görünüĢ 

aldatıcıdır; siyasal iktidarın sunduğu görünümler ise mutlak aldatıcıdır: Marc Bloch‟un 

iĢaret ettiği üzere Orta Çağ‟da özellikle soyluların zaman geçirme yöntemlerini av 

oyunları ve feodal düzenin yönetsel paydaĢlarının yaptıkları toplantılara denk getirilen 

yarıĢmalar gibi eğlenceler oluĢtursa da tercihlerin iĢaret ettiği bunların salt eğlence 

olarak ele alınmadığıdır.
160

 Bu „eğlenceler‟ dolamıyla egemenler egemenliği 

altındakileri olası krizlere karĢı her daim diri tutarken aynı zamanda da kendilerini 

sunmalarına - görselleĢtirmelerine koĢut siyasal iktidarlarını pekiĢtirmektedir. Ġlk elde 

akla gelebilecek, av alanlarının sınırlarının belirsizliği, düzenlenen yarıĢmaların neler 

olacağı ve eğlencelerin pahalılığı gibi,  bir dizi sorun egemenler için -gerçekten- büyük 

sorunlar olsa da bunların örgütlenmesinin yaratacağı fayda zorluklara baskın 

gelmektedir.
161

 

                                                           
160

 Bkz. M. Bloch, Feodal Toplum, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2005, s. 404 - 408. 
161

 George Thomson‟un Antik Yunan tragedyaları ile Ortaçağ „eğlenceleri‟ arasında kurduğu iliĢki bu 

ayrıma dair görüntüyü netleĢtirecektir: 

“Ortaçağ sahnesi üzerinde çalıĢmasında, on üç ve on dördüncü yüzyıllarda burjuva 

sınıfının yükseliĢiyle birlikte, ortaçağ Kilisesinin törenlerinden gelmiĢ olan kilise 

oyunlarının (tapınma oyunları) din adamlarından burjuva loncalarına, katedralden Pazar 

yerine geçtiğini, aynı zamanda temalarının da laikleĢtiğini göstermiĢtir. Ġngiliz draması 

Yunan dramasıyla ortak temel öğeler taĢıyordu; çünkü bu tapınma oyunları, maskeli - 

giysili oyunlar, halk dansları ve Germen kabilelerinin tarım törenlerinden gelme baĢka 

gösterimlerden de etkilenmiĢti. Tudor monarĢisinin koruyuculuğuyla daha da geliĢmiĢti. 

Fakat her ikisinin de tarihi yönünden, çok önemli bir temel ayrım var. Ġngiltere‟de Kilise 

feodal soylular demekti, onun oyunlarıysa, yönetici sınıfının dinsel töreni olarak uzun 

süreden beri değiĢmeye dirençli katı bir biçimde kalıplaĢmıĢtı. Bu nedenle, ilk anda 

içgüdüsel olarak, kilise oyununu yararlı bir baĢka Ģeye -yanılsama büyüsüne- döndürme 

yollarını arayan köylü sınıfından gelmiĢ oyunlaĢtırmaya doğru itici güç, kilise 

yetkililerinden gelen etkin bir muhalefet karĢısında ayakta tutulmuĢtu; yine aynı nedenle, 

bu oyunlar, feodal soyluların rakibi burjuva sınıfı tarafından benimsenip, daha sonra da 

burjuva sınıfının önderleri olarak Tudor‟ların korumacılığına geçince, drama dinsel törenle 

bilinçli bir zıtlık içinde geliĢti ve hızla bağımsız durumda geldi. Öte yandan Attika‟da, 

dramanın evrimleĢtiği Dionysos tapınması oldum olası popülerdi; bu yüzden de eski 

soyluluğun klan tapımlarına karĢıt olarak tiranlar tarafından canlandırıldı ve yeniden 

örgütlendi. Sonuç olarak, drama Atina‟ya getirildiğinde, Dionizyak gizemlerin köylü sınıfı 
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Feodalitenin çok merkezli siyasi yapısı eğlence bileĢenlerinin de çok merkezli 

olmasına neden olmuĢtur. Buradaki çok merkezlilik Peter Burke‟in iĢaret ettiği üzere 

farklı kültürel yapılardan kaynaklı bir çeĢitliliktir Ģüphesiz ancak aynı zamanda da 

eğlencenin gezgin olmasından -gezgin bir eğlendiren ağından- kaynaklı çok 

merkezliliktir. ġövalyeler farklı siyasal yapılar altında gösterilerini sunarken aynı 

zamanda da değerleri ortaklaĢtırmaktadır.
162

 Bu yönleriyle oldukça ritüelistik edimler 

olan bu tür eğlenceler bu dizgelere oturmayan, bu dizgelerle rekabet halinde olan 

eğlenceleri -halk eğlencelerini ve(ya) pagan/putperest eğlenceleri- soğurma yoluna 

gidecektir.   

Görüldüğü üzere modernliğin Ģafağında, gerçekte sorun olup olmadığı net olarak 

kararlaĢtırıl(a)mamıĢ, her iki durum arasındaki salınımda hem halka hem de siyasal 

iktidara fayda sağlayan yönler bulunan ve her iki tarafından bu faydadan olabildiğince 

yararlanmak için mücadele verdiği, Natalie Zemon Davis‟in “Ģehirli halk arsında 

neĢeyle gelen eğlence ve özgürlüğün bilinçle amaçlandığı, bunun yanı sıra belki de 

egemen siyasal düzenin sarsılması gibi bir yan yararında elde edildiği halk 

eğleceleri”
163

yle sarılı, “Ģenlikli yaĢam” söz konusudur. Bu, modernliğin Ģafağında 

modernliğin kendine içkin kılacağı ritüllerin ve rutinlerin sarmal halinde iç içe geçtiği 

bir yaĢamdır.  

 

 

                                                                                                                                                                          
arasına dağılmasıyla birlikte baĢlamıĢ olan laikleĢme eğilimi tersine dönmüĢ oldu. Dinsel 

törenden uzaklaĢmayı sürdüreceği yerde geriye, ona doğru itilmiĢ oldu; bundan sonra da 

bütün tarihi boyunca, ilk ve en önde gelen bir kutsal hizmet olarak kaldı, bu kutsal hizmet 

olarak kaldı, bu kutsal hizmet bir kez yeni törensel kalıbı içinde yerleĢince yorumlayıcıları 

üzerinde ciddi bir artistik disiplini zorla uyguladı.” 

Bkz. G. Thomson, 2004, s.206 - 207.  
162

 Orta Çağ Fransa‟sından bağlama iliĢkin örnekler için bkz. N. Elias, Uygarlık Süreci - Cilt 2, Çev. 

Erol Özbek, Ġstanbul, 2013, s. 98 - 129. 
163

 Natalie Zemon Davis‟ten aktaran B. Sanders, Kahkahanın Zaferi, Çev. Kemal Atakay, Ġstanbul, 

2001, s. 178         
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2) Modern Dönemde Eğlencede DeğiĢen Anlamlar 

Bronislaw Malinowksi‟nin belirttiği üzere, “ilkel insan, pratik iĢ birliği ve ruhsal 

dayanıĢma nedenleriyle doğrudan iliĢkide olduğu gruba, uygar insana göre çok daha 

fazla bağımlıdır.”
164

 Bronislaw Malinowksi‟nin ifadesi ilk(s)el topluluklar üzerine olsa 

da modernlikle ortaya çıkan bir sorununa iĢaret etmektedir. Ġlk(s)el topluluklarda 

bağımlılık „doğal zorunlulukken‟, modern toplumlarda bir tür „zorunlu zorunluluktur‟; 

ilk(s)elin bağlı bulunduğu topluluktan ve değerlerinden mutlak anlamda kaçıĢı 

neredeyse imkânsızdır (ölüm harici en ağır ceza olan sürgün dahi aslında sınırlı bir 

cezadır). Bu bağlamda da modern dönem insanının bağlı bulunduğu toplumdan kaçıĢı 

çok daha mümkündür; en azından kaçıĢ imkânı çeĢitlidir. 

Modern dönemin kazançlı bir getirisi olarak görülebilecek bu „serbesti‟ ise 

gerçekte hiç de göründüğü ve sunulduğu gibi değildir zira modern dönem insanın, 

ilk(s)el topluluklardaki benzer nedenlerden, topluluğa bağımlığı çok daha fazladır ve 

toplumla iliĢkisi çok daha yoğundur. Anthony P. Cohen modernleĢmeyle yaĢanan bu 

ironik değiĢimi - dönüĢümü Ģu Ģekilde çerçevelemektedir: 

“Toplumsal değiĢim esnasında toplulukların kendi sınırlarının dıĢından gelen etkilere 

gittikçe daha fazla maruz kalmalarından ötürü, biçim ve töz arasında ya da görünüĢteki 

iĢlev ve yerli anlam arasında bir karıĢıklık yapma sorunu, toplumsal değiĢim bağlamında 

önemli bir sorundur. Ġç içe geçen sanayileĢme ve kentleĢme süreçleri, para ekonomisinin ve 

kitle iletiĢim araçlarının ve merkezi olarak dağıtılan enformasyonun yaygınlaĢması ve 

ulaĢım altyapısının geliĢerek toplumsal hareketliliğin artması, bunların hepsi topluluk 

temellerini zayıflatır. Bunların hepsi topluluğun kendi üyelerini içinde tutma gücüne karĢı 

geliĢen ve toplumsal biçimlerin bariz bir homojenleĢmesiyle sonuçlanan çok-yönlü birer 

saldırıdır.”
165

    

Nihayetinde modernleĢme ve metaforu „aydınlanma‟ ile birlikte artık “dünyanın 

büyüsü bozulmuĢtur.”
166

 Dünyanın büyüsünün bozulması, ilerlemeci bir tavırla, insanın 

kendi varlığı da dâhil olmak üzere etkileĢimde bulunduğu her Ģeyi yeni bir gözle görüp 

tanımlamasına giden bir yolun baĢlangıcıdır. Her Ģeyin ve herkesin sonsuz akıĢla var 
                                                           
164

 B. Malinowski, 2000, s.11. 
165

 A. P. Cohen, 1999, s. 47. 
166

 M. Weber, Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Gürata, Ankara, 1990, s. 90. 
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olduğu gerçeğinden hareketle bu tanımlama, zamansal olarak bir sonsuzluğu, kapsam 

olarak da bir sınırsızlığı içermektedir. 

 „Büyü bozulmasının‟ yarattığı zamansal olarak sonsuzluğun ve kapsam olarak 

sınırsızlığın sonucu çok parçalı, çok merkezli ve çok anlamlı bir dünya ortaya 

çıkmasıdır. Zygmunt Bauman tarafından „müphemlik‟
167

 olarak tanımlanan bu durum 

bir uyarana -uyaran bir düĢünce, bir kavram, bir imge, bir imaj veya bir sembol olabilir- 

sonsuz sayıda farklı tepkiler verilebilmesi ve bu „sonsuzluğun‟ bizatihi siyasal iktidar 

tarafından kıĢkırtılmasıdır. KıĢkırtmayla amaçlanan ise siyasal iktidarın modern 

dönemde “olguları kitlesel olarak eĢitliğe dönüĢtürmesi […] fazlasıyla uzak olanın hiç 

de uzaklaĢtırılmadan fazlasıyla yakına getirilmesidir.”
168

  

Modern dönemde siyasal iktidarın ayırıcı yönü, toplumsal uzamdaki sınıfsal ya da 

statü grupsal yapıların kültürlerini, kendi öz değerlerini muhafaza edecek biçimde, 

kendi bünyesinde barındırmasının mümkün olmadığını verili kabul almasıdır. Verili 

kabul alınan bu durum mutlak bir dıĢlama değildir. Gerçekte böyle bir mutlaklık 

namümkündür fakat namümkünlüğün bu Ģekilde sunulması modern dönemin baĢat 

aktörü -modern- devletin kendisini bir tür sıfır noktası olarak sunmasıyla paralelilk 

göstermektedir.
169

 Devlet, tam da topluluklar üstüne çöküp onlara içkin araçlara el 

                                                           
167

 Detaylı tartıĢmalar için bkz.  Z. Bauman, Modernlik ve Müphemlik, Çev. Ġsmail Türkmen, Ġstanbul, 

2003.  
168

 C. Geertz, Yerel Bilgi, Çev. Kudret Emiroğlu, Ankara, 2007, s. 62.  
169

 Devletin modernliğine iliĢkin yürütülen tartıĢmalara girmeden modern devletin kendini sıfır noktası 

olarak sunmasıyla ifade edilmek istenen Zygmunt Bauman‟ın açıklamasında takip edilebilir: 

“Modern devlet, cemaatlerin özyönetimi meĢruluktan çıkarılması ve yerel ya da loncalara 

özgü kendini idame mekanizmalarının kaldırılması demekti.[…] Modern devlet, cemaat ve 

loncaların gelenek ve yaĢam biçimlerinin toplumsal temellerini de baltalıyordu. Cemaat 

temelli yaĢam biçimlerinin kendilerini yeniden üretmeleri ya imkânsızlaĢıyor ya da bu, en 

azından çetin engellerle karĢılaĢıyordu. Bu da, insanı davranıĢ kalıplarının kendi yerel 

cemaatsel evrelerinde yeniden-üretilmelerine iĢaret eden, düĢünmeden otomatik kabul 

etmeyi „zaten verili olma durumunu‟ kırıyordu. Ġnsan davranıĢı, daha önceki doğallık 

görüntüsünü yitiriyordu. Aynı zamanda, karĢılaĢılmasa ve kendi haline bırakılsa bile (ya da 

özellikle karĢılaĢılmaması ve kendi haline bırakılması durumunda) doğanın kendi yoluna 

devam edeceği beklentisi de yitiriyordu. Cemaatin kendisini yeniden üretme 

mekanizmalarının kırılması ya da hızla dağılmasıyla birlikte, modern devlet o zamana 

kadar görülmemiĢ ölçüde toplumsal süreçlerin yönetimine katılmak durumunda kaldı. 

Modern devlet, gerçekten de, geçmiĢte kendiliğinden ortaya çıkan Ģeyleri tasarımla 

üretmek zorundaydı […] sadece „el koymadı‟, daha önce dağınık güçleri de „toplamadı.‟ 
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koyabildiği ölçüde devlet olarak var olmaktadır. Kendini bir sıfır noktası olarak sunarak 

topluluk üzerinde yükselen devlet, bizatihi tahakküm altına aldığı topluluklardan 

kendine kökler türetmektedir. Açmaz gözden kaçmamalıdır; köksüzlükle övünen 

devletin kök arayıĢı, uzak tutulması istenilen Ģeyleri tekrardan sahneye çağırmaktadır. 

Modern dönemde kendini yeni bir form altında bir tür mutlak baĢlangıç noktası 

olarak sunan siyasal iktidar, sunuma koĢut temel bir sorunla karĢı karĢıya kalmaktadır: 

Siyasal iktidar, uyaran(lar) ve bu uyaran(lar)dan türeyen anlam enflasyonu içinde, kendi 

siyasalarını yansıtacak uyaran(lar)ı ve bunlardan türeyen anlamları nasıl ve neye göre 

seçecektir? Siyasal iktidar, uyaran(lar) ve bunlardan türeyen anlam enflasyonu içinde 

neredeyse uyaran ve anlam kıtlığıyla karĢı karĢıyadır.  

KarĢı karĢıya kalındığı iddia edilen „kıtlığın‟ varlığı eğlencenin modern dönemde 

siyasal iktidar tarafından okunuĢ biçimini yansıtmaktadır. Günümüzde eğlence olarak 

derlenebilecek her türlü edim, modernleĢmenin değiĢime - dönüĢüme uğrattığı teknik 

bilginin yarattığı bir mitle sarılıdır. Modern teknik bilgi ve çıktıları, atılan her yeni 

adımın geçmiĢten her gün ve her yerde „daha iyi ve bir fazla‟ olacağına yönelik 

teleolojik - ilerlemeci inancı beslemektedir; gerçekte bu modernliğin, modern dönem 

insanına zerk ettiği kurgulanmıĢ bir genel kabuldür.
170

 Söz konusu izlek eğlenceye 

uyarlandığında, eğlence biçimlerinde niceliksel artıĢın ve çeĢitliğin, eğlence kültüründe 

                                                                                                                                                                          
Yaptığı Ģey daha önce görülmemiĢ ölçekteki büyüklüğü, nüfus derinliği ve ihtirasıyla bütün 

eski güçlerden ayrılan, tamamen yeni bir güç tipinin oluĢturulmasına öncülük etmekti.” 

Bkz. Z. Bauman, 2003, s. 139. Parantez içindeki açıklamalar ve vurgular orijinal metindedir. Ġlginçtir 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bir bütün halinde modern ve medeni değerler etrafında örgütlenmesinin 

baĢlangıcı kabul edilen 1839 Tanzimat Fermanı ve sonrasındaki giriĢimlerin imparatorluktaki eğlence 

biçimleri ve eğlence kültürü üzerinde yarattığı etkiyi Metin And benzer bir ifadeyle, her Ģey sıfırlayan bir 

adım olarak, değerlendirmektedir. Bkz. M. And, BaĢlangıcından 1983‟e Türk Tiyatro Tarihi, Ġstanbul, 

2004, s. 68. 
170

 Belirtmek gerekir ki „zerk edilen‟ bu genel kabul temelsiz de değildir. Henri Lefebvre, yirminci 

yüzyıla gelindiğinde insanların gündelik hayatlarına, etkileri ve sonuçları ne olursa olsun, hâkim olmaya 

baĢlayan „Ģeylerin‟ temelinde teknik geliĢmiĢlik yattığını belirtmektedir. Bkz. H. Lefebvre, Gündelik 

Hayatın EleĢtirisi I, Çev. IĢık Ergüden, Ġstanbul, 2017, s. 13 - 16. Bu noktada dile getirilmeye çalıĢılan, 

geliĢmiĢliğin ontolojik olarak „iyi‟ olduğuna dair inançla birlikte sunulmasının bizatihi bir yönetme 

tekniği olmasıdır.  
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„geliĢmeye‟ sebep olacağına yönelik bir beklentiden söz edilebilir.
171

 Oysaki 

günümüzden geçmiĢe doğru tarihsel bir yolculuğa çıkıldığında, önceki sayfalarda da 

aktarıldığı üzere Antik dünyanın ritüel ve eğlence örgütlemedeki inatçılığına koĢut, 

eğlencenin “yelpazesi ve çeĢitliliği bugün varsaydığımızdan daha geniĢ ve fazladır.”
172

   

Kaldı ki eğlenceyi çerçeveleyen bu „modern‟ söylemler ve söylemlerle Ģekillenen 

anlatılar dahi var oluĢsal çeliĢkilere sahiptir. Söylemlerin ve anlatıların doğrudan 

aktardığı modernliğin getirileriyle geleceğin çok daha „eğlenceli‟ olacağının vaadidir. 

Bu yolda ilk(s)el topluluklar hayatta kalabilmek için çalıĢmaktan baĢını kaldıramayan 

topluluklar olarak sunulmaktadır: 

“Sürü yaĢamından çiftçilikle uğraĢan köylere geçiĢ konusunda geçerli kabul edilen 

açıklama Ģöyledir: Avcı-toplayıcılar bütün zamanlarını yeterli yiyecek sağlamak zorunda 

kalmıĢlardı. Onlar „geçimlik besinin üzerinde bir artı‟ üretemiyorlar ve bundan dolayı da 

süregen bir hastalık ve açlık yüzünden yok olmanın sınırında yaĢıyorlardı. Bu nedenle 

olanların sürekli köylerde yerleĢip yaĢamak istemeleri doğaldı […]”
173

  

Üstüne üstlük ilk(s)el topluluklarla sınırlandırmadan „uygar‟ kabul edilen toplumlar 

içinde aynı Ģeylerin dile getirildiği görülmektedir. Richard Sennett, Antik Yunan 

dünyasında çalıĢmanın yurttaĢ olsun olmasın aslında herkesi doğrudan kestiğini 

aktarmaktadır.
174

 Ġndirgemeci bir tavır olsa da Roma Ġmparatorluğu ve Feodalite‟de de 

buraya rahatlıkla eklemlenebilecek yönler bulunmaktadır. Sorunsuz görünen bu 

çerçevelemenin sorunlu yönü, modernliğin yine aynı ilk(s)el toplulukları tembel, zevk-ü 

sefa ve sefahat düĢkünü topluluklar olarak okuyup kendi yeniliklerini biricikleĢtirirken 

ortaya çıkmaktadır: 

                                                           
171

 Günümüze egemen eğlence kavrayıĢının, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası eğlencenin ekonomik değer 

üreten sınai bir çıktı olarak değerlendirilmesi temelli olduğu belirtilmiĢti. Eğlencenin kavramsal 

geniĢliğine yaslanan ve bu edimle doğrudan ya da dolaylı olarak temas eden tüm bileĢenleri -içinde tez 

çalıĢmasında inat ve ısrarla mesafe takınılmaya çalıĢılan ritüel ve ritüelistik edimlerden örnekler de 

vardır- bir tür eğlence olarak değerlendiren Leisure Studies„in editoryal yazısı için bkz. J. Haworth, S. 

Parker & J. Roberts, “Editorial”, Leisure Studies, V. 1, N. 1, 1982, s. iv. 
172

 M. Carlson, 2013, s. 126. 
173

 M. Harris, Yamyamlar ve Krallar, Çev. Doç. Dr. M. Fatih GümüĢ, Ankara, 1994, s. 23. Vurgular 

orijinal metindedir. 
174

 Bkz. R. Sennett, Ten ve TaĢ, Çev. Tuncay Birkan, Ġstanbul, 2008, s. 29. 
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“[Ġlk(s) insan kastedilerek] Ama toprağa tohum ekme düĢüncesi uslarına hiç mi hiç 

gelmedi. Bir gün bilinmeyen bir öke (dâhi) bazı tohumları açtığı bir çukura atmayı düĢündü 

ve çok geçmeden de ekim iĢi düzenli yapılır oldu. Ġnsanlar artık hiç durmaksızın av 

hayvanları peĢinde dolanıp durmak zorunda değillerdi ve böylece elde edilen erkin (serbest) 

zaman onlara düĢünmek için zaman bırakıyordu. Bu durum teknolojide daha yeni ve hızlı 

ilerlemelere ve dolayısıyla da daha çok besin - „geçimlik besinin üzerinde bir artı‟- elde 

edilmesine yol açtı ki bu da sonunda bazı insanların çiftçilikten ayrılıp zanaatçı, papaz ve 

yönetici olmalarına olanak sağladı.”
175

 

Kendinden önceki -ilk(s)el veya „modern‟ farkını gözetmeksizin- toplulukları ve 

toplumları bir yandan hayatta kalabilmek için tüm zamanlarını çalıĢmaya ayıran diğer 

yandan da tembel, zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü olarak tanımlayan modern düĢünüĢün 

çeliĢkisi ve bu çeliĢkinin yaratacağı gerilimler ortadadır. Çözümlenmesi gereken 

çeliĢkilere rağmen, ve hatta çeliĢkilerle birlikte, bu iliĢkinin hangi saikler altında, nasıl 

ve neden bu Ģekilde kurulduğudur.  

Bu noktada belirleyici ama aynı zamanda da sembolik bir ilk dönem uygulamasını 

aktarmak iliĢkinin ĢekilleniĢini netleĢtirmeye yardımcı olacaktır: Eğlencenin katı 

kurallara bağlanıp resmi ve kamusal sınırlar içine çerçevelenerek dâhil edilmeye 

baĢlandığı modern dönemin ilk örneklerinden biri I. Elizabeth Ġngiltere‟sinde çıkartılan, 

Poor Law olarak bilinen, Yoksulluk Yasası‟dır.
176

 Eğlence ile temas eden yasa, 

”evsizler, çingeneler, dilenciler, Paganlar ve Yahudilerle” bir tutulan „serserilerin‟-

„baĢıboĢların‟, fuarlar ve panayırlar dıĢında, “dönemin gezgin oyuncuları gibi (ve 

genelde onlarla iĢbirliği içinde) […] taĢrada dolaĢ[masını], pazar yerlerinde, büyük 

çiftlik evlerinde, meyhanelerde, seyircinin bir araya gelebileceği her yerde gösteri”
177

 

yapmasını engelleme amacındadır.
178

 Öyle ki yasaya istinaden tiyatrolar ve popüler 

eğlenceler dahi
179

 yasaklanmıĢtır.
180

  

                                                           
175

 M. Harris, 1994, s. 23. Vurgular orijinal metindedir. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana aitir. 
176

 Yasa metni ve iliĢkin tartıĢmalar için bkz. “The 1601 Elizabethan Poor Law”, 

<http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/index.html>, 30. 08. 2018. Ayrıca bkz. M. Carlson, 

Performans: EleĢtirel Bir GiriĢ, Çev. Beliz Güçbilmez, Ankara, 2013, s. 121 - 154. 
177

 M. Carlson, 2013, s. 126 - 127. Metin içi ilave bana aittir.  
178

 Gösterilere iliĢkin örnekler için bkz. D. M. Bergeron, English Civic Pageantry 1558 - 1642, London, 

1971. 
179

 Peter Burke iç içe geçmiĢ tüm bileĢenler birlikte dönemin genel bir görünümünü sunmaktadır: 
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Yasa modern dönemin temel gerilimlerini yansıtmaktadır. Siyasal iktidarın 

varlığıyla -verdiği icazetle de-
181

 gerçekleĢtirilen eğlence aynı zamanda da siyasal 

iktidarın egemenlik alan(lar)ını iĢaretleyerek siyasal meĢruiyetini de sürekli 

kılmaktadır.
182

 Gerilim, toplumsal uzamdaki döngünün baĢıboĢlar, serseriler gibi 

„kontrol edilmesi‟ zor olanlar tarafından bozulma ihtimali kaynaklıdır
183

; ihtimalin 

siyasal iktidar için yaratacağı tehlike ne kadar büyükse yasak yelpazesi de bir o kadar 

geniĢlemektedir.  

  Siyasal iktidarın bu yasayla gösterdiği tepki yasaklayıcı ve bir o kadar da kıyıcı 

olmakla birlikte kurucu görev de üstlenmektedir. Yasa, eğlenceyi yeni değerler altında 

yeniden örgütlemenin yolunu çizmektedir. Yasak olarak iĢaretlenenler aynı zamanda 

yasak olmayanları da iĢaretlemektedir. Özel olarak ilgili yasayla bağ kesilip yasanın 

ruhu tartıĢmaya açıldığında, siyasal iktidarın modern dönem eğlence kavrayıĢındaki 

özgün yönler netleĢecektir. Her Ģeyden öte takip edilen yol ile siyasal iktidar için neyin 

makul görülüp neyin makul görülmediğinin sınırları açıkça çizilmektedir ve bunu 

„görünüĢte‟ belirleyen eğlencenin „kendiliğinden‟ biçimlenen örnekleridir. ġüphesiz 

örneklerin gerçekten „kendiliğinden‟ biçimlenen yönü vardır ve hatta bunlara siyasal 

iktidar baĢta icazet göstermiĢtir de. Oysaki artık modern dönem üretim biçimleriyle ve 

                                                                                                                                                                          
“Sadece 1500 ile 1800 arasında Ġngiltere‟de geçerli terimlerle […] gruba balad Ģarkıcıları, 

ayı oynatıcıları, soytarılar, Ģarlatanlar, palyalçolar, komedyenler, çalıntı eĢya satıcıları, 

maskaralar, hokus pokusçular, hokkabazlar, sahte ilaç satıcıları, halk ozanları, gezici 

Ģarlatanlar, oyuncular, kukla oynatıcıları, sahte doktorlar, ip cambazları, göstericiler, diĢ 

çekiciler ve akrobatlar dahildi. […] Bir oyuncu müzik aletlerini kullanabilir, oyunda bir 

bölümde rol alabilir, maskaralık yapabilir veya hepsini birden yapabilirdi. Bir taklit ustası 

olması ve çok çabuk rol değiĢtirmesi gerekirdi. Ġngiliz tiyatro oyuncuları, kıta çapındaki 

turlarda büyük baĢarı kazandılar, çünkü gösterileri dile dayanmıyordu. Bir Danimarka 

belgesinde Ġngiliz oyuncular […] („müzisyen ve akrobat‟) olarak geçiyordu. Bir soytarı ve 

palyaço Ģarkı söyleyebilir veya doğaçlama yapabilir, eskrim oynayabilir, ip cambazlığı, 

akrobatlık veya toplarla hokkabazlık yapabilirdi. Aynı Ģeyleri bir halk ozanı da yapabilirdi.” 

Bkz. P. Burke, 1996, s. 112. Vurgu ve parantez içindeki açıklama orijinal metindedir.  
180

 M. Carlson, 2013, s. 128.  
181

 On ikinci yüzyılda egemenlerin, egemenlikleri altındaki toprakları gezip kendilerini „göstermelerine‟ 

dair, bkz. R. Sennett, 2008, s. 153. 
182

 I. Elizabeth Dönemi Ġngiltere‟sinin neredeyse her bölgesinde kraliçe onuruna aylık, haftalık ve günlük 

periyotlarda düzenlenmiĢ eğlencelerin detaylı dökümü için bkz. “Elizabethan 

Entertainment”,<http://www.elizabethan-era.org.uk/elizabethan-entertainment.htm>, 30. 08. 2018. 
183

 I. Elizabeth Dönemi Ġngiltere‟sinden örnekler aktaran kapsamlı bir çalıĢma için bkz. R. L. Greaves, 

Society and Religion in Elizabethan England, Minneapolis, 1981. 
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üretim iliĢkileriyle, “serbest zaman alanında olduğu gibi zorunluluk alanında da, 

yabancılar arası alıĢveriĢe uygun toplumsal etkileĢim kalıpları geliĢti: bunlar değiĢmez 

feodal ayrıcalıklara ya da krallığın izniyle kurulmuĢ tekelci denetime bağlı 

değildi[r].”
184

 Siyasal iktidar, tam da bu kendiliğindenliği vurgulayarak, onun yaratma 

ihtimali olan riskleri (düzensizlik, asayiĢ sorunları
185

, israf vb.) arasında 

konumlanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak daha da önemlisi, siyasal iktidarın 

varlığının gizlenmesidir.
 186

  Birçok „yeniliği‟ doğrudan kesen bir gizlenmedir. 

Orta Çağ‟da eğlence neredeyse toptan bir olumsuzlanmayla sistem dıĢına 

itilmiĢken modern dönemde „dıĢlanan‟ artık yavaĢ yavaĢ geri çağrılmaktadır.
187

 

Çağrılan, sistem dıĢına itilmiĢ olan da değildir en azından bu çağrıda, çağrıda bulunan 

siyasal iktidar çağırdıklarını yeni bir okumaya tabi tutmaktadır. Bu okuma ise modern 

dönemde siyasal iktidarın içine düĢtüğü anlam krizini soğuracak yeni bir toplumsal 

hiyerarĢinin yaratılmasına hizmet edecektir. HiyerarĢi örneklenerek 

somutlaĢtırılmaktadır
188

 ancak modern dönemde izlenen yolun biricikliği, kimlerin - 

hangi sınıfların, grupların (kadim bir gelenek olarak dıĢlanan Yahudiler, heretikler ve 

sodomiler yine de hariçtir) ya da hangi eğlenme biçimlerinin bu hiyerarĢide aĢağı 

                                                           
184

 R. Sennett, Kamusal Ġnsanın ÇöküĢü, Çev. Serpil Durak & Abdullah Yılmaz, Ġstanbul, 2010, s. 34. 

KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
185

 Eric Hobsbawm‟ın Bandits adlı çalıĢması sorunun bu bağlamına dikkat çekmektedir. Bkz. E. 

Hobsbawm, Bandits, London: Abacus, 2004.   
186

 Özellikle modern dönemde siyasal iktidarın gece içinde konumlanarak geceyi kontrol edip 

„aydınlatmak‟ için gösterdiği mücadeleyi aktaran çalıĢma için bkz. Bryan D. Palmer, Karanlığın 

Kültürleri Sınır Ġhlalleri Tarihinde Gece Yolculukları, Çev. ġebnem Kaptan, Ġstanbul, 2011. 
187

 Mihail Bakthin‟in Ortaçağ karnavalı ile Rönesans karnavalı üzerine yürüttüğü tartıĢmalar bu değiĢimin 

en yetkin anlatımıdır. Bkz. M. Bakhtin, Karnavaldan Romana, Çev. Cem Soydemir, (Der. Sibel Irzık), 

Ġstanbul, 2001. 
188

 Barry Sanders, bu hiyerarĢiyi bedenin ve bedeni sıvılarının-gazlarının zaman içinde değiĢimi 

dönüĢümü üzerinden tartıĢmaktadır: 

“Alt katman/karnaval gülüĢünde, bedenin içi sürekli olarak -osurmalar, geğirmeler, 

kusma ve özellikle dıĢkılama yoluyla- bütün kaba ve açık sergileniĢleriyle bedenin dıĢında 

kendini gösterme eğilimindedir. Bok karnaval Ģenliğini temsil eder  -ne yaĢam ne de 

tamamen bozulmuĢ madde, son derece canlı bir parçasını oluĢturduğu Ģenlik gibi bir eĢlk 

maddesi. Karnaval, cennetle cehennem arasındaki ara nokta olan toprağın yerine, yaĢayan 

bedenle çürüyen beden arasındaki ara nokta olan boku geçiriyordu. Karnaval çerçevesinde, 

dıĢkı verimli, yaĢamı olumlayan bir gücü ve elbette kilisenin saflık ve temizlik duygusunu 

ihlal eden bir maddeyi temsil eder.” 

Bkz. B. Sanders, Kahkahanın Zaferi, Çev. Kemal Atakay, Ġstanbul, 2001, s. 233.   
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olduğunun sisle kaplı olmasıdır: Herkes olabilir ve fakat hiç kimse de olmayabilir. 

Siyasal iktidarın kurucu insafına kalmıĢtır her Ģey.
189

  

Belirsizlik siyasal iktidar doğasına içkin olmakla beraber modern dönem üretim 

biçimlerinin ve iliĢkilerinin ihtiyaçlarıyla da üst üste binmiĢtir. Bu noktadaki en temel 

ihtiyacı Micheal Foucault net bir biçimde açıklamaktadır: “On sekizinci yüzyıldan 

itibaren artık yaĢam bir iktidar nesnesi haline geldi. YaĢam ve beden.”
190

 YaĢamı ve 

bedeni iktidar nesnesi haline getiren ise modern dönemin ekonomik örüntülerinin 

gerçekte tek ihtiyacı olan emektir; emeğin verimli ve etkili örgütlenmesi ve bu 

örgütlenmenin basit düzenekli atölyelerden geliĢkin fabrikalara uzanan çeĢitlikteki 

üretim yerlerine aktarılmasının hayatîliğidir.  

Modern dönemle birlikte eğlencede yaĢanan değiĢim-dönüĢüm, yeni çalıĢma 

rejiminin bu güdülerini yansıtan düzen ve disiplin kavrayıĢı üzerinde yükselmektedir. 

Ama her Ģeye öncül ve dönemin ana itkisi, çalıĢmaya hasredilmiĢ emektir. Bu nedenle 

on beĢinci yüzyıldan itibaren sistemli bir biçimde çalıĢmaya hasredilmesi amaçlanan 

emeğin çalıĢma dıĢı edimlerde ve mekânlarda tüketilmesi engellenmeye çalıĢılmaktadır. 

Bu bağlamda da modern dönem ekonomik örüntülerinin baĢat bileĢeni olan çalıĢmanın 

düzenli, disiplinli ve ciddi bir edim olduğu kabulünün yerleĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması süreci hem eğlencenin hem de çalıĢmanın kiĢisellikten arınmasına
191

 

dayanmaktadır.  

Siyasal iktidarın uygulamalarının, kamusal alanda deneyimlenen ritüelleri ve 

yegâne eğlence biçimi olan tiyatroları, türevlerini ve bunların sergilendiği yerleri hedefe 

oturtması ĢaĢırtıcı değildir zira bu tür edimleri ve mekânları sarmalayan temel ilkenin 

düzensizliğin düzeni olduğu kabul edilmektedir. Tiyatrolar, feodal dönemden kalan 

                                                           
189

 Metin And‟ın aktardığı üzere, “Türkiye‟de yakın çağlara kadar hokkabazlık Yahudilerin elindeydi.” 

Bkz. M. And, BaĢlangıcından 1983‟e Türk Tiyatro Tarihi, Ġstanbul, 2004, s. 52. 
190

 M. Foucault, 2011, s. 152 - 153. 
191

 Bkz. M. Weber, Sosyoloji Yazıları, (Haz. H. H. Gerth, C. Wrights Mills), Çev. Taha Parla, Ġstanbul, 

2006, s. 331 - 334 
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alıĢkanlıklarla, hem egemenlere tabii olarak onlara eğlenceler sergilerken hem de halkın 

bir parçası olarak halka eğlenceler sergilemektedir. Richard Sennett‟in aktardığı üzere, 

“o saraydan bu saraya koĢan akötrün birlikte çalıĢtığı kiĢiler durmadan değiĢiyordu; 

çünkü Paris ve Londra‟da kent tiyatrolarında yalnızca sınırlı iĢ olanağı vardı.”
192

 Peter 

Burke ve Fernand Braudel ise bir baĢka boyuta dikkat çekmektedirler. Her zaman her 

yerde olmaya çalıĢan eğlence ve bileĢenleri aynı zamanda da her türden malı ve hizmeti 

sunma ve her türden mala ve hizmete ulaĢma imkânına sahip seyyar satıcılardır, 

tüccarlardır.
193

 Sorun, eğlence ve bileĢenlerinin her zaman her yerde olma eğilimlerine 

neden olan bu serbestidir. Serbestçe hareket eden eğlencenin hem niceliksel çokluğu 

hem de sunacakları eğlencelerin belirsizliği ise sorunun en temel yönüdür. Saraylarda 

egemenlere sunulan eğlenceler ile sokaklarda avama sunulan eğlencelerin biçimsel 

olarak benzer olmayacağı aĢikardır ancak hem farklılıkların hem de ortaklıkların ne(ler) 

olduğu da tam anlamıyla belirgin değildir.
194

    

Sirkler, belirsizliği belirgin kılmak amacıyla uygulanan siyasaların etkilerinin 

takip edilebileceği örneklerdir. Yoğun zaman-mekân kullanımıyla kristalize olan sirkler, 

fabrika düzenini anımsatırcasına, „modern‟ eğlence biçimi ve mekânı olarak -yeniden- 

örgütlenmektedir. Ortaçağ Ġngilteresi‟nde eğlence biçimlerinin çeĢitliliğini ve eğlence 

hayatının renkliliğini gözler önüne seren Thomas Frost imzalı The Old Showmen and 

the London Fairs
195

, kamusal alanlarda gösteri yapan, çalgıcıların, lirik Ģairlerinin, halk 

ozanlarının, baladcıların, cücelerin, bedensel eksiklik ya da fazlalıklara sahip olan 

„ucubelerin‟, hokkabazların ve Ģarlatanların ve glee-men olarak adlandırılan “neĢe 

adamlarının”
196

 siyasal iktidarla gerilimli iliĢkisini anlatmakta ve zaman içinde bunların 

                                                           
192

 R. Sennett, Kamusal Ġnsanın ÇöküĢü, Çev. Serpil Durak & Abdullah Yılmaz, Ġstanbul, 2010, s. 111. 
193

 F. Braudel, Maddi Uygarlık - Mübadele Oyunları, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2004, s. 63 - 

64. 
194

 Bağlama iliĢkin detaylı tartıĢmalar için bkz. P. Burke, 1996, s. 107 - 231. 
195

 T. Frost, <https://archive.org/stream/oldshowmenoldlon00frosrich#page/n5/mode/2up>, 28. 09. 

2017.  
196

 M. Carlson, 2013, s. 126. Ġlgili sayfada Thomas Frost‟un kitabının kısa bir özeti bulunmaktadır. 
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sirkler tarafından nasıl „çerçevelendiğini‟ tartıĢmaktadır.
197

 TartıĢmaların gösterdiği 

siyasal iktidarın baĢarısının “toplum içindeki yeri ve değeri sıradan dilencininkinden 

farklı”
198

 olmayanları (ve onların sundukları eğlenceleri) baĢıboĢ, serseri gibi 

ayrıksılarla ve anormalilerle kesiĢtirerek bunları eğlence uzamına hasredip 

normalleĢtirmesinde ve bunların sunduğu eğlenceleri kitleselleĢtirilmesinde
199

 yattığıdır. 

Özellikle modern dönem sirkleri
200

 “Londra ve Paris‟te […] kurulmuĢtu[r] ama kısa 

zamanda Avrupa‟da ve dünyanın dört bir yanında olağanüstü bir ilgi görmüĢtü[r].”
201

 

Yine görece aynı dönemlerde, aynı yerlerde tiyatrolar ve türev eğlence biçimleri 

mekânsal sabite kazanıp „kurumsallaĢma‟, bileĢenleri ise kurumsal yapılar içinde ücretli 

„çalıĢan‟ olma eğilimine gireceklerdir.
202

 

                                                           
197

 Sirklerdeki eğlendiricileri aktaran bir çalıĢma için bkz. T. Frost, 

<https://archive.org/stream/circuslifecircus00frosuoft#page/n3/mode/2up>, 28. 09. 2017. Ayrıca bu 

değiĢimin - dönüĢümün Ġngiltere‟de Thames Frost Fair Ģenliğinin yaklaĢık iki yüzyıllık serüveni 

dolayımıyla tartıĢan bir yazı için bkz.  <http://www.historic-

uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/The-Thames-Frost-Fairs/>, 28. 09. 2017.   
198

 P. Honan, Shakespeare: Bir YaĢam, Çev. Bülent Bozkurt, Ġstanbul, 2003, s. 163.  
199

 Siyasal iktidar mantığı açısından muazzam büyüklükteki adım makineleĢmenin ve sanayileĢmenin 

henüz Ģafağında bu durumun „fark edilip‟, ön alınmaya çalıĢılmasıdır. Bu bağlamda Karl Marx‟ın 

yabancılaĢma kuramına dayanarak kapitalizmin „serserisini‟ ve „serseri imgesini‟ tartıĢan Henri 

Lefebvre‟nin iĢaret ettiği -ki açıktan Charlie Chaplin‟in ġarlo tiplemesidir- örneğin proto tipidir; ancak 

ilgili tipin henüz ne tam anlamıyla makinesi vardır ne seri bandı, ne de fabrikası. Henri Lefebvre‟nin 

bağlama iliĢkin tartıĢmaları için bkz. H. Lefebvre, Gündelik Hayatın EleĢtirisi I, Çev. IĢık Ergüden, 

Ġstanbul, 2017, s. 16 - 34.  
200

 Sirklerin tarihi üzerine oldukça yoğun bir literatür bulunmaktadır. Kimi temel eserler için bkz. H. 

Thétrad, La Merveilleuse Historie du Cirque, Paris, 1947; R. Croft - Cooke ve W. S. Meadmore, The 

Sawdust Ring, London, 1951; S. Thayer, Annals of the American Circus - 1973 - 1860, Seattle, 2000; 

D. Jando, Histoire Mondiale du Cirque,  Paris, 1977; M. J. Renevey (Ed.), Le Grand Livre du Cirque, 

Genève,1977; G. Speaight, A History of the Circus, San Diego and New York, 1980; L.V. G. Hoh & W. 

H. Rough, Step Right Up! - The Adventure of Circus in America, White Hall VA, 1990; J. Culhane, 

The American Circus, An Illustrated History, New York, 1990; S. Weber (Ed.), The American 

Circus, New Haven and London, 2012; L Simon, Greatest Shows on Earth - A History of Circus, 

London, 2014; H. Loxton, The Golden Age of the Circus, New York, 1997; B. Assael, Circus and 

Victorian Society, Charlottesville, 2005. 
201

 M. Carlson, 2013, s. 129 - 130. Ayrıca on altıncı ve on yedinci yüzyıl Fransa‟sına dair toparlayıcı bir 

çalıĢma için bkz. N. Z. Davis, Society and Culture in Early Modern France, California, 1975. KöĢeli 

parantez içindeki ilave bana aittir. 
202

 Türkiye özelinde ise hem Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda hem de Türkiye Cumhuriyeti‟nde kurulan 

sirklere dair bilgilerimiz sınırlıdır. AraĢtırma nesnesine yönelik hâkim bir ilgisizlik söz konusudur. Var 

olan örneklere bakıldığında ise görülen, sirklerin modern dönem disiplin ve düzen timsali eğlence 

mekânları olarak sunulduğudur. Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarından ve siyasal elitlerinden Halide Edip 

Adıvar‟ın 1920‟lerdeki Almanya seyahatinde karĢılaĢtığı sirke dair yorumları, sirkin modernlikle birlikte 

eğlencenin disipline edilip düzenlenmesi ve ciddi bir „iĢ‟ olarak sunulması güdülerini yansıtmaktadır. Bu 

bağlamda Halide Edip Adıvar‟ın gözüne ilk çarpan, çalıĢkan bir halk olarak tanımladığı Almanların 

disiplini ve düzenidir. Her türden eğlencenin olduğu sirk gibi „savruk‟ olması beklenen bir eğlence 

biçiminde ve yerinde bile Almanların sahip oldukları çalıĢma disiplininden kaynaklı ciddiyet 

hissedilmektedir. ”Önlerinde kocaman bira bardaklarıyla oturan oldukça üstü baĢı yıpranmıĢ kalabalığın 
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 2.1) Gündelik Hayat AkıĢında Eğlence  

Gündelik hayat akıĢkandır, ancak modern dönem gündelik hayatının 

akıĢkanlığının belirleyeni hız veya hızlı olmak değildir.
203

 En azından on dokuzuncu 

yüzyıl sonrasında yavaĢ yavaĢ kırılmaya baĢlayana kadar atalet ve yavaĢlık dönemin 

baĢat hakiketleridir.
204

 Ġlgili yüzyıla kadar modernliğin getirilerinin gündelik hayattaki 

etkilerini ve yarattığı sorunları ataletin ve yavaĢlığın gölgesi altında değerlendirmek 

gerekmektedir.
205

 Bu bağlamda siyasal iktidarın karĢı karĢı kaldığı sorunların baĢında, 

üzerinde yükseldiği toplumların ve alt bileĢen olan toplulukların içsel sorunlarının 

üstlenilip bizatihi kendi elleriyle biçimlendirdikleri gündelik hayatın, modern dönemin 

temel güdüleri altında -yeniden- örgütlenmesi gelmektedir.  

Modern dönem çalıĢma mantığının dayanak noktasının serbestlik olduğu 

belirtilmiĢti. Eric Hobsbawn‟ın iĢaret ettiği gibi “liberalizmin [aynı zamanda 

makineleĢme-sanayileĢme düĢün yapısının] toprağa girmesi […] toplumsal yapıyı 

parçalayan ve zenginler dıĢında yerine bir Ģey koymayan bir tür sessiz bombardıman 

                                                                                                                                                                          
sessizlik ve terbiyesi” ĢaĢılacak bir durum olmaktan öte Türklerin ders alması gereken büyük bir örnek 

olarak görülmektedir. Bkz. H. Edip Adıvar, Dağa Çıkan Kurt, Ġstanbul, 2014, s. 177. Ancak Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndan Cumhuriyet‟e uzanan süreçte „tatmin edilememiĢ‟ sirk sevdasının dönem yazınları 

içinde dile getirildiğine de Ģahit olunmaktadır.1930‟ların popüler kültür - magazin dergisi Büyük 

Gazete‟de yayımlanıĢ bir yazı hem bu tatmin olamamıĢlığı hem de 1930‟lu yıllarda Cumhuriyet‟in 

„dıĢarılıklı‟ eğlence biçimini nasıl görüp ona nasıl müdahale ettiğini yansıtmaktadır: 

“Ġstanbullular hatırlar. Bundan üç sene evvel Ben Amar isminde bir canbaz kumpanyası 

Ġstanbul‟a gelmiĢti. ġimdi dev gibi apartımanlar yükselen Taksim Talimane meydanında 

büyük geniĢ bir çadır kurulmuĢtu. Ben Amar sirki, bir sabah aniden faaliyete geçti. Bir gece 

içinde çadır kurulmuĢ, her Ģey yerli yerinde idi. Ġstanbulda, o zaman çıkarılan rivayetlere 

göre, sirk tamam 250 bin lira kazanmıĢtı. Hattâ 80 bin lira vergi verdiği söylenmiĢti.” 

Bkz. F. Kâzım, “Sirk‟te Gördüklerim”, Büyük Gazete, N. 7, 10 Birinci Kânun - Pazartesi, Ġstanbul, 1934, 

s. 10. 
203

 Bağlama dair en yetkin çalıĢma için bkz. P. Virilio, Hız ve Politika, Çev. Meltem Cansever, Ġstanbul, 

1998. 
204

 Atalet ve yavaĢlığa dair detaylı tartıĢmalar için bkz. F. Braudel, Maddi Uygarlık - Gündelik Hayatın 

Yapıları, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2017, s. 23 - 25 / 377 - 389. 
205

 Zamansal sınırı yeniden hatırlatmak gerekmektedir. Tez çalıĢmasının zamansal sınırı yirminci yüzyılın 

ilk kırk yılıdır; kadim geleneklerin toplumsal uzamda hâlâ değerli olduğu, disiplinin, düzenin ve „vakur‟ 

bir tavrın tüm insanların ortak değerleri olduğuna ve üretim - tüketim arasındaki dengenin korunmaya 

çalıĢıldığı; eğlencenin kendinde değer taĢısa da açıktan ve aleni olarak bir baĢka Ģeye mutlak suretle 

eklemlenmek zorunda olduğu döneme, yirminci yüzyılın baĢında “çalıĢınız!” Ģiarının 1960‟lardaki 

“çalıĢmayın!”, 1990‟lar sonrasında da her iki sloganın bilindiği ancak „hoĢ bir sedaya‟ dönüĢerek 

gizlendiği bir dönemin baĢlangıcına dairdir. Yirminci yüzyıl gündelik hayatında meydana gelen 

savrulmaların, değiĢimlerin - dönüĢümlerin, kırılmaların ve kopuĢların genel görünümünü için ise bkz. H. 

Lefebvre, Gündelik Hayatın EleĢtirisi - III, Çev. IĢık Ergüden, Ġstanbul, 2015, s. 16 - 50.     
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gibiydi. Bu üryanlığa özgürlük deniliyordu.”
206

 Ataletli ve yavaĢ olsa da gündelik hayatı 

akıĢkan kılan ama aynı zamanda da onun kontrolünü zorlaĢtıran Ģey, gündelik hayatın 

tüm farklılıkları doğrudan kesen „üryanlığın‟ görülüp deneyimlendiği uzam olması 

kaynaklıdır.   

Modern dönemi Ģekillendiren makineleĢmenin-sanayileĢmenin, ilgili örnekten 

devam etmek gerekirse „liberal‟ ekonominin, dayattığı zorunluluklar sonucu insanlar 

sokağa „itilerek‟ çok temel ve hayati bir edim olan çalıĢma serbestleĢtirilmiĢtir.  

Ġnsanların „sahip olduğu‟ -gerçekte de „bahĢedilen‟- serbestinin kefareti ise 

özgürlüklerine koĢut kendilerine ait zamanlarından feragat etmeleridir. Ġnsanların artık 

baĢıboĢ bırakılmayacağının açık bir göstergesi olan bu feragat, insanların zamanını 

merkeze almaktadır. Merkeze alıĢ baĢlangıç itibariyle emeğin sürekli örgütlenmesine 

odaklanmaktadır. Bu nedenle de merkeze alınan „zamanın‟ merkezinde ise, insanlara ait 

zamanın dilimlenerek inĢa edilen, boĢ zaman durmaktadır.
207

   

ġüphesiz ki boĢ zaman modern dönem keĢfi değildir ancak artık modern 

dönemin getirilerince biçimlendirilmektedir. Sınaî üretime kıyasla tarımsal üretimin 

dayandığı esnek çalıĢma süreleri ilkel bir yaĢamdan modern yaĢama geçiĢin temel 

göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
208

 Doğal döngülerin belirleyen olduğu 

yaĢam yerini, doğal olmayan ekonomik örüntülerin belirleyen olduğu yeni yaĢama 

bırakmaktadır.
209

 

Bu süreç mutlak olmayan bir öncüllük ardıllık iliĢkisine dayanmaktadır. En 

azından erken modern dönemde çalıĢma-boĢ zaman arasındaki iliĢki, öncelikli olarak 
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 E. Hobsbawm, Devrim Çağı, Çev. Bahadır Sina ġener, Ankara, 2008, s. 173. KöĢeli parantez içindeki 

açıklama bana aittir. Alıntı tarafımdan kısaltılmıĢtır. 
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 Jürgen Kocka imzalı bir çalıĢma boĢ zaman kavramının bu yönüne yoğunlaĢmaktadır. Bkz. J. Kocka, 

“Avrupa Modeli ve Almanya‟da Durum”, 19. Yüzyıl Avrupası‟nda Burjuva Toplumu, (Der. Jürgen 

Kocka & Allan Mitchell), Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġstanbul, 2015, s. 13 - 46. 
208

 Zamanın sahip olduğu sembolik anlamın geçirdiği değiĢim üzerine bkz. D. S. Landes, Revolution in 

Time. Clock and the Making of the Modern World, Cambridge, 2000. 
209

 YaĢanan bu değiĢime dönüĢüme iliĢkin tartıĢmalar için bkz. J. Le Goff, 1980, s. 29 - 52. 
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çalıĢmaya hasredilmiĢ zaman merkezlidir. ÇalıĢmayı düzenleyen erkler, -bunların ne ya 

da kim olduğu önemsizdir- iĢyerlerindeki üretimin sürekliliğini merkeze alıp, çalıĢma 

zamanı dıĢındaki boĢ zamanı ancak üretimi aksattığı ölçüde sorun olarak 

değerlendirmektedir.
210

  

Ġlginçtir baĢlangıç itibariyle modern dönemde gerçekleĢen değiĢimlerin-

dönüĢümlerin herkes için iyi ve faydalı olacağına dair naif inanç, insanların bu yeni 

üretim rejimine kendiliğinden uyum sağlayacaklarına dair naif inançla üst üste 

binmiĢtir.
211

 Nihayetinde insan, karĢısında aciz kaldığı doğanın belirsiz güçlerine karĢı 

koyabilecek gücü artık sahip olduğu özgürlükle ve özgürlüğün cisimleĢtiği teknik-sınai 

çıktılarla elde edebilecektir. Oysaki gerçek umulandan çok farklıdır. Ġnsanlar, ”bıçak 

kemiğe dayanıncaya kadar fabrikalarda çalıĢmaktan”
212

 kaç(ın)maktadır. Fabrikanın safi 

üretime dayalı katı disiplini ve esnekliğe yer vermeyen düzeni ile gerçekte insanların 

tüm zamanlarına talip olması, insanların fabrikadan kaç(ın)ması için yeterli nedenlerdir:  

“ĠĢçi toplumunu kentlileĢtiren yeni iĢ bölümü, aynı zamanda hepsi de önlerinden kaçan 

bir iĢin peĢinden koĢan fakirler toplumunu parçalamakta, onlara alıĢık oldukları kırların 

uzağında, beklenmedik randevular vermekte ve sonuçta onların hayatını saptırmaktadır. 

Kentte oturmak, sebze bahçesinin, sütün, yumurtanın, kümes hayvanının geleneksel 

                                                           
210

 Bağlama iliĢkin tartıĢmalar için bkz. C. L. Negrey, Work Time: Conflict, Control And Change, 

Cambridge, 2012, s. 9-30. Ayrıca bkz. R. H. Britnell, The Commercialization of English Society 1000 - 

1500, New York, 1993. P. Earle, The Making of English Middle Class: Business, Society and Family 

Life in London, 1660 - 1730, Berkeley, 1989; H.-J. Woth, Time and Work In England 1750 - 1830, 

New York, 2000.  
211

 Modern dönemi ve getirilerini eleĢtiren Jean-Jaques Rousseau‟ya özel bir yer ayırmak gerekmektedir. 

Jean-Jaques Rousseau teknik geliĢme ve artık ürüne bağlı olarak insanların gerçekte ihtiyacı olmadığı 

Ģeylere ihtiyacı olduğu yanılsamasının yaratılmasını „insanlar arasındaki eĢitsizliğin kaynakları„ arasında 

saymaktadır: 

“Ġnsanlar, bu yeni durumda, sade ve yalnız yaĢanan bir hayatla, çok sınırlı 

gereksinmelerle ve bu hayatın gereğini sağlamak amacıyla buldukları aletlerle çok fazla boĢ 

zamana kavuĢtuklarından bu boĢ zamanı babalarının bilemediği birçok rahatlıklar elde 

etmek için kullandılar. Bu düĢünmeden kabul etmek zorunda kaldıkları ilk boyunduruk ve 

çocuklarına, torunlarına hazırladıkları felaketlerin ilk kaynağı oldu; çünkü böylece vücutça 

ve akılca gevĢemekte devam etmekten baĢka, bu rahatlıklar alıĢkanlık halini alınca hemen 

bütün tadını kaybettikleri, aynı zamanda da soysuzlaĢıp gerçek gereksinimler halini 

aldıkları için bunlardaki yoksunluk, bunlara sahip olmanın verdiği tattan çok daha acı 

olmaya baĢladı; bunlara sahip olmak mutluluk olmadığı halde bunları kaybetmekte zavallı 

ve mutsuz olunuyordu.” 

Bkz. J. J. Rousseau, Ġnsanlar Arasındaki EĢitsizliğin Kaynağı, Çev. R. Nuri Ġleri, Ġstanbul, 2004, s. 128 

- 129. Ayrıca Marshall Sahlins‟in eserleri içinde özellikle Batı‟nın Ġnsan Doğası Yanılsaması, bu egemen 

tavra dair tartıĢmaların insan kavrayıĢı üzerinden takip edilebileceği çok temel bir çalıĢmadır. Bkz. M. 

Sahlins, Batı‟nın Ġnsan Doğası Yanılsaması, Çev. Emine Ayhan, Zeynep Demirsü, Ġstanbul, 2012. 
212

 E. Hobsbawm, 2008, s. 227. 
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katkılarından mahrum kalmak; muazzam mekânlarda çalıĢmak; ustabaĢılarının nadiren 

sevimli olan gözetimine maruz kalmak; itaat etmek, artık hiçbir hareket serbestisine sahip 

olamamak, sabit çalıĢma saatlerini kabul etmek, aniden sert bir deneyden geçmek demektir. 

Bunun anlamı, insanın kendi varoluĢuna yabancılaĢacak kadar, hayatını ve ufkunu 

değiĢtirmesi demektir.”
213 

Fernand Braudel‟in „üryanlığın‟ yarattığı etki betimlemesi, gündelik hayatta 

deneyimlenen iç içe geçmiĢ çeliĢkileri gözler önüne sermektedir. Toplulukların özgün 

yönleri, bir topluma evirildiği ve modern dönemde siyasal iktidarın üzerinde 

yükseleceği bir zemin olarak biçimlendirildiği ölçüde sorun haline dönüĢmektedir. 

Sorun, siyasal iktidarın müdahelesinden öte modern dönemin getirileri yenilikler ile var 

olan geleneklerin çarpıĢmasının doğal bir sonucudur. Sorun olarak görülen ise, 

çarpıĢmaya neden olan bileĢenlerin radikalleĢtirilerek sürekli kılınmasına 

dayanmaktadır. Nihayetinde her ne kadar topluluklar tek bir topluma doğru evrilme 

eğiliminde olsa da toplumun çok parçalı ve çok merkezli yapısı, siyasal iktidar için 

müdaheleye alan açacak yeni „verimli‟ sorunlar kaynağıdır; doğal sorunların her daim 

hissettirdiği varlığıyla birlikte. 

Bu bağlamda eğlence -bir yanıyla her daim kadim ama aynı zamanda da- artık 

modern bir soruna dönüĢmektedir. Çok parçalı ve çok merkezli gündelik hayat ise 

sorunların kesiĢtiği uzamdır. Öyle ki gündelik hayata içkin özgün yönler eğlencenin de 

çok parçalı ve çok merkezli Ģekillen(diril)mesine neden olmuĢtur. Modern döneme 

egemen fabrika mantığının güdüleri düĢünüldüğünde birçok açıdan ironik bir durumdur. 

Aktarıldığı üzere modern dönemin eğlence -hatta ritüel- okuması çeliĢkilidir. 

Topluluklar veya toplumlar sürekli ve sürekli ritüel örgütlemekle, zevk-ü sefa ve sefahat 

düĢkünlüğüyle, israf ve lüks sevdasına sahip olmakla ama aynı zamanda da tembellikle 

suçlanmaktadır. Bu „modern‟ suçlama, eğlence ile çalıĢma arasındaki iliĢkinin çalıĢma 

gözetilerek okunmasından hareketle baĢlangıçta belli bir sınır çizmeye koĢulmaktadır. 

Ġnsanlar, topluluklar veya toplumlar „ritüel toplumları‟ olabilir, zevk-ü sefa ve sefahat 
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düĢkünü olabilir ve hatta -sadece ve sadece bunlarla sınırlı kalmak kaydıyla- tembel de 

olabilir ancak tüm bu alıĢkanlıklarını çalıĢmaya hasredilen zamana taĢımadığı, çalıĢmayı 

engellemediği ölçüde gerçekleĢtirebilir.  

BaĢlangıç itibariyle kendiliğindenliğe nispeten bir alan açarak eğlenceyi, 

doğrudan ya da dolaylı olarak çalıĢmayı ve iĢ akıĢını engellemediği ölçüde, „serbest 

bırakan‟ ve biçim ve içeriğe müdahale etmeden çalıĢma disipliniyle eğlencenin 

kendiliğinden çerçeveleneceği inancına dayalı tavır çok uzun ömürlü olmayacaktır. 

Nitekim boĢ zamanın asıl hareket alanı olan gündelik hayat, artık içi doldurulacak bir 

uzama dönüĢtürülecek, kendiliğindenlikle Ģekillenen edimlere açılan alan da 

olabildiğince daraltılmaya çalıĢılacaktır.  

YaĢanan bu değiĢme neden, bir yönüyle kapitalizmin sınırsız geniĢleme 

eğilimine koĢut modern üretim iliĢkilerinin her türden zaman dilimini üretime hasretme 

talebidir. Bu açıdan modern çalıĢma düzeninin ve disiplinin kendiliğinden egemenlik 

kuracağı beklentisi gerçekte oldukça naif bir „beklentidir.‟ Özellikle modern çalıĢma 

düzeninin temel diĢlisi olan makine rejimi, angaryayı kurallara bağlarak düzenlemeye 

dayanmaktadır. On altıncı yüzyıldan itibaren, “nasıl örgütlenirse örgütlensin, haftada 

altı gün angarya kuralı, adeta istisnasız bir Ģekilde yerleĢme eğilimine girmiĢtir.”
214

 

Neredeyse haftanın her gününü ve günün gün ıĢığında aydınlanan her saatini -Leo 

Huberman‟ın aktardığı üzere 1800‟ün ilk yarısına kadar günde on altı saat çalıĢma 

vakayı adiyedendir
215

- çalıĢmaya ayırmaya istekli düĢün yapısı her türden zamanı -ister 

var olan çalıĢma süreleri isterse de çalıĢma süreleri dıĢında kalan boĢ zaman- modern 

dönemin üretim mantığına eklemlemektedir. 
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ÇalıĢkan(lık) - tembel(lik) karĢıtlığı eğlenceye ayrılmıĢ boĢ zaman dolamıyla 

cisimleĢmektedir. BaĢlangıç itibariyle boĢ zaman, çalıĢmaya ayrılan zamanı tehdit eder 

bir mahiyete bürünmediği veya çalıĢmayı engellemediği ölçüde sorun olarak 

görülmemektedir. Oysaki artık boĢ zaman, tehdit olup olmasına bakılmaksızın 

çalıĢmaya hasredilmesi için mücadele verilen bir zaman dilimine dönüĢtürüldüğünden 

olumsuz anlamlarla donatılmaktadır. ÇalıĢma boĢ zaman talepkarıdır; boĢ zaman ise 

eğlence.  

Çizilen çerçeve içinde boĢ zamana yönelik her türden olumsuzlayıcı söylemlerin 

ve anlatıların, eğlence yönelik her türden olumsuzlayıcı söylemlerle ve anlatılarla iç içe 

geçtiği görülmektedir.
216

 Ancak ilginç olan boĢ zamanın baĢat edimi olarak kabul edilen 

ve sunulan eğlencenin, bu hasrediĢin sorgulanıp kesintiye uğratılabileceği „baĢıboĢ 

bırakılmıĢ‟ uzama denk düĢtüğü inancının yerleĢmeye baĢlamasıdır; boĢ zamana 

yönelen olumsuzlama ile üst üste binen eğlencenin olumsuzlanmasında, eğlencenin ön 

plana çıkartılmasıdır.
217

  

Bir baĢka ilginç yön ise sirk gibi eğlence biçimlerine yönelik düzenlemelerin bu 

inancı güçlendirmesidir. Oysaki bu tür bir amacın varlığı söz konusu olsa dahi ilk 
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baĢlarda görünür bir önceliğe sahip değildir; dağınık ve savruk kabul edilen eğlenceyi, 

tüm bileĢenleriyle bir araya toplarlama amaçların en görünürüdür. Modern dönem 

ekonomik örüntülere içkin üretim iliĢkileri ve üretim biçimleri geliĢip yayınlaĢtıkça 

sirkleri disipline edip düzenleyen siyasalar, fuarların düzenlenip disipline edilmesine 

örnek teĢkil edecektir. Bu bağlamda sirkleri düzenlemeyi hedefleyen siyasaların öz 

itibariyle fuarlara uyarlanması giriĢimi ĢaĢırtıcı değildir ancak fuarlara yönelik özel ilgli 

sirklere yönelik özel ilgilen farklı bir bağlama sahiptir. Fuarlar biçimsel olarak kentler 

gibi örgütlenmektedir. Fuarlar kendi iç dinamiklerine sahip geçici bir kent gibidir
218

:  

“Fuarlar dekorlarını devresel olarak kurmakta, sonra bayram bitince bunları 

sökmektedirler. Bir, iki, üç aylık yolculuktan sonra dekorları yeniden kurmaktadırlar. 

Demek ki her fuarın bir ritmi, kendi takvimi, komĢularınınkinden ayrı olan kendi belirtici 

iĢareti vardır.”
219 

Sorunun kaynağı yine tam da kendi kendine iĢleyen geçiciliğin yarattığı 

belirsizlikte yatmaktadır. Kent gibi örgütlenen ve kentler içinde küçük kent olarak yer 

bulan fuarlar sokaktır; sokağa aittir. “ġamata, halk Ģarkıları, halkın neĢesi, dünyanın 

tersine dönmesi, düzensizlik, fırsat çıktığında patırtı”
220

 ile bezeli fuarlar, ritüel ile 

eğlencenin iç içe geçtiği bir tür sokak festivaldir. Ritüellere kıyasla düzensizliğinden ve 

disiplinsizliğinden hayıflanılan festivaller, -hayıflanmalar da kendi içinde çeliĢkilidir 

zira karnavalın ritüel ile sahip olduğu kökensel ortaklığı neredeyse tamamen yok 

saymaktadır- fuarlar söz konusu olduğunda disiplinin ve düzenin bir tür timsali olarak 

sunulmaktadır. Sunumun bu Ģekilde örgütlenmesi iç içe geçmiĢ iki amacı doğrudan 

kesmektedir.  

Ġlk olarak fuarların ve panayırların içeriksel dönüĢüme uğratılması 

amaçlanmaktadır. Toprağa bağlı üretim yapan köylülerin geliĢkin pazarları olan fuarlar, 

köylüler ile tüccarların bir araya gelmelerini sağlamaktadır. SanayileĢmeyle birlikte hem 
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köylülük hem de köyü merkeze alan veya köyde cisimleĢen ekonomik örüntüler, 

sanayileĢmeye kıyasla, „keyfe keder‟ ekonomik örüntüler olarak değerlendirilmektedir. 

Fuarlardaki mal ve hizmet akıĢının dönemselliğe bağlı olması ise „keyfe kederliğin‟ 

göstergesi olarak okunmaktadırdir. Oysaki makine, sürekli kılınmıĢ ham madde ve 

emek ile piyasa ve arz-talep dengesi istemektedir.  

Ġkinci olarak ise zamanın boĢa harcandığının genel bir kabul olmaya baĢladığı 

mekânlar, üretim iliĢkilerinde ve üretim biçimlerinde yaĢanan değiĢimler ve dönüĢümler 

sonucu insanların deneyimlemeye baĢladıkları anlam krizinin anlamlı kılınmaya 

çalıĢıldığı yerlerdir. Bu durum siyasal iktidar için ise farklı bir anlam taĢımaktadır. 

Belirsizliğin belirgin, anlam krizinin anlamlı kılınmaya çalıĢıldığı mekânlardaki 

eğlenceler, bizatihi mekânları da tekinsiz kılmaktadır. Kaldı ki bu anlamlandırma 

sürecinin kök salmaya baĢlayan yeni düzeni olumlayıcı mahiyetinin oldukça sınırlı ve 

kısıtlı olduğu gözetildiğinde mekânlar salt eğlence mekânı olmaktan öte siyasal iktidara 

yönelik toplumsal muhalefetin bir araya geldiği, toplumsal patlamaların kıvılcım aldığı, 

hak taleplerinin gün yüzüne çıktığı ve bu uğurda mücadelelerin örgütlendiği “sinir 

merkezleri”
221

 ve(ya) “tehlikeli disiplinsizlik alanları”
222

 olarak da kabul 

edilmektedir.
223

  

Üstüne üstlük bu tekinsiz „sinir merkezleri‟ tek biçimli değildir. Çok parçalı ve 

çok merkezli gündelik hayat içindeki duraklardan olan bu mekânlar ortak eğlence(ler) 

sunmakla birlikte insanların aynılığına yaslanmamakta hatta tam tersine farklılıkları ön 

plana çıkartmaktadır. Sınıfsal, statü grupsal, etnisite veya dinsel farklılıklar, eğlence 
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mekânlarında ve bu mekânlarda sunulan eğlencelerde ana belirleyendir. Unutulmaması 

gereken makine ve fabrika ile birlikte tüm farklılıkları kimliksizleĢtirme eğiliminin 

baskın olmaya baĢladığıdır. Bu açıdan belirli sınırlar dâhilinde eğlence, 

kimliksizleĢtirilmeye karĢı „kimlik‟ kazanmanın, kimliği korumanın ya da kimliği 

değiĢtirmenin yollarından birisi olarak görülmektedir. 
224

 

Nitekim siyasal iktidarın eğlence söz konusu olduğu zaman karĢı karĢıya kaldığı 

en „modern‟ sorun, eğlencenin kendi müdahalesi dıĢındaki bu „yaratıcı yıkıcılığına‟ 

karĢı nasıl tavır takınacağıdır; anlam krizinin göründüğü ve deneyimlendiği siyasal ve 

toplumsal uzamlarda, soyut söylemler ve somut değerler temelli „hiyerarĢinin‟ -yine ve 

yeniden- nasıl sağlanacağıdır. Zira eğlence, bizatihi siyasal iktidarın inĢa ettiği ancak 

artık egemen tahayyülün ötesindeki biçimlerde görünerek makine-fabrika rejimine 

muhalefetin sembol biçimlerine dönüĢebilir veya öyle algılanabilir; gerçekte eğlence 

olmasa, eğlencenin bir tür bir „görevi‟ olmasa bile.  

Michel Foucault tarafından “iğrenç tiyatro” olarak tanımlanan bir zamanların 

resmi ve kamusal ritüel yönü oldukça kuvvetli olan ama aynı zamanda da „boĢ zaman 

dolduran seyirlikleri‟ kamuya açık iĢkencelerin ve idamların (ki amacın eğlence 

olmadığı aĢikardır ancak bu durumu bir tür eğlence olarak görenlerin varlığı da 

yadsınamaz) yavaĢ yavaĢ halk tarafından biçimsel olarak egemenlere karĢı kullanılan bir 

araca dönüĢtürülmesi bunun trajik bir örneğidir.
225

 Nitekim E. P. Thompson‟un da iĢaret 

ettiği üzere 1800‟lü yıllar Londra‟sında kamusal alanda gerçekleĢtirilen idamlar bir tür 
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resmi ve kamusal ritüel ile benzer biçimde bundan türeyen bir tür „resmi ve kamusal‟ 

eğlence arasında konumlanmaktadır: 

“Tyburn‟a doğru […] düzenlenen alay 18. yüzyıl Londra‟sının belli baĢlı seremonisiydi. 

Erkekleri aĢırı süslü giysiler içinde, kadınları beyazlara bürünmüĢ hükümlüler arabalarında, 

ellerinde sepetlerden ahaliye çiçek ve portakal atıyorlar - balad Ģarkıcıları ve ayak satıcıları, 

(cellada iĢini bitirmesi için iĢaret olarak hükümlüler tarafından yere atılan mendilden çok 

önce satılan) „son konuĢmaları‟yla „Tyburg Fuarı‟nın tüm sembolizmi Londra popüler 

kültürünün kalbindeki ritüeldi.”
226 

Üstüne üstlük daha da vahimi 1800‟lü yıllar baĢında Ġngiltere‟de kundaklanan iĢ 

yerlerindeki ve fabrikalardaki yangınların halk için bedava bir eğlence
227

 olarak 

görülmesidir. Yangınların, kamuya açık iĢkencelerin ve idamların dahi bir tür eğlence 

olarak görülmesinin olasılıktan öte bir hakikat olması -yeniden- yapılandırılmaya 

çalıĢılan modern dönem gündelik hayatı içinde siyasal iktidar açısından anomalidir. 

Siyasal iktidar özüne haiz olan ve ritüelistik bir biçimde gerçekleĢtirilen, cezalandırma 

ve öldürme pratiklerinin -siyasal iktidarın Ģiddet ritüelinin- halk kitleleri tarafından 

„sahiplenilip‟, bunun bizatihi bir tür eğlenceye -ve hatta eğlence biçimine- 

dönüĢtürülmeye baĢlanması, siyasal iktidarın ilgili pratikler dolamıyla pekiĢtirmeye 

çalıĢtığı siyasal amaçları tehdit eder niteliktedir.  

Önceki sayfalarda da aktarıldığı üzere, modern dönem aynı anda bedene ve 

yaĢama sahip olmayı arzulasa da, bu arzuyu tatmin ederken kullanılan salt cebre dayalı 

kadim yöntemler dahi modern dönem getirileri altında ironik bir biçimde 

anlamsızlaĢmaktadır. AteĢ, iĢkence ve idam, büyük disipline etme ve cezalandırma 

yöntemleridir ancak bunlar siyasal iktidarın zaman-mekân kısıtlarına sıkı sıkıya bağlı 

„ritüelleridir‟. Her yerde, her gün ve her ne sebeple olursa olsun bu „ritüeller‟ 

gerçekleĢtirilemez. Oysaki makine-fabrika egemenliği altındaki modern dönemde, bu 

dönemsel aĢırılıklar gündelik hayat içinde sürekli kılınmaktadır. AteĢ, iĢkence ve idamla 
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cisimleĢen ölüm, insanların ağır çalıĢma koĢulları altında her yerde, her gün ve her ne 

sebeple olursa olsun karĢılaĢabilecekleri, deneyimleyebilecekleri rutinlere 

dönüĢmektedir. 

Ġroniktir modern dönem siyasal iktidarı zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü olduğu 

iddiasıyla ilk olarak „serserileri‟ disipline etmeye yönelmiĢse de gerçekte herkesi 

disipline ederek birer „modern serseri‟ kılmıĢtır. Tekrara düĢmek pahasına da olsa 

yeniden ifade etmek gerekir ki, serseriliğe iliĢkin düzenlemelerin en belirgin niteliği 

yaĢamı ve bedeni aynı potada eritmesidir. YaĢamı bedene içkin kılmasıdır; yaĢamı 

bedenden türetmesidir.
228

 Serseriler ise yaĢamın beden üzerine bıraktığı izin gündelik 

hayattaki timsalleri olacaklardır.
 
 

Serserinin yaĢamına ve bedenine yönelen disipline etme-cezalandırma 

pratiklerinin radikalliği, „ıslah ve iflah edilemezlerin‟ toplumdan dıĢlanılmasına hizmet 

etmesinde yatmaktadır.
229

 Hakkında inĢa edilen söylemlerin ve anlatıların oldukça 

sınırlı „kılındığı‟ bu serseri, hakikatte ise tahayyüle oldukça yakındır. Ġnsanların modern 

dönemde kendiliğinden üretim iliĢkilerinin bir parçası olup üretim süreçlerine 

eklemleneceği beklentisinde olduğu gibi araçsallaĢtırılmıĢ bir tahayyüldür bu.  

Amaç doğrultusunda serserilik ve serseri imgesi her daim canlı tutulmaktadır. Ġlk 

bakıĢta aslında disipline eden-cezalandıran güç açısından bir baĢarısızlık söz konusudur. 

Islah ve iflah edilemeyenler, onları ıslah ve iflah etme becerisini gösteremeyenlerin 

                                                           
228

 C. Alan Bayly, modern dönem Ġngiltere‟sinde ilk örnekleri görülen bu türden yasaların zaman içinde 

radikalleĢerek yaygınlaĢmasına dikkat çekmektedir: 

“Serserilik yasaları, Güney Afrika‟nın madenci kasabalarında siyahları, Avustralya‟da 

Aborjinleri, Yeni Zelanda‟da kentli Maorileri ve Yeni Dünya‟nın her yerinde Kızılderilileri 

suçlu kapsamına sokmak, hapsetmek ve tecrit etmek için kullanılıyordu. Aslında 1880‟ler 

ve 1890‟lar, ırksal farkındalığın ve ırk temelli ayrımcılığın hemen hemen tüm toplumlarda 

daha sıkıntı verici hale geldiği bir dönem gibi görünüyor. ġüphesiz, ırk savaĢı ve öjenik elit 

ideolojileri burada önemlidir ancak bu fikirler, hızla büyüyen Ģehirlerde bir pratikler kümesi 

olarak uygulanabildikleri içindir ki, bu kadar yaygın hale geldiler. Sadece orta-sınıfa değil, 

Ģüphelilere ve kendi geçimlerini koruyan güç durumdaki beyaz iĢçilere de çağrıda 

bulundukları için, yasalarda ve siyasi programlarda yürürlüğe girdiler.” 

Bkz. C. Alan Bayly, Modern Dünyanın DoğuĢu, Çev. M. Neva ġellaki, Ġstanbul, 2014, s. 255. 
229

 Fernand Braudel‟in tartıĢmaları için bkz. F. Braudel,  Maddi Uygarlık-Mübadele Oyunları, Çev. 

Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2004, s. 452 - 458. 
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„baĢarısızlığını‟ yansıttığı kadar onların tam olarak ıslah ve iflah edilmemesi istencini de 

yansıtmaktadır. AraçsallaĢtırma bu noktada tam anlamıyla iĢlev kazanmaktadır. Islah ve 

iflah etme ile etmeme arasındaki belirsizlik ve belirsizliğin dayanağı kararsızlık, siyasal 

iktidar açısından bilinçli bir tercihtir. Modern dönem üretim iliĢkilerinde emeğe, -aynı 

zamanda da bir araca ve metaya- indirgenen insanlar serserinin / serseriliğin gölgesi 

altında ehlileĢtirilip sisteme eklemlenecektir. Tahayyül gerçekliği Ģekillendirmektedir: 

Serserinin-serseriliğin tahayyülden gerçekliğe uzanıĢı aynı anda hem eğlenceyi ama 

daha da önemlisi hem de insanları disipline edip düzenleyerek onların edimlerinin 

ciddiyetine varmalarına hizmet edecektir. 

 Siyasal iktidarın eğlence mekânlarını düzenleyip disipline etmesini de önceleyen 

bu tavır Ģüphesiz ki modern dönem çalıĢma normlarının düĢünsel olarak inĢa 

edilmesiyle iç içedir. Eğlence uzamını saran yasakların gölgesi altında yavaĢ yavaĢ 

yaygınlaĢan „zaman böler‟ saatin baĢarısı, bedene ve yaĢama damga vurması 

kaynaklıdır. Fabrikanın ihtiyaç duyduğu eĢ zamanlı disiplin, düzen ve iĢ ciddiyeti 

özellikle kol saatlerinin eğlence yerlerine uzanmasıyla tam anlamıyla sağlanacaktır.
230

 

Sahnelerde görülen, meydanlara dikilen saat artık insanların bedenlerine iĢlenecektir. 

Adım adım yaygınlaĢan bu tavır eğlencenin gerçekte neresi olursa olsun mekân 

dolamıyla düzenlenmesini sürekli kılacak, eğlence „kendisinin‟ ardılı olan iĢ baĢını 

engellememe, üretimi aksatmama ile sınırlandırılacaktır. 

Bu açıdan yavaĢ ve ataletli de olsa hareketli -akan- bir gündelik hayat siyasal 

iktidarın modern dönemdeki en büyük arzusudur. Hareket -akıĢ-, siyasal iktidarın 

kendinin var edeceği, siyasal meĢruiyetini türetecekleri yegâne uzamdır.
231

 E. P. 
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 Bkz. E. P. Thompson, Avam ve Görenek, Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġstanbul, 2006, s. 455. 
231

 On dokuzuncu yüzyıl Almanya‟sında kara ve demir yollarının geliĢimi sınıfsal yapıları 

kemikleĢtirirken ironik biçimde siyasal iktidarın müdahalesine de alan açılmıĢtır. Bu bağlamda 

taĢımacılığın geliĢme zorunluluğuna koĢut karayollarında ve tren yollarında geliĢmiĢlik hareketli bir orta 

sınıf yaratırken bu hareket devletin ve siyasal iktidarın kendi sembollerini sınırsızca sunmanın bu sayede 

de ortak değerler inĢa etmenin yolu olarak görülmektedir. Bkz. W. Kaschuba, “1800‟den Sonra Alman 
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Thompson siyasal iktidarın uyguladıkları veya uygulamak istedikleri siyasaların 

baĢarısız bir görünüm çizmesine neden olan açmazı yine fuarlar bağlamında Ģu sözlerle 

betimlemektedir: 

“Her ne kadar 18. yüzyıl fuarlarının ekonomik iĢlevleri -yıllık kiralamalar, at ve sığır 

fuarları, çeĢitli emtianın satıĢı- hala büyük derecede önem taĢıyor idiyse de, bunların 

yoksulların hayatındaki eĢit derecede önemli etkisini de unutmamamız gerekir. Sanayi 

Devrimi‟nin ilk yıllarında, çalıĢan insanların yılı, içki ve etin daha bol olduğu, çocuklara 

elma ve kurdele gibi lüks Ģeylerin satın alındığı, dans, flört, neĢeli ziyaretlerin ve spor yer 

aldığı „Ģölen‟lerle noktalanan kısa toplantılar ve güçlük çevrimlerinden oluĢuyordu. 19. 

Yüzyılın sonlarına kadar ülkenin her yerinde kurulan (pek çoğunun otoritelerin 

yasaklamaya ya da sınırlandırmaya boĢuna uğraĢtığı) fuarlar Ģebekesi varlığını 

sürdürüyordu. Bu fuarlarda, seyyar satıcılar, üç kağıt açıcılar, gerçek ya da sahte 

Çingeneler, balad satıcıları ve iĢportacılar yer alırdı.”
232 

„BaĢarısızlık‟, siyasal iktidarın uygulamalarına karĢı toplumsal uzamda gösterilen 

bir tür direniĢin baĢarısı olarak okunabilir. Hatta ve hatta buna dair güçlü veriler de 

bulunmaktadır.
233

 Ancak moden dönemde, modern döneme içkin güdülerin insanları, 

toplulukları ve toplumları içine „düĢürdüğü‟ durum düĢünüldüğünde, direniĢ dahi olsa 

izlenen yol modern dönem siyasal iktidarına -aynı zamanda devlet-lü düĢünüĢüne- 

çıkmaktadır. Bu bağlamda da siyasal iktidar eğlence uzamına temas edip sızabildiği 

ölçüde bilecek, görecek ve öğrenecek ve nihayetinde eğlenceyi kendi siyasaları 

doğrultusunda düzenleyebilecektir.
234

  

                                                                                                                                                                          
Bürgerlichkeit: Sembolik Uygulama Olarak Kültür”, 19. Yüzyıl Avrupası‟nda Burjuva Toplumu, (Der. 

Jürgen Kocka & Allan Mitchell), Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġstanbul, 2015, s. 381 - 408.   
232

 E. P. Thompson, 2006, s. 492. Vurgular orijinal metindedir. 
233

 Bağlama dair akla ilk gelen örnek bu direniĢin sınıfsal karakteridir oysaki eğlencenin düzenlenmesine 

yönelik tepkiler ve buna karĢı gösterilen direniĢ(ler) salt sınıfsal güdülerle açıklanmaz. Statü grupsal 

bileĢenler de etkilidir. Bu sebepten eğlenceyi düzenleyen siyasalara yönelik tepki ve direnĢler toplumsal 

uzamda herkesi doğrudan kesen yönlere de sahiptir. E. P. Thompson‟ın aktardığı ilginç bir örnek bağlamı 

netleĢtirecektir. 1800‟lu yıllar Ġngiltere‟sinde, “zina edenlere hapis ceazsı uygulaması[…] yoksulların 

keyfine olduğu kadar zenginlerin keyfine de engel olabileceği için muhalefetle karĢılandı.” Bkz. E. P. 

Thompson, 2006, s. 491.  
234

 Bağlamı Geç Osmanlı Dönemi‟nden örnekleyen Ahmet Hamdi Tanpınar, “yangınlar ve muhtelif 

sebeplerle sık sık değiĢen bir binada, oldukça kifayetsiz bir sahnede, zevkleri ve kabiliyetleri hakkında 

hiçbir Ģey bilmediğimiz bir takım sanatkârlar tarafından verilen” gösterilerin 1800‟lü yıllar 

Ġstanbul‟undaki eğlence hayatının tipik özelliği olduğunu belirtmektedir. Bkz. A. Hamdi Tanpınar, On 

Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi,  Ġstanbul, 2016, s. 156.   



103 
 

Fabrikalarda ve atölyelerdeki mola zamanları ve bu zamanların nasıl geçirilmesi 

gerektiğinin düzenlenmesiyle
235

 baĢlayan süreç yirminci yüz yılın baĢında inĢa edilen ve 

yaygınlaĢtırılan ana kalıp ile nihayete ermiĢtir: “Hayat, mekanın -fabrika, ev ve kasaba- 

ve buna bağlı olarak zamanın -„sekiz saat iĢ, sekiz saat uyku, sekiz saat eğlence‟- üçlü 

bölümlenmesinin etrafında düzenlenir oldu.”
236

  

 

2. 2) Siyasal MeĢruiyet Aracı Olarak Eğlence  

Modern dönem, getirdiği tüm yeniliklere karĢın kimi kadimlikleri de bağrında 

muhafaza etmektedir. Siyasal iktidarın toplum üzerinde yükselen meĢruluğu simgelere, 

sembollere ve imgelere el koymasına ve bunlar dolamıyla kendini sunmasına bağlıdır; 

bu kadim dönemler için de geçerlidir modern dönemler için de. Bu açıdan Antik 

Yunan‟nın ve Roma Ġmparatorluğu‟nun her daim görülebilen ve deneyimlenebilen 

gösteriĢli meydanlara, ince ince iĢlenmiĢ tapınaklara ve Ģatafatlı yönetsel binalara olan 

ihtiyacı -Richard Sennet‟in ifadesiyle, “taĢa ihtiyacı”
237

- aynı zamanda da modernliğin 

biçimlendirdiği siyasal iktidarın da ihtiyacıdır. Nihayetinde özellikle „saray‟ -Ģüphesiz 

ki bağlaĢık ve türev mekânları da dâhil olmak üzere- hâlâ siyasal iktidarın baĢat 

sembolüdür.
238

 Gianfranco Poggi 1700‟lu yıllar Fransız sarayını Ģu sözlerle 

betimlemektedir: 

“Saray öyle düzenlenmiĢti ki yaĢamını yüceltiyor ve baĢkalarına yansıtıyordu. Bariz bir 

Ģekilde ayrıcalıklı bir dünyaydı. Mimarisi; saraylıların davranıĢları ve giyim - kuĢamları; 

sembolik, törenselleĢtirilmiĢ ve bir amaca yönelik olmayan günlük yaĢamı; tüm bunlar 

ihtiĢam, zarafet, lüks ve rahat bir yaĢamın simgeleriydi.”
239
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 On dokuzuncu yüzyılda Fransa ve Almanya‟da yürürlüğe konulan atölye mevzuatı için bkz, P. 

Fridenson, “Alman ve Fransız ĠĢletmelerinde Otorite ĠliĢkileri, 1880 - 1994”, 19. Yüzyıl Avrupası‟nda 

Burjuva Toplumu, (Der. Jürgen Kocka & Allan Mitchell), Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġstanbul, 2015, s. 

326 - 327. 
236

 M. Perrot, “Fransız ĠĢçi Sınıfının OluĢumu Üzerine”, ĠĢçi Sınıfı OluĢumu (Ed. Ira Katznelson & 

Aristide R. Zolberg), Çev. ReĢide Adal Dündar, Ankara, 2012, s. 98. Vurgu orijinal metindedir. 
237

 R. Sennett, 2008, s. 76. 
238

 Sarayın sahip olduğu bu önemin tartıĢıldığı bir çalıĢma için bkz. N. Elias, 2013. 
239

 G. Poggi, Modern Devletin GeliĢimi, Çev. ġule Kut - Binnaz Toprak, Ġstanbul, 2009, s. 89. 
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Devrimle birlikte Fransız sarayı hayatta kalmak için mücadele veren avamın 

fethedip „kamulaĢtırdığı‟ gündelik uğrak mekânına dönüĢmekle birlikte yine de saray 

olma özelliğini koruyacaktır. Aktarılan örnekle sınırlandırılamayacak biçimde siyasal 

iktidarın meĢruiyeti için zorunlu bir korumadır bu; sarayların geri dönülemez bir 

biçimde fethedildiği hakikatini puslu hale getirerek, onların her Ģeyiyle yine ve yeniden 

geri dönebileceği endiĢesini yaygınlaĢtırmaktadır. 

Bu tavır iki temel amaca hizmet etmektedir. Sarayların ihtiĢamı her Ģeyden öte 

oraların „en yüce‟ mekânlar olarak kabul edilmesi kaynaklıdır. Yönetim biçimi ne olursa 

olsun, siyasal iktidar sarayların görkeminden faydalanarak egemenliklerini sunarlar ve 

pekiĢtirirler. Saraylar görkemlerine ve ihtiĢamlarına koĢut „görkemli‟, „ihtiĢamlı‟ ve 

olabildiğince çeĢitli eğlenceler düzenleyen ve uğruna düzenlenen ve bu yönüyle de 

eğlenceyi odağına toplayan „tarihsel‟ bir mekân olarak da yüceltilmektedir.
 240

 

Bu tavrın diğer amacı ise siyasal iktidarın taĢa ihtiyacına koĢut halkın da taĢa 

ihtiyacı olmasına dayanmaktadır. Richard Sennett‟in Roma Ġmparatorluğu‟nda görsel 

düzen ihtiyacının hayatiliğinin halk nezdindeki önemine dikkat çeken ifadeleri -“Ģehrin 

sokaklarında, hamamlarda, amfiteatrda, forumlarda gördüklerine inanmak isteyerek 

teminat arıyordu. Daha da ileri gitmeye, taĢ idollere, resmedilmiĢ imgelere, tiyatro 

kostümlerine düpedüz gerçekmiĢ gibi inanmaya ihtiyacı vardı. Bakacak ve 

inanacaktı”
241

- modern dönemde de geçerli bir ihtiyaca iĢaret etmektedir. Benzer 

biçimde Ġspanya‟da dünya imparatorluğu Ġspanya‟nın geri çekilmesine koĢut toplumsal 

                                                           
240

 1930‟lar Türkiye‟sinde lise ve dengi okullarda okutulması için hazırlanan Tarih‟te Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun Rusya‟ya ama özellikle Fransa‟ya gönderdiği ilk diplomatların “Versay saray ve 

köĢklerinin, bahçe ve havuzlarının süs ve görkemin, orada geçirilen hayatın ĢaĢaa ve zevklerini söyleyip 

bitirememeleri” özellikle vurgulanmaktadır. Y. BelirtilmemiĢ, Tarih 3 - Kemalist Eğitimin Tarih 

Dersleri (1931-1941), Ankara, 2016, s. 149. Örnekte diplomatların „yetersizlikleri‟ ima edilerek 

eleĢtirilen tavır gerçekte diplomatların Fransa‟da siyasal iktidarın kendilerine sunduklarını ve kendilerinin 

Ģahit olduklarını aktarmaktan öte bir hakikate dayanmamaktadır. Bu açıdan diplomatların dönem 

Fransa‟sını okumaktaki baĢarısızlarından öte dönem Fransa‟nın kendini sunma baĢarısına dikkat çekmek 

gerekmektedir. Nitekim Avrupa seyahatinin Paris ayağında Sultan Abdülaziz‟e Louvre Müzesi, Güzel 

Sanatlar Okulu, Elysée ahırları ve Boulogne ormanları gibi dönem Fransa‟sının önde gelen simge 

mekânlarının gezdirilmesi bu baĢarılı sunumun tepe noktalarından biri olarak kabul edilmelidir.  
241

 R. Sennett, 2008, s. 77. 
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ve siyasal uzamdaki çatlaklar ve boĢluklar, “Madrid‟in, sarayının ve tiyatrolarının 

parlaklığı”
242

 ile dolgulanacaktır. Osmanlı Ġmparatorluğu‟na on sekizinci yüzyıla 

gelindiğinde ise Lale Devri‟ndeki kamusal eğlencelerin “iki önemli amacı vardı: Saray 

mensuplarıyla halkı eğlendirmek ve tüm dünyayı sultanın gücü ve görkemiyle 

etkilemek.”
243

 

Bu noktadaki yanılgı halkın taĢa olan ihtiyacının yansıması olarak saraylara -

türev mekânlara- mutlak olumlayıcı ve olumsuzlayıcı anlam yükleme olacaktır. Ancak 

yanılgının egemen bir kabüle dayandığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Salt bu nedenle bile yanılgı kabul edilebilir ve meĢrudur. Nitekim ihtiyaç sunmaktan, 

göstermekten, sergilemekten öte bir anlam taĢımaktadır. Gustave Le Bon‟nun 

ifadesiyle, “kitleler yalnız hayallariyle düĢünebildiklerinden yine hayaller aracılığıyla 

tesir altında bulundurulabilirler.”
244

 Bu sebepten amaçlanan, insanların, „avam‟ 

olmayanların ya da olmadığı kabul edilenlerin yaĢamlarına duyduğu özlemin, siyasal 

iktidar tarafından sürekli diri tutulmasıdır. Tahayyül vurgusu kesif olsa da temel bir 

nokta yeniden hatırlatılmalıdır: “Topluluk, belagata dayalı bir soyutlamadan daha fazla 

bir Ģeydir: Hayati denebilecek derecede normal bir bilince yaslanır.”
245

 Anthony P. 

Cohen‟in iĢaret ettiği „normal bilinç‟ o kadar hayatidir ki Antik Yunan‟daki 

tragedyaların ve(ya) komedyaların, Roma Ġmparatorluğu‟ndaki tiyatroların (zaten 

ekmek-tiyatro/ekmek-oyun olarak kategorileĢtirilerek her ikisi arasında koĢutluk 

kurulmaktadır), Orta Çağ‟daki festivallerin ve erken moden dönemde sirklerin ve 

fuarların, ve ilerleyen yıllarda tüm bunların „modern‟ görünümlerinin siyasal iktidar 

tarafından araçsallaĢtırılmasında zamansal-mekansal farklılıklar harici biçimsel ve 

içeriksel olarak neredeyse hiçbir değiĢiklik yoktur. Bu durum kadim bir mutualizmi gün 
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 F. Braudel, Maddi Uygarlık - Dünyanın Zamanı, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2004, s. 71. 
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 M. And, 2012, s. 137. 
244

 G. Le Bon, Kitleler Psikolojisi, Çev. Hasan Ġlhan, Ankara, 2009, s. 53. 
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 A. P. Cohen, Topluluğun Simgesel KuruluĢu, Çev. Mehmet Küçük, Ankara, 1999, s. 12. 
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yüzüne çıkarmaktadır; siyasal iktidar gündelik hayatta ve sokakta görünmeye ihtiyaç 

duyduğu kadar gündelik hayat ve sokak da siyasal iktidara ihtiyaç duymaktadır.
246*

  

Zorunluluk, egemenliği altındaki yurttaĢlara eğlenebilecekleri uygun bir zemin 

inĢa etme yükümlüğünü üstlenen siyasal iktidarın siyasal meĢruluğuna koĢuttur.
247

 

Siyasal iktidar tıpkı gündelik hayatta olduğu gibi eğlence uzamında „görünür görünmez‟ 

bir biçimde meĢruluğunu inĢa etmek zorundadır. Ancak siyasal iktidarı sahneden 

indiren nedenler bu kez siyasal iktidarı bir baĢka sahneye eklemlemektedir; siyasal 
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 Emine Fetvacı, bilhassa on sekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı hanedan mensuplarının kamusal 

alanlarda görülmelerinde niceliksel bir artıĢ yaĢandığını belirtmektedir. ġüphesiz ki kendiliğindenlikten 

azade ritüel yönü baskın bu „sunumların‟ düzenleyicisi siyasal iktidardır. Bu açıdan hanedanın tebaanın 

düzenlediği eğlencelere katıldığı çıkarsınımını yapmak doğru değildir. Fakat Emine Fetvacı‟nın 

vurguladığı üzere hanedanın düğün ve sünnet törenleri için düzenlenen eğlenceler haricinde “Osmanlı 

Ģehzadelerinin Kuran‟ın belli kısımlarını hatmetmelerini ve okumayı öğrenmelerini kutlama” amacıyla da 

kamusal alanlarda görünmeye baĢlaması, dönem içi rekabet halindeki iç siyasal dinamiklere ve bununla 

bağlantılı olarak siyasal iktidarın siyasal meĢruiyetini yeni „yüzlerle‟ ve araçlarla sürekli kılma çabasına 

iĢaret etmektedir. Bkz. E. Fetvacı, Sarayın Ġmgeleri  - Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih, Çev. 

Nurettin Elhüseyni, Ġstanbul, 2013, s. 59. Vurgulamak gerekir ki bu noktada öncelikli olan görünmek, 

yeni olanları sunmaktır; egemen(ler)in „yeniliklerle‟ birlikte sunuma katılması, yenilikleri benimseyip 

benimsememesine -ki zaman içinde benimsemek zorunda kalarak, saltanat arabaları içinde modern 

kıyafetler ve üniformalarla ile çıkacaktır Ģüphesiz- öncüldür. Bu konuda karĢıt bir örnek olarak ise 

1800‟lu yılların ilk yarısında yapılan ıslahatlara karĢı kafa karıĢıklığı yaĢayan Osmanlı padiĢahları‟nın 

ilgili dönemde, “bayram alaylarında ve dinî merasimlerde eski kıyafetle halkın karĢısına” çıkma âdetinin 

hemen son bulmaması gösterilebilir. Bkz. A. Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı 

Tarihi, Ġstanbul, 2016, s. 83 - 84.  
*
Osmanlı Ģehzadelerinin Kur‟an‟ı hatmetme ve okumayı sökme kutlamaları, on dokuzuncu ve yirminci 

yüzyıl Osmanlı toplumunda yine aynı gerekçelerle „sübyanlar‟ için düzenlenen ailevi ve(ya) mahallevi 

yerel kamusal eğlencelere biçimsel örnek olacaktır. Cumhuriyet‟e gelindiğinde ise bu eğlencelerin daha 

çok okullarda okuma Ģenliği adı altında devam ettiği görülmektedir. Osmanlı sarayının düzenlediği bir 

kamusal eğlence yaklaĢık yüz yıl sonra avam tarafından sahiplenilecektir. Bu süreç kendinde değerli zira 

siyasal iktidarın önemli gördüğünün halkın tarafından sahipleniliĢi aynı zamanda da siyasal iktidarın 

önem verdiğinin halk nezdinde önemli Ģey(ler) olarak „ezberletildiğinin‟ göstergesidir.    
247

 Bağlama iliĢkin oldukça ilginç ve orijinal bir örnek, Milli Mücadele Yılları‟nda Antalya ve Burdur 

çevresini iĢgal eden Ġtalyan kuvvetlerinin yerel halka iyi gözükmek amacıyla Antalya ve civar bölgelerine 

hastane açmak için 3000‟e yakın yatak takımı getirmesi, Burdur‟da halka ücretsiz ilaç dağıtması, otel, 

gazino ve umumhaneler açması gibi faaliyetlerine Ankara Hükümeti‟nin ve Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

gösterdiği sert tepkidir. O kadar ki Ġtalyanlar, “1919 Temmuz‟unun ikinci haftasından itibaren Antalya - 

Burdur ve Burdur - Korkuteli arasında haftada iki defa otolarla yolcu taĢımaya baĢlarlar. Bir yolcuyu 20 

kilo eĢyasıyla beraber 4 lira karĢılığında Burdur-Antalya arasında taĢımaktadırlar. Bundan etkilenen Türk 

nakliyecileri bazı köprülere çivi dikip Ġtalyan kamyonlarının lastiklerini patlatarak tepkilerini gösterirler.” 

YaĢananlara oldukça sert tepki gösteren Mustafa Kemal Atatürk dönemin 12. Kolordu Kumandanı 

Fahrettin Bey‟e 26 Nisan 1920‟de çektiği telgrafta “bu nakliyatı men etmek yerinde olmakla beraber, bu 

yoldan istifade etmesi ihtimali bulunan kötü niyetlilerin Anadolu‟ya girmesinin engellenmesi ve bu 

hususta dikkatli davranılması” gerektiğini belirtmek zorunda kalmıĢtır. Bkz. “12. Kolordu Kumandanı 

Fahrettin Bey‟e - (26 Nisan 1920)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1920), C. 8, Ġstanbul, 2002, s. 111. 

Benzer bir örnek Fahrettin Altay‟ın Milli Mücadele yılları anılarında karĢımıza çıkmaktadır. 1920‟de 

Konya‟daki Ġtalyan iĢgal kuvvetlerinin Bağdat Oteli‟nde verdiği yılbaĢı eğlencesinde Türk, Ġngiliz ve 

Fransız askerlerinin birbirlerinin siyasal meĢruiyetini tanımamak için birbirlerinden kaçınmaya 

çalıĢmaları dikkate değerdir. Bkz. F. Altay, 10 Yıl SavaĢ ve Sonrası (1912 - 1922), Ankara, 2008, s. 199. 
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iktidarın hiyerarĢik ve bürokratik yüzünü yansıtan ve hissettiren
248

 çok daha düzenli, 

çok daha disiplinli yerlere.
 
 

Eğlence, ister saraylardaki, Ģatolardaki, köĢklerdeki ve konaklardaki aristokrasiye, 

isterse de kamusal alanlardaki avama yönelik olsun her halükârda ekonomik bir 

olgudur. Leo Huberman‟ın ifadesiyle, “nasıl bindiğiniz taksinin ücretini ödüyorsanız, 

onuncudan onikinci yüzyıla kadar Ģövalyelerle hanımefendilerin eğlence ve 

tüketimlerini de birinin ödemesi gerekiyordu.”
249

 Leo Huberman‟ın analojisi her ne 

kadar anakronik olsa da analoji eğlence ile ekonomi arasındaki iliĢkinin kadim yönüne 

dikkat çekmektedir. Saraylardaki aristokrasi ile sokaktaki avamın eğlenceye harcadığı 

paralar farklılık gösterse dahi, eğlence için her halükarda para harcanmaktadır.  

Buradaki harcama israf veya lüks olarak görülebilir, nitekim bu Ģekilde görülmesi 

toplumsal bir kabuldür de ancak israf veya “lüks yalnızca nedret, boĢuna bir gurur 

olmayıp, aynı zamanda baĢarı ve teskindir, fakirlerin de birgün ulaĢacaklarını gördükleri 

                                                           
248

 Siyasal iktidar ile egemenliği altındaki insan toplulukları -halk- arasındaki mutualizm, soytarılığın 

trajik değiĢim dönüĢümünde takip edilebilir. GenelleĢtirmek gerekirse hükümdarın Ģahsı ile saraya bağlı 

olma arasında gidip gelen soytarılar ve soytarılık „kurumu‟- halka açıldığı ölçüde, daha açık bir ifadeyle 

halkın soytarılarıyla temas ettiği ölçüde ve vice versa, soytarılar ve soytarılık kurumu ortadan kaybolarak 

tek tipleĢmeye baĢlamaktadır. Marvin Carlson buradaki çift yönlü iliĢkiselliğe dikkat çekmektedir: 

“Mesela „soytarı‟ (jester) sözcüğü, bugün, belki biraz deli ama belli bir nükte ya da en 

azından sözel maharet ve cüret sahibi bir saray soytarısının imgesini çağırmaktadır sadece. 

Ama, aslında, pek çok soytarı türü vardı; bazıları gerçekten Ortaçağ‟ın kahramanlık 

hikâyelerini, meĢhur kiĢilerin hikâyelerini ve kahramanlıklarını ezberden okuyor, bazıları 

da halk masalları, komik masallar, fıkralar, Ģiirler ve baladlar okuyup ahlak dersleri 

veriyorlardı. Kimi öğrenilmiĢ, kimi baĢka kaynaklardan bir araya getirilmiĢ, kimi 

anlatıcının kendine ait her tür sözel malzemeden yararlanılıyordu.” 

Bkz. M. Carlson, Performans: EleĢtirel Bir GiriĢ, Çev. Beliz Güçbilmez, Ankara, 2013, s. 126. 

Ġndirgemeciliğin getirdiği riskler üstlenilerek, soytarılığın aynı amaçlar doğrultusunda genel olarak iki 

farklı biçime sahip olduğu iddia edilebilir. Biçimlerden ilki bedensel eksikliklerle sarmal olduğu kabul 

edilenlerin merkezde olduğu bir tür doğal soytarılıktır ki Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun klasik döneminde 

karĢılaĢılan örnektir. Osmanlı saraylarında padiĢahların Ģahsi eğlencelerinin merkezinde olan cüce 

soytarılar salt eğlence aracı değil aynı zamanda da saray içi siyasal güç dengelerinin takip edilebileceği 

figürlerdir de. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda padiĢahın cüce soytarılarına dair tartıĢmalar için bkz. T. 

Değirmenci, Ġktidar Oyunları ve Resimli Kitaplar, Ġstanbul, 2012, s. 128 / 159; S. Yerasimos ve A. 

Berthier (Haz.), Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey‟in Anıları: Topkapı Sarayı‟nda 

YaĢam, Çev. Ali Berktay, Ġstanbul, 2012, s. 19 - 20 / 79. Ġkinci tür ise genelde Batı Avrupa krallıklarında 

görülen doğal soytarılık harici / onunla beraber bunu bir tür iĢ olarak gerçekleĢtiren „özel‟ 

komedyenlerdir. Barry Sanders‟in özellikle bir hükümdar - saray eğlendireni ve eğlencesi soytarılığın 

erken modern dönemin modern „iĢ‟lerinden biri olarak yaĢadığı açmazları ve karĢıya kaldığı sorunları 

aktaran bölümü için bkz.  B. Sanders, Kahkahanın Zaferi, Çev. Kemal Atakay, Ġstanbul, 2001, s. 238 - 

242. Ayrıca bkz. P. Burke, 1996.  
249

 L. Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Çev. Murat Belge, Ġstanbul, 2010, s. 11. 
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bir düĢ, ama ulaĢtıklarında tüm parlaklığını yitiren bir Ģeydir.”
250

 Siyasal iktidar nasıl ki 

fethettiği ettiği sarayları, fethi sürekli kılmak için ıĢıklar altında tutuyorsa, israfı ve 

lüksü ve çalıĢma bağlamında israfın ve lüksün yansıdığı eğlenceyi de teĢvik etmektedir: 

Halkı eğlenceye kıĢkırtmaktadır.  

Eğlencenin modern dönemde çok daha fazla ön plana çıkan ekonomik yönü 

düĢünüldüğünde siyasal iktidarın eğlenceyi kıĢkırtması görünürde çok masraflı bir 

siyasal tavır olmakla birlikte gerçekte en masrafsızıdır. Ġzlenen bu yol, siyasal iktidarın 

hem çalıĢmaya hem de eğlence ve eğlence bileĢenlerine müdahalesine aynı anda alan 

açmaktadır. ÇalıĢmanın bir değer olarak yüceltilip toplumsal-bireysel bir ödev 

konumuna yükseltilmesi ile eğlencenin de dile getirilmeyen örtük bir hak olarak 

konumlanması paralellik taĢımaktadır.  

On sekizinci yüzyıl Ġngiltere‟sinde herkese temas eden yeni toplumsal 

düzenlemeler, -ya da bir baĢka ifadeyle yeni „toplumsal‟ yasa-, bu paralelliğin aslında 

bir tür hiyerarĢiyle birlikte geldiğini gözler önüne sermektedir. Düzenlemeler öncesi zor 

ulaĢılan eğlence mekânı Londra Tavernası‟nın, düzenlemeler sonrasında herkesin 

ulaĢabileceği bir eğlence mekânına dönüĢmesinin oldukça yaygın bir beklenti olduğu 

anlaĢılmaktadır.
251

 E. P. Thompson‟ın aktardığı üzere, sonraki süreçte Londra Tavernası 

herkese kapısını açmıĢtır, ancak özel bir Ģartla: Tavernadaki eğlencelere ulaĢmak ve 

tavernade ilgili ve alakala görmek, eğlence için harcanacak paraya endeklenmektedir.
252

  

Dile getirilen „özel Ģart‟ siyasal iktidarın insanları eğlenceye kıĢkırtması 

gözetildiğinde oldukça çeliĢkili gözükebilir. Oysaki gerçekte bu „özel Ģart‟ kıĢkırtmanın 

bir baĢka boyutuna iĢaret etmektedir. Siyasal iktidar sirkler, fuarlar ve panayırlar gibi 

mevsimsel döngülere bağlı eğlenceleri düzenleme sonrasında artık gün içinde de 

                                                           
250

 F. Braudel, Maddi Uygarlık - Gündelik Hayatın Yapıları, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2017, 

s. 166. 
251

 E. P. Thompson, Ġngiliz ĠĢçi Sınıfı OluĢumu, Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġstanbul, 2006, s. 126. 
252

 T. Walker‟den aktaran E. P. Thompson, 2006, s. 126. 
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eğlenceyi düzenleme yoluna gitmektedir. Bu doğrultuda da eğlence, gün içindeki 

zamansal döngülere tabi kılınarak, gündelik hayat akıĢındaki bir uğrağa 

dönüĢtürülmektedir.  

Fabrikaların yaygınlaĢmasıyla birlikte çalıĢma sürelerinin bitmez tükenmezliği, 

insanları eğlenceden dıĢlamaktadır; en azından eğlence, uzun çalıĢma saatleri ve 

sonrasında gelen kısa dinlenme-uyku saatleri arasında kaybolmuĢtur. Oysaki dıĢlama 

görünüĢtedir ve bu durum insanların eğlencelerine engel değildir; nitekim insanlar kısa 

süreli dinlenmelerinde kendileri gibi olanlarla eğlenceler düzenlemektedir. Anımsatmak 

gerekir ki, makinelerin yaygınlaĢtığı ilk dönemlerde, insanların makine mantığına 

kendiliğinden uyum göstereceği ve bunun doğrudan bir sonucu olarak da eğlenceye 

zaman ayıramayacakları beklentisiyle içe içe geçmiĢ eğlencenin kendi haline 

bırakılması düĢüncesine düĢünülmektedir.
253

 Siyasal iktidarın tavırdan çok erken bir 

dönemde vazgeçmesi tam da insanlar kendileri gibi olanlarla bir araya gelip kendi 

kültürlerine içkin ritüelleri ve rutinleri sürekli kılabilecekleri, gündelik hayatta karĢı 

karĢıya kaldıkları radikal değiĢim - dönüĢümü anlamlandırmaya ve hatta ona karĢı 

direniĢ örgütlemeye çalıĢabilecekleri eğlence mekânlarına -ki mekânlar ister taverna 

olsun ister pub bu amaçla bir araya gelen insanlarla dolduğu andan itibaren bir tür 

dayanıĢma kulübüne/derneğine dönüĢmektedir- yönelmelerinin önünü kesmek 

amacıyladır. Siyasal iktidarın eğlenceyi mekânsal ve zamansal olarak düzenlemesinin 

bir baĢka nokta ise tam da bu farklılıkların ortadan kaldırılması ya da Ģartlar dahilinde 

olabildiğince bastırılıp kontrol edilmesini amaçlamaktadır. Bu durum siyasal iktidarın 

siyasal meĢruiyeti açısından hayati önemdedir. Herkesin gittiği, herkesin gitmeye 

„teĢvik‟ edildiği, ortak ve kamusal eğlence mekânları gerçekte toplulukların kendi 

                                                           
253

 Bkz. E. P. Thompson, 2006, s. 419.  
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içlerinde ve kendi kendilerine eğlence düzenlemelerine karĢı kazanılmıĢ 

„cepheler‟dir.
254

  

Fernand Braudel siyasal iktidarın bu ironik tavrını yine ironik ancak bir o kadar da 

hayati bir soruyla sorgulamaktadır: “Kültür „halkın afyonu?‟”
255

 Ġronik soruya bağlamı 

zorlayarak cevap verilmeye çalıĢılmalıdır. Kültür, alt bileĢenleri olmadan tek baĢına bir 

boĢ gösterendir; alt bileĢenleriyle vardır, ancak alt bileĢenler kültürü Ģekillendiriği 

zaman ise, kültürü kültür yapan alt bileĢenler bizatihi kültür tarafından içlenmektedir; 

kültür mutlak bir biçimde alt bileĢenleri soğurarak, onlar üstünde yükselmektedir.  

Siyasal iktidarın toplumsal uzamda kendilerine dayanak noktası kıldıkları tam da 

bu türden bir uyuĢturucuya sahip olmaktır. „UyuĢturucu‟ ilgili edimlerin özüne içkin 

değildir; siyasal iktidar tarafından bir araç olarak iĢlevselleĢtirilmiĢtir. Bronislaw 

Malinowski‟nin iĢlev kavramını kullanım biçimi bu noktada açıklayıcı olacaktır. 

Eğlencenin araçsallığı, “belli fenomenlerin kültürel amacı ve canlılığı hattında 

yönlendirerek, toplumsal oluĢumun daha iyi kenetlenmesine, gerek kapasite ve maddi 

değerlerin, gerekse düĢünce ve inançların daha verimli bir biçimde değiĢtokuĢ 

edilmesine katkı olarak kullanılması[na]”
256

 koĢulmaktadır. KoĢum siyasal iktidarın 

„kültürel‟ görevini netleĢtirmektedir. Düzen veya gelenek olarak tanımlanan 

alıĢkanlıklara “meydan okuyan canlı kültür hareketlerini sürekli gözetim altında tutmak 

ve özellikle de onların kaygı verici yeniliklerinin taĢmasına izin vermemek.”
257

 Bu 

açıdan modern dönemde dahi eğlence söz konusu olduğunda kadim ve klasik güdüler 

gözetilmekte, benzer araçlar kullanılmakta ve benzer söylemlerin dolaĢımı devam 

etmektedir. Maurice Aymard‟ın iĢaret ettiği örnek eğlence, bir yanıyla topluluğa - 

                                                           
254

 Byran D. Palmer‟in çalıĢması verilen mücadelenin, özellikle zaman boyutu gözetilerek, takip 

edilebileceği bir eserdir. Bkz. Bryan D. Palmer, 2011. 
255

 F. Braudel, Maddi Uygarlık - Dünyanın Zamanı, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2004, s. 71. 

Vurgu orijinal metindedir.  
256

 B. Malinowski, Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Çev. Saadet Özkal, Ġstanbul, 1992, s. 35. 
257

 F. Braudel,  Maddi Uygarlık - Mübadele Oyunları, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2004, s. 

462. 
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topluma içkin gerilimleri soğururken diğer yanıyla da topluluğun-toplumun ortak 

değerlerini sunup aidiyet duygusu yaratmaktadır: 

“Eğer spor, takım sporu olarak yapılan biçimiyle, özellikle de futbol olarak baĢköĢeye 

yerleĢmiĢse, hiç kuĢku yok ki bu onun atletik değerinden çok, Aristo‟nun Yunan 

tragedyasına yüklediği iĢlevi, zayıflamıĢ biçimiyle de olsa üstlenmesinden ileri geliyor. Bu 

seyircinin kendi tutkularından arınmasının gösteri sürecince doruk noktasına ulaĢmasıdır. 

Taraftarların gösterdiği, politik yaĢamdaki grupların savaĢımlarını andıran öfkeli 

davranıĢların kaynağı budur iĢte: Bir kimsenin, bir karĢılaĢmayı, taraflardan birini 

tutmaksızın, sadece sporun verdiği güzellik duygusuyla yetinerek izlemesine olanak yoktur. 

Kazanılan baĢarının bir zafer kutlamasına dönüĢmesinin nedeni de budur; kısa bir süre için 

de olsa, o anda kent, tuttuğu takımla bütünüyle özdeĢtir.”
258

  

Ġlgili örnek modern dönemde siyasal iktidarın karĢı karĢıya kaldığı ve her daim 

karĢı karĢıya kalacağı temel bir gerilimi yeniden gün yüzüne çıkartmaktadır. Tekrara 

düĢme pahasına da olsa yine ve yeniden belirtmek gerekir ki siyasal iktidarın 

“tasarlayan bir güç”
259

 olarak bizatihi topluluklar üzerinde yükselip topluma yönelmesi, 

ya da baĢka söyleyiĢle bir toplum inĢa etmesi, her türden edimde tek biçimliliği 

hedefleyen ve merkeze alan bir siyasadır. Siyasa aynı zamanda toplumsal uzamda var 

olan tüm sorunların siyasal iktidar tarafından üstlenilmesiyle, siyasal iktidarın onlarla 

karĢı karĢıya geleceği anlamını da taĢımaktadır. Bu karĢı karĢıya geliĢ, „yapay‟ sorunlar 

kurgulamaktan farklıdır: Siyasal iktidarın sınırlılıklarının görünür olduğu „doğal 

nedenlerden‟ kaynaklıdır.   

Siyasal iktidarın eğlenceyi kıĢkırtmasına koĢut bunları kamusallaĢtırarak 

kitleselleĢtirmesi çabalarının, popüler kültür inĢa giriĢimi olarak görülmesine de ihtiyatlı 

yaklaĢmak gerekmektedir.
260

 E. P. Thompson‟un popüler olanın karĢısına 

konumlandırdığı gelenek(sel), bu ihtiyata dikkat çekmektedir.
261

 O‟na göre kültür, 

toplumsal uzamdaki “içinde sözelle, okur-yazar, üstlerle astlar, köyle metropol arasında 

trafiğin var olduğu çok çeĢitli kaynakları içeren bir havuzdur; bir „sistem‟ olarak 
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 M. Aymard, “Mekanlar”, Akdeniz, (Ed. Fernard Braudel), Çev. Necati Erkut, Ġstanbul, 2008, s. 136. 
259

 Z. Bauman,  2003, s. 140. 
260

 Bu süreci oldukça detaylı bir biçimde aktaran bir çalıĢma için bkz. M. Özbek, Popüler Kültür ve 

Orhan Gencebay Arabeski, Ġstanbul, 2013, s. 31 - 93. 
261

 E. P. Thompson‟un özellikle Avam ve Görenek adlı eseri bu konumlanıĢın takip edilebileceği temel 

eserdir. Bkz. E. P. Thompson, Avam ve Görenek, Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġstanbul, 2006. 
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Ģekillenmesi için -örneğin ulusçuluk ya da etkili dinsel ortodoksluk ya da sınıf bilinci 

gibi- güçlü etkileri gerekli kılan çatıĢan unsurların yer aldığı bir arena”
262

 mahiyeti 

taĢımaktadır. E. P. Thompson‟ın özellikle Peter Burke‟un avama/halka ait olanı 

merkeze alarak yürüttüğü tartıĢmanın zemininde, siyasal iktidarın karĢısında 

konumlanmıĢ alt, yine kendisinin ifadesiyle „geleneksel‟, kültürün
*
 örgütlü varlığı 

durmaktadır.  

Her halükarda „alt ya da geleneksel‟ gibi ayrımların üstünde inĢa edilmeye 

çalıĢılan „üst ya da modern‟ olarak tanımlanan kültür, “ister eğlence, isterse de protesto 

biçimlerinde olsun, ritüelleĢtirilmiĢ ya da stilize edilmiĢ gösterileri çok etkin bir Ģekilde 

iletir - ve belki de ayrıca üretir.”
263

 Bu tavır sirklerden fuarlara kadar uzanan bir uzamda 

serseri, aylak gibi „baĢıboĢ‟ olarak nitelenen eğlencenin ve eğlence bileĢenlerinin 

çerçevelenmesi için siyasal iktidarın gösterdiği azami çabayı da anlamlı kılmaktadır zira 

bu amaçlı uygulamalar modern dönemde siyasal iktidar mantığının düzenleyici, 

disipline edici ve her Ģeyi ciddileĢtirici becerisini yansıtmaktadır.
264

 

Bu becerinin daha da önemli yönü siyasal iktidarın meĢruiyetini gündelik hayat 

içinde görünür bir görünmezlikle örgütleyip sunmasına olanak sağlamasında 

yatmaktadır. Nitekim yirminci yüzyıla kadar -ki bu da ağırlıklı olarak Batı dünyası için 

                                                           
262

 E. P. Thompson, 2006, s. 19. 
*
 Bu noktada gerçekçi olmak gerekmektedir Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne kıyasla Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndaki „alt, küçük veya geleneksel‟ olarak adlandırılan „kültürlere‟ dair bilgilerimiz 

niceliksel ve niteliksel olarak çok daha fazladır ancak Peter Burke‟un Avrupa genelinde halk, E. P. 

Thompson‟un Ġngiltere özelinde iĢçi sınıfı kültürünü gözeterek aktardıklarında da fersah fersah gerideyiz. 

Türkiye‟de akademik ilgisizliğin bu soruna neden olması yanı sıra siyasal iktidarın baskın bir biçimde 

konuĢması da etkendir; Türkiye‟de özellikle 1970‟li yıllara kadar siyasal iktidar konuĢmuĢtur, siyasal 

iktidar karĢısında konumlanma iddiasında olanlar -alt, küçük veya geleneksel kültürler- ise siyasal 

iktidarın ağzına yakın ve hatta neredeyse siyasal iktidarla beraber konuĢmaktadır. 
263

 E. P. Thompson, 2006, s. 21. 
264

 Cumhuriyet Dönemi Türkiye‟sinde siyasal iktidarın bu tavrının takip edilebileceği iki örnek dile 

getirilebilir. Bunlardan ilki günümüzde „türkücülüğe eklemlenmiĢ‟, halk ozanlığına evirilmiĢ -hatta halk 

ozanlığı içinde erimiĢ- destancı(lık) geleneğidir. Gezgin olan destancılar, belirlenen ya da istenen konular 

üzerine anlık destanlar yazabilen kiĢilerdir. Türkiye‟de iĢaret edilen biçimiyle destancılığa dair veriler 

oldukça az ve fakat var olan örnekler siyasal iktidara hizmet eden, „ehlilleĢtirilmiĢ‟ örneklerdir: 

Cumhuriyet‟in taĢrada egemenliğini ve siyasal iktidarın temel figürlerinin meĢruiyetlerini pekiĢtirdiği 

1940‟lı yıllarda Halkevleri‟nde ve Halkodaları‟nda Mustafa Kemal Atatürk ve Ġsmet Ġnönü‟ye atfen 

yazılmıĢ destanlardır. Ġkinci örnek ise, tezin zamansal sınırları haricinde kaldığından detaylı bilgi 

verilmeyecek olan, 1980‟li yıllardan itibaren sokaklardan „temizlenen‟ ayı oynatıcılığıdır. 
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geçerlidir- eğlence hem kimliklidir hem de kiĢiliklidir. Siyasal iktidarın eğlenceyi 

kamusallaĢtırarak kitleselleĢtirme çabası eğlenceyi anomimleĢtirmeye koĢuttur. Kendi 

siyasal meĢruiyetini belirsiz bir belirginlikte türeten ve sürekli kılan siyasal iktidar bu 

belirsizlik belirginliği eğlence „hayatına‟ da zerk etmiĢtir. Bu nokta eğlencenin ritüele 

en yakın olduğu noktadır; eğlence neredeyse ritüelleĢtirilir. KiĢiler ve biçim önemli 

değildir. Önemli olan bizatihi eğlencedir. Eğlencenin kendinden değer taĢıyan varlığı 

her Ģeye öncüldür.
265

 ġüphesiz ki ön plana çıkan kiĢiler olmakla birlikte bu „isimler‟ 

ancak ve ancak eklemlendikleri eğlence biçimi vurgulanarak, aslında bir tür biçime 

indirgenerek, ön plana çıkartılmaktadır.
*
 

Bu bir yönüyle, egemen bir genel kabulü dile getirmek gerekirse, salt cebir 

kullanarak gerçekleĢtirilir. „ĠĢaretlenmiĢ‟ eğlence biçimlerinden eğlence mekânlarına ve 

hatta içgüdüsel edimlere -gülmeye- kadar uzanan bir sıra Ģeyin cezaya tabi kılınmasında 

en temel yöntemdir. Karnavallar, Ģenlikler veya gülme hakkındaki literatürün iĢaret 

ettiği ortaklık noktasıdır; benzer amaçlarla ve benzer ifadelerle.
 266

  

                                                           
265

 Öyle ki izdüĢümleri Erken Cumhuriyet Dönem‟ine kadar uzanan „modern‟ sporun salt spor olmadığına 

-hatta olmaması gerektiğine- yönelik inanç Geç Osmanlı Dönemi‟nde gündelik hayat üzerine kalem 

oynatan Ahmet Rasim‟in yazılarında takip edilebilir. „Alafranga geçinen‟ bir arkadaĢıyla sohbet sırasında 

sporun ne olduğu soran Ahmet Rasim‟in aldığı yanıt bu durumu özetlemektedir: “Spor Ġngilizce bir 

kelimedir ki bizde koĢu, yarıĢ, müsabaka, güreĢ ve buna benzer eğlence ve oyunların hepsini kapsar. 

Hatta deniz ve kara avcılığı da içindedir.” Bkz. A. Rasim, ġehir Mektupları, (Haz. Atilla Gökdağ), 

Ġstanbul, 2015, s. 8. 
*
 Erken Cumhuriyet Türkiye‟sinde kamusallaĢtırılarak kitleselleĢtirilen eğlence kültürü kiĢiliksizdir; 

karakter sahibi ol(a)mama kaynaklı bir kiĢiliksizlik değildir bu, figürsüzlük kaynaklıdır. Dönemin eğlence 

uzamına oldukça zorlanarak eklenebilecek figür Keriman Halis‟tir ki zaten oldukça zorlama bir figürdür 

zira „eğlence figürü‟‟ değildir. Keriman Halis harici akla gelen ilk -ve belki de tek- figür Safiye Ayla‟dır; 

oysaki hakikat Safiye Ayla‟ya dair tahayyüllerden türmektedir. Safiye Ayla, eğlence uzamına 

eklemlenmekte oldukça zorlanılan Keriman Halis‟in, „güzel olmayan‟ anti tezi gibidir. Ġroniktir bu 

figürsüzlük içinde tek bir figür olarak yükselen, yüksel(til)mek zorunda kal(ın)an, Mustafa Kemal 

Atatürk‟tür, onun imgesidir.  
266

 Barry Sanders, siyasal iktidarın gülmeye gösterdiği tepkileri Ģu ifadelerle dile getirmektedir: 

“Tarihin yazılmasına katılamıyorsanız, hiç olmazsa onu silmeyi deneyebilirsiniz. Ne var ki 

bunu yapabilmek için, fark edilmesi gereken bir nokta var: Gülme, iktidarın ince dokulu 

ağını ters yüz edebilir, bu ağı birden görünür kılabilir, ama iktidarı katıĢıksız bir vahĢiliğe 

de dönüĢtürebilir, çünkü iktidarın son noktada gülmeye karĢı söyleyebileceği hiçbir Ģey 

yoktur -sessiz kalıverir onun karĢısında, en zayıf haliyle dili tutuluverir. Ġktidar gülmeye 

karĢılık verdiğinde, salt fizikselliğe -iĢkence, hapis, hatta ölüm- baĢvurabilir olsa olsa. 

Köylü direnmek için soluğunu kullanırken, yetkililer karĢılık vermek için kalemlerini 

kullanırlar- hükümler, buyruklar, yasaklar, uzun süreli hapis cezalarıyla.” 
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Diğer yönü ise, ki genelde de görmezden gelinmektedir, ayrıksı Ģeylerde ve 

yerlerde olabilmeye dayanmaktadır. Görünmek istediği için insanları kıĢktıran ancak 

insanları kıĢkırttığı için de görünmek isteyen siyasal iktidar en uç örneklerde bile 

eğlencenin ortağı olarak oradadır ve o andadır
267

; fuhuĢu her yerde ve her zaman 

„lanetler‟ ancak fuhuĢ yapılacak kiĢileri, zamanları ve mekânları belirleyerek ortaklık 

„payını‟ almaktadır.
268

 Benzer bir tavır kumar için de gösterilmektedir.
 269

 Ġçki ve tütün 

menĢeli ürünler kullanımına yönelik üretilen söylemler ve anlatılar hiç yokmuĢçasına, 

matbu oranlarda vergisini koyarak gelirini elde etmektedir. Siyasal iktidar modernlik 

öncesinde uzak durmaya çalıĢarak uzaktan izlediği eğlenceye artık tam anlamıyla 

                                                                                                                                                                          
Bkz. B. Sanders, Kahkahanın Zaferi, Çev. Kemal Atakay, Ġstanbul, 2001, s. 45. Belirtmek gerekir ki 

Berry Sanders‟in çizdiği çerveçe içinde gösterilen tepkiler, karnaval geleneği söz konusu olduğunda yine 

aynı Ģekilde gösterilmektedir.         
267

 Siyasal iktidar için bu kurucu „gerilimi‟ Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun II. Abdülhamit Dönemi özelinde 

gözler önüne seren bir çalıĢma için bkz. S. Nur Akkaya, TaĢra Mektupları IĢığında II. Abdülhamid 

Döneminde Toplumsal Hayat, Ġstanbul, 2018. II. Abdülhamit Dönemi taĢra mektupları üzerine 

çalıĢmasında Sacide Nur Akkaya geleneksel eğlence biçimleri (at ve yaya müsabakaları, sünnet 

düğünleri, Ramazan eğlenceleri, Cülûs kutlamaları, kıĢ eğlenceleri, mesire gezintileri) ile Batı tarzı yeni 

eğlence biçimlerine (kağıt oyunları, piyango, gazino, kafe-Ģantanlar, deniz eğlenceleri, opera, karnavallar, 

yardım organizasyonları ve bisiklet yarıĢları) dair taĢradan bilgiler sunmaktadır. II. Abdülhamit Dönemi 

taĢra mektuplarından çıkarsandığı kadarıyla siyasal iktidar, hem eski hem de yeni eğlence biçimlerinde 

konumlanmak, ilgili biçimlerde görünür olmak için azami çaba göstermektedir. Geleneksel eğlenceler 

olarak kabul edilen eğlence biçimlerinin siyasal iktidarın temsilcilerinin aĢina oldukları, o alanda zaten 

görünür oldukları ve bu sayede de bu tip eğlencelerde disiplin ve düzen karmaĢasının (havai fiĢek 

atılması/patlatılması kaynaklı küçük çaplı kazalar dıĢında) yaĢanmadığı görülmektedir. Müsabakalarda, 

yarıĢlarda ya da sünnet düğünleri, Ramazan eğlenceleri gibi resmi ve kamusal ritüellere bağlaĢık 

eğlencelerde siyasal iktidar sembolleri görünürdür. Görünür olmayan semboller ise bizatihi yurttaĢların 

eğlenceleri için siyasal iktidarlar tarafından düzenlenip disipline edilmiĢ parklar-bahçelerdir. 
268

 FuhuĢ ve siyasal iktidar arasındaki iliĢkiyi Geç Osmanlı Dönemi özelinde ele alan bir çalıĢma için bkz. 

Cem Doğan, 2019. 
269

 Geç Osmanlı Dönemi‟nde siyasal iktidarın eğlenceyle ilgili olarak asıl zorlandığı nokta, yeni eğlence 

biçimleriyle kuracağı iliĢkinin mahiyetidir. Sacide Nur Akkaya‟nın çalıĢmasının gösterdiği üzere kumar, 

aĢina olunan bir eğlence türü olarak fasılalarla doğrudan ya da dolaylı „lanetlenirken‟, kumar oynatılan 

mekânlarda ilk baĢlarda ne olduğu tam olarak anlaĢılamayan bezik, bilardo gibi yeni „salon‟ oyunlarının 

oynanmaya baĢlanması ĢaĢkınlık yaratmaktadır. ġüphesiz ki bu türden eğlenceler, kumar olarak kabul 

edilsin ya da edilmesin, dahi safi boĢ zaman tüketen eylemler olarak lanetlenmektedir. Selanik‟ten 

yazılmıĢ uzunca bir mektup bağlama örnektir: 

“Paralar o harâretli avuçlar içine girdi mi en saçma emeller, hülyalarla ve bir seyr-i seri 

ile soluğu mahal-i mahsuslarında alırlar. Bazen gece yarılarına kadar temdid-i meĢguliyetle 

hem sıhhatlerini hem de servetlerini ifna ederler, büyücek ciroları teâti eden bu gürûhu 

yakalamak asir ise de hiç olmazsa göz önünde yüzlerce kahvede papaz kağıtları vasıtasıyla 

oynatılan bezik, iskambil gibi ahlak ve âdâb-ı milliyemize iç de yakıĢmayan lu‟biyyât 

muzırraya, o kafa patlatıcı tavla oyunlarına bu kadar meydan-ı serbesiyyet verilmese pek 

münasip olur bu gibi muzır oyunlarla iĢtigal edenlerin yüzde ellisi ortaya konulmuĢ olan 

beĢ on paket tütün, birkaç kap yemek, beĢ on kuruĢtan tut da beĢ on liraya kadar bir 

meblağ! Daha bilmem ne için çabalarlar. Daha kibarcaları da bilardo baĢında, ayaklar 

üzerinde ayaklarına sarı su ininceye kadar devirler yaparlar. Bu bilardoların çokçası 

arasında sıkıĢtırılmıĢ kumar bedeli olmazsa bile bilardo hadd-i zâtında kumardır.” 

Bkz. Nr. 1252, 9 TeĢrin-i Sâni 1900‟den aktaran, S. Nur Akkaya, 2018, s. 261 - 262.   
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ortaktır; bütçesine ortaktır; mekânına ortaktır; algısına ortaktır. Ancak bu ortaklık 

olumlu bir ortaklık değildir ya da daha da net bir ifadeyle eğlence lehine bir ortaklık 

değildir. Bütçesine ortaktır, vergi alabilmek için; mekânına ortaktır
270

, sınırlamak ve 

disipline edip düzenleyebilmek için; algısına ortaktır, tüm bu siyasal amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmek için.
271

 Tüm bunlar reddedilse dahi aynı amaç(lar) doğrultusunda 

egemenin devlet dairelerine asılan pitoresk resimlerinin eğlence mekanında da 

kendisine yer bulmaya baĢlaması ortaklıktaki reddedilmesi imkansız bir hakikattir. 

Oysaki siyasal iktidara karĢı konumlandığı kabul edilen bu türden edimlere siyasal 

iktidarın gösterdiği sert tepkilere karĢın
272

 yavaĢ yavaĢ ortak olmasına ve hatta bizatihi 

kendisinden eğlence umulmasına
273

 dair neredeyse derin bir sessizlik bakidir.       

                                                           
270

 Geç Osmanlı Dönemi‟nde bağlama dair ilginç örnekler bulunmaktadır. II. Abdülhamit Dönemi‟nde 

özellikle taĢrada siyasal iktidarın meĢruiyetini görünür kılıp pekiĢtirebilmek için kullandığı yeni 

araçlardan birisi de eğlence mekânları - eğlence alanları inĢasıdır. Bu doğrultuda 1901‟de Samsun‟da bir 

hipodrom inĢa edilmiĢtir. Bayrak ve tuğra gibi siyasal iktidarın simgeleriyle donatılmıĢ hipodrom salt at 

yarıĢları için değil, merkep koĢuları, gençler arasında düzenlenen yarıĢmalar gibi farklı eğlencelere de ev 

sahipliği yapmıĢtır. Hipodromun Samsun ve hinterlandı üzerine etkisi, Samsun‟da yayımlanan yerel bir 

gazetede Ģu ifadelerle aktarılmaktadır: 

“[…] ġehrihalin (içinde bulunulan ay) 13. Günü yapılması gereken at yarıĢı tehire 

uğramıĢtır. Bu yarıĢ münasebetiyle Samsun kasabası ahalisi Ģimdiye kadar böyle kalabalık 

görmemiĢti. Sokaklar izdihamdan geçilmiyor. Trabzon, Sivas Vilayetlerimizin her tarafında 

binlerce temaĢa kıran gelmektedir. Oteller kamilen dolduktan baĢka han odalarında dahi 

boĢ mahal yoktur. Yevmiyesi elli altmıĢ kuruĢ ücretle hususi haneler isticar olunmak da, 

esnafların gayret ve faaliyeti akıllara hayret getirmektedir. [… ] KoĢu mevki on günden beri 

bir panayır Ģeklini almıĢtır.” 

Bkz. Malumat‟tan aktaran B. Sarısakal, Samsun Eğlence Tarihi, Ġstanbul, 2007, s. 25 - 26. Açıklama 

orijinal metindedir. 
271

 Samsun‟daki örnekten devam etmek gerekirse, “öğretmenlerin denetimi altında trampetler çalarak 

koĢu yerine gelen Samsun Ermeni Mektebi öğrencilerinin koĢulara ara verildiği zaman müzik eĢliğinde 

yaptıkları jimnastik gösterileri halk tarafından ilgiyle” izlenmiĢtir. Bkz. B. Sarısakal, Samsun Eğlence 

Tarihi, Ġstanbul, 2007, s. 26. 
272

 Sacide Nur Akkaya‟nın çalıĢmasında aktardığı zengin veriler bağlama temas eden örnekler de 

barındırmaktadır. Batı tarzı - modern eğlence biçimlerinin yeniliklerinden olan kadın ve erkeğin aynı 

mekânda beraberce eğlenmesinin yarattığı sıkıntılar siyasal iktidarın eğlenceye bu kez de kolluk 

kuvvetleri olarak müdahale etmesiyle aĢılacaktır. Yine Selanik‟ten yazılmıĢ Grand Otel Gazinosu‟ndaki 

„coĢkunluğun‟ kolluk kuvvetleri tarafından „makul‟ hale getirilmesi talebine dair bir mektup bu duruma 

örnektir: 

“Grand otel müste‟ciri Mehmet Efendi yalnız otelin idâresini der-uhde ile tahtındaki 

gazinoyu müĢteriklerine terk eylediği günden beri otelde ne rütbe nezafet ve mükemmeliyet 

rû-nüma olmakta ise rezalet de aĢağıdaki gazinoda gittikçe azıyor. Ma‟hud çalgıcı kızlar 

yüzünden Ģimdiye kadar ne kadar vukûat-ı elime serzede zuhûr olduğu müste‟cirlerce asla 

nazar-ı dikkate alınmayarak Polis Müdüriyeti‟nce memnu olan „Angajman‟ usûlüne germi-i 

tâm veriliyor. Polis Müdürlüğü‟nün nazar-ı dikkatini celb ederiz.” 

Bkz. Nr. 1261, 18 TeĢrin- Sani, 1900‟den aktaran S. Nur Akkaya, 2018, s. 263. 
273

 Nitekim Geç Osmanlı Dönemi‟nde II. Abdülhamid Dönemi taĢrasındaki karnavalların “Pâyitaht‟a 

uzak olmayan bir Ģehirde [Ġzmir kastediliyor] böyle bir eğlencenin icra edilebilmesi, dönemin eğlence 

anlayıĢındaki „özgürlüğü‟ yansıtır niteliktedir” Ģeklindeki yorumlar, iktidarın eğlence dolayımıyla 
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Bu iliĢki, egemen kabulün sorgulanmasını gerektirmektedir. Kamusal eğlence 

biçimlerinden eğlencelere, bireysel edimlerden içgüdüsel reflekslere kadar eğlenceyi 

doğrudan kesen bir dizi „Ģey‟ ve siyasal iktidara yönelttiği yıkıcı tehditler temelli 

okunmaktadır; Ģüphesiz ki hem bu alandaki kadim literatür hem de bu literatürün 

yukarıda aktarılan sınırlı örnekleri bunu desteklemektedir. Dile getirilmeye çalıĢılan, bu 

„Ģey‟lerin salt yıkıcı mahiyetleri gözetilerek okunmasının bizatihi iktidar pratiği 

olduğudur. Yıkıcılığa dair ön kabul sonrası, hakikatteki yıkıcılık soğrulur; normal bir 

ĢeymiĢçesine kabul edilir. Ġhlaller ĢaĢırtıcı olabilir, ancak ihlaller zaten siyasal iktidarca, 

beklenendir.
274

  

Siyasal iktidar ne kadar modernleĢ(tiril)miĢ pratiklerle donatılmıĢsa donatılsın 

hala ve hala Platon‟un eğlenceye karĢı takındığı tavrın egemenliğinden bahsedilebilir. 

Platon‟un tüm çabası siyasal iktidar lehine, siyasal iktidara yönelebilecek kontrol dıĢı 

güdüleri kontrol altına alabilmektir. Bu noktada Marshall Sahlins ironik gibi gözüken 

ancak oldukça hayati olan bir soru sormaktadır: “Öyleyse bizlerin de mevcut 

sorunlarımız yüzünden Elvis‟i ve Beatles‟ı mı suçlamamamız gerekiyor?”
275

 

                                                                                                                                                                          
pekiĢtirilmesine örnek teĢkil ettiği kadar siyasal iktidardan da eğlence beklenildiğini örneklemektedir. S. 

Nur Akkaya, 2018, s. 267. Öyle ki bir baĢka taĢra mektubu, “Erzurum‟da „âdi bir gazino‟nun bile 

olmamasından” dert yanmaktadır. Ġlgili mektup için bkz. Nr. 810, 24 Ağustos 1899‟dan aktaran S. Nur 

Akkaya, 2018, s. 264. Ayrıca ilgili sayfada Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ġam gibi Cumhuriyet sınırları 

içinde kalmayan bölgelerinden benzer Ģikayetler - talepler içeren mektuplardan alıntılarda bulunmaktadır.  
274

 Geç Osmanlı Dönemi‟nden bu „beklentiye‟ iliĢkin ender ancak bir o kadar da önemli bir örnek 

aktarılabilir. Metin And‟ın aktardığına göre, “1859‟da eski GedikpaĢa Tiyatrosu‟nun yerinde, Tatlıkuyu 

yakınında kurulan tiyatro için Meclis-i Vâlâ-yi Ahkâm-ı Adliye [günümüzün Yargıtay‟ı ve DanıĢtay‟ı] 

beĢ bölümlük, 31 ve bir ek maddelik bir tüzük hazırlanmıĢtır.” Bkz. M. And, BaĢlangıcından 1983‟e 

Türk Tiyatro Tarihi, Ġstanbul, 2004, s. 70. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana aittir. Tüzüğün IV. 

Bölümü ile yirmi beĢten ve yirmi sekizinci maddeye kadar ki maddeleri, gösteriler esnasında, 

seyircilerin/yurttaĢların nasıl davranmaları gerekliğiyle ilgilidir. Tüzüğe göre, “seyirciler salona silah, 

değnek, Ģemsiye ile ve sarhoĢ olarak giremeyecekler, sigara içilmeye ayrılmıĢ yerlerin dıĢında sigara 

içmeyecekler, tiyatroya küçük çocuklar getirenler çocuklarının davranıĢlarından sorumlu tutulacaklar, 

ıslık çalmak, bağırıp gürültü etmek, düzen bağına ve görgüye aykırı davranıĢlarda bulunanlarla, oyunların 

gerektiği gibi oynanmasına engel olanlar tiyatrodan atılacaklar, yasaklara uyulmaması durumunda düzeni 

kolluk kuvvetleri sağlayacaktır. Perde aralarında ve tiyatronun çıkıĢında, localara giden yollarda, 

geçitlerde eğlenmek de yasaklar arasındadır.” Bkz. M. And, 2004, s. 70.    
275

 M. Sahlins, Batı‟nın Ġnsan Doğası Yanılsaması, Çev. Emine Ayhan ve Zeynep Demirsü, Ġstanbul, 

2012, s. 28. Marshal Sahlins‟in soruduğu sorunun Türkiye‟deki egemen iz düĢümü arabesk kültürün 

eğlenme biçimleri ve eğlenceleri olarak kabul edilen arabesk müzik (ve ondan türeyen arabeskçilerin 

oynadığı arabesk filmler) üzerine yürütülen tartıĢmalarda takip edilebilir. Halk müziği özelinde yürütülen 

tartıĢmalar için bkz. Ö. Balkılıç, Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim, Türkiye‟de Milli Kimlik 
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Tek bir cevabı olup olmamasından ya da cevapların çoğulluğundan azade 

gerçekten de cevaplaması zor bir sorudur. Bir yanıyla evet bir yanıyla hayır; evet, zira 

siyasal iktidar -hala- „gözetleyici, denetleyici ve cezalandırıcı‟, diğer yanıyla hayır -

hala- „gözetleyici, denetleyici ve cezalandırıcı‟ siyasal iktidarın her Ģeyden bir „sorun‟ 

türeteceği aĢikardır.  

Her Ģeye karĢın yirminci yüzyılın genel olarak ilk yarısında ritüeller, eğlencenin 

nasıl düzenlenmesi gerektiğinin genel çerçevesini çizen biçimsel örnekleridir. Gündelik 

hayat içinde ritüellerin düzenleniĢi ve bunun gereklilikleri, eğlencenin düzenlenmiĢine 

ve gerekliliklerine yol gösterici olmaktadır. Öyle ki ilgili dönemde bu tavır gündelik 

hayatı parçalamaktan öte bilinçli bir Ģekilde içe kapatmakta ve içsel ve(ya) dıĢsal bir 

müdahaleye imkân tanımaz bir görünüm çizmektedir. 
276

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
ĠnĢaasında Halk Müziği, Ġstanbul, 2015. Arabesk müzik ve bağlama iliĢkin tartıĢmalar için bkz. M. 

Stokes, 2012; M. Özbek, 2013; M. Özbek, “Arabesk Kültür: Bir ModernleĢme ve Popüler Kimlik 

Örneği”, 1988. 
276

 Henri Lefebvre detaylarına inmemekle beraber iliĢkinin bu yönüne dikkat çeken dikkat çeken ilk 

isimlerden birisidir: 

“Bu aynı tarihte [1940‟lı yıllar kastedilmektedir] bir yanda dini, sivil, yerel Ģölen ve oyun; 

diğer yanda Ģölen olmayan, ciddi olan, gündelik arasındaki iliĢkiler yeniden güç kazanıyor 

gibiydi. Ayrılık olmaksızın bir ayrım vardı; gündelik hayattan ayırt edilmiĢ olsa da, Ģölen -

hazırlığı, gerçekleĢmesi, bıraktığı ize ve anılar- asla uzak değildi; doğaüstü ya da olağandıĢı 

olağandan uzak değildi. ġölen vakti, gündelik zamanı parçalamak yerine onu katmerler.” 

Bkz. H. Lefebvre, 2015, s. 20.     



118 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠ‟NDE EĞLENCENĠN „ĠMHASI‟ 

Milli Mücadele‟nin askeri zaferle sonuçlanmasının hemen ardından Ġzmir‟de 

bulunan Mustafa Kemal Atatürk‟ün “asıl mücadele Ģimdi baĢlıyor”
277

 ifadesiyle yeni bir 

„Ġstiklâl SavaĢı‟
278

 için ilan ettiği seferberlik, mücadelenin bu kez siyasal, ekonomik ve 

kültürel alanlarda verileceğinin iĢaret fiĢeğidir. Niyazi Berkes‟in “çağdaĢ uygarlığa 

katılma savaĢı”
279

 ilanı olarak okuduğu bu tavrın mahiyetini Peyami Safa Ģu ifadelerle 

özetlemektedir:  

“Böyle bir milletin siyasî istiklâlini Avrupa devletlerine kabul ettirdikten sonra içeride 

yapılacak tek ve büyük bir iĢ vardı: Garp metodunu, Yeniçağ Avrupası‟nın tekniğini, 

yıkılmıĢ bir imparatorluğun, zarurî kıldığı endiĢelerden hiç biriyle sakatlanmadan, Ģeriat ve 

saltanat korkusundan temizlenmiĢ bir bütünlükle, yekpare ve tastamam bir inkılâb hareketi 

halinde memlekete sokmak. Artık Tanzimat‟ın yarı Ģer‟î, yarı nizamî mahkemesinden eser 

kalmayacaktı; artık Türk maarifi yarı mekteb, yarı medrese içinde bilgi dağıtmayacaktı; 

artık Enveriye, Ģu bu gibi yarı Ģapka, yarı külâh acayip serpuĢlar aranmayacaktı; artık yarı 

alaturka, yarı alafranga musiki olmayacak ve Türk kadını yarı tavuk, yarı insan halinden 

çıkacaktı. Atatürk‟ten evvel, Tanzimat ve MeĢruiyet gibi bütün inkılâb hareketleri, yarı 

adamların yarım adımlarıydı.”
280

     

Peyami Safa‟nın Osmanlı - Türk ModernleĢmesi‟ne iliĢkin toparlayıcı yorumu, 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde izlenen modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasaların 

hangi saikler altında Ģekillendiğini de gözler önüne sermektedir. Kazanılan askeri 

zaferler yeni dönemde gerçekleĢtirileceği „müjdelenen‟ mücadelenin dayanak noktaları; 

mücadelenin haklılığının baĢlı baĢına ispatı ve mücadelenin zaferle sonuçlanacağının 

garantisi olarak görülmektedir. Milli Mücadele‟nin dayanak noktası alındığı yeni bir 

„Ġstiklal SavaĢı‟nda‟ her Ģey ve herkes Cumhuriyet‟le birlikte değiĢip dönüĢmek ve 

yenilenmek zorundadır.  
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 Mustafa Kemal Atatürk‟ün ilgili ifadesinin vurgulanarak aktarıldığı bir baĢka örnek için bkz. Ġ. Ġnönü, 

Hatıralar, (Haz. S. Selek), Ġstanbul, 2014, s. 287. 
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 Ġstiklal SavaĢı‟nın bu bağlamda kullanılıĢının, Milli Mücadele‟nin askeri zaferle sonuçlanmasının 

heyecanıyla dile getirilmiĢ anlık bir ifadeden fazlasına denk düĢtüğü görülmektedir. Nitekim Recep Peker 

1930‟lu yıllarda Ankara ve Ġstanbul Üniversitelerinde verdiği derslerde ifadeyi, aynı anlama gelecek 

Ģekilde, “Kültürde Ġstiklâl” olarak kullanmaktadır. Bkz. R. Peker, Ġnkılâp Dersleri, Ġstanbul, 1984, s. 

100. 
279

 N. Berkes, Türkiye‟de ÇağdaĢlaĢma, Ġstanbul, 2004, s. 524.  
280

 P. Safa, Türk Ġnkılâbına BakıĢlar, Ankara, 1981, s. 84 - 85.  
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ĠĢaret edilen zorunluluk o kadar baĢat önemdedir ki Cumhuriyet‟in modernleĢme 

ve medenileĢme güdüleri dâhilinde değiĢim, dönüĢüm ve yenilenme (bunların türev 

söylemleri) dahi kavramsal olarak değiĢip dönüĢmek ve yenilenmek zorunda kalacaktır. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk yıllarında bu duruma en tipik örnek Cumhuriyet‟in 

„düĢün babası‟ Ziya Gökalp‟in yeni hayatı kavrayıĢının Cumhuriyet tarafından okunuĢu 

gösterilebilir. Ziya Gökalp‟in “biz eski hayatı ve eski kıymetleri bilmiyoruz. Yeni bir 

hayat ve eski kıymetler istiyoruz. Demek ki henüz tanıyamadığımız birçok kıymetler 

var. Yeni bir hayat ki biz onu yaĢamak değil, tasavvur bile etmemiĢiz”
281

 ifadesinde dile 

getirdiği üzere, geçmiĢin bilinememesinin ve üstüne üstlük geleceğin tasavvur 

edilememesinin yarattığı ve yaratacağı „tarihsizlik‟ daha ilk andan itibaren Cumhuriyet 

tarafından, en azından söylem düzeyinde, yok sayılacaktır. Cumhuriyet geleceği, 

gelecek ne olursa olsun, tasavvur edebilmiĢtir. Üstüne üstlük Cumhuriyet salt bununla 

da yetinmemektedir. Tasavvur edilen geleceğe ulaĢıp bunu devindirebilmek için geçmiĢ 

her daim diri tutulmalı ve „an‟da olmalıdır nitekim Cumhuriyet bu sayede geçmiĢi de 

bilebildiğini ilan etmektedir.  

Cumhuriyet‟in yeni ile kurduğu iliĢki, gelecek için geçmiĢin her daim gündemde 

olması gerekliliğiyle bir arada düĢünüldüğünde Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

eğlencenin imhasına yönelik atılan her adımın ve uygulamaya koyulan her türlü 

siyasanın aynı zamanda bir inĢa giriĢimi olduğu kabul edilmelidir. Ancak 

Cumhuriyet‟in bu amaç uğruna gelecek için geçmiĢle ve gelecek için anla mücadelesi, 

gel gitlerle dolu, çeliĢkileriyle ilerleyen diyalektik bir süreçtir. Bu bağlamda da 

eğlencenin imhası ile inĢası arasındaki salınımda gidip gelecek siyasalar ve bu siyasaları 
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 Z. Gökalp, “Yeni Hayat ve Yeni Kıymetler”, Genç Kalemler, S. 2 - 8, 10 Ağustos / 23 Ağustos, 1327 

/ 1911, s. 237. 
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türeten ama aynı zamanda da bu siyasalardan türeyen ikilikler, Zygmunt Bauman‟ın 

ifadesiyle “iktidarın uygulamalarından biridir; […] onun tebdili kıyafetidir.”
282

    

Bu bağlamda Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde kurucu kadroların ve siyasal 

elitlerin var olan eğlenme biçimlerinin ve bu biçimlerin Ģekillendirdiği eğlence 

kültürünün değiĢtirilip dönüĢtürülmesiyle, ya da daha net ama bir o kadar da radikal bir 

ifadeyle „imhasıyla‟, amaçladığı yeni devletin, yeni toplumun ve yeni yurttaĢın eskiyi -

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu- hatırlatacak ya da anımsatacak imgelerden, imajlardan ve 

performanslardan olabildiğince uzak tutulmasıdır. Bunun için izlenen yol, önceki 

sayfalarda da aktarıldığı üzere, devlet(ler)in ve siyasal iktidar(lar)ın seleflerini eğlence 

düĢkünlüğüyle suçlamasına koĢut eğlence biçimlerine, eğlence hayatına ve bunlarla 

Ģekillenen ve bunları Ģekillendiren eğlence kültürüne temas eden her türlü bileĢenin 

olumsuzlanmasından geçmektedir. Olumsuzlama aynı zamanda imparatorluk 

geçmiĢinin olumsuzlanıp Cumhuriyet‟in biricikliğini ön plana çıkardığından 

Cumhuriyet‟in siyasal meĢruiyetini pekiĢtirmeye ve modernleĢtirici ve medenileĢtirici 

siyasalara meĢru bir zemin sağlamaya da hizmet etmektedir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceyi olumsuzlayan söylemler 

olumsuzlamanın her Ģeyden önce bir zihniyet ve yaĢayıĢ tarzı olumsuzlaması olduğunu 

göstermektedir. Her Ģeye öncül olan bu tavırda eğlenceyi olumsuzlayan söylemler 

Osmanlı padiĢahlarından Osmanlı saraylarına ve padiĢahların temsil ettiği ve aynı 

zamanda onları temsil eden Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun toplumsal yapısından gündelik 

hayat pratiklerine kadar neredeyse her türlü uzamı kat etmektedir. Söylemlerde sıklıkla 

ifade edildiği Ģekliyle, “padiĢah zevk ve saltanatına düĢkün, her aĢağılığı yapabilecek 

iğrenç bir Ģahsiyettir”
283

 ve onun “yalnız eğlenceleri için kullandığı o dıĢı parlak, içi kof 
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 Z. Bauman, 2003, s. 26. 
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 “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti‟nin Selanik ġubesi‟nin Kurulması”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1903- 

1915), C. 1, Ġstanbul, 1998, s. 32. 1906 yılında dile getirilen bu ifadenin Mustafa Kemal Atatürk‟e ait 

olması ilgili algının en azından 1900‟lü yıllarda dahi dolaĢımda olduğunun göstergelerinden birisidir. 
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saraylar” 
284

 debdebe yuvalarıdır. Bunlar yetmezmiĢ gibi üstüne üstülük gerçekleĢtirilen 

ıslahatlarla umut bağlanan yeni yapılar ve sınıflar dahi bu iğrençlikten nasiplenmek için 

can atmaktadır. Yusuf Akçura‟ya göre Geç Osmanlı Dönemi‟nde bunlar “kâr ve zevkten 

gayri esas ve gaye gözetmemeye temayül”
285

 etmeyenlerden öte bir Ģey değillerdir.   

Bu türden söylemlerin nihai noktası ise elden kayıp giden bir devlete, bunu 

durdurmaktan aciz siyasal iktidarlara, toplumsal hayata yabancılaĢarak toplumsal 

yaĢamdan dıĢlanmıĢ, ne yapacağını ve nerede konumlanacağını bil(e)meyen Türklerin 

ve Müslümanların oluĢturduğu çokluğa yapılan vurgularla bezeli bir tür girift meta-

anlatıdır. Sahip olduklarını yitirip herkese ve her Ģeye yabancılaĢtığı iddia edilen 

Türklere ve Müslümanlara dair söylemlerde ve anlatılarda görülen kesif mazlumluk ve 

gariplik imaları, imparatorluğun içine düĢtüğü toptan bir fakr u zaruret sonucuna iĢaret 

etmekten öte öncelikli olarak her alanda gözlenen ve deneyimlenen çok biçimliliği ve 

çok sesliliği hedefe oturtmaktadır. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde de fasılalarla hatırlatılan klasikleĢmiĢ bir örnek, 

kendiliğinden ortaya çıkan ve beklenilmeyen bir ĢeymiĢçesine resmedilen Meclis-i 

Mebusan‟ın çok renkli ve çok sesli tablosudur.
286

 Meclis-i Mebusan‟a dair söylemlerde 

dile getirilen iddianın izdüĢümleri gündelik hayata dair söylemlerde de takip edilebilir. 
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 Ġ. Neci, “Ġkinci Dil Kurultayına Doğru”, Ülkü, S. 18, C. 3, Ağustos, Ankara, 1934, s. 409. 
285

 Y. Akçura, “Ġktisadi Siyaset Hakkında”, Türk Yurdu, C. 12, Ġstanbul, 1917, s. 181. 
286

 Meclis-i Mebusan‟daki görünümü Hasan Ali Yücel Ģu Ģekilde aktarmaktadır: 

“Vakıa bu mebuslar Osmanlı Mebusan Meclisi‟ne gelmiĢlerdi, ama hakikatte bir Osmanlı 

milleti yoktu. Bu meclise Manastır‟dan Pançedorof, Serez‟den Hiristo Dalçefi mebus 

seçilerek gönderilmiĢlerdi. Fakat bu adamların Hakkari‟den gelen mebus Taha, Medine‟den 

gelen Esseyyid Abdülkadir HaĢim, Lazkıyye‟den mebus çıkarılan Dürzi beylerinden Mir 

Muhammet Arslan ile hiçbir münasebeti olmayacaktı. Çünkü bunların dilleri baĢka, 

emelleri baĢka idi.” 

Bkz. M. Ali Ayni‟den aktaran H. Âli Yücel, Ġyi VatandaĢ Ġyi Ġnsan, Ġstanbul, 2013, s. 193. Hasan Âli 

Yücel‟in detaylıca örneklendirdiği bu duruma Recep Peker‟de Ġnkılâp Dersleri‟nde ima yollu 

değinmektedir. Cumhuriyet‟in herkesi kapsayan, herkese seslenen ve herkesi birbirine karĢı „denkleĢtiren‟ 

ortak değerler yaratma zorunluluğuna -“ĢuurlaĢtırma”/ bilinçlendirme zorunluluğuna- dikkat çeken Recep 

Peker, II. MeĢrutiyet‟in yarattığı özgürlük ortamına “güvenerek bir Rum mebus, Mebusan Meclisi 

kürsüsünden „benim dıĢım ne kadar Osmanlı ise, içim o kadar Yunanlıdır‟ diyor ve Osmanlı meclisi buna 

karĢı hürriyet namına susuyor” diye tepki göstermektedir. Bkz. R. Peker, 1984, s. 33. Vurgu orijinal 

metindedir. 
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Musahipzâde Celâl‟in Geç Osmanlı Dönemi‟nin Ġstanbul Kâğıthane mesire yerindeki 

eğlenenleri tasviri bunun bir göstergesidir:  

“[…] Sünnet köprüsünden, samur kalpaklı siyah çuha Ģalvar ve saltalı, siyah çizmeli bir 

ihtiyar Ermeni, Ģeker renk sakangor yaĢmaklı, kısa yakalı, siyah dibâ ferâceli iki Ermeni 

kadını ile geçiyordu. […]  Siyah keçe külâhına yazma yemeni dolamıĢ, üçetek entâri 

üzerine kısa salta giymiĢ Rum delikanlıları, tesadüf ettikleri iĢtiyaka karĢı beyaz 

baĢörtülerinin ucunu Ģuhane bir vaziyetle yüzlerine örtmüĢ, üç etekli, sırma iĢlemeli 

entarili, Ģalvarlı Rum kadınları, erkekleriyle dolaĢıyorlardı […] KarĢıda Arnavut Ģerbetçi, 

uzun saplı topuzlu ĢiĢelere kırmızı Ģerbet doldurmuĢ, etrafını saran inci takkeli, altın baĢlıklı 

erkek, kız çocuklarına birer pula satıyor […] Ģerbetçi Arnavut: „Çalabari çalabari‟ diye 

haykırıyordu. Arabaların arasından geniĢ kolu, beyaz gömlekli ve siyah yelekli aba poturlu 

ihtiyar bir Bulgar, siyah kalpağını yere vurarak tulum çalıp oynuyor ve sonra halktan parsa 

topluyordu.”
287

 

Musahipzâde Celâl‟in Kâğıthanesi herkesin arzı endam ettiği bir mahĢer yeridir 

ancak bu mahĢerde adı geçmeyen, aslında adının çokça geçmesini isteyen Türk‟tür ve 

Müslüman‟dır. Gerçi Musahipzâde Celâl‟e de haksızlık etmemek gerekmekte. Gerçekte 

Kâğıthane‟de Türk vardır, en azından anılır; “Kasan üzengili Türk eğerleri vurulmuĢ 

cins atlar üzerinde”
288

 yağız gençleri oradan oraya koĢturanlar olarak.  

Gündelik siyasetten gündelik hayata doğru açılıp eğlence hayatında yoğunlaĢan 

anlatıları saran endiĢe, toplumsal hayata yabancılaĢmayı ve devletin elden kayıp 

gitmesini tam olarak anlamlandıramayan Türklerin ve Müslümanların anlam 

dünyalarını Ģekillendiren kavram setlerinin yavaĢ yavaĢ anlamlarını yitirmeye baĢlaması 

-bir nevi ritüel ve rutin krizi- ve bununla doğrudan bağlantılı olarak da siyasal iktidarın 

meĢruiyet krizinin varlığı kaynaklıdır.  

Özellikle „dil‟, hem siyasetin görünen yüzü Meclis-i Mebusan‟ı hem de gündelik 

hayatı ortak kesen bir „tuhaflık‟ olarak görülmektedir. Ancak dil salt konuĢma aracı 

değil de var olan imgelerin, imajların ve sembollerin yansıttığı anlamları içeren ve 

aktaran toplumsal bir araç olarak okunduğunda, Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve 
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 M. Celâl, Eski Ġstanbul YaĢayıĢı, Ġstanbul, 1992, s. 155 - 157. 
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 M. Celâl, 1992, s. 153. 
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siyasal elitlerinin çıkartacağı ilk ders toplumsal uzamdaki ve gündelik hayattaki „dilin‟ 

sahip olduğu çok çeĢitliliğin
289

 ve görünürlüğün homojenleĢtirilmesinin elzemliliğidir.  

Bu doğrultuda da Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde maziye ait eğlencelerin sürekli 

anımsatılarak olumsuzlanması, siyasal iktidarın eğlenceye ve eğlence hayatına 

müdahalesinin meĢru gerekçelerini sunmaktadır. Eğlencenin olumsuzlanması ile 

geçmiĢin olumsuzlanmasının birleĢimi ise sistematik bir kötülemeye doğru 

evrilmektedir. Özellikle Geç Osmanlı Dönemi eğlence hayatına yoğunlaĢan yazılar 

genel geçer bilgiler aktarmaktan öte detayları ön plana çıkartarak bu durumu 

desteklemektedir. “Bugün Galata‟nın dar ve pis sokaklarının, dumanlı ve izbe 

meyhanelerinin nasıl bir Ģöhreti varsa, bundan 400 sene evvel de, Galata uygunsuz 

kadınların oturduğu bir yer”
290

dir; Ġstanbul‟da, “furunlardaki ve bostanlardaki keferenin 

fısku fücurundan ahali elâman deyüp gürültülerinden ezan sesi iĢidilmez”
291

 olmuĢtur; 

“adamı omuza verip”
292

 meçhule götürmek içinse Kâğıthane mesiresinin mahĢer 

kalabalığından daha iyi bir ortam bulunmadığı dile getirilmektedir. 

Siyasal iktidarı eğlenceye ve eğlence hayatına müdahale etmek için inat ve 

ısrarla kıĢkırtıp onu göreve çağırmanın arka planında Türklerin ve Müslümanların 

mazlumluğunun ve garipliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik „iyi niyetli‟ çağrıların 

yattığı görülmektedir. Geç Osmanlı Dönemi‟nde nispeten cılız haldeki talepler, özellikle 

Birinci Dünya SavaĢı‟yla birlikte yüksek sesle dile getirilecek, Cumhuriyet‟e 

gelindiğinde ise zirve yapacaktır. Cumhuriyet, artık Galata‟nın pis sokaklarıyla, 

mezarlıklarda ne döndüğü belirsiz âlemlerle ve „omuzlanıp‟ meçhule yelken açanların 

gözü yaĢlı akrabalarıyla muhatap olmamak için askeri alanda kazandığı zaferi kültürel 

alanda ve gündelik hayatta pekiĢtirme zorunluluğunu hissetmektedir. 
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 Örnekler için bkz. M. Celâl, 1992, s. 151 - 173. 
290

 S. ReĢat Sülün, “400 Yıl Önce Ġstanbul Nasıl Eğleniyor ve Nasıl NeĢeleniyordu?”, Büyük Gazete, N. 

9, Ġstanbul, 1934, s. 12. 
291

 S. ReĢat Sülün, 1934, s. 13. 
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Ġlk bakıĢta oldukça masum ve iyi niyetli gözüken bu türden talepler 

çözümlendiğinde alttan alta Türklerin ve Müslümanların duydukları bir hasretin ve bu 

hasretle sıkı sıkıya bağlı bir hasedin varlığı görülmektedir. Eğlence hayatına -

Müslümanl(ığı/arı) da soğuracak biçimde- Türklerin hâkim olma hasretini yansıtan, 

hasretin bitmesi için ise eğlence hayatının TürkleĢtirilmesi baskısı, Türk olmayanlara 

yönelik genel bir hasetle
293

 iç içedir.
294

 Bu durum Falih Rıfkı Atay tarafından Ģu 

sözlerle dile getirilmektedir:  

“Ġstanbul‟da hayat denilebilecek ne varsa Hristiyanlarda ve yabancılardadır. 

Kapitülâsyonlar, yabancılar tarafından baskılar ve gündelik müdahaleler Türk ve Müslüman 

halkın az çok aydıncalarını iyileĢmez bir aĢağılık duygusu altında ezmektedir.”
295

 

Tarihçiliğine dair Ģerhler baki kalmak kaydıyla ReĢat Ekrem Koçu‟nun tanık 

olduğunu iddia ettiği Eftalipos Gazinosu‟nun TürkleĢtirilmesi bu hasret ve haset 

karıĢımının pratiğe döküldüğü Türklük sembolleriyle bezeli bir karnavaldır. Mütareke 

Dönemi ve ĠĢgal Yılları‟nda meyhaneye Türk müĢteri kabul etmeye
296

 pek yanaĢmayan 
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 Öyle ki dönemin siyasal çalkantıları bir tarafa Mustafa Kemal Atatürk, 14 Haziran 1335 (14 Haziran 

1919) tarihinde PadiĢah Vahdettin‟e çektiği bir telgrafta Ģunları yazmaktadır: 

“[…] Bu temiz Anadolu halkı bugünkü hassas devirde bile Ġstanbul‟daki fikri ayrılık ve 

düĢmanlıklardan, fitneci ihtiraslardan çok azap duymaktadır. Hakikaten Ġstanbul muhitinin 

çürümüĢ ahlakı ve bundan faydalanmayı bilen yabancılar, devlet ve milletin imhası ve 

devlete, millete ve padiĢaha sadakat ve fedakârlıkla hizmet kabiliyetinde olanların ortadan 

kaldırılması için çok ileri gitme cüretini gösteriyorlar.” 
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Mütareke‟den Meclis‟in Açılmasına Kadar Geçen Zaman Zarfında Cereyan Eden Siyasi Olaylar 

Hakkında - (24 Nisan 1920)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1920), C. 8, Ġstanbul, 2002, s. 35. 
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 Zamansal bir sıçrama yaparak 1940‟lı yıllarda uygulanan Varlık Vergisi‟nin pek görülmeyen 

güdülerinden bir tanesinin de eğlence hayatında gayr-i Türk ve gayr-i Müslim „ruhun‟ egemenliğinin 

tekrardan kırılması olduğu belirtilmelidir. Varlık Vergisi‟nin bu boyutuna dikkat çeken Ayhan Aktar 

Ģunları yazmaktadır:  
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Rum iĢletmeciler, iĢgal kuvvetlerinin Ġstanbul‟u terk edecekleri gün meyhanenin 

giriĢine büyükçe bir Türk bayrağı çekerek, meyhanenin Türk müĢterilere de açık 

olduğunu ilan etmiĢlerdir. ĠĢletmecilerin yaĢadığı bu ikircikli tutum ReĢad Ekrem 

Koçu‟nun aktarımıyla Ģu Ģekilde çözülmüĢtür: 

“Vakit ikindi ile akĢam arası, caddenin en kalabalık zamanı. Milli Mücadele 

kahramanlarından meĢhur Ġpsiz Receb Reis‟in Ġstanbul‟daki adamı olarak bilinen Temel 

Reis yanında iri yarı mavnacıyla Eftalipos‟un kapısına geldi; mavnacılardan birinin elinde 

bir Yunan bayrağı vardı. Hiç konuĢmadılar. Temel Reis, Eftalipos‟un kapısına asılmıĢ Türk 

bayrağını indirdi, katladı öptü, yanındaki adamlardan birine, sonra öbüründen aldığı Yunan 

bayrağını gazinonun kapısına çekti […] Tanganikalı zenci ateĢçinin zenanesi patronzade ile 

öbür oğlanlar dıĢarı çıkıp da kapıda Yunan bayrağını görünce önce bakıĢtılar, sonra telaĢla 

bir koĢuda içeri daldılar […] ve Eftalipos o gün böylece kapandı, bir daha açılmadı.”
297

        

Eftalipos Gazinosu‟nun akıbeti kangren olmuĢ bir uzvun kesilip atılması gibi 

radikal bir yolla çözüme kavuĢturulmuĢtur ancak bu radikal tavır bulunan çözümlerin ne 

kadar sorunlu olduğunu da göstermektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin 

imhasının, baĢlangıç itibariyle bir zihniyet -algılayıĢ / kavrayıĢ- imhası ve buna koĢut 

inĢası olduğu belirtilmiĢti. Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin 

zorlandığı nokta Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu anımsatan egemen imgelerle, sembollerle 

ve performanslarla kavga etmek değildir. Eftalipos Gazionsu örneği bunun 

gerçekleĢtirilmesinin hiç de zor olmadığını gözler önüne sermektedir. Cumhuriyet‟in 

gerçekte zorlandığı, kavga edilenler yerine ikame edilecek -inĢa edilecek-, imgeler, 

semboller ve performanslar yaratılmasıdır.  

Ġster Eric Hobsbawn‟ın kuramsallaĢtırmasıyla “icat edilmiĢ gelenek” veya 

“geleneğin icadı”, ister Benedict Anderson‟un kuramsallaĢtırmasıyla “hayali cemaat” 

                                                                                                                                                                          
doldurmuĢtur her yeri / Ġngiliz‟le Fransız‟ın çavuĢları neferi // Kimi Ġstanbul‟un Rum‟u, kimi 

Yunanistanlı / Ondan fazla uĢağı var Ģıkırdım delikanlı // Palikarya kırmaları, kaldırım kopilleri / 
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hürmet ile, karĢılamaz hiç biri // Önce alay, istiskalle Ģöyle bir süzer onu / O kâselis küstah rezil çırak 

oğlan, garsonu // Ġngiliz‟le Fransız‟ın hele bahriyelisi / Gayet ile muglim olup Rum kopili delisi // 

ġıkırdımlar dünden hazır, sırnaĢtıkça sırnaĢır / Çarebrusu, tüysüzü de kucaklarda dolaĢır // Ben Ģöyle bir 

çıtlatayım sen ayıkla pirinci / Gazinoya pek yakındır „Yamalı‟, „Kapıiçi‟ // Çırak oğlan garson değil, 

Eftalipos‟un kendi / Mahdum-i güzini de bir Ģıkırdım kalopedi // Hem o mahdum-i güzinin dildadesi 

ateĢçi / Bir cehennem zebanisi Tanganikalı zenci // Eftalipos Gazinosu Galata‟da meĢhurdur / ġöhretinin 

esbabı da efendim budur…” Bkz. R. Ekrem Koçu, Eski Ġstanbul‟da Meyhane ve Meyhane Köçekleri, 

Ġstanbul, 2015, s. 102 - 103. Vurgular orijinal metindedir. 
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olarak tanımlansın, yaratılmaya çalıĢılan ulusal kimlik ve onu tamamlayan ritüeller (tüm 

ritleriyle), mitler (veya mitik söylemler) ve her türden „resmi‟ performans siyasal 

iktidarın siyasal meĢruluğunu sağlayıp meĢruluğu sürekli kılmak için hizmete 

koĢulmaktadır.  

Bu noktada bir baĢka hayati sorun Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal 

elitlerinin elini bağlar niteliktedir. Berna Moran‟ın ifadesiyle, “19. yüzyıl boyunca 

„büyük kültür‟, „küçük kültür‟ arasındaki mesafe açılırken, „büyük kültür‟ün kendisi bir 

kültür çıkmazı içine düĢmüĢ ve meydana gelen değer kargaĢası toplumuzun belirgin 

özelliği halini almıĢtı. Aydın sınıfın kendi bu değerler arasında bir denge bulmada 

bocalar hale gelmiĢti.”
298

 Geç Osmanlı Dönemi‟nde siyasal ve toplumsal uzamda karĢı 

karĢıya kalınan anlam yitimine bir cevap arayan Berna Moran‟ın savları, salt Geç 

Osmanlı Dönemi‟yle sınırlı kalındığı ölçüde Ģüphesiz ki anlamlıdır oysaki Türkiye‟de, 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk yıllarından itibaren tam anlamıyla görünür olan 

büyük kültürün yetersizliğine ve iflasına koĢut, büyük kültür yerine ikame edilecek 

küçük kültürün/kültürlerin dahi tüm bileĢenleriyle açıktan iflasıdır.  

Bu bağlamda Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde her Ģeyin onunla ve onun için 

yapılacağı iddiasında olunan bu nedenle de eğlence hayatındaki hasedinin serbest 

bırakılıp hasretinin giderilmesini bir hak olarak gören „„Türk‟ (Türk ve Müslüman 

değerlerle örülü) imgesi‟ Geç Osmanlı Dönemi‟nin son yıllarından Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nin ilk yıllarına miras kalan ontolojik bir sorunla sıkı sıkıya bağlıdır: 

“ġimdi [Cumhuriyet Dönemi‟ni kastederek] milliyetçiler tarafından yüceltilen Türk 

sözcüğünün, 1900‟de bile hâlâ aĢağılayıcı bir yananlam yüklü olduğunu da unutmamak 

gerek (Ġstanbul ağzında bu terim, kaba saba köylü anlamına geliyordu).”
299
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Türk imgesinin çağrıĢtırdığı olumsuz anlamların kaynakları ise sorunu çok daha 

girift hale getirmektedir. Taner Timur‟un belirttiği üzere “seyyahlar ve filozoflar”
300

 

Avrupa‟daki Türk imgesinin yaratıcılarıdır. Ancak imge salt Batılı düĢünürlerin 

yaratımı değildir. Türk imgesini Türkiye‟de de yaratanlar vardır ki bunlar bizatihi 

Osmanlı kaynaklarıdır.
301

 Yine Taner Timur‟un belirttiği üzere, “[…] vakayinameler 

Türkleri aĢağılayıcı sıfatlarla doludur ve „kaba Türk‟, „cahil Türk‟, „idraksiz Türk‟, 

„eĢek Türk‟ vb. gibi nitelemeler Osmanlı kroniklerinde bol bol rastlanan ifadelerdir.”
302

  

Falih Rıfkı Atay‟a göre Türklükten kaçan insanlar
303

 veya „Türk‟e düĢmanlar‟ 

tarafından kurgulanan bu tür nitelemelerin iĢaret ettiği, Türk‟ün medenileĢemeyeceği ve 

modernleĢemeyeceği, medenileĢemediği ve modernleĢemediği için de kurduğu siyasal 

yapı(lar)dan toplumsal iliĢkilerine, eğlence biçimlerinden bu biçimlerin Ģekillendireceği 

eğlence kültürüne kadar her alanda geri kaldığı ve ne olursa olsun kalacağına yönelik 

görece egemen „imandır.‟ Nitekim Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal 

elitlerinin özellikle Milli Mücadele Yılları‟ndaki söylemlerinde üstüne basa basa 

vurgulamaya çalıĢtıkları öncelikli amaç bizatihi bu imgeyi ve bu imgeden türeyen algıyı 

yıkmaktır. Mustafa Kemal Atatürk 24 Aralık 1919‟da KırĢehir Gençler Derneği‟nde 

yaptığı bir konuĢmada Milli Mücadele ruhunun ülkeyi salt düĢman iĢgalinden 

kurtarmakla değil ama daha ulvi amaçlarla donatıldığını gözler önüne sermektedir. Milli 

Mücadele‟ye hâkim ruh tüm dünyaya ispat etmiĢtir ki Türkler, ”miskin bir millet 
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değildir, altı yüz sene ve daha evvelden beri hâkimiyetini ispat etmiĢ, efendilik yapmıĢ 

bir millet[tir], onların tasavvur ettiği gibi esir bir millet”
304

 değildir.  

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin, eğlence hayatına Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk yıllarında en azından gözle görülür müdahalelerden 

çekinmelerine neden olan gerilim netleĢmektedir: Bir tarafta Milli Mücadele‟nin 

muazzam baĢarısı ve bu baĢarıyı sağlayanların muazzam varlıkları vardır. Diğer tarafta 

ise Milli Mücadele‟nin baĢarısının ve bunu gerçekleĢtirenlerin varlıklarının 

muazzamlığı ne olursa olsun Türk‟ün bir türlü medenileĢemeyeceğine ve 

modernleĢemeyeceğine yönelik „kadim‟ ön kabuller bulunmaktadır. 

Cumhuriyet‟in bu gerilimin aĢımı için bulduğu çözüm yolu ön kabulleri 

baĢlangıç itibariyle reddetmemekten geçmektedir. Türk, sayılan tüm olumsuz özellikleri 

barındırır bünyesinde ancak bu durum onun „özünde‟ ilgili olumsuzlukları barındırdığı 

anlamına da gelmemektedir. Türk, nasıl ki mazlumsa, mazlum olduğu kadar da 

masumdur ve gerçekte bir tür „kurban‟dır; Osmanlı padiĢahlarının kurbanıdır, Osmanlı 

sarayının kurbanıdır ve padiĢahlar ve sarayla iĢbirliği yapanların iĢbirlikçilerin 

kurbanıdır. Ġzlenen bu yol Cumhuriyet‟in geçmiĢi „zevk-ü sefa‟ ve „sefahat 

düĢkünlükleri‟ üzerinden olumsuzlamasına koĢut „yeni Türk‟ü cisimleĢtirmeye de 

hizmet edecektir. Bu uğurda mücadele Türk‟ü kötüleyen söylemlerin Ģekillendirildiği 

asıl alan, edebi yazımda baĢlatılacaktır.           

 

1) ÇarpıĢan Söylemler ve Ġmgeler Alanı Olarak Edebiyat 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence kavrayıĢını Ģekillendiren ve bunları 

toplumun bütünü kapsayacak Ģekilde genelleĢtiren bilgilerin büyük çoğunluğu kurgusal 
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edebi eserler olan romanlardan türetilmektedir. Önceki sayfalarda aktarıldığı üzere 

eğlenceyi merkeze alan sınırlı çalıĢmalar haricinde bugün dahi ilgili dönemde eğlence 

ve ilgili dönemin eğlence hayatı üzerine bilgilerin asıl kaynağını oluĢturan romanların 

bağlam dahilindeki ayırıcı yönü, yazarlarının Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve 

siyasal elitlerinin bileĢenleri olan ve dönemin düĢün hayatına doğrudan müdahale eden 

münevverler - aydınlar olmaları kaynaklıdır. Bu isimler BatılılaĢma sürecinde yaĢanan 

toplumsal, siyasal ve ekonomik değiĢim ve dönüĢümlerin gözlemleyicileri ama daha da 

önemlisi bizatihi devindiricileridirler.
305

 Olay örgüleri dönem içi sorunlara olabildiğince 

temas etmeyi ve sorunları olabildiğince aktarmayı amaçlayan romanlarda sorunların 

kurgulanıĢı ve bunlara çözüm önerileri yazarların düĢün dünyasını yansıtmaktadır. 

Romanlarda konuĢanlar aslında dönemin münevverleridir - aydınlarıdır. Bu açıdan 

romanların kurgusallığı ile yazarlarının romanları Ģekillendirirken gözettiği saiklerin 

hakikati birlikte düĢünüldüğünde romanların kurgusallığı neredeyse ikinci planda 

kalmaktadır.
306

 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence biçimlerini ve eğlence kültürünü romanlar 

üzerinden takip ederken karĢı karĢıya kalınan temel sorun yazarların ve eserlerin 

                                                           
305

 Berna Moran‟ın Türkiye‟de edebi bir biçim olarak romanın doğuĢ koĢulları ve bu koĢulları 

Ģekillendiren güdüleri detaylıca tartıĢtığı çalıĢma için bkz. B. Moran, 2001, s. 9 - 24.  
306

 Berna Moran, romanın dönem içindeki öneminin Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda ġemsettin Sami, Namık 

Kemal ve Ahmet Mithat gibi dönem münevverlerinin romana atfettikleri değerlerden kaynaklandığını 

belirtmektedir: 

“Ahmet Mithat‟ın da Avrupa romanına ne kadar hayran olduğunu biliyoruz. Demek 

oluyor ki bu yazarlarımıza göre eski hikâye türünden romana geçiĢ, hayalcilikten akılcılığa, 

çocukluktan olgunluğa, kısacası ilkellikten uygarlığa geçiĢti. Batı‟dan uygarlaĢmanın bir 

gereği olarak aldığımız bu roman türü, daha sonra göreceğimiz gibi, aynı zamanda bizi 

uygarlığa götürecek araçlardan biri olarak kullanılacaktır.” 

Bkz. B. Moran, 2001, s. 11. Ahmet Hamdi Tanpınar ise romanın sahip olduğu öneminin pek de 

bilinmeyen bir baĢka yönüne dikkat çekmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar‟a göre Ahmet Mithat Efendi, 

romanlarıyla (ve öyküleriyle) „bir tür modern boĢ zaman etkinliği ve eğlencesi olarak okumayı‟ Osmanlı 

toplumuna tanıtan ve Osmanlı toplumunda yaygınlaĢtıran kiĢidir. Onunla birlikte roman yeni bir eğlence 

aracı, roman okumak ise yeni bir eğlenme biçimi olarak Osmanlı toplumunda yer edinmeye baĢlamıĢtır:  

”O cemiyetimizde her Ģeyden evvel büyük kitlenin hiç tanımadığı bir mekanizmayı 

oynatır: Okuma, hiç okumayanın okuması, okumaya alıĢması. […] Birden bire onun 

kitaplarıyla çalıĢan insanın hayatına dinlenme saati denen Ģey girdi. Okumaya ayrılan saat. 

ĠĢte cemiyetimize getirdiği Ģey. Ve onunla aile hayatı birdenbire değiĢti. Küçük ahĢap 

evlerde lamba baĢındaki saatler baĢka bir mâna ve hüviyet kazandılar. Bütün bir aile okuma 

bilenin etrafında toplandı ve okunanı münakaĢaya baĢladı.” 

Bkz. A. Hamdi Tanpınar, 2016, s. 451. 
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tasnifidir; bir baĢka ifadeyle bir tür edebi kanon inĢasıdır. Edebiyatta kanon ya da 

bilenen adıyla „edebi kanon‟ edebi metin okumalarını gelenekselleĢtirilme sürecidir. 

GelenekselleĢtirme, edebi eserlerin belirli kıstaslar altında tasnifine dayanmaktadır. 

Tasnife konu olacak yazarların ve edebi eserlerin seçiminden kaynaklanabilecek bir dizi 

sorunlar sarmalı ise, Jale Parla‟nın iĢaret ettiği gibi, hem bu geleneği inĢa edecek 

otoritelerin varlığını hem de otoritelerle kurulacak iliĢkinin mahiyetini tartıĢmaya 

açmaktadır.
307

    

Edebi kanon tartıĢmalarının Türkiye‟deki iz düĢümü genel bir kabulle 

dayanmaktadır.
308

 Geç Osmanlı Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne uzanan 

zaman dilimi içinde, özellikle Milli Mücadele Yılları‟nda tepe yapan „Milli Edebiyat‟ ya 

da „Ulusal Edebiyat / Ulusal Yazın‟ arayıĢı ve inĢa giriĢimi, Türkiye‟de edebi kanona en 

yakın örneklerdir. Fakat tüm giriĢimlerine karĢın Cumhuriyet Dönemi Türkiye‟sinde bir 

edebi kanon ve hatta, Murat Belge‟nin ifadesiyle, “Türkiye‟de „devlet yapısı‟ bir 

kanon”
309

 olup olmadığı
310

 bile tartıĢmalıdır.
311

 

Türkiye‟de edebi kanon tartıĢmalarının tez çalıĢmasını ilgilendiren yönü 

münevverlerin - aydınların siyasal iktidar ile kurdukları iliĢkinin mahiyetidir. Murat 

Belge‟nin Türkiye‟de tarihsel olarak “siyasî iktidarla barıĢık olmamak, „kanon‟dan 

                                                           
307

 J. Parla, “Edebiyat Kanonları”, Kitap-lık, S. 68, 2004, s. 51.  
308

 Bu izdüĢümlerini detaylıca aktaran bir çalıĢma için bkz. Ö. TürkeĢ, “Güdük Bir Edebiyat Kanonu”, 

Modern Türkiye‟de Siyasi DüĢünce - Kemalizm, (Ed. Ahmet Ġnsel), C. 2, Ġstanbul, 2009, s. 425 - 448. 
309

 M. Belge, “Türkiye‟de Kanon”, Kitap-lık, S. 68, 2004, s. 56. Vurgu orijinal metindedir.  
310

 Bkz. M. Belge, 2004, s. 56 - 57; Tabloyu daha da netleĢtirmek adına birkaç nokta iĢaretlenmelidir. 

Aktarıldığı üzere, Geç Osmanlı Dönemi‟nde filizlenmeye baĢlayan Türklük bilinci ile Türk 

milliyetçiliğinin ortak zemini edebiyattır. Ömer Seyfettin ve çevresinin çıkarttığı Genç Kalemler ile (aynı 

zamanda Yeni Lisan hareketi olarak da adlandırılan) baĢlatılan „Millî Edebiyat Akımı‟, kısa süre içinde 

Cumhuriyet‟in düĢün babalarından Ziya Gökalp‟in de katılımıyla etkinliğini arttırmıĢ ve ilgili dergi ve 

hareket „milli bir dil için milli bir edebiyat oluĢturulması‟ zorunluğunu sürekli vurgulayan bir niteliğe 

bürünmüĢtür. Akım, daha sade bir Osmanlı Türkçesi ve bir adım ötesinde Türkçeci bir eğilimi, milliyet ve 

kavmiyet düĢüncesiyle sıkı iliĢki içinde olacak Ģekilde siyasal Türkçülük düĢüncesine eklemlemeye 

çalıĢmıĢtır. Bkz. M. Belge, 2004, s. 57 - 58.    
311

 Murat Belge‟nin Türk Edebiyatı‟nda kanona dair savları bugünden bakılarak Ģekillendirilen 

indirgemeci bir tavırdır. Nihayetinde bir siyasal ideoloji olarak Türk milliyetçiliği doğuĢ yıllarında edebi 

bir milliyetçilik olarak biçimlenmiĢtir. Birinci Dünya SavaĢı yıllarından sonra artık iyice görülen ise “[…] 

dernekleri, kadroları, militanları, yayın organları[na ilaveten] edebiyatı olan örgütlü bir Türk 

milliyetçiliği”nin varlığıdır. Bkz. F. Georgeon, 2016, s. 24. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir.   
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dıĢlanmaktan çok kanona girmenin yolu”
312

 olduğuna dair ifadesi bu iliĢkinin gerilimli 

olduğuna iĢaret etmektedir. Bu bağlamda siyasal iktidarla barıĢık olmama -siyasal 

iktidarla barıĢık olunduğu durumlar için de iddia edilebilir Ģüphesiz- bir edebi kanon 

inĢasına neden olmamıĢtır.
313

 Siyasal iktidar edebiyata müdahale eden bir güç olarak 

yok sayıldığında ise, -ki önceki sayfalarda tartıĢıldığı üzere çok gerçekçi bir varsayım 

olmamakla birlikte spekülatif bir düĢünme çabası olarak görülmesi daha doğru 

olacaktır- „edebiyatçıların‟ da bir kanon inĢa eğilimi içinde olduğu söylenemez.
 
 

Görüldüğü üzere belli temalar dâhilinde bir edebi kanon inĢa etmeye -ve hatta inĢa 

edilmiĢ kanonlara- içkin çeliĢkiler ve açmazlar ortadadır. Fakat çalıĢmanın 

sınırlandırılması amacıyla hem dönemsel hem de tematik dar kapsamlı bir edebi kanon 

oluĢturmak da kaçınılmazdır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence algılayıĢı ile 

eğlence biçimlerini ve eğlence kültürünü yansıtması amacıyla inĢa edilmeye çalıĢılan 

edebi kanon bir roman kanonu olarak sınırlandırılmıĢtır. Bu temel üzerinde yükselen 

kanonun diğer temel kısıtları ise Ģunlardır: 

1) Münevverlerin - aydınların Geç Osmanlı Dönemi ve Erken Cumhuriyet 

Dönemleri‟nin tanıkları olması. 

2) Romanlarında hem Geç Osmanlı hem de Erken Cumhuriyet Dönemleri‟nin 

siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısını tartıĢmaları. 

3) Cumhuriyet‟le birlikte yeni devletin temel dinamikleri, BatılılaĢma çabaları ve 

bu gaye uğruna yapılmıĢ reformları / devrimleri tartıĢmaya açmaları ve bu 

                                                           
312

 M. Belge, 2004, s. 56. Vurgu orijinal metindedir. Konuya iĢaret eden bir baĢka çalıĢma için bkz. E. 

Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya SavaĢı (1914 - 1918), Ġstanbul, 2010, s. 437 - 438. 
313

 Bu iliĢkiye ayrıksı bir örnek olarak Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 1940‟lı yılların ikinci yarısında 

düzenlendiği roman yarıĢmaları gösterilebilir. Konuya dair ender bir çalıĢma için bkz. S. Çıkla, “1940‟lı 

Yıllarda Düzenlenen Sanat YarıĢmaları ve Ġnönü Sanat Armağanları”, 

<http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/selcuk_cikla_sanat.pdf>, 06. 12. 

2017. Bu yarıĢmalar her ne kadar devlet eliyle bir edebi kanon inĢası giriĢimini ima etse de bu giriĢim, 

Murat Belge‟nin ifadesiyle “kanona müdahaleden çok […] „barıĢmanın parçası” olarak 

değerlendirilmelidir. Bkz. M. Belge, 2004, s. 59. Vurgu orijinal metindedir.   
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tartıĢmaları romanlarda tarihsel arka plan ya da romana zemin oluĢturacak 

biçimde sunmaları. 

Kıstaslar altında Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun ve Halide Edip Adıvar‟ın 

kalemlerinden çıkan romanların görece ön planda olduğu söylenebilir. Bu durum, 

Türkiye‟de Erken Cumhuriyet Dönemi üzerine çalıĢmıĢ akademik çevrelerde ve 

edebiyat tarihçilerinde de genel bir kabuldür. Tevfik Çavdar, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun ve Halide Edip Adıvar‟ın, Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve 

siyasal elitlerinin önde gelen isimleri olmalarından dolayı yazdıkları romanların birer 

tarihi vesika olarak görülmesi gerektiğini belirtirken,
314

 Atilla Özkırımlı‟nın Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu romanları özelinde söyledikleri, Halide Edip Adıvar‟ın 

romanlarını da kapayacak Ģekilde geniĢletilebilir. Romanlar “Tanzimat‟tan Cumhuriyet 

sonrasına uzanan bir zaman diliminde Türk toplumun geçirdiği tarihsel aĢamaları”
315

 

gözler önüne seren bir bütünlük sergilemektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın dönem 

edebiyatını değerlendiriĢi ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Halide Edip Adıvar 

romanlarının kısa ancak yoğun özeti gibidir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkiye‟de edebi 

bir eser olarak romanın varlığına ve mahiyetine dair tartıĢmalar dıĢında kalabilmek için 

yazarların “eserlerini baĢtanbaĢa memleket tasvirleri, muharebe tabloları, kağnı 

gıcırtılarıyla”
316

 doldurup gerçeği olabildiğince yansıtma çabalarına dikkat çekmektedir. 

                                                           
314

 Bkz. T. Çavdar, Türkiye‟nin Demokrasi Tarihi, Ankara, 2013, s. 389. Bu durumun günümüzde de 

çok fazla değiĢmediği anlaĢılmaktadır. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerini merkeze alan ve 

ilgili dönemlerin temel sorunlarına yoğunlaĢıp gerilimli noktalarını iĢaretleyen romanların bir tarih anlatı 

aracı olarak görülmesine Selim Ġleri, “yakın tarihimizin hangi sancılardan geçtiğini ben en çok 

romanlardan öğrendim. Tarih kitapları, hatta ilk elden, ilk tanıklıktan anılar her zaman yetmedi” 

sözleriyle dikkat çekmektedir. Bkz. S. Ġleri,”Bugüne Bir AteĢten Gömlek…”, AteĢten Gömlek, Ġstanbul, 

2009, s. 221. 
315

 A. Özkırımlı, “Karaosmanoğlu Yakup Kadri”, Türk Edebiyatı Tarihi II, Ġstanbul, 2004, s. 779. 
316

 A. Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, (Haz. Z. Kerman), Ġstanbul, 2015, s. 377. Ahmet 

Hamdi Tanpınar‟ın Türkiye‟de roman ve roman yazarlığı üzerine yürüttüğü tartıĢmalar için bkz. A. 

Hamdi Tanpınar, 2015, s. 47 - 70. 
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Sav radikalleĢtirildiğinde romanlar neredeyse tarihi bir kroniğe, yazarları ise neredeyse 

birer vakanüvise evrilmektedir.
317

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Türkiye‟de (gerçi o da Halide Edip Adıvar gibi, 

rejimle ters düĢüp sürgüne gönderilmiĢtir ancak onun sürgünü bile diğer sürgünlerin 

yanında ödül gibidir. Sürgün yılları anılarını anlattığı Zoraki Diplomat‟ta
318

 da 

görüldüğü üzere, Avrupa‟nın çeĢitli ülkelerinde büyükelçi olarak devleti temsil etmiĢtir. 

Diplomatlığı zoraki bile olsa o, hala kurucu kadronun ve siyasal elitlerin bir parçasıdır) 

Birsen Talay‟ın ifadesiyle “Kemalist mitolojiyi kuranlardan birisi”
319

dir. Halide Edip 

Adıvar ise, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk yıllarında rejimle ters düĢmesi sonucu 

yurtdıĢındaki „gönüllü - zorunlu‟ sürgün yıllarında verdiği konferanslarla ve yazdığı 

yazılarla Cumhuriyet‟i ve Kemalist mitolojiyi dünyaya tanıtan kiĢidir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin kurucu kadrolar ve siyasal elitler 

tarafından nasıl algılandığının ve eğlence biçimleri ve eğlence kültüründen kaynaklı 

döneme içkin gerilimlerin takip edilebileceği edebi eserler ağırlıklı olarak, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun 1922 sonrasında yayımladığı opus magnum, Hüküm Gecesi (1927), 

Sodom ve Gomore (1928), Yaban (1932) ve Ankara (1934) romanları ile Halide Edip 

                                                           
317

 Bunun bir tür -gayr-i- resmi ödev olarak münevverlerin - aydınların sırtına yüklendiği de 

anlaĢılmaktadır. KurtuluĢ SavaĢı‟nın nihai zaferinin tüten dumanı altında Mustafa Kemal Atatürk‟ün 22 

Ekim 1922‟de Bursa‟da öğretmenlere verdiği bir söylevde bu görev açıkça tebliğ edilmiĢtir: 

“Muallim hanımlarımız, muallim beylerimiz, Ģairlerimiz, ediplerimiz, yazarlarımız, daimi 

surette millete bu felaket günlerini ve onun hakiki sebeplerini açık ve kati olarak 

söyleyecekler, anlatacaklar, bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde medeni ve 

asri bir Türkiya‟nın mevcudiyetini tanımak istemeyenlere, onu tanıtmak zaruretinde 

olduğumuzu hatırlatacaklardır.” 

Bkz. “Bursa‟da Öğretmenlere Nutuk - (27 Ekim 1922)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1922 - 1923), C. 

14, Ġstanbul, 2004, s. 44.  
318

 Bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, Zoraki Diplomat, Ġstanbul, 2014. 
319

 B. Talay, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu”, Modern Türkiye‟de Siyasi DüĢünce - Kemalizm, (Ed. 

Ahmet Ġnsel), C. 2, Ġstanbul, 2009, s. 437. Romanların sahip olduğu bu önemin bir baĢka yönü de 

romanların „tiyatro oyun metinleri ve film senaryoları‟ olarak değerlendirilip sahnelerde sergilenmeleri ve 

perdelere yansıtılmalarıdır. Yukarıda inĢa edilen edebi kanona eklemlenip eklemlenmediğine 

bakılmaksızın Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerini konu edinen romanlar içinde Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun Nur Baba‟sının, Halide Edip Adıvar‟ın AteĢten Gömlek‟inin, Peyami Safa‟nın Sözde 

Kızlar‟ının tiyatro uyarlamaları ve sinema filmleri hem merkezlerde (büyükĢehirlerde) hem de taĢrada 

oldukça popüler olacaktır.  
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Adıvar‟ın AteĢten Gömlek (1923), Vurun Kahpeye (1924), Zeyno‟nun Oğlu (1928) ve 

Sinekli Bakkal (1936) adlı romanlarıdır.
*
   

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde öne çıkan ve Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Tanzimat 

Fermanı‟nın ilan edilmesiyle baĢlayan BatılılaĢma ve modernleĢme serüvenini, 

Cumhuriyet‟in gözleriyle gören ve diliyle aktaran romanların ana omurgalarını, Osmanlı 

Ġmparatorluğu ile Cumhuriyet Türkiye‟si, genelde isimsiz (isim zikredildiği zamanlarda 

ise ağırlıklı olarak II. Abdülhamit ve Vahdettin) Osmanlı padiĢahları ile ismi açıktan 

zikredilen Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı sarayları ile Çankaya, Ġstanbul ile Anadolu 

/ Ankara, Osmanlı toplumu ile Cumhuriyet‟in „yeni sosyetesi‟ ve son olarak Osmanlı 

tebaası / yurttaĢı / Türk‟ü ile Cumhuriyet yurttaĢı Türk‟ü arasındaki karĢılaĢtırmalar ve 

ikilikler oluĢturmaktadır.  

Romanlardaki karĢılaĢtırmalar ve ikilikler, „zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü 

Osmanlı‟ imgesine karĢılık inĢası nihayete ermekten çok uzakta „çalıĢkan Türk‟ imgesi 

çatısı altında toparlanabilir. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri edebiyatının 

özgün bir keĢfi olmayan „zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı‟ imgesi gerçekte 

kadim bir kurgunun güne düĢen gölgesidir. BileĢenlerini askeri zaferler, hareketli bir 

ekonomik iĢleyiĢ, düzenli bir toplumsal yapı, bunların görünür olduğu disipline edilmiĢ 

gündelik hayat ve hepsinin üzerinde yükseldiği iç içe geçmiĢ imgeler sarmalında „adalet 

timsali‟ olan devletin / sarayın / hükümdarın oluĢturduğu bu imgenin bir ayağını Ahmet 

Hamdi Tanpınar‟ın belirttiği üzere, ”Müslüman Ģark sarayının büyüklük ve debdebesi 

hükümdarın kudreti, hulâsa hükümdarlık fikrinin bazen de realiteye rağmen düĢüncelere 

                                                           
*
 Belirtmek gerekir ki Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri eğlence biçimleri ve eğlence 

kültürünün çözümlenmesinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun ve Halide Edip Adıvar‟ın romanları 

ağırlıklı yer tutsa da bu tez çalıĢması mutlak anlamda ilgili isimlerle ve onların romanlarıyla 

sınırlandırılmamıĢtır. ġekillendirilen „edebi kanona‟ yeri geldiğinde eklenecek isimler ve eserleri ise 

Ģunlardır: ReĢat Nuri Güntekin‟in ÇalıkuĢu (1922), Falih Rıfkı Atay‟ın Zeytindağı (1932), Mithat Cemal 

Kuntay‟ın Üç Ġstanbul (1938), Refik Halit Karay‟ın Ġstanbul‟un Ġç Yüzü (1920), zamansal sınırı oldukça 

esnetse de Samim Kocagöz‟ün Kalpaklılar (1962 - 1963) ve Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Sahnenin 

DıĢındakiler (1973) adlı romanlarıdır. 
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kabul ettirdiği değerler -güzellik de içinde olmak üzere- üç büyük iĢte […]: Muharebe, 

av, Ģarap ve musiki meclisi”
320

ne dair söylem oluĢturmaktadır. 

Ġmgenin diğer ayağını ise “muhabere, av, Ģarap ve musiki meclisi”
321

ni Müslüman 

Ģark sarayına tıpkı vücuda alıĢtırılan bir afyon gibi dıĢarıdan zerk eden Bizans(laĢma) 

söylemi oluĢturmaktadır. Yarı tarihsel gerçekliğe yarı kurgusal hikâyelere dayalı 

anlatılar Bizans‟ı “dünyanın en ince kızları, en yakıĢıklı saray delikanlarının yanında”
322

 

saraylarda “eğlenceler, cümbüĢler, kadın âlemleri birbirini kovalarken ve günler 

geçerken”
323

 aniden “açılan kapılardan yalın kılıçlı adamların”
324

 girdiği ana kadar 

devletten bihaber yöneticilerin yönettiği bir devlet olarak sunmaktadır. Ġstanbul‟un 

fethinden sonra Osmanlı padiĢahlarının “aile hayatlarını […] Bizans örneğine”
325

 

uydurmaları sonucundaysa imparatorluk giderek zevk-ü sefa ve sefahat sarmalına 

düĢmeye baĢlamıĢtır. Ağırlıklı olarak Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları sonrasında 

dolaĢıma giren bu anlatı Osmanlı padiĢahlarının, Osmanlı saraylarının ve Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun içine düĢtüğü durumu, öz değerlerin yitirilip BizanslaĢması 

üzerinden inĢa etmektedir.  

Müslüman sarayı anlatılarına içkin kadim zevk-ü sefa ve sefahat vurgusu ve 

Müslüman sarayının düzenini, disiplinini ve ahlakını bozan Bizans anlatılarına içkin 

kadim zevk-ü sefa ve sefahat vurgusunun ortaklığının yarattığı algı, Geç Osmanlı ve 

Erken Cumhuriyet Dönemleri‟nde bir „öteki‟ vurgusuyla kesiĢmektedir. Osmanlı 

padiĢahlarının, Osmanlı saraylarının ve Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kendi düzeniyle, 

disipliniyle ve siyasi ciddiyetiyle, tüm cihana -hatta kimi noktalarda tüm insanlığa- 

örnek bir imparatorluk, bir hanedan ve siyasal teĢkilat olduğuna dair verili kabul, bu 
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bütünlüğü bozan bir ötekiyle, baĢlangıçta ötekinin mahiyetini tartıĢmaya açmadan, 

sarsılmaya baĢlamaktadır. Öteki, bu mükemmel düzeni bozan bir üst imge olarak ön 

plana çıkartılmaktadır. 

Ötekinin bu kadar ön plana çıkması da aldatıcı olmamalıdır zira romanları 

sarmalayan „zevk - ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı‟ imgesi ve bu imgeye dair 

anlatılar aynı zamanda ve ağırlıklı olarak nedenleri hep „dıĢarıda‟ olan ötekiden 

etkilenen bir mazluma -„bir kurbana‟- dair anlatılardır. Romanlarda kurulan iliĢki o 

kadar güçlüdür ki François Georgeon‟un incelikle belirttiği üzere, “Türklerin toplu 

belleğinde asıl yer tutan Ġstanbul‟un 1919 ile 1923 arasında Ġtilaf kuvvetleri tarafından 

iĢgalinden çok, imtiyazların, kapitülasyonların, Hristiyanlar üzerindeki himayenin ve 

hayatta kalabilecek bir Türkiye oluĢturma umutlarını toprak eden Sevr AntlaĢması‟nın 

anıları, kısacası yabancı müdahaleler denebilecek”
326

 Ģeyler sürekli ve sürekli 

hatırlatılmaktadır; gerçekte Osmanlı kelimenin tam anlamıyla zevke ve sefahata, 

eğlenceye ve eğlenmeye „düĢürülmüĢtür.‟ Hüseyin Rahmi Gürpınar‟ın Namusla Açıklık 

Meselesi‟nde yazıdğı Ģu satırlar öteki ile kurban arasındaki iliĢkinin sarih örneklerinden 

birisi olarak gösterilebilir: 

“Ağlama… Ağlama kimsede merhamet kalmadı. Üç dört saat dilendin. Eline 

yetmiĢ para koydular. Bir tiyatro Ģanosu üstünde göbek atsaydın yedi yüz kuruĢ kazanırdın. 

Halkı eğlendirmeli, aldatmalı, ziyana, günahâ sokmalı ki ceplerin dolsun. Efendi ahir 

zaman oldu… Ahir zaman… ġimdi günâh iĢlemeden kimsenin karnı doymuyor. Gazetecisi, 

bakkalı, çakallı, tüccarı, bulgurcusu hep öyle yapmadılar mı? Neler vâdettiler bak sonra bizi 

ne hâle getirdiler… Onlar alyon oldular biz dilenci… Hekes nesi para ederse onu 

satıyor.”
327

  

„Zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı‟ imgesinin ve bu imge üzerine inĢa edilen 

söylemlerin ve anlatıların, öteki imgesiyle birlikte temellendirilmesinin oldukça 

pragmatist bir yönü de bulunmaktadır. Öteki imgesinin içeriğine dair gizem, vurguları 

Geç Osmanlı Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne giderek koyulaĢ(tırıl)an ve 
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her Ģeyin ona rağmen ve fakat onun için yapıldığı „halk‟la kesiĢtirildiğinde 

netleĢmektedir. Bu bağlamda „halk‟ yeri geldiğinde „insan‟, yeri geldiğinde „yurttaĢ‟, 

yeri geldiğinde „Türk - Müslüman‟ gibi kavramlarla ikame edilmektedir. Ancak burada 

bir sorun dikkati çekmektedir. „Halk‟ın en çok vurgulandığı dönem olan Milli Mücadele 

yılları içinde ve hemen sonrasında o yılları anlatmak için yazılan eserlerde halk görünür 

değildir, ötekinin içine gizlenmiĢtir. Ayhan Yalçınkaya‟nın belirttiği üzere,  

“[…] 1976‟ya kadar KurtuluĢ SavaĢı‟yla Ģu ya da bu düzeyde ilgili 28 [yirmi sekiz] 

roman yazılmıĢtır. Bu romanların hemen çoğunda halkın yeri yoktur. Halk yalnızca tabloyu 

tamamlamakta, fon oluĢturmakta, aydınların ya da subayların ayırtkanlığının altını çizmek 

için öteki olarak konumlandırılmaktadır.”
328

    

Ayhan Yalçınkaya‟nın 1976‟ın Temmuz‟unda yayımlanmıĢ Türk Dili 

Dergisi‟nin, Türk Romanında KurtuluĢ SavaĢı Özel Sayısı‟na atfen iĢaret ettiği 

romanlar, 2000‟li yıllara gelindiğinde nicel artıĢ göstermemiĢtir.
329

 Benzer biçimde 

Milli Mücadele‟yi anlatan son dönem eserlerde dahi yazarlar, halkı geri planda tutmaya 

devam etmektedir.
330

 Her Ģeye rağmen, yine Ayhan Yalçınkaya‟nın belirttiği üzere, 

“[…] sorun burada, romancıların halkı niye romanlarına buyur edip etmedikleri sorunu 

değildir.”
331

 Sorun, bu eserlerde halkın tahayyül edilmesi ve bir dolayımlama aracı 

olarak iĢlevselleĢtirilmesidir. ĠĢlevselleĢtirmenin altında yatan neden, halkın yokluğunun 

verili kabul edilerek bir halk inĢasının amaçlanmasıdır. Bu durumda da temel bir gerilim 

karĢımızda belirmektedir: Olmayan bir halktan, her Ģeyin temeli olacak „yeni‟ bir halk 

nasıl inĢa edilecek ve üstüne üstlük olmayan bu halktan inĢa edilmiĢ „yeni‟ halk ne tür 

meziyetlerle donatılacaktır?  
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Bu gerilimin bir yönü, Geç Osmanlı, Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet 

Dönemlerini konu edinen romanlara, „hangi halk‟ diye sorulduğunda alınan cevapların 

belli baĢlı karĢıtlıklardan türemesinde karĢımıza çıkmaktadır: Bir yanda üzerine çok Ģey 

söylenmiĢ ve söylenen ancak hiç gidilmemiĢ, gidilmediği için görülmemiĢ, görülmediği 

için tanıĢılmamıĢ, bir köy, köylü, taĢralı, Anadolulu ve Türk ve(ya) Müslüman, diğer 

yanda köy, köylü, taĢralı, Anadolulu, Türk ve(ya) Müslüman dıĢında kalan ve yine 

gerçekte ne olduğu tam olarak bilinmeyen insan kütleleri… 

Gerilimin diğer yönü ise burada karĢımıza çıkmaktadır. Romanlarda takip 

edilebilen karĢıtlıklar içinde inĢa edilmek istenen halkın kendine karĢıt gördüğü 

kesimler, kendisinden daha tutarlı bir görünüm içinde sunulmaktadır. Romanlarda, Türk 

ve(ya) Müslüman‟ın kim olduğu veya bu ifadelerle kim(ler)in kastedildiği ne olduğu 

tam anlamıyla tanımlan(a)mazken, Türk ve(ya) Müslüman olmayanların tasvirleri 

oldukça canlıdır. Bu noktada tasvirleri oldukça canlı olan „öteki‟ler cisimleĢ(tiril)meye 

baĢlarken, ne ya da kim olduğu belli olmayan Türk ve(ya) Müslüman -halk- imgeleri de 

cisimleĢ(tiril)meye baĢlanır. 

Romanlarda öteki olarak tanımlananların, Türkiye‟ye gelen ya da Türkiye‟de 

olan yabancıların, „yabanlıkları‟ sıklıkla vurgulanır. Vurgu, ilkelliği iĢaret edercesine 

dolaĢımda olan „yabanlıkla‟, bu ilkelliğin Türkiye‟de nasıl olup da kök saldığını bir 

türlü anlayamamanın yarattığı bir tür inkârın yansıması yabancılıkla iç içe geçmiĢtir. 

Onların her türlü „ahlaksız‟ edimleri, yaban olan yabancıların varlıklarına içkin kabul 

edilir. Bu yüzden bu türden durumlar romanlarda „Ģok edici Ģeyler ve olaylar‟ olarak 

betimlense de, gerçekte hiç ĢaĢırtıcı olmadığı ve hatta ĢaĢırtıcı olarak görülmesinin 

ĢaĢırtıcılığı dile getirilir.
332

 Bu ĢaĢırtıcı olmayan ĢaĢırma halinin müsebbibi öteki, „arı‟, 
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„hakiki‟, „temiz‟ gibi ifadelerle betimlenen Türk ve(ya) Müslüman olanlar ile 

olmayanlar arasına kesif bir mesafe koyarak örnekleri metnin ilerleyen sayfalarında 

görülecek „arı‟, „hakiki‟, „temiz‟ Türklere ve(ya) Müslümanlara hayati bir alan 

açacaktır: Zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü ötekiler bilinçlerini, -romanlarda ve hatta 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne egemen gündelik dilde sürekli dile getirildiği Ģekliyle 

„Ģuurlarını‟- yitirmiĢ kiĢilerdir; onlar zaten yitiktir. Ülkesinde kendinden olanlara 

yabanlaĢmıĢtır.  

Romanlarını gerçeğin kurgulanmasıyla biçimlendiren münevverlerin - aydınların 

gerçek olarak gördükleri ve deneyimledikleri Ģeylerle romanlarında kurgulayıp 

aktardıkları arasındaki geçiĢkenlik özellikle romanların Ġstanbul‟daki toplumsal hayatın 

anlatıldığı bölümlerde rahatlıkla takip edilebilmektedir. Yazarların gençlik yıllarında 

Ġstanbul‟da gittikleri eğlence mekânlarını, katıldıkları veya tanık oldukları eğlence 

biçimlerini tasvirleri ve bunların oluĢturduğu kalıplar romanlarda da yoğun bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Anılar kurgusal anlatılara temel oluĢtururken, kurgusal anlatılar anıları 

kodlayan zihin yapısını da yeniden inĢa eder; tıpkı gerçek Ġstanbul‟un kurgusal 

Ġstanbul‟u inĢa etmesi ve ardından kurgusal olanın gerçeğin yerini almasında olduğu 

gibi… 

 

 

                                                                                                                                                                          
milletlerine öğrettikleri, yaydıkları hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet kavramlarını da inkâr 

edemeyiz. Demek, bu milletler için kendilerinden baĢkası insan sayılmıyor. Onların 

yaptıklarını, ettiklerini, hürriyet için savaĢlarını, biz de yapıp bu, kendini dünyanın efendisi 

sayanlara kabul ettirmemiz gerek. Her gün, […] PaĢa‟nın yanına gelip giden o sürü sürü 

Ġngiliz, Fransız diplomatlara, zabitlere bakıyorum da, midem bulanıyor. O ne kurum, o ne 

caka… Ġnsana öyle bir yukarıdan bakıĢları var ki. […] PaĢa ile bile konuĢurlarken o kadar 

küstah tutumları var ki… Kendi kendime, bunlar mı hürriyet kavramlarının temsilcileri diye 

soruyorum... Bense, kendimi övmek gibi olmasın, bu heriflerin malı olan kitaplarda yazılı 

hürriyet fikirlerini, oturur her birine bir bir öğretebilirim. Ya bilmiyorlar, ya da bize karĢı 

bilmez görünüyorlar. Yüreği olmayan insanlarda bilginin hiç değeri yok. Bir de 

düĢünüyorum, bu insanlar nasıl milletçe yüreksiz olabiliyorlar…” 

Bkz. S. Kocagöz, Kalpaklılar, Ġstanbul, 2014, s. 271 - 272. Vurgular orijinal metindedir.   
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1. 1) Bizanten Ġstanbul  

Romanlarda „zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı‟ imgesinin cisimleĢtiği 

temel uzam Ġstanbul‟dur. Türklerin ve Müslümanların elinden kayıp giden yitik bir Ģehir 

olarak tasvir edilen Ġstanbul‟da Türkler ve Müslümanlar, anlam dünyalarını 

Ģekillendiren her türlü ritüelin ve gündelik rutinin anlamlarını yitirmesine Ģahit 

olmaktadırlar. Romanlarda bu anlam yitiminin temel nedenleri dönemin siyasal - 

toplumsal olayları dolayımıyla açıklanmaya çalıĢılır ancak Ġstanbul anlatısı, gündelik 

hayatta gözlemlenen ve deneyimlenen „ahlakî‟ çöküĢün belli bir süreklilikte devindiğini 

vurgulamaktadır.  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Gülünç Ġstanbul baĢlıklı yazısı 1920‟li yıllar 

Ġstanbul‟unda gündelik hayatın genel bir görünümünü sunmaktadır. Mütareke Dönemi 

ve ĠĢgal Yılları‟nda Ġstanbul, “[…] umumî görünümü bakımından keder verici olmaktan 

ziyade komik ve acayiptir. […] ġehir, tıpkı ayağı kayıp da yuvarlanan bir ĢiĢman adam 

manzarası göstermektedir.”
333

 “Bir sirk meydanından farklı”
334

 olmayan Ġstanbul‟da, 

“tozların ve çamurların içinde birçok soytarı sabahtan akĢama kadar tepin[mekte], 

haykır[makta], zıpl[amakta], taklak atmaktadır!”
335

 Ġstanbul‟da toplumsal yaĢam 

histerik bir biçim almıĢ ve sonrası kestirilemez bir halet-i ruhiyyeye bürünmüĢtür. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu açık ve kesin ifadelerle eğlence sevdasını Ġstanbul‟daki 

histerinin nedeni olarak iĢaretlemektedir: “Ġstanbul‟da yalnız sırıtan, durmadan sırıtan 

bir halk var. En bayağı Ģeylerle eğleniyor, anlamadığı Ģeylere gülüyor, bilmediği Ģeyleri 

istiyor ve inciden boncuğa, altından tenekeye kadar her Ģeyi süs ve ihtiĢam sayıyor.”
336

 

Hakikatlerden kopuk ancak görünen hakikatlere de boğazına kadar gömülmüĢ Ġstanbul, 
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Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın ifadesiyle “sadece gülebildiği için budala”
337

 olan Ģuursuz 

bir Ģehir görünümü sunmaktadır. 

Ritüellerinin ve rutinlerinin aĢınıp varlığını anlamlandıran değer yargılarının 

toptan bir erozyona uğradığı, yerine yenilerini ikame edemeyen ancak „en bayağı 

Ģeylerle eğlenen, anlamadığı Ģeylere gülen, bilmediği Ģeyleri isteyen ve inciden 

boncuğa, altından tenekeye kadar her Ģeyi süs ve ihtiĢam sayan‟ ve „sirk meydanındaki 

soytarılardan hiçbir farkı olmayan‟ Ģuurunu yitirmiĢ Ġstanbul‟un ve Ġstanbul halkının 

yine de her Ģeye rağmen „sırlı‟ bir yönünün olduğuna dair de güçlü bir inanç vardır: 

“Dünyada, bir sirk meydanında bu yüzü boyalı, baĢı külâhlı, madenî sesli ve mihaniki 

hareketli palyaçoların tuhaflıklarından daha korkunç ne olabilir? Ġnsana öyle gelir ki halkı 

güldürmeğe çabalayan bu biçarelerin her birinin ayrı bir derdi, ayrı bir ıstırabı vardır. 

Kimisi fıkara bir aile baĢı, kimi bir genç kızın âĢıkı, kimisi çocuğu henüz ölmüĢ bir ana, 

kimisi içinde gizli bir kanser taĢıyan hastadır. Veyahut Debanville‟nin meĢhur Ģiirinde 

olduğu gibi kim bilir bazısı da derin hisli, ince kalbli birer Ģairdir. Daima bulutların 

üstünden baktıkları insanları yerlerde güldürmeğe mahkûmdurlar. Kırmızı boyadan 

yapılmıĢ geniĢ sırıtıĢları kanıyan birer yara gibidir, yüzlerinin kireci bir ölü beyazlığını 

andırır ve kalın sürmeler çekilmiĢ gözleri bir çukurun korkunç ve karanlık ağzıdır. Bununla 

beraber nedir o sır ki, sirkte hiç kimse ağlamaz, herkes güler, çocuklar ve kadınlar 

kahkahadan kıvanır? ĠĢte Ġstanbul, tıpkı bu tarzda gülünçtür. ĠĢte, Ġstanbul o süslü, boyalı 

kadınlariyle, o sefih züppe erkekleriyle, o kayıtsız ve gurursuz ihtiyarlariyle, o sıska ve 

arsız çocuklariyle, o soğuk kalbli bilgiler ve soğuk kafalı düĢünürleriyle insanı böyle ve bu 

tarzda güldürüyor.”
338 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun için için sır olarak kalmasını istediği, zevk-ü 

sefa ve sefahat batağına saplanmıĢ Ġstanbul ve Ġstanbul halkı haricinde baĢka bir 

Ġstanbul‟un ve Ġstanbul halkının varlığıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu sırrı kutsal 

bir emanetmiĢçesine saklasa da sır Halide Edip Adıvar tarafından AteĢten Gömlek‟te 

açığa vurulacaktır. Ġzmir‟in iĢgali sonrası Sultanahmet Meydanı‟nda yapılan protesto 

mitingi tasviri sırrın mahiyetini oldukça detaylı ve yoğun betimlemelerle gözler önüne 

sermektedir: 

“O gün asıl Türkiye‟yi ben ilk defa gördüm. Karanlık bir sır olan Ġstanbul‟un arkası, asıl 

mahalleleri ağzını açmıĢ, sükkânını [sakinlerini] dökmüĢtü. Birçok ihtiyar […] gördüm. 

Ġstanbul‟un abus [somurtkan], sâmit [sessiz] ve görünmez ihtiyarları. Arkalarında hangi 
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zamana ait olduğu bilinmeyen garip setreler, redingotlar içinden hafif, buruĢuk boyunları 

yükseliyor, gözlükleri altından yaĢlar beyaz sakallarına alenen akarak ağlıyorlar. Ġpekli bol 

çarĢafları içinde buruĢu yanaklarına yaĢlar akan nineler geliyor. Sarılı kırmızılı basma 

entarisinin yeni çarĢafından fırlamıĢ, yemenilerinin oyaları görünen küme küme, gözleri 

kırmızı, yüzleri Fransız Ġhtilâli‟nde Versailles‟a hücüm eden kadınlar alayının tablosu gibi 

o kadar çok kadın var ki… […] Hamal ile genç münevverin, Karagümrüklü iĢçi, Ġstanbullu 

kadınla yüksek ökçeli süslü kadının, omuz omuza, yüz yüze geldiği bir gündü. Derinliği 

görülemeyen meydanda müthiĢ bir insan denizi derin ve sadasız uğultusuyla akıyor akıyor 

[…] Bütün bu canlı deniz üstünde Sultanahmet‟in beyaz minareleri, hapishane binası 

yüzüyor gibi yükseliyordu. Binaların üstünden, camiin avlusundaki ağaçlardan salkım 

salkım insan kütleleri sarkıyor, bunun üstünden beyaz minarelerden uzanan siyah bayraklar 

bazen halkın baĢına, bazen beyaz güvercin bulutlu mavi göğe uçuyordu. Sultanahmet 

bahçesinin parmaklarına dayanmıĢ bir ihtiyar diĢsiz ağzı açık, fersiz gözlerinden, sürülmüĢ 

tarla gibi burulan yanaklarına akan gözyaĢlarıyla beraber bağıra bağıra ağlıyordu. Ayasofya 

menfezinden giren herkes uçan Osmanlı bayraklarını siyah görünce dudaklarından bir 

feryat, kısılmıĢ bir hıçkırık fırlıyordu. Gözleri sürmeli olduğunu en boyalı genç kadınlar 

bile unutmuĢ, bütün boyaları yanaklarından yaĢlarla akıyordu.”
339

   

Görünen Ġstanbul‟dan ve Ġstanbul halkından öte bir Ġstanbul‟un ve Ġstanbul 

halkının varlığına dair vurgular ağırlıklı olarak Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları‟nın 

ele alındığı metinlerde yoğunlaĢmıĢtır. Her ne kadar Ġstanbul bir bütün olarak eğlence 

sarmalına düĢmüĢ bir Ģehir gibi görünse de bu aslında hakikatin bir yüzüdür zira 

Ġstanbul Janus‟tür; Ġstanbul‟da, „Ġki Ġstanbul‟
340

 vardır.  

Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları Ġstanbul‟unu tanımlamak için kullanılabilecek 

„ilk Ġstanbul‟, Türkler‟in ve Müslümanlar‟ın geri planda kaldıkları ilk bakıĢta gayri-i 

Müslim ve iĢgal kuvvetlerine mensup „öteki‟ figürlerinin ön plana çıktığı görece tutarlı 

bir Ġstanbul anlatısıdır. Anlatının olmazsa olmazı Ġstanbul ile Bizans arasında bir 

koĢutluk kurmaktır. Bu açıdan „ilk Ġstanbul‟ anlatısı aslında Ġstanbul‟un „Bizanslığını‟ 

gözler önüne serebilmek seferber edilen „Bizanten Ġstanbul‟ anlatısıdır.  

„Ġkinci Ġstanbul‟ ise „ilk Ġstanbul‟a, yani Bizanten Ġstanbul‟a, nazaran çok daha 

sönük ve tutarsız bir görünümdedir. Türklerin ve Müslümanların yaĢadığı muhitler ve 

Türklerin ve Müslümanların ritüelleri ve gündelik hayat rutinleri, romanların 
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 H. Edip Adıvar, AteĢten Gömlek, Ġstanbul, 2009, s. 41 - 42. KöĢeli parantez içindeki açıklamalar 

orijinal metindedir. Halide Edip Adıvar‟ın, Mütareke Dönemi, ĠĢgal Yılları ve KurtuluĢ Yılları anılarını 

anlattığı Türk‟ün AteĢle Ġmtihanı‟nda konu olan hakikat çok daha detaylı bir Ģekilde aktarılmaktadır. 

Ayrıca bkz. H. Edip Adıvar, Türk‟ün AteĢle Ġmtihanı, 2004, s. 26 - 63. 
340

 „Ġki Ġstanbul‟ ifadesi, Mithat Cemal Kuntay‟ın Üç Ġstanbul adlı romanından esinlenilerek 

kullanılmıĢtır. Bkz. M. Cemal Kuntay, Üç Ġstanbul, Ġstanbul, 2009. 
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baĢkahramanları tarafından bir tür vecd halini anımsatan yoğun hissi ifadelerle 

anlatılmaktadır. Bununla birlikte bu muhitlerin ve buralarda yaĢayanların mahiyetleri ve 

meziyetleri, var olduğundan emin olunan ancak ne olduğu konusunda da fikir sahibi 

olun(a)mayan -yine- bir tür sırmıĢçasına saklanıp tasvir edil(e)memiĢ ve 

tanımlan(a)mamıĢtır. Bu açıdan, „ikinci Ġstanbul‟ ya da bir baĢka söyleyiĢle Türk ve 

Müslüman Ġstanbul anlatısı, Bizanten Ġstanbul anlatısı karĢısında 

konumlandırılmaktadır. Sultanahmet Meydanı‟nda Ġzmir‟in iĢgalini protesto mitingi, 

kamusal alanda bu konumlamanın dönem içindeki tepe noktasıdır öyle ki Halide Edip 

Adıvar bile, “meydanda birçok imparatorlar ve imparatoriçeler, en mutantan alaylar, 

yarıĢlar, resmi geçitlerle [geçip gitmiĢler] fakat bu beyaz ve ezelî meydanı bütün bir 

milletin göz yaĢlarıyla hiçbir mutantan alay, hiçbir Bizans ve Osmanlı ihtiĢamını 

takdis”
341

 edemediğini yazmaktan kendisini alamamıĢtır.  

Gerçekte bu karĢılaĢtırmanın çok daha derin bir boyutu bulunmaktadır; Bizanten 

Ġstanbul ile Türk ve Müslüman Ġstanbul karĢılaĢtırması hem edebi eserlerde hem de 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerin yazılarında ve söylemlerinde aynı 

zamanda Bizanten Ġstanbul ile Anadolu, Ankara -ve hatta kimi örneklerde köy- 

karĢılaĢtırması olarak inĢa edilmiĢtir. Türk ve Müslüman Ġstanbul anlatısı bu yönüyle 

aslında Bizanten Ġstanbul‟un karĢısında ancak zamanla onu soğuracak Ģekilde 

konumlanan Anadolu ve Ankara anlatısıdır. 

Romanlarda yoğun biçimde kullanılan imgelerin iç içe geçmiĢliği bir öncüllük 

ardıllık sorununu gündeme getirmektedir. Günümüzden bakıldığında Milli 

Mücadele‟nin baĢarıyla sonuçlanmasıyla, Cumhuriyet‟in ilanıyla ve modernleĢtirici 

devrimlerle beraber anılan Anadolu‟nun ve Ankara‟nın Ġstanbul‟a -yukarıdaki ayrıma 

dayanırsak Bizanten Ġstanbul‟a- öncül olduğunu düĢündürebilir. Oysaki ilgili 

dönemlerde yaĢananları ve bunlardan kaynaklı sorunları bizatihi deneyimleyen 
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Ġstanbul‟un öncüllüğü söz konusudur; sahip olduklarıyla imparatorluğun kalbi Ġstanbul 

öncelikli olarak kurtarılmalıdır. Bu yüzden baĢlangıçta Ankara ve Anadolu, Ġstanbul 

için seferber olmuĢtur; seferberliğin baĢarısından ve baĢarısızlığından azade olacak 

Ģekliyle Ġstanbul, sonrasında bu kez Ankara‟ya ve Anadolu‟ya nasıl Ġstanbul 

olunmaması gerektiğinin derslerini verecektir. Derslerden öğrenileceklerle Anadolu, en 

Ankara, en azından söylem düzeyinde, Ġstanbul gibi olmama üzerinden inĢa edilecek; 

nihayetinde tüm Ġstanbul ise bu kez Anadolu‟dan ve Ankara‟dan „gelenlerle‟ ve 

Ankara‟yla ve Anadolu‟yla „ihya edilip‟ zapt-u rapt altına alınacaktır.      

Bu amaçlar doğrultusunda, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin 

olumsuzlanmasına temel oluĢturan „zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı‟ imgesine 

iliĢkin anlatılar ilk Ġstanbul -Bizanten Ġstanbul- temellidir. Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun Ġttihat ve Terakki dönemini anlatan Hüküm Gecesi„nde, Bizanten 

Ġstanbul somutlaĢtırılmasının ilk örnekleri görülmektedir. Hüküm Gecesi‟nin 

baĢkahramanı Ahmet Kerim, Balkan SavaĢları sonrası bin bir zorluk ve fedakârlıkla 

iĢgalden kurtulmuĢ Ġstanbul‟u  “Sodom […], Gomore […]”
342

 olarak tanımlamaktadır; 

Ġstanbul, Sodom ve Gomore‟dir zira “[…] Tanrı‟nın gazabına uğramıĢ eski beldelerin 

nasıl bir manzara göstereceğini tasarlamak için o zamanki Ġstanbul‟a bakmak […]”
343

 

bile tek baĢına Ahmet Kerim için yeter ve artar.  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu kez Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları 

Ġstanbul‟unun sosyal hayatını anlattığı romanını bizatihi Sodom ve Gomore olarak 

adlandıracaktır. Bizanten Ġstanbul‟un Bizans‟tan da beter içler acısı hali gerçekte 

Bizans‟la hiçbir ilgilisi ve alakası olmayan Sodom ve Gomore Ģehirleriyle ve bu 

Ģehirlerin halklarının kaderleriyle kesiĢtirilerek örneklenmektedir. Bizanten Ġstanbul ile 

Sodom ve Gomore arasındaki kader ortaklığı, baĢlangıçta Eski Ahit‟ten yapılan bir 
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alıntıyla kutsanır. Bizanten Ġstanbul modern dönemin Sodom ve Gomore‟si olarak 

cisimleĢir: 

“Diyarlarınız harap olmuĢ ve Ģehirleriniz ateĢe yanmıĢtır. Tarlalarınızı ecnebiler önünde 

yiyorlar ve ecnebiler tarafından harap edilmiĢ gibi viranedir ve Sahyon kızı bağda olan 

kulübe gibi, hıyar tarlasında bulunan hayme gibi, muhasaraya alınmıĢ Ģehir gibi kalmıĢtır. 

Rabbülcünud bize cüz‟i bir bakiye bırakmasaydı biz „Sodom‟ gibi olur idik, „Gomore‟ye 

benzer idik.”
344

  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Sodom ve Gomore‟yi ve ona içkin imgeleri 

dönem Ġstanbul‟unu betimlemek için yoğun biçimde kullanması Ġstanbul 

betimlemelerinin dip noktasıdır; romanlarda dönem Ġstanbul‟una dair en radikal 

benzetme budur -ve hatta hala en radikal benzetme özelliğini koruduğu söylenebilir-. 

Sodom ve Gomore ile Bizans ve Ġstanbul arasındaki ortaklık olarak iĢaretlenenlerin, 

belli bir anlama sabitlenmeyen „Ģeyler‟ olarak belirsizleĢtirilip sonsuz bir zenginlikle 

içinin doldurulması, özellikle Bizanten Ġstanbul anlatısını daha da netleĢtirmektedir. 

Romanlarda aktarılan Ġstanbul‟daki histerik sosyokültürel hayat ve toplumsal yaĢam, bir 

türlü ıslah edilememiĢ, „temizlenememiĢ‟ kadim bir „hastalığın‟ sonucudur: Sodom ve 

Gomore‟de ve Bizans‟ta olduğu gibi Ġstanbul‟un varlığının mütemmim cüzü olan bu 

„hastalık‟ uygun koĢullarda kendisini yeniden göstermiĢ ve gösterecek zevk-ü sefa ve 

sefahat düĢkünlüğüdür. 

Ġstanbul‟un Bizantenliğini gözler önüne serebilmek için, Bizanten Ġstanbul‟a bu 

hastalığı taĢıyanlar ve daha da önemlisi Bizanten Ġstanbul‟da bu hastalığın taĢıyıcıları 

iki farklı kesim olarak ayrıĢtırılmaktadır. Bir kesim Ġstanbul‟daki iĢgal güçleri 

mensupları iken romanlarda gizli yerel hasımlar olarak iĢaretlenen Rumlar, Ermeniler 

ve onlara nazaran çok daha geri planda kalan Yahudiler diğer kesimi oluĢturmaktadır.
345
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, Ġstanbul, 2015, s. 11. 
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aynı anda arzı endam ettikleri bir geceyi tasvir etmektedir. “Levanten bir karı koca[nın] gizli 

münasebetlerine dair kirli bir meseleyi” münakaĢa etmelerine ve “türlü Ģaklabanlıklarla dikkat çekmeye 

çalıĢan bir Yahudi ailesinin gülünç, adi ve sırnaĢık” hareketlerine Ģahit olunan gecenin diğer üyeleri ise; 

“[…] Ötedeki masada, bir takım tayta gençler cıvık cıvık gülüĢüyorlar, kadınlara 

bakıyorlar: Ġçlerinden biri yanındakinin viskisini yavaĢça kendi bardağına döküyor, öbürü 



146 
 

Bu kesimler arasında hayati farklar bulunmamakla birlikte, „gizli yerel hasımların‟ 

neden olabileceği tehlikelerin çok daha ön planda olduğu görülmektedir. Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun Hüküm Gecesi‟nde baĢkahraman Ahmet Kerim‟in gönül 

eğlendirdiği ancak Rum ve Hıristiyan olduğu için günün birinde Ġstanbul ve dolayısıyla 

Osmanlı Ġmparatorluğu üzerinde söz sahibi olmasından da çekindiği -ki romanda milli 

ve dini refleksleri gayet keskin olduğu açıkça belirtilen-, garson ve dansöz Despina, 

Bizans‟ın entrikalarının ve Ģehvet oyunlarının Bizanten Ġstanbul‟daki yansıtıcısıdır: 

“Ahmet Kerim yarı Asyalı, yarı Yunanlı, yarı Hristiyan ve yarı putperest, bu melez ve 

çökmüĢ medeniyetin Ģehvet ve sefahatle dolu hâtıralarını herhangi bir tarih kitabından çok 

böyle bir havada canlandırırdı. Bu hava ise, her yerden çok ortodox kilisesinde saklıdır. 

Burada uzun saçlı papazlardan tutun da, duvarlardaki azizlerin resimlerine veya hiçbir 

tasvir bulunmayan herhangi bir dinî eĢyaya kadar her Ģey size koyu, ağdalı ve yürek 

bayıltıcı bir maddenin karıĢık tadını verir. Bu madde, bir Bizans unsurudur. […] Kiliseden 

henüz çıkan bu kızda da onun için bir Bizanslı prenses hali vardı. Tenlerinde, yanık 

kehribar renkli bir amber macunu tadı sezilen o yarı rahibe, yarı fahiĢe kadınlardır ki insan 

içine akılarında zehirle Ģerbetin, derd ile devânın tesirini bir anda yaparlar ve birer yılan 

gibi soğuk, çevik kollarının arasında kıvranan erkeğe ölümü aĢk, aĢkı ölüm kadar cana 

yakın gösterirler.”
346

     

Bizanten Ġstanbul‟un gayr-i Müslüm bileĢenlerini vurgulayan „Haç‟, „Meryem 

Ana‟, „loĢ ıĢıklar‟, „kehribar kokuları‟ gibi semboller de her daim dolaĢımdadır. Nitekim 

Mithat Cemal Kuntay‟ın Üç Ġstanbul‟unun baĢkarakterlerinin müptelası oldukları 

Uranya, Filareti ve Polikseni de, “koridorunda Meryem Ana kandili yanan”
347

 

umumhanenin gözdeleridir. Her Ģeye karĢın, Bizanten Ġstanbul anlatısını cisimleĢtiren 

isimler değildir. Onlar Bizanten Ġstanbul‟un görülebildiği ve romanlarda ifade edildiği 

biçimiyle „yoğunlaĢtığı‟ muhitlerin birer yansıtıcısıdır; görüngünün arkasındaki 

gizilliği, Jacques Lacan‟ın kavramsallaĢtırmasıyla, bir arzu nesnesine (objet petit a) 

                                                                                                                                                                          
iĢin farkına varıp arkadaĢının omzuna bir yumruk indiriyor. Sonra baĢ baĢa verip bir 

birlerine sırdaĢça bir Ģeyler fısıldıyorlar. Necdet bunların haftalıkların bir kısmıyla eğlentiye 

çıkmıĢ birtakım Rum mağaza çırakları olduğundan bir an Ģüphe edebilir mi? […]  KarĢı 

masada kenarları bağa çerçeveli büyük ve yuvarlak gözlüklerini zeytin renkli kalın kaĢlı, 

yontulmamıĢ ilkel yüzü üstünde tek medeniyet ve zarafet alameti gibi taĢıyan Ģu tıraĢlı ve 

ĢiĢman adam mutlaka ticaretle meĢgul bir Ermeni‟dir. Belki Ģu dakikada kendisini 

birdenbire zengin edecek ve en karanlık vurgun Ģekillerinden birini aklından geçirip 

durmaktadır.”  

Bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 40 - 42. KöĢeli parantez içindeki ilaveler bana aittir. 
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dönüĢtürerek sunan figüranlardır; o arzu nesnesine ulaĢmanın kendisi arzudur ve 

ulaĢmak istenen ne olursa olsun ona ulaĢmanın yolu onun imhasından geçmektedir. Bu 

açıdan Türklerin ve Müslümanların romanlarda hasret duydukları arzu nesneleri aynı 

zamanda haset duydukları arzu nesneleri olarak üst üste binmektedir. Uranya, Filareti ve 

Polikseni, arzulanan ancak onlara ulaĢmanın yegâne yolu onları yok etmekten, yok 

ettikten sonrada geriye kalanın onlar olmayacağı da aĢikar olan bu nedenle de arzu 

nesnesinin kendisinin tartıĢmaya açılacağı bir açmazın ulaĢılamayan merkezindedir; 

semboller, sembollerle beraber cisimleĢen karakterler ve onların sunduğu eğlenceler 

köksüzleĢ(tiril)miĢtir ve bağlantısızlaĢtırılmıĢtır. Gerçekten de dönemi merkeze alan 

romanlarda „günah gecelerinin‟ müsebbibi olan gayr-i Müslim roman karakterlerinin 

önceleri ve sonraları hakkında bilgiler oldukça sınırlıdır. Dekor oldukları sahnenin 

ıĢıkları altında siliktirler, fondaki varlıkları asıl sahneyi aydınlatmaktadır. 

Bizanten Ġstanbul‟un kalbi, Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları‟nda Türklerle ve 

Müslümanlarla ilgisini kestiği
348

 için yabancılaĢmanın ve soysuzlaĢmanın timsali olarak 

kabul edilen Beyoğlu‟dur.
349

 Türklüğe ve Müslümanlığa dair imgesel ve simgesel 

                                                           
348
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hayvan sesisin bulunduğu o keskin, yaradılıĢın sırrıyla, ve bir nevi talih hüznüyle dolu 

perdelere hiç eriĢmeden -çünkü, insan kendi hadlerinden uzaklaĢınca birçok Ģeyi birden 

kaybediyordu- arzusunu ilan ediyor, köĢe baĢlarında, birden bire tek bir fonksiyonun 
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birbirine kenetleniyordu.” 

Bkz. A. Hamdi Tanpınar, Sahnenin DıĢındakiler, Ġstanbul, 2015, s. 216.     
349

 Sadece kurgusal edebi eserlerde değil, Geç Osmanlı Dönemi‟ne iliĢkin anılarda da Beyoğlu ve Galata 

önemli bir yer tutmaktadır. Balıkhane Nâzırı Ali Rıza Bey, Beyoğlu‟nu ve Galata‟yı ve ilgili yerlerdeki 
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dizgelerin ortadan kalktığı, “sakin ve mütevazi Ġstanbul‟un karĢısında çirkin, farfara ve 

gürültücü Beyoğlu, eski ve türedi bir çok milletlerin bayraklariyle donanıyor ve geceleri 

Türkün havsalasına sığmayacak bir takım dans havalarında nesli belli değil bir çingene 

kadını gibi, teller, pullar, zillerle raksediyor. Ġstanbul bir hayalet gibi karanlıklara 

dalarken o etinin, kemiklerinin ve bütün yutucu iĢtihasının parıltısı ile neĢe içinde 

uyanıyor[dur].”
350

  

Romanlarda Türk ve Müslüman olmayan karakterlerinin üzerindeki puslarını 

kaldıran ve gizliliğe ıĢık tutan Bizanten Ġstanbul‟un merkezi Beyoğlu‟nda yoğunlaĢan 

eğlence mekânlarının, eğlence biçimlerinin ve bundan türeyen eğlence kültürünün 

betimlemeleri oldukça canlıdır.
*
 Canlılığın gözler önüne serdiği Mütareke Dönemi‟nden 

ve ĠĢgal Yılları‟ndan itibaren Ġstanbul‟daki, eğlence mekânlarının, eğlence biçimlerinin, 

eğlenenlerin ve eğlendirenlerin değiĢimlerinin - dönüĢümlerinin Türk ve Müslümanlar 

üzerinde yarattığı etkilerdir. DeğiĢimin - dönüĢümün hızı arttıkça Bizanten Ġstanbul‟un 

sureti daha da parla(tılı)r. Bu Ġstanbul, Türklerin ve Müslümanların sahneden çekilmeye 

baĢladıkları
351

, bir biçimde sahnede tutunabilmiĢlerse o zaman Türklüklerinden ve 

                                                                                                                                                                          
Konak ve kira arabaları etrafa zifoslar saçarak kemâl-i sür‟atle gençleri o taraflara taĢırlardı. 

Balolarda, gazinolarda ağız ağza dolup sabahlamak âdet oldu. Umumhâneler, cicili biçili 

kızların sürünmüĢ oldukları lâvanta kokuları dimağlarını tâtir ve Ģakraklıkları da gönüllerini 

cezp ederek aĢk ve alâka sâikası ve kıskançlık feverânı ile her Ģeyi yapmaya müheyya bir 

hâle gelirler ve bu yüzden nice feci vak‟alar birbirini vely ederdi.” 

Balıkhâne Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda Ġstanbul Hayatı, (Haz. Ali ġükrü Çoluk), Ġstanbul, 

2001, s. 191.   
350

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1964, s. 8. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
*
 Buradaki netlik ve canlılık çok hayati ancak güdüleri de bir o kadar belirsiz olan bir sorunla iç içe 

geçmiĢtir. ġu ana kadar kullanılan romanların ilgili dönemlerin „hakikatlerinden‟ damıtılarak 

biçimlendirilmiĢ kurgusal edebi metinler olduğunu belirtilmiĢti. Konu edinilen eğlence mekânlarına ve 

mekânlarda düzenlenen eğlencelere dair mikro tarih çalıĢmalarının yok denecek kadar az olmasından 

kaynaklı bunların betimlendiği bölümler, kurgusal edebi metinler olan romanların en kurgusal 

kısımlarıdır. Metnin ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere buralar hakkındaki bilgiler, bu mekânların 

varlığın temel alınarak, mekânlarda gerçekleĢtirilen eğlencelerin tahayyülü üzerinden türemektedir. Mikro 

tarih çalıĢmalarının eksikliğinin sorun olması haricinde, ki bu sorunun yarattığı bir fırsat olarak, bu 

mekânlarda düzenlenen eğlencelerin tahayyül edilmesinin yaratacağı geniĢ hareket alanı da, 

Cumhuriyet‟in münevverleri - aydınları tarafından eğlencenin ve eğlenmenin dönemsel olarak 

yorumlanmasına imkan tanıyacaktır. Tahayyülün yarattığı imkân aynı mekândaki aynı eğlenme biçiminin 

kimi zaman olumsuzlanmasına kimi zaman ise olumlanmasına neden olacak; eğlenceyi ve eğlenmeyi 

düzenleme iddiasında olanlar bu aynılıkların farklı yorumları arasında siyasalarını Ģekillendireceklerdir.   
351

 Romanlarda bu karakterlerin geri çekiliĢinin belli bir öz-bilinç -öz-Ģuur- dâhilinde gerçekleĢtiği ima 

edilmektedir. Ġstanbul‟daki eğlence hayatına oldukça zor olsa da bir biçimde karıĢmayan figürler, Milli 

Mücadele destekçileri ve(ya) Ankara Hükümeti‟nin ajanları olarak tasvir edilmektedir. Ahmet Hamdi 
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Müslümanlıklarından feragat ettikleri, feragat etmekten feragat etmeyip Türk ve 

Müslüman olarak tutunmaya ısrar ettikleri durumlarda da ancak düĢkün rolüne mahkûm 

oldukları bir Ġstanbul‟dur.
352

 

Romanlarda bu feragatin ve düĢkünlüğün belirleyicisi olan eğlence mekânları iki 

uzama sahiptir. Ġlki görece kamusal nitelik taĢıyan ve Bizanten Ġstanbul‟un görünen 

yüzü olan barlar, birahaneler ve meyhanelerdir. Bu yerler hem Bizanten Ġstanbul‟a hem 

de Türk ve Müslüman Ġstanbul‟a ait insanların bir birleriyle ortak karĢılaĢma 

mekânlarıdır. Ġkinci uzam ise partilerin, danslı - dansız baloların ve kokteyllerin 

düzenlendiği konaklar, köĢkler ve yalılardır. Buralarda düzenlenen, Mütareke Dönemi 

ve ĠĢgal Yılları Bizanten Ġstanbul mensuplarının ya da her Ģeylerinden feragat ederek 

Bizanten Ġstanbul‟un bir parçası olmak isteyenlerin „davetli‟ oldukları, eğlenceler 

Bizanten Ġstanbul‟un „gizli, görünmeyen yönü‟ olarak tanımlanmaktadır.  

Romanlarda, kamusal eğlence mekânları olarak sunulan barlar ve birahaneler, 

herkesin rahatlıkla ulaĢabildiği, genellikle cümle kapısından sonra geniĢ bir dans pistine 

açılan, hem dans pistinin bulunduğu katta hem de bir üst katta özel localara sahip 

mekânlar olarak tasvir edilmektedir. Ancak ortak alan olan dans pistiyle localar arasında 

                                                                                                                                                                          
Tanpınar‟ın Sahnenin DıĢındakiler adlı romanında Ġhsan isimli karakterin konumu ve Ġstanbul‟a dair 

hayıflanmaları bunun tipik bir örneğidir: 

“ġu lokantaya bak […] Yarısından fazlası Rus muhaciri! Birkaç Rum ve Ermeni 

bezirgânla, bizim mirasyedilerden baĢka hepsi Rus. Bunların çoğu geleli bir sene olmadı. 

MahmutpaĢa‟da, Sultanahmet‟te, Beyazıt‟ta birtakım evlere yerleĢtiler. Amerikalılar 

fakirlerine günde yirmi, otuz kuruĢ yardım ediyorlardı. ġimdi hepsi para kazanıyor. Hem de 

nasıl biliyor musun? Kendi sanatlarını bize kabul ettirerek. Sinemalara dekor yaparak, 

resim yaparak satarak, ev duvarı boyayarak… Bir yığın musikiĢinas geldi. Burada, 

TepebaĢı‟nda, baleler, oyunlar veriliyor. […] Yazık ki biz gidemeyiz… Bizim iĢimiz var.” 

Bkz. A. Hamdi Tanpınar, 2015, s. 186 - 187. 
352

 Bu rollerin mutlak olmadığını tekrardan vurgulamak gerekmektedir. Halide Edip Adıvar‟ın 

kaleminden çıkan Zeynebim Zeynebim‟de, öykünün baĢkahramanı Zeynep‟in varlığının bir parçası olan 

vakurluk Ġstanbul‟daki Tokatlıyan‟da bile kendini belli eder. Zeynep, Türk‟ün ve Müslüman‟ın çoktan 

kaybettiği özleri bünyesinde barındıran bir modern dönem azizesidir: 

“Okur, yazar, Fransızca söyler, piyano, ut çalar, birçok ġiĢli hanımlarının 

imrenebilecekleri bir kusursuzlukla ve kendine has bir zevkle giyinirdi. KonuĢur, Ģarkı 

söyler, düĢünür, hür hayatın en çekici Ģelalesi gibi kaynayan kuvvetli bir kızdı. Fakat 

ruhunun Ġstanbul kızlarında olmayan Karakeçili aĢiretli bir yönü vardı. Teyzesiyle 

Tokatlıyan‟da çay içerken nasıl egemen baĢı, Ġstanbullu ince, ufak tefek, boyalı, kırıtkan ve 

süzülgen baĢlardan bir baĢ daha yüksekse, ruhu da doruklardan, kayalardan, rüzgâr ve 

ovalardan gelen egemenlikle Ġstanbul‟un ağır havasının üstünde dururdu.” 

Bkz. H. Edip Adıvar, Dağa Çıkan Kurt, Ġstanbul, 2014, s. 20 - 21.  
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kesin hatlarla mekânsal bir ayrımdan bahsedilemez ve her iki yer arasında geçiĢkenlik 

çok fazladır. Localar, dans pistini ve pistte dans edenleri, dans edenler de locaları ve 

localarda oturanları görebilmektedir. Romanlarda her iki alanda eğlenenlerin 

selamlaĢmaları ya da birbirlerine takılmaları sıradan jestlerdir. Localardakilerin, 

yanlıĢlıkla içeriye girmeler, hızlıca kafa uzatıp çekmeler gibi „beklenmedik‟ hareketlerle 

baĢkaları tarafından rahatsız edilmeleri vukuat-ı adiyedendir. En nihayetinde 

romanlarda eğlence mekânları katı sınırlar çizmeden, herkesin müĢterek ortaklığını 

varsaymaktadır. 

Ġttihat ve Terakki Dönemi Ġstanbul‟unu arka plana alan Hüküm Gecesi‟nin 

baĢkahramanı Ahmet Kerim‟in, Ġstanbul‟un „siyasi havasını‟ koklamak için gittiği 

yerler, Tokatlıyan
353

; Nikoli
354

; Sirkeci‟deki Strazburg Birahanesi
355

 ve 1910‟larda yeni 

açılan ve diğer mekanlara nazaran daha eğlenceli olduğu ima edilen Sketing Bar
356

‟dır. 

Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları Ġstanbul‟unun sosyal hayatının anlatıldığı Sodom ve 

Gomore‟deyse Lebon gibi yeni mekânlar, olay örgülerinin geliĢimine dekordur. Halide 

Edip Adıvar‟ın AteĢten Gömlek‟inde de özel bir ilginin merkezine oturtulan Lebon, 

gayri-Müslimler ile iĢgal kuvvetlerinin önde gelen temsilcilerinin bir yandan eğlenirken 

diğer yandan iĢ bağladıkları ve nihayetinde sabahlara kadar Ģen kahkahaların atıldığı bir 

gâvur diyarı
357

 olarak tasvir edilmektedir.
358

 Sodom ve Gomore‟deki bir baĢka eğlence 

mekânı ise, “her Ģey Rus usulüne göre olduğu için lokantanın her köĢesi […] bir sarhoĢ 

yuvası”
359

 olan, ġark usulü döĢenmiĢ localarla dolu ve Kafkas gençlerinin hünerlerini 

sergilediği, Moskovit‟tir: 

                                                           
353

 Tokatlıyan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Sodom ve Gomore‟sinde de eğlence mekânları içinde 

anılmaktadır. Bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 247; Benzer biçimde Halide Edip Adıvar‟ın 

Tatarcık adlı romanında da anılmaktadır. Bkz. H. Edip Adıvar, Tatarcık, Ġstanbul, 2009, s. 64. 
354

 Y.  Kadri Karaosmanoğlu, 1982, s. 52. 
355

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1982, s. 229. 
356

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1982, s. 52. 
357

 Bkz. H. Edip Adıvar, 2009, s. 25. 
358

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 66. 
359

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 74. 
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“Ortada hora tepen ince belli, levent Kafkas delikanlıları, masaların arasında dolaĢan 

berrak gözlü prensesleri, Asyalı sefahatin ve Asyalı coĢkunluğun her sesiyle haykıran çılgın 

bir müzik, yemek esnasında su yerine votkanın insanı birden bire karayan sinsi ve kancık 

tesiri, vakit henüz akĢamın dokuz buçuğu olmasına rağmen, herkesin aklını çoktan 

baĢından almıĢtı. O kadar ki burada vestiyerlerden baĢlayarak insana bütün hizmet edenler 

de müĢteriler kadar sarhoĢ görünüyordu.”
360

  

Romanlardaki tüm bu mekânlar içinde kendisine ayrı bir değer atfedilen 

Ġstanbul‟un önde gelen eğlence mekânı Maksim Bar‟dır. Salt Mütareke Dönemi ve ĠĢgal 

Yılları Ġstanbul eğlence hayatına damgasını vurmakla kalmamıĢ, Cumhuriyet 

Türkiye‟sinde Maksim Gazinosu olarak bilenen eğlence mekânının ilk hâli olan Taksim 

                                                           
360

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 74; Moskovit, Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Sahnenin 

DıĢındakiler‟inde benzer görüntülere sahip bir eğlence mekânı olarak yine sahnededir. Bkz. A. Hamdi 

Tanpınar, 2015, s. 165. Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın bu romanın görece ayrıksı yönü Türkiye‟de akademik 

çalıĢmalar içinde sınırlı bir ilgiye mazhar olan 1917 BolĢevik Devrimi‟nden kaçıp Ġstanbul‟a gelen, 

HaraĢo olarak adlandırılan, Beyaz Rus‟ların Ġstanbul‟un sosyokültürel yapısında ve gündelik hayat 

akıĢında yarattığı etkiye dikkat çekmesi kaynaklıdır: 

“[…] Beyaz Rus akımının çok baĢka mecralar ve Ģekiller verdiği büyük bir, eğlence 

hayatı baĢlamıĢtı. Beyoğlu‟nda bir yığın lokanta, bar, dansing açılmıĢ, ağırbaĢlı Ġstanbul 

efendilerinin bir vakitler gazetelerini okuyarak, alçak sesle dünya gidiĢi hakkında 

bedbinliklerini birbirlerine naklettikleri, sabah kahvesi, ve akĢam çayı içtikleri Ġstanbul 

kahveleri manzaralarını değiĢtirmiĢti. Beyaz Kafkas ceketli, ayağı siyah çizmeli, bol pudra 

içindeki kumral ve beyaz yüzleri düz çizgili, ince eski hanımlarımızın kullandığı yemenileri 

andıran eĢarplara sarılmıĢ narin Rus kadınları ve kızları, çoğu prenses, kontes, yahut yüksek 

burjuva ailesine mensup olduklarını iddia ediyorlardı!- Öyle ki, batan Çarlık gemisinden 

hemen herkes bir asalet unvanı kurtararak gelmiĢti denebilir- Acayip ve çok tehlikeli bir 

peri kafilesi gibi, bu sakin baĢ dindirme mabetlerine, bir kısmı sakat, göğüsleri niĢanlarla 

dolu, yine Kafkas ve Kazak kıyafetli erkekleriyle beraber üĢüĢmüĢlerdi. Her büyükçe 

kahvede tombala oynanıyor, muayyen saatlerde ıĢıklar kısılıyor, narin endamlı delikanlılar 

Kafkas dansları, kadınlar ufak tefek plastik rakslar yapıyorlar, semtleri dolayısıyla daha 

kapalı, müĢterisi daha az yerlere, hiç olmazsa gezici çalgıcıları uğruyorlar.” 

Bkz. A. Hamdi Tanpınar, 2015, s. 241. Döneme tanıklık eden gazeteci Hikmet Feridun Es ise anılarında 

Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın kurgusunun gerçekte kurgu olmadığını ispat edercesine Ģunları dile 

getirmektedir: 

“Onlar gelir gelmez, Ġstanbul‟un, özellikle eğlence hayatının çehresi bir anda ve tamamen 

değiĢmiĢti. Bu bir avuç Rus aristokrat(lar)ının çalıĢabilecekleri tek alan eğlence dünyası idi. 

Onlarda bu iĢi sevmiĢlerdi. Beyoğlu, değil Balkanların belki de Avrupa‟nın en namlı 

eğlence merkezi haline gelmiĢti." 

Bkz. H. Feridun Es, Kaybolan Ġstanbul‟dan Hâtıralar, (Haz. Selçuk Karakılıç), Ġstanbul, 2010, s.  68.   

Beyaz Ruslar‟ın -HaraĢolar‟ın- Ġstanbul‟daki eğlence hayatına etkilerine iliĢkin bilgi aktararan eserlerin 

bir kısmı ise Ģunlardır: C. King, Pera Palas‟ta Gece Yarısı: Modern Ġstanbul‟un DoğuĢu, Çev. AyĢen 

Anadol, Ġstanbul, 2016; P. Herigaut, Bir HaraĢo: Ġstanbul‟un ĠĢgal Zamanında Bir Siyasi Facia, Çev. 

Ahmet Ġhsan, Ġstanbul, 1931; W. Sperco, Yüzyılın BaĢında Ġstanbul, Çev. Remime Köymen, Ġstanbul, 

1989; F. Adil, Gardenbar Geceleri, Ġstanbul, 1993; J. Deleon, Beyoğlu‟nda Beyaz Ruslar, Ġstanbul, 

1996; B. Günçıkan, HaraĢo‟dan NataĢa‟ya, Ġstanbul, 1995; G. Scognamillo, Beyoğlu‟nda FuhuĢ, 

Ġstanbul, 1994; N. Sakaoğlu ve N. Akbayar, Binbir Gün Binbir Gece: Osmanlı‟dan Günümüze 

Ġstanbul‟da Eğlence YaĢamı, Ġstanbul, 1999; Doç. Dr. B. Bakar, Beyaz Ruslar - Esir ġehrin 

Misafirleri, Ġstanbul, 2015. Son olarak ise aktarılan bu eserlere ilaveten Geç Osmanlı Dönemi‟nde 

yayımlanmıĢ köĢe yazıları ve devletin resmi yazıĢmalarıyla dönemdeki tartıĢmaları aktaran Cem 

Doğan‟ın toplarlayıcı çalıĢması belirtilmelidir. Bkz. C. Doğan, 2019, s. 240 - 251.        
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Maksim Bar
361

, dönemi anlatan romanlarda “smokin giyen yahut sadece sivil kıyafetle 

gelmiĢ”
362

 iĢgal kuvveti askerlerinin ve iĢbirlikçilerinin sıklıkla gittikleri tekinsizlik 

diyarıdır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore‟nin baĢkahramanlarından 

Necdet‟in gözüyle Maksim Bar‟ı okuyuculara tanıtır: 

“[…] Maksim Bar‟ın merdivenlerini indi. Paltosunu vestiyere attı; soluğu içki masalarının 

baĢında aldı. Çoktan numaralar bitmiĢ, umumî dans baĢlamıĢtı. Kâh aç kalmıĢ bir sürü 

çakal ulumalarını, kâh babası tutmuĢ bir alay zenci karısının çığlıklarını, kâh sadece dar bir 

oluktan akan su seslerini hatırlatır bir karıĢık gürültü içinde kadınlı erkekli elli altmıĢ kiĢilik 

bir insan kümesi mihanikî bir ahenkle dönüp duruyordu. Hava ılık ve kokulu idi ve koyu bir 

aydınlık içinde bir çok duman halkaları beyaz ipekten serpantinler gibi herkesin baĢı 

üstünde durmadan çözülüp toplanıyorlardı.”
363

  

Barlar, birahaneler ve meyhaneler gibi herkesin eriĢimine açık kamusal eğlence 

mekânları haricindeki eğlence mekânlarının ikinci uzamı, yani Bizanten Ġstanbul 

görüngüsünün ardındaki hakikatin görülebileceği, Bizanten Ġstanbul‟a egemen eğlence 

hayatının kasvetli ve bir o kadar da Ģehvetli yönünün gerçekten yansıtıldığı asıl uzamı, 

ise ‟soysuzlaĢmıĢ ve özlerini yitirmiĢ‟ Türk ve Müslümanların düzenlediği partilere ev 

sahipliği yapan konaklar, köĢkler ve yalılardır.
364

 Buralarda Türkler ve Müslümanlar, 

gayri-Müslimler ve iĢgal kuvvetleri mensuplarıyla birlikte aynı sahnede yer 

almaktadırlar fakat varlıkları ancak iĢbirliği içinde oldukları ya da iĢbirliği yapmayı 

tasarladıkları bu kesimler dolayımıyla anlam kazanmaktadır.
365

 ĠĢ birliğinin mahiyeti o 

                                                           
361

 Taksim Maksim Bar‟in bir baĢka özelliği ise Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri‟nde 

eğlence mekânlarına yönelen ender mikro tarih çalıĢmalarından birine konu olması kaynaklıdır. Ġlgili 

çalıĢma için bkz. V. Alexandrov, Siyah Rus, Çev. Bahar Tırnakçı, Ġstanbul, 2015.   
362

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 40. 
363

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 39. 
364

 Ġlgili bağlama dair kısa ancak yoğun bir anlatım için bkz. M. Cemal Kuntay, 2009, s. 475 - 481.  
365

 Halide Edip Adıvar, Milli Mücadele yılları anılarını anlattığı AteĢten Gömlek‟te dönem Ġstanbul‟unda 

konaklarda, köĢklerde ve yalılarda düzenlenen eğlencelerin görünmeyen bir yönünün daha olduğunu 

belirtmektedir. Halide Edip Adıvar‟a göre düzenlenen bu eğlencelere iĢgalci askerlerin davet edilmesi 

halkın yaĢadığı sıkıntıları onlara aktarmak ve imkân dâhilinde askerler üzerinde etki edip bu sıkıntıları 

giderebilmek gibi gizli bir amaca sahiptir. Halide Edip Adıvar, her Ģeye karĢın düzenlenen bu 

eğlencelerin sahip olduğu kötü Ģöhretinin de bilincinde olacak ki, kendisinin bu türden eğlencelerden 

daima uzak kalıp halk arasında dolaĢtığını vurgulama gereği duymaktadır. Bkz. H. Edip Adıvar, 2004, s. 

17.  
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kadar büyük ve derindir ki Mithat Cemal Kuntay Üç Ġstanbul‟da ‟93 Harbi‟ni kaybeden 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu “köĢkte batan bir imparatorluk”
366

 olarak tanımlamaktadır.   

Görünen, bilinen ve Ģahit olunan kamusal eğlence mekânları bar ve gazinolara 

nazaran konaklar, köĢkler ve yalılar kesif bir oryantalist dille sarılıdır. Bu açıdan 

konaklar, köĢkler ve yalılar Ġstanbul‟daki yabancılar tarafından, „efsanelerde, 

destanlarda ve hikâyelerde‟ okudukları, hayal mahsulü yerler olarak tasvir edilmektedir. 

ġark masallarından fırlamıĢ betimlemeler ve masallara egemen dolambaçlı hava 

konaklarda, köĢklerde ve yalılarda hayat bulmaktadır. Hüküm Gecesi‟nde muhaliflerin 

toplanıp Ġttihat ve Terakki‟nin sosyal hayattaki ahlaksızlıkları bir türlü ortadan 

kaldırmayı beceremediğini tartıĢtıkları yer bir konaktır. Davetliler Bizanten Ġstanbul‟un, 

kendilerini Türk ve Müslüman olarak kabul eden ancak romanlarda Türklüklerinden ve 

Müslümanlıklarından feragat edip soysuzlaĢmıĢ oldukları ima edilen kesimleridir. 

“Kudretten sürmeli gözleri [olan] ve kudretten boyalı dudak[lı]”
367

 “sakallı kadın”
368

 

lakabıyla anılan Necip Molla Bey Beyoğlu‟ndaki hayattan yararlanmak isteyen bir 

kiĢidir. Diğer davetlilerin de Necip Molla Bey‟den arta kalır yanı yoktur ancak Necip 

Molla Bey‟in zafiyetleri o kadar aĢağılık görünür ki diğer karakterler Necip Molla Bey 

kadar düĢük olmadıklarına için için sevinirler; karakterler düĢüklükte bir birleriyle bir 

yarıĢ içindelerdir.  

Sodom ve Gomore‟de Ġngiliz zabiti Major Will‟in Ģehvet oyunları için kiraladığı 

yalı ise bu anlatının klasikleĢmiĢ bir örneğidir. Görece sık ağaçlarla çevrili ve çiçeklerle 

bezeli bahçeli, iki veya daha çok katlı ve çok odalı, odaları genelde birbirine açılan ve 

özel anahtarları olmayanların giremeyeceği gizli odaları da içeren girift yapılı bu yalıda 

çok Ģeyler yaĢanmaktadır ve fakat çok azı dıĢarı sızdırılmaktadır:  
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 M. Cemal Kuntay, 2009, s.11 - 18. 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1982, s. 63. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1982, s. 63. 
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“Boğaziçi, Boğaziçi olalı hiç böyle bir gece görmemiĢtir. Eski Osmanlı sefahatinin 

taĢkınlıklarını bize hikâye edenler Major Will‟in yalısında bir saat geçirmiĢ olsalardı o ana 

kadar bütün bildiklerini unuturlardı. Gerçi bu gürültünün velvelesinden hiçbir ses eski 

yalının duvarlarından dıĢarıya yankı vermedi. Gerçi ne komĢuları pencerelere üĢüĢtürecek 

olaylar geçti, ne karĢı sahil halkını dalgalar arasından öbek öbek buraya çekecek tarzda açık 

neĢe ve sevinç gösterileri oldu; fakat kesin sükûn çemberi içinde kadınları delirten 

Ģeylerden erkekleri tutuĢturan Ģeylere kadar „mâsuva‟nın bütün hummalı tezahürleri bir 

coĢkun selin anaforları halinde sabaha kadar aktı, durdu.”
369

 

Kısır döngü ortadadır: Ġstanbul‟un gündelik hayatının „doğal‟ bir parçasına 

dönüĢen zevk-ü sefayı ve sefahati özlerine iĢle(t)miĢ bu kiĢiler bir yandan 

imparatorluğun siyasal elitleri ve toplumun önde gelenleridir ama diğer yandan da 

devleti bu „bataktan‟ kurtarmak için umut bağlananlardır. Ġstanbul‟un Bizanten yönünün 

tüm Ġstanbul‟a baskın olmaya baĢlaması, bunu engellemek için mücadele etmesi 

gerekenlerin mücadele etmek yerine Bizanten Ġstanbul‟dan beslenerek kendilerini var 

etmeleri
370

, romanlarda Türk ve Müslüman Ġstanbul‟a -ve aynı zamanda da Türk ve 

Müslüman Ġstanbul dolayımıyla Anadolu‟ya ve Ankara‟ya- giden yolun baĢlangıcıdır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi‟nde Beyoğlu‟ndaki Despina‟nın yanından 

tan vakti ayrılan Ahmet Kerim‟in gözlerinden her iki Ġstanbul‟un panoramasını oldukça 

klasik ancak bir o kadar da yoğun alegorilerle sunmaktadır:  

“[Ahmet Kerim kastedilerek] Bir an önce Beyoğlu‟nun havasından kurtulmaya can 

atıyordu.[…] Hele Ģu anında sessiz, temiz Türk mahallerinin ruhu üzerinde acayip ve esrarlı 

bir çekiciliği vardı. Bu mahallelerde herkes çoktan uyanmıĢtır. Ġhtiyar nineler, soğuk su ile 

abdestlerini alıp namazlarını kılmıĢtır. Aile babaları beyaz örtülü sedirlerin üstünde 

çocuklarıyla dizdize sabah kahvaltılarını ediyorlardır. Genç kızlar keten veya patiska 

gecelik entarilerinin içinde yarı çıplak, musluklara yanaĢıyorlar ve beyaz kokusuz sabunla 

Ģakır Ģakır yıkanıyorlardır. [Ahmet Kerim kastedilerek] […] NiĢantaĢı‟na doğru yol alıyor. 

[…] Sokaklar uyanmaya, kımıldanmaya baĢlamıĢtır. […] Burada atmosfer Türktür. Beyaz 

sabun kokan, beyaz entarili kız kadar Türktür. Havada lâvanta çiçeği, Edirne sabunu ve bir 

parça da kekik kokuyor. Bu kokuları belki de Ahmet Kerim‟in muhayyilesi icat ediyor. 

Çünkü, çocukluğundan beri, kendi evinde, annesinin çamaĢırlarında duyduğu kokular 

bunlardır. […] Onun için milliyet bu kokudur.”
371
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 108-109.  
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 Üç Ġstanbul‟da, “balçığın ana caddesi; yatağı panayır; sansarla, maymunla, timsahla, hülasa her türlü 
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s. 350 - 365. 
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Dönem romanlarının ve hatta dönemi anlatan romanların
372

 temel biçimsel 

özelliği Bizanten Ġstanbul olarak betimlenen yüzü ile Türk ve Müslüman Ġstanbul olarak 

betimlenen yüzünü, „gece - gündüz‟, „temizlik - kirlilik‟, „siyah - beyaz‟
373

 veya „iyi - 

kötü‟ gibi karĢıtlıklar dolamıyla karĢılaĢtırmaktır. Arzu nesneleri olan Hüküm 

Gecesi‟ndeki Rum kızı Despina ya da Üç Ġstanbul‟daki Uranya, Filareti ve Polikseni 

geceyi, kirliliği ve kötüyü simgelerken, Türk ve Müslüman kızları gündüzü, temizliği ve 

iyiyi simgelemektedir. Benzer bir tavır dönem Ġstanbul‟undaki muhitlerin 

karĢılaĢtırmasında da karĢımızdadır. Ġstanbul‟un eğlence merkezi olan Beyoğlu gecedir, 

kirlidir, siyahtır ve kötüdür; NiĢantaĢı‟na doğru gidildiğinde gündüz, temizlik, beyazlık 

ve iyi gün yüzüne çıkmaktadır.  

Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları‟nın anlatıldığı bölümlerde Ġstanbul, soysuzların 

eline düĢmüĢ soylu bir Ģehir olarak „kutsanmakta‟ gerçek Ġstanbul‟un, Avrupa yakasında 

değil Anadolu yakasında olduğu ima edilmektedir; erkeklerin, kadınların, muhitlerin ve 

iki Ġstanbul‟un gece - gündüz, temizlik - kirlilik, siyah - beyaz ve iyi - kötü gibi 

ikiliklerle karĢılaĢtırılmasının nihai noktası onların, Türklüğü ve Müslümanlığı -yeniden 

- biçimlendiren alegoriler olarak kullanılmasıdır. Nihayetinde bu alegoriler Milli 

Mücadele‟nin Türk zaferine evirildiği ölçüde koyulaĢmaktadır ve Bizanten Ġstanbul ile 

Türk ve Müslüman Ġstanbul arasındaki mesafe bir daha kapanmayacak Ģekilde 

açılmaktadır. Zaman artık ikinci Ġstanbul‟un -Anadolu‟yla ve Ankara‟yla yoğrulmuĢ 

Türk ve Müslüman Ġstanbul‟un- sahneye çıkması için elveriĢlidir. Hüküm Gecesi‟nde 

                                                           
372

 Bu durum 1936 yılında yayımlanmıĢ ve 1942 yılında CHP Roman Ödülü‟nü kazanmıĢ Halide Edip 

Adıvar‟ın Sinekli Bakkal adlı romanında da takip edilebilir. II. Abdülhamit Dönemi‟nin arka planda 

olduğu Sinekli Bakkal‟da Halide Edip Adıvar genç bir karakteri Ģu sözlerle tasvir etmektedir:  

“O sene Bilal, mektebinde hayatı azcık tadar gibi olmuĢ, kadın denilen sırra biraz temas 

etmiĢti. […] Kendinden yaĢlı talebe ile dolaĢırken, birkaç Beyoğlu metaı Rum, Yahudi, 

kadın tanımıĢtı. Birinin evine bile bir defa gitmiĢti. Ve bu temas onda kadın hakkında pek 

kat‟i kanaatler hâsıl etmiĢti. Ona göre iki cins kadın vardı: Beyoğlu‟nun orospuları ve aile 

kızları… Birincileri para ile alınır, ikincileri nikâhla.” 

Bkz. H. Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, Ġstanbul, 2016, s. 164. 
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 Ġlgili ikiliklerin Ġstanbul‟un Bizanten yönünü gözler önüne serebilmek için yoğun bir biçimde seferber 

edildiği “Siyah ve Beyaz” baĢlıklı bölüm, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde rejimin kendine hedef alacağı, 

bir Müslüman hoca, bir Türk iĢbirlikçi ve zaten kategorik olarak Ģüpheyle yaklaĢtığı bir gayri-Müslim‟i 

doğal olarak bir baĢka gayr-i Müslim‟in iĢlettiği „karanlık‟ bir eğlence mekânında, umumhanede, 

kesiĢtirmektedir. Bkz. M. Cemal Kuntay, 2009, s.18 - 28. 
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her iki Ġstanbul‟u betimleyen Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore‟de bu 

kez aynı temele sahip ve aynı zemin üzerinde hareket eden iki farklı Ġstanbul‟u düĢünür: 

“Genç adam, soluk bir karanlığın içinde […] Ġstanbul‟a baktı. Tek, tük ıĢıkların ancak 

yerini tespit edebildiği bu koyu kara Ģehir siluetinde hem akıcı, hem de katı bir hal vardı. 

Daha doğrusu sinsi sinsi yatan kocaman bir hayvana benziyordu. Öyle bir hayvan ki, baĢına 

ağır bir darbe indirilmiĢ de bir daha indirilmesin diye cansız rolünü oynamaktadır. […] Bu 

adam aylarca baĢını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz kaldı. Lakin 

Sakarya zaferinden sonra ortadan siliniverdi ve yerine, zincirlere bağlı bir dev geçti. Bu da 

öbürü gibi hiç kımıldamıyor, fakat sağlam ve tehdit eder gibi durmasını biliyor ve hiçbir 

tavrında yüz kızartıcı bir ayıp hissetmiyordu. […] Necdet, onunla bir gizli dertleĢmeye 

girmek istiyordu. […] Orada […] babaları savaĢa gitmiĢ yavrularının beĢiğini sallayan 

temiz ve sabırlı kadınlar, vücutlarını Allah tarafından kendilerine teslim edilmiĢ bir kutsal 

emanet gibi saklayan genç kızlar, bunların üstüne Ģefkatle titreyen nur yüzlü nineler ve 

Anadolu‟ya dair son iyi haberleri bildiren gazeteye bir muska gibi devĢirip cebine 

yerleĢtirdikten sonra sanki kendisini bütün dünyanın hazinelerine sahip bir adam kadar 

mesut hisseden fakir vatandaĢlar vardı. Onlara gidip diyecekti ki: Öbür tarafta neler oluyor 

bilmiyorsunuz! Garp medeniyetinin bütün lağımı öbür tarafa boĢandı. Bir parça temizliğe 

düĢkün, titiz bir adam için orada bir dakika soluk almaya imkân kalmadı. […] Siz 

bilmiyorsunuz, asıl iĢgal, asıl istila öbür tarafta oldu. DüĢman çamurlu çizmeleriyle bizim 

evlerimize kadar girdi; ne diyorum -bizim yataklarımıza kadar!- Halbuki sizin yalnız 

sokaklarınızda dolaĢabiliyorlar. Sizin evleriniz sarılmıĢ kalelerdir. Fakat henüz zapt 

olunmamıĢtır. Öbür taraftakilerin ise hepsi birer birer düĢtü! Kızlarımızı, karılarımızı ve 

dudak yüzü görmemiĢ nazlı sevgililerimizi ellerimizden aldılar ve onlara gözlerimizin 

önünde istediklerini yaptırdılar ve kızı kızla, erkeği erkekle kızıĢtırdılar ve bütün tabiî 

zevklere tabiî olmayan zevklerin zehrini, ızdırabını kattılar, her birimizi ayrı ayrı çırpınıĢla 

oynatmaya baĢladılar.”
374

 

Milli Mücadele‟nin zaferle sonuçlanmasına koĢut Ġstanbul‟da ötekilerin 

silikleĢerek Türklerin ve Müslümanların ön plana çıkmaya baĢlamasına karĢın Ġstanbul 

anlatısında, Bizanten Ġstanbul ile Türk ve Müslüman Ġstanbul arasındaki gerilimi de 

aĢan bir yön bulunmaktadır; Türk ve Müslüman Ġstanbul her ne kadar Bizanten 

Ġstanbul‟a karıĢmamak için çaba gösterse de o, yine de Ġstanbul‟un diğer yüzüdür, 

Ġstanbul‟dur; Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Sodom ve Gomore‟ye denk tuttuğu ve 

fethettiği Bizans tarafından fethedilen Ġstanbul‟dur. Ne kadar uzak durulmaya çalıĢılsa 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2015, s. 192 - 193. Ahmet Hamdi Tanpınar betimlemeyi daha 

detaylandırmaktadır: 

“Eğlenen Ġstanbul‟un yanı baĢında çok daha bahtsız, mustarip Ġstanbul‟un, çarpıĢık yollu, 

mescitli, bakkallı, küçük mahallerinde, o tahtadan gibi kuru evlerde, her ne pahasına olursa 

olsun haysiyetini muhafaza etmeğe, misafir kabul etmeğe, çocuklarını okutmağa, karısını, 

kızını iyi giyindirmeğe, temiz kıyafetle gezmeğe, misafir kabul etmeğe, Ģu ve bu vesile ile 

sağa sola, aile Ģerefiyle münasip hediyeler vermeğe mecbur insanlar, çoğu eski 

imparatorluğun rütbe ve niĢan sahibi memurları, bir usta elinden çıkmıĢ gibi düzgün zevki 

ile Ġstanbul‟u ve hayatını benimsemiĢ insanlar kıt kanaat, gözyaĢlarını içlerine akıtarak 

yaĢıyorlardı”. 

Bkz. A. Hamdi Tanpınar, 2015, s. 242. 
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da Bizanten Ġstanbul‟dan sızan ifrazat kokularını duyan, ne kadar gizli ve kapaklı olsa 

da Bizanten Ġstanbul‟da çalınan müzikleri kulağına çalınan ve tüm bu zevk-ü sefa ve 

sefahat âlemine harcanan paradan nasiplenen Ġstanbul. 

Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin DıĢındakiler‟de Bizanten Ġstanbul karĢısında 

doğrudan konumlandırdığı Türk ve Müslüman Ġstanbul‟u Ġstanbul‟un bir bütün olarak 

içine düĢtüğü fasit döngüye eklemeyerek hayati bir soru sormaktadır: “Ġstanbul‟un 

neresi eğlenmiyordu?”
375

 Cevabını yine kendisinin verdiği sorunun iĢaret ettiği zevk-ü 

sefa ve sefahat histerisinin salt „öteki‟lere, „öteki‟lerin var ettiği ve „öteki‟leri var eden 

Bizanten Ġstanbul‟a has bir özellik olmadığıdır. “Ekmeğini her gün kazanmağa mecbur 

olanlar, yeni baĢlayan bir yığın meslekle bu geçici ve sun‟î refahın bir köĢesini 

zapetmiĢlerdi. Onun için oturdukları yere bakılıp orta halli sanılan aileler yarı aç iken, 

küçük kulübelerde, üstü teneke örtülü barakalarda, hatta bazı medrese köĢelerinde 

zurnalı, davullu, utlu, kemençeli eğlenceler”
376

 düzenleyerek eğlenmektedirler. Ahmet 

Hamdi Tanpınar‟ın cevabını veremediği ve gerçekte de tam olarak anlamlandıramadığı, 

çalıĢmadıkları gün ekmeğe muhtaç olacakları aĢikar olanların dahi eğlence söz konusu 

olduğunda bundan feragat etmemeleridir. 

Ġster kadim bir illetin yeniden hortlaması olsun, isterse de anlamlandırılamayan 

hareketler bütünlüğü olsun romanlarda zevk-ü sefa ve sefahat „hastalığının‟ Ġstanbul‟un 

kanına geri dönülemez bir biçimde sızdığı sürekli ve sürekli vurgulanmaktadır; hastalık 

insanı soysuzlaĢtırmıĢ ve -bilinçsizleĢtirmiĢ- ĢuursuzlaĢtırmıĢtır. Romanlar öyle bir 

görünüm çizmektedir ki Ġstanbul‟un kendisinden tamamen ümidin kesildiği bir yer 

olarak kaderine terk edilmesi gerekliliği metinler altından ima edilmektedir. Açıkça dile 

getirilmeyen ancak oldukça güçlü biçimde ima edilen bu durum kendi içinde akılcı ve 

bir o kadar da tutarlıdır zira Ġstanbul‟a dair inĢa edilen anlatılar ve Ġstanbul‟u merkeze 
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alan söylemler ve bu bağlamda bütün olarak Ġstanbul, Anadolu‟yu ve Ankara 

vurgulamak için araçsallaĢtırılmıĢtır. Tarih boyunca Ġstanbul‟a tabi olan Anadolu 

bulduğu bu meĢru gerekçelerle artık Ġstanbul‟u tahakküm altına almaya baĢlayacaktır.
377

    

 

1. 2) Türk Anadolu ve Ankara 

Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları‟nı merkeze alan romanlarda Türk ve 

Müslüman Ġstanbul olan ikinci Ġstanbul tasviri gerçekte örtük bir Anadolu ve Ankara 

tasviridir; Türk ve Müslüman Ġstanbul‟da yitip giden her Ģey Anadolu‟da ve Ankara‟da, 

Anadolu‟nun ve Ankara‟nın „değerleri‟ dolayımıyla var edilmeye çalıĢılmaktadır. 

ġüphesiz ki romanlarda Anadolu ve Ankara, Ġstanbul‟un karĢı karĢıya kaldığı 

sorunlardan azade değildir ancak bu sorunlar örtük bir sevinçle karĢılanmaktadır. 

Sevincin altında, var olan sorunların Anadolu ve Ankara‟ya içkin olmadığı, 

Anadolu‟nun ve Ankara‟nın „kanında‟ dolaĢmadığı, ruhuna sinmediği düĢüncesi 

yatmaktadır. Ġstanbul‟un kanında dolaĢan ve ruhunu biçimlendiren, Anadolu ve Ankara 

söz konusu olduğunda ağza alınması bile baĢlı baĢına „pisliğin‟ kendilerine sıçraması 

endiĢesi yaratan „Ģeyler‟, yeni bir devlette, yeni bir toplumda ve yeni bir yurttaĢta neler 

olmaması gerektiğini iĢaret eden örneklerdir. Bu açıdan ister Bizanten olsun ister Türk 

ve Müslüman, Ġstanbul anlatısı, Anadolu ve Ankara anlatıları için bir sıfır noktasıdır.  

Ancak ortada temel bir açmaz bulunmaktadır. Ġstanbul anlatılarında Ġstanbul‟un 

karĢısında konumlanan “bermutat bir limon gibi sıkılıp posası çıkarıl[masına]”
378
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 Halide Edip Adıvar‟ın AteĢten Gömlek‟in de arkada bırakılan „Ġstanbul‟a dönülmeyeceğine‟ dair 
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Bkz. H. Edip Adıvar, 2009, s. 121. 
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rağmen özünü yitirmeden koruduğuna inanılan, köy ve Anadolu‟dur. Milli Mücadele 

yıllarında bayrağı devralan “Anadolu‟nun Kâbe‟si”
379

 Ankara‟nın ortaya çıkıĢı ise o 

kadar ani olmuĢtur ki böyle bir Ģehrin ulusal mücadeleye baĢkentlik yapması uhrevi bir 

kuvvetin müdahalesiyle gerçekleĢmiĢ “gizli bir lütuf“
380

 olarak görülmektedir.  

Ankara‟nın hiçten ve yoktan ortaya çıkıĢına koĢut romanlarda Anadolu ve 

Ankara anlatıları, hiçlik ve yokluk anlatılarıdır.
381

 Anadolu ,“mensi, metruk, muzlim ve 

mukassi”
382

 bir yer olarak tanımlanırken “kül rengi sefalet ve uzlet dekoru”
383

 

Anadolu‟nun arka planıdır. Hiçlik ve yokluk söylemini biçimlendiren ise Anadolu‟daki 

ve Ankara‟daki maddi yetersizlikler ve fakirliktir; bu yetersizliklerden ve fakirlikten 

türeyen ve aynı zamanda da ondan beslenen düĢünsel kıtlıktır. Anadolu‟da ve 

Ankara‟da eğlence yoktur; eğlenme yoktur ve hatta düĢünme ve düĢünce yoktur, ki var 

olan zaten hiçlikle ve yoklukla sarmalandığından dile getirilmesi bile anlamsız kabul 

edilmektedir.  

Gerçekte maddi yetersizlik ve fakirlik vurguları dönem romanlarındaki 

ortaklıklardan biridir. Anadolu ve Ankara anlatılarında görülen fakirlik, Ġstanbul‟u 

anlatan romanlarda karakterlerin nispeten katlanılabilir düzeylerdeki maddi 

yetersizlikleri olarak sunulmaktadır. Farklılıklar roman karakterlerinin maddi 

yetersizlikleri gidermek için yaptıklarından ve çalıĢmaya bakıĢ açılarından türeyecektir. 

Ġstanbul‟u anlatan romanlardaki kahramanlar maddi yetersizliklerden kurtulmak için her 

hangi bir çaba göstermeyen sinik karakterler olarak tasvir edilmiĢlerdir. Romanlarda bir 

biçimde para kazanma iĢi yaĢlılara aittir. Para kazanmak için yapılan yegâne Ģey ise 
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tasarruftur. Tasarruf, genelde evin babası - dedesi eski zaman Ġstanbul beyefendisi ya da 

evin annesi - ninesi çilekeĢ kadınların çabalarıyla gerçekleĢtirilmektedir. Çabalar da 

zevk-ü sefa ve sefahat sarmalına düĢmüĢ Ġstanbul‟un gereklilikleriyle koĢullanmaktadır: 

Ata yadigârı ziynet eĢyalarından
384

 her biri ayrı ayrı Ģatafatlı ancak bir odada 

toplandığında uyumsuzluğun „göz kamaĢtırdığı‟ ev eĢyalarına
385

, niĢan ve rütbelerden 

en son çare olarak da konakların, köĢklerin ve yalıların elden çıkartılmasıyla
386

 

gerçekleĢmektedir. Buradaki tükeniĢin metin altı sembolizmi çok güçlüdür; her türlü 

pisliğin içine gömülmüĢ Ġstanbul, bir bataklık misali herkesi ve herkesi içine 

çekmektedir.
387

  

Eğlenceyle doğrudan bağlantılı bir edim olan çalıĢmanın bu ana kadar gün 

yüzüne çıkmaması ĢaĢırtıcı ancak beklenmedik değildir zira romanların özellikle 

Bizanten Ġstanbul anlatılarında gelir elde edebilmenin en temel koĢulu çalıĢma, örtük 

vurgularla olumsuzlanmaktadır.
388

 Bu ironik durumun iĢaretlediği Ġstanbul‟da 

çalıĢmanın anlamsızlaĢmasıyla ve değersizleĢmesiyle birlikte ele alınmalıdır zira herkes 

her Ģeyiyle Ġstanbul için çalıĢmaktadır; Ġstanbul‟un varlığı için çalıĢmaktadır, padiĢah 

için çalıĢmaktadır, saray için çalıĢmaktadır, imparatorluğun bizatihi kendisi için 

çalıĢmaktadır. Ġstanbul‟da insanların kendileri hariç her Ģey için çalıĢmaları, çalıĢmayı 

anlamsız kılmaktadır. Eğlence ile çalıĢma bu noktada kesiĢmektedir; kendisi hariç 
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herkes ve her Ģey için çalıĢanların emeklerinin ve kazanımlarının, Ġstanbul‟a ait 

olabilmek, „Ġstanbullu‟ olabilmek için Ġstanbul‟un en ıĢıltılı mekânlarında harcanması 

zorunludur. Bu aynı zamanda toplumsal iliĢkilerin ve neredeyse bir bütün olarak 

toplumun dile getirilmemiĢ iflasıdır. Herkes ve her Ģey için çalıĢanlar çalıĢmalarına 

koĢut toplumdan soyutlanmaktadırlar zira geçici zevklerle inĢa edilmiĢ geçici süreliğine 

eklemlenebilecekleri ortaklıklar harici tam anlamıyla bütünleĢebilecekleri bir toplum 

kalmamıĢtır.
389

 

Buradaki zorunluluk konunun bir baĢka boyutudur. Osmanlı - Türk 

ModernleĢmesi‟nin Cumhuriyet‟e kadar ki evrelerini tartıĢan çalıĢmalarda, 

dönemselleĢtirme yapılsın yapılmasın ortak kanaatlerden birisi, BatılılaĢmanın yanlıĢ 

algılandığı ve kavrandığı ve buradan bir tür yanlıĢ bilince ulaĢıldığıdır. Gerçekte meĢru 

gerekçelerle temellendirilebilecek yanlıĢ bilinçtir bu. Romanların dertleri roman 

yazarlarının dertleriyse, ister yergi olsun ister olmasın, romanlardaki anlatıların 

çalıĢmayı teĢvik edici mahiyetleri sınırlıdır zira bilinç görülenlerle ve deneyimlenenlerle 

biçimlenmektedir. Osmanlı Ġmparatorluğu‟na modernlik ve medenilik, kolay görülebilir 

ve ulaĢılabilir araçlarla gelmiĢtir. Zaman, seri bant, fabrika, üretim romanlarda konu 

edinilmemektedir. Mehtaplı gecelerde gönül krizleri yaĢayan karakterlerin arabayla 

yaptıkları yolculukları veya birbirlerine çektikleri telgrafları anlatan bölümlerde 

arabanın nasıl elde edildiği, çalıĢtığı ya da telgrafın mucizeleri merak 
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uyandırmamaktadır. Bu açıdan tasarrufî birikim yapılabilecek en temel, en kolay, en 

ilkel, bir o kadar da en kaçınılmaz iktisadî faaliyettir.
390

 

Bu bağlamda çalıĢmanın olumsuzlanmasına koĢut paranın nasıl elde edildiğinin 

de belirsiz olması ĢaĢırtırcı değildir. Dönemin egemen sembolleri tekrardan dolaĢıma 

sokulmaktadır; Türklerin ve Müslümanların haset hasret karıĢımı gıpta ettikleri 

zenginler Ermenilerin, Rumların ya da romanlarda baĢat bir konuma sahip olmayan adı 

ancak yeri geldiğinde anılan Yahudilerin zenginlikleri belirtilip geçilmektedir. 

Vurgulanan paranın nasıl el değiĢtirdiğidir, eğlence mekânlarında nasıl harcandığıdır.
391

 

Harcamanın bu mahiyeti hayatidir zira romanlarda sosyal statülerinde meydana 

gelebilecek değiĢikliklerden korkan karakterlerin balolara ve partilere çok daha fazla 

katılım gösterme çabaları içine düĢtükleri sefaletin temelindeki kısır döngüyü gözler 

önüne sermektedir. Üç Ġstanbul‟un baĢkahramanı Adnan‟ın bir Ģekilde 

zenginleĢmesinden sonra yaĢadığı bu açmaz Ģu sözlerle ifade edilmektedir: 

“Gözlerini kapamazsa, kimse hayatta güzel rüya göremezdi. Adnan„da servetine dikkatle 

bakmaktan vazgeçiyor, çok zengin adamlar gibi onun da gündüzleri, gece vakalarıyla 

doluyordu: Uyku, içki, oyun, kadın. Bazı günler servetinden baĢka türlü korkuyordu: Bir 

gün parasız kalırsa, kaybedecek saadetleri olmayan orta halli insanlara imreniyordu. Çeksiz 

erkek, incisiz kadın, suvaresiz konak, kumarda para kaybedemeyen insan… Bunlar ne 

felaketti…”
392

   

Anadolu ve Ankara anlatılarında dahi Ġstanbul‟u döne döne konuĢmak bir ironi 

gibi gözükse de aslında bir somut durum tahlilidir; zira Anadolu ve Ankara anlatıları 

baĢlangıçta Ġstanbul anlatısı sonrasında yeni devlet, yeni toplum ve yeni insana iliĢkin 
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yeni söylemlerle ve bunların inĢa edildiği anlatılarla Ģekillenecektir. Belirtildiği üzere 

Anadolu‟nun sahneye çıkıĢı tam olarak temellendiril(e)memiĢken buna bir de 

Ankara‟nın eklenmesinin yarattığı sorunlar Anadolu ve Ankara anlatılarına baĢtan 

aĢağıya sirayet etmiĢtir. Eğlenceyle çalıĢma, çalıĢmayla verim, verimle kazanç, kazançla 

akılcı harcama ve akılcı harcamayla tasarruf düĢünceleri ve tüm bunlar dile getirilirken 

her daim hatırlatılan bilinç -Ģuur- romanları baĢtan aĢağı sarmaktadır.  

Bu çerçeve içinde Ġstanbul‟u anlatan romanlarda karĢılaĢılan ve insanları hem 

maddi hem de manevi olarak tüketen histerik eğlence hayatı tasvirleri, Anadolu ve 

Ankara anlatılarında görülmemektedir. Eğlence Bizanten Ġstanbul‟a, ki gerçekte tüm 

Ġstanbul‟a özgü kabul edilmektedir; yeni devlet, yeni toplum ve yeni insanla cisimleĢen, 

dönem içinde tüm bunları kapsayacak Ģekilde sıklıkla dolaĢımda olan söyleĢiyle, „yeni 

Türkiye‟de‟ bunlara yer olmadığı „ima edilmektedir.‟ Tüm bunlara karĢın zevk-ü sefa ve 

sefahat düĢkünü olanlar varsa, bunlar ya Anadolu‟yu iĢgale gelmiĢ yabancı ülkelerin 

askerleridir ya da bunlarla iĢbirliği yapan soysuzlaĢmıĢlardır. Halide Edip Adıvar‟ın 

Vurun Kahpeye‟sinde her iki tipe dair örnekler, “asabını, iradesini yormak için, her 

gecesi bir sefahat, bir sarhoĢluk”
393

 akĢamlarında eğlenmek için ”Ġstanbul‟dan 

Beyoğlu‟nun güzel Rum kokotlarından iki kadını”
394

 Anadolu bozkırının ortasına 

getirmekten bile çekinmeyen Damyanos ile “rakı ile, sefahatla, en çirkin ve en yorucu 

bir eğlence hayatıyla zaten mütereddi ve bin bir hastalığın sahibi”
395

 olan Uzun Hüseyin 

Efendi olarak tek tipleĢtirilmektedir.
396

 Eğlencenin olumsuzlanmasına dair söylemler ve 

anlatılar o kadar radikalleĢmektedir ki, ima neredeyse eğlencesiz bir Anadolu ve Ankara 

tahayyülüne dönüĢmektedir. Metinleri saran düĢünüĢ, Ankara‟nın önce kendisiyle 
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beraber bulunduğu coğrafyayı derleyip düzenlemesini, Türk‟ü Ģekillendirip Türk halkını 

yaratmasını ve sonra bunlardan fırsat bulursa, zamanı ve gücü yeterse, eğlenmesini ve 

halkın eğlendirilmesini içermektedir. 

Bu tahayyül Anadolu‟nun ve Ankara‟nın, öze kaçıĢ mekanı olarak 

yüceltilmesine koĢulacaktır ancak gerilimiyle birlikte: Anadolu ve Ankara, Ġstanbul‟dan 

ve Ġstanbul‟daki hayattan kaçıĢ mekânı olarak yüceltilse de gerçekte buralarda yaĢamak, 

yeni bir devletin ve yeni bir toplumun parçası olarak yeni olmak, yenilenmek bu 

doğrultuda da belli vazifelerle donatılmıĢ ve bu vazifelerin bilincinde -Ģuurunda- 

olmakla koĢullanmıĢtır.
397

 Bunun en temel göstergesi romanlarda açıktan bir borç ve 

yükümlülük iliĢkisinin kurulmasıdır. Yaban‟da baĢkahraman Ahmet Celâl‟in kendisini 

köyüne götüren Mehmet Ali‟ye, “[…] anan, benim anam; kardeĢlerin benim 

kardeĢlerim olacak. Bunu iyi bil”
398

 ifadesiyle ettiği yemin ile Halide Edip‟in Vurun 

Kahpeye‟de baĢkahraman Aliye‟nin köylüye “toprağınız toprağım, eviniz evim; burası 

için bu diyarın çocukları için bir ana, bir ıĢık olacağım ve hiçbir Ģeyden 

korkmayacağım; vallahi ve billâhi!”
399

 ifadesiyle ettiği yemin arasındaki ortaklık 

Anadolu‟ya ve Ankara‟ya geçmiĢ insanların, halkın rızası olup olmadığına -ki genelde 

de olmadığı metinler içinden taĢar- bakılmaksızın
400

, yaptığı tek taraflı sözleĢmenin 

Ģartlarıdır.  

Tek taraflı borç ve yükümlülük iliĢkinin asıl mahiyeti, Çanakkale SavaĢı‟nda 

kaybettiği kolunu bir niĢan gibi taĢıyan ancak köylünün umursamazlığı sonrasında 
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kötürümlüğünden yakınmaya baĢlayan Yaban‟ın baĢkahramanı Ahmet Celâl‟in 

ifadeleriyle ortaya çıkmaktadır. Ahmet Celâl, köylü için feda ettiğini düĢündüğü 

kolunun köyde her hangi bir kadri kıymetinin olmadığını çok kısa sürede anlamaktadır; 

orada herkes zaten bedensel olarak sakattır. Yaban‟ın ilerleyen bölümlerinde 

görülmektedir ki bin bir umut beslenen Anadolu‟da sakatlık salt bedensel bir eksiklikten 

çok daha fazlasını içermektedir: 

“[…] Sağ kolumun yokluğu kimsenin takdirini celbetmek Ģöyle dursun, hatta 

merhametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım. Zira, burada, sakatlık 

hemen herkese mahsus bir hal gibidir. Mehmet Ali‟nin anası enikonu topallıyor. Salih 

Ağa‟nın oğullarından biri kamburdur. Bekir ÇavuĢ‟un kızı Zehra kördür. […] muhtarın 

karısını, adı bilinmeyen bir illet sekiz yıldan beri öyle bir evirip kıvırmıĢ, o kadar karmaĢık 

bir hale sokmuĢ ki, bacaklarını kollarından, kollarını bacaklarından ayırmanın imkânı 

yokmuĢ. Bütün vücudunda yalnız bir yeri kalmıĢ. O da gözleri imiĢ. […] Bunlardan baĢka, 

köyün iki meczubu, bir cücesi vardır.”
401

    

Hüküm Gecesi‟nde ve Sodom ve Gomore‟de özellikle Bizanten Ġstanbul tasvir 

edilirken sıklıkla kullanılan „iĢlenmiĢ günahların cezası‟, „tufan‟, „büyük yok oluĢ‟ gibi 

ifadeler Anadolu‟nun koĢullarının Bizanten Ġstanbul‟un koĢularından çok daha beter 

olduğu ima etmek için dolaĢıma sokulmaktadır. Ġstanbul‟un kadersizliği, ötekiler ve 

onlarla iĢbirliği yapanların zevk-ü sefa, sefahat düĢkünlüklerinin ve ahlaksızlıklarının 

bir sonucudur. Pislikten kırılan, çorak, verimsiz Anadolu‟nun kadersizliği ise tam da bu 

nedenlerle var olan yokluktur ve hiçliktir ama daha da önemlisi bunları değiĢtirmek için 

hiçbir Ģey yapmayan kötürüm insanların sinizmidir. Bu öyle açmazdır ki Tanrı‟nın 

gazabı hak kılınmaktadır. Ahmet Celâl‟in ifadesiyle, ”Allah insanları intihaba davet 

için, o büyük tufan cezasını tertip zahmetine katlanmamalı [...] Nuh‟un ümmetini, böyle 

                                                           
401

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 35. Bu eksikliklerin salt bedensel olmadığına dair örnekler de 

bulunmaktadır. Halide Edip Adıvar, yeni nesilleri yetiĢtirmek için Anadolu‟ya giden idealist bir 

öğretmeni betimlediği Vurun Kahpeye‟de „ruh eksikliğine‟ sahip olduğunu belirttiği Uzun Hüseyin 

Efendi‟yi Ģu Ģekilde tasvir etmektedir.  

“Aliye‟nin ders verdiği odanın yan pencereleri kalın saçaklı, kocaman bir eve bakıyordu. 

Aliye, sıraların arasında dolaĢırken bir gün gayri ihtiyarî o kalın ve biraz korkunç evin 

penceresine donmuĢ gibi yapıĢmıĢ garip, sarı bir çehre gördü. Derin ve dalgın, dershanenin 

camlarını delerek kendisine dalan iki donuk siyah gözle, sarı, biçimsiz bir yüz, azıcık 

çarpık, uzun bir burun görünüyordu. Biraz mütereddi, biraz cılız ve kendi kendine çekilmiĢ 

eĢraf delikanlılarının hususiyetlerini, zaaflarını, mütekâsif bir surette kendinde toplamıĢ bir 

baĢtı.” 

Bkz. H. Edip Adıvar, 2009, s. 29 - 30.    
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bir toprak üstünde bu çıplak tepelerle çevrilmiĢ yere bırakmalı[dır.]”
402

 Tüm Anadolu, 

manevi yok oluĢun mekânı, “dünyadan elini eteğini çekmiĢ bir kimse için en uygun”
403

 

yerdir; manevi yok oluĢ „oralara‟ içkindir. Maddi yok oluĢun simgesi olan Tanrı gazabı 

ise henüz gelmemiĢtir ancak Ahmet Celâl ümitlidir. Her gün, üzerinde yaĢadığı toprağın 

ya dertlerinden çatlayacağını ya da dehĢetli bir gürültü ile yerin dibine gireceğini 

beklemektedir.
404

  

Artarıldığı üzere Ġstanbul anlatılarında Türk ve Müslüman kahramanlar 

kendilerini Ġstanbul‟da Ġstanbul‟a yabancı hissetmektedirler. Mütareke Dönemi ve ĠĢgal 

Yılları Ġstanbul‟u için anlaĢılır bir yabancılıktır bu: Ermeniler paranın peĢindeki 

tüccarlardır; Rum‟lar birahaneler ve meyhanelerdeki sakilerdir; Ruslar yeni eğlence 

mekânlarının yeni sahipleridir; Ġngiliz, Fransız, Ġtalyan ve Amerikalılar ise Türkiye‟ye 

uğrayan konar göçerlerdir… Her daim öteki, Türk‟ü ve Müslüman‟ı tanımlamak için 

seferber edilir ve Türk‟ün ve Müslüman‟ın neler yapmaması, ne türden vasıflara sahip 

olmaması gerektiği Ġstanbul‟daki insanların roman örgüleri içine peyder pey yedirilmiĢ 

edimleriyle örneklendirilir ancak Türk‟ün ve Müslüman‟ın kim olduğu, ne tür 

meziyetlere sahip olduğu veya olması gerektiği açık ve sarih bir Ģekilde 

belirtilmemektedir. 

Tavır Anadolu ve Ankara anlatılarındaki Türk ve Müslüman kabul edilenler 

dolayımıyla Türk‟ün ne olması gerektiğinin tanımlanmaya çalıĢılmasına koĢuttur. 

Ancak tavrın Türk ve Müslüman olduğu kabul edilenlerin, yeni devletin yeni yurttaĢına 

temel oluĢturup oluĢturmayacağına dair belirsizlikle ve Ģüpheyle sarmalanması gerilim 

kaynağıdır. Bu noktada da Anadolu‟nun Ġstanbul‟dan bakıldığında bir tür öze dönüĢ 

mekânı olduğu tahayyülü ile gerçekte neredeyse yok yer olduğu hakikatinin yarattığı 

geriliminin çözüme kavuĢturulması elzemdir. Yaban‟da Ahmet Celâl, köyde geçirdiği 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 46. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir.  
403

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 33. 
404

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 46. 
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ilk günden itibaren, köylünün onu kabul etmek isteyip istemediğine bakmaksızın, bu 

gerilimi çözebilmek için köye ve köylüye nüfuz etmek isteyen ancak bunu da bir türlü 

baĢaramayan bir karakter olarak tasvir edilmektedir. “Gözle görünmez bir çember, bir 

nevi karantina kordonu [onu] aralarına karıĢmak istediği […] insan kümesinden”
405

 

ayırmaktadır. Özle buluĢma umudunun hakikatte hiç de beklenildiği gibi çıkmamasıyla 

onu, “zaten, korkunç bir engin ıssızlıkla çepeçevre çevrilmiĢ […] köyün içinde, baĢka 

bir ıssızlık sarmıĢ”
406

tır.   

Anadolu ve Ankara‟da kesiĢen bu iki tip arasındaki mesafenin nedenleri gerilimi 

çözmek için umut verici olmaktan öte bu gerilimi beslemektedir. Yaban‟da Ahmet 

Celâl‟in devlet görevlisi sanılması köylüler açısından bu mesafenin varlığı için meĢru 

nedendir. Daha da vahimi Ġstanbul‟daki zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü ya da ahlâk 

yoksunu olarak tasvir edilen kiĢilerin günlük rutinlerinin Ahmet Celâl tarafından köyde 

takip edilmeye çalıĢılması sorunu karmaĢıklaĢtırmaktadır. Ġstanbul anlatılarında traĢ 

olma, diĢ fırçalama, saç tarama, Ģık giyinme gibi rutinler, bunları takip edenler Türk ve 

Müslüman ise bir anlam taĢımamakta hatta anlatmaya bile değmemektedir. Bu rutinlerin 

Türk ve Müslüman olmayanlarca takip edildiği durumlardaysa bunların uzun bir 

sefahatin ya da ateĢli bir gecenin ilk adımları olduğu hissettirilmektedir. Anadolu 

bozkırındaki bir köyde yaĢamaya çalıĢan roman kahramanları bu türden günlük rutinleri 

takip ettiği için açmaz içindedir.
407

 Bunları kim için ya da ne için yaptığını kendileri 

bilmektedir, en basit ifadeyle öz saygıdır bunların nedenleri ancak köylüye 

anlatamamaktadır; anlatamadıkları için belirli bir zaman sonra kendilerine de anlamsız 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 36. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
406

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 36.  
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 Yaban‟da Ahmet Celâl ile köylü Mehmet Ali arasında geçen bir konuĢma için bkz. Y. Kadri 

Karaosmanoğlu, 1996, s. 37 - 38. Benzer gerilim Halide Edip Adıvar‟ın Vurun Kahpeye‟sinde de takip 

edilebilir. Milli Mücadele ve Kuva-i Milliye karĢıtlarının toplandığı bir ortamda Hacı Fettah Efendi‟nin 

ağzından “Bıyıksızları, gâvurlar gibi yakalık takanları, dün düĢmanı olanları istemeyiniz! Onlar ki ellerine 

kudret geçer geçmez mukaddesatı çiğner, kadınlarımızın örtülerini kaldırır, sünnet ve farzı inkâr ederler. 

Onları istemeyiniz! Ey ahali onların kanı kâfirlerin kanı gibi helaldir” sözleri dökülmektedir. Bkz. H. 

Edip Adıvar, 2009, s. 37.  
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gelmektedir; baĢlangıçta köylüye yabancılaĢmıĢken, yabancılaĢma zaman içinde öz 

yabancılaĢmaya dönüĢmektedir.  

Bu bağlamda kimin kime „yaban‟ olduğu romanlarının çoğunu saran gizli bir 

sorundur. Romanlarda yaban ile yaban olmayanın bir türlü ayrılamaması ve roman 

karakterlerinin etnik ve dinsel olarak kendilerini bir türlü tanımlayamamaları kaynaklı iç 

sıkıntıları bir biriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durum Bizanten Ġstanbul‟dan köye, 

Ankara‟ya ve Anadolu‟ya, özlerine dönen roman kahramanlarında yıkıcı bir etki 

yaratmaktadır. Onlar özlerine dönmüĢlerdir ancak özleri öz değildir; yitikten öte yoktur 

ve hiç olmamıĢtır ve bu karakterlerin artık gidecek baĢka yerleri de yoktur… 

Yaban‟da Ahmet Celâl‟i tanımlayan „yaban‟ ya da Halide Edip Adıvar‟ın Vurun 

Kahpeye‟sinde köylülerin „kahpe‟ dedikleri muallim Aliye bu noktadan itibaren bir tür 

Antik Yunan „barbarına‟ dönüĢmektedirler. Her ne kadar ırksal, dilsel ve dinsel 

ortaklıklar
408

 sıklıkla hatırlatılmaya çalıĢılsa da, iĢaret edilen mesafe bir türlü 

kapan(a)mamaktadır. Bu açıdan Anadolu‟yu, Ankara‟yı ve köyü medenileĢtirme 

amacıyla yola çıkan Vurun Kahpeye‟nin Aliye‟si, Yaban‟ın Ahmet Celâl‟i Anadolu‟da 

sesi duyulan ancak söyledikleri anlaĢılmayan birisi olurlar. Onların sessiz çığlığı, 

Ahmet Celâl‟in bir iç konuĢması halinde dile dökülmektedir: 

“Gün geçtikçe, daha iyi anlıyorum: Türk „entelektül‟i Türk aydını, Türk ülkesi denilen bu 

engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kiĢidir. Bir münzevi mi? Hayır; bir acayip 

yaratık demeliyim. Öyle ya, bir insan tasavvur edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli 

değildir. Kendi vatanı addettiği memleketin dibine doğru ilerledikçe, kendi kökünden 

uzaklaĢtığını hissediyor. Hissetmese bile etrafında hasıl olan boĢluk, soğuk ve itici hava, 

ona her an kendi toprağından sökülmüĢ bir aykırı acayip nebat olduğunu bildiriyor. Her 

memleketin köylüsüyle okumuĢ yazmıĢ zümresi arasında, aynı derin uçurum var mıdır. 

Bilmiyorum! Fakat okumuĢ bir Ġstanbul çocuğu ile bir Anadolu aydını arasındaki fark bir 

Londralı Ġngilizle bir Pencaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür.”
409
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 Ahmet Celâl ortaklıkları Ģu Ģekilde dile getirmektedir: ”[…] Benim damarlarımdaki kan onların 

damarlarında iĢleyen kandır. Aynı dili söylemekteyiz. Aynı tarihî ve coğrafî yollardan, hep birlikte 

gelmiĢiz. Ġspat edebilecek miyim ki, aynı Allah‟ın kuluyuz! Aynı siyasî mukadderat, aynı sosyal bağlar, 

bizi kardeĢlik, evlâtlık, analık, babalık üstünde bir yakınlıkla birbirimize bağlamıĢtır.” Bkz. Y. Kadri 

Karaosmanoğlu, 1996, s. 52. 
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Romanların çizdiği tablolarda Anadolu‟daki karakterler, Ġstanbul‟daki kadar 

azap ve iĢkence içindedir. Ancak Ġstanbul‟daki azap ve iĢkence ile Anadolu‟daki 

arasında temel bir fark vardır. Halide Edip Adıvar‟ın ifadesiyle “Anadolu‟da hâkim, 

insan değil tabiattır.”
410

 Ġstanbul‟da „düĢmanın‟ kim olduğu belliyken, köyde “taĢ, 

toprak, su, insan, hayvan […] her Ģey”
411

 özellikle bu azabın ve iĢkencenin kendinde 

cisimleĢtiği Yaban‟daki Ahmet Celâl aleyhinedir. O, “[…] ıssız, engin Anadolu 

bozkırının ortasında bir ikinci Robinson Crusoe”
412

 gibidir. Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun Ahmet Celâl‟i Robinson Cruose ile denk tutması oldukça 

manidardır. Bizanten Ġstanbul‟dan kaçıp özüne dönmeye çalıĢan biri olarak tasvir edilen 

Ahmet Celâl, her ne kadar özü köyde veya Anadolu‟da bulamasa da, özün modern 

yaĢamın gereklilikleri gözetilerek Ģekillendirilmesi „yükümlülüğünü‟ yüklenmiĢtir. 

Robinson Cruose‟nun ıssız adada doğayla mücadelesi Ahmet Celâl‟in Anadolu 

bozkırında köyle mücadelesine örnek olmaktadır.  

Mesafenin kapanması ve var olan gerilimlerin kökten çözümü için aranan son 

çözüm yolu Robinson Cruose‟u bir tür metafor olarak ele alıp bunun etkili bir biçimde 

seferber edilmesinden geçmektedir. Ancak bu seferberlik de çok kısa ömürlüdür; hatta 

baĢlamadan bitmektedir zira Daniel Defoe‟nun yarattığı Robinson Cruose, on 

dokuzuncu yüzyıl medeni(leĢtirici) - modern(leĢtirici) insanıdır. Kaderin cilvesiyle ıssız 

bir adaya savrulmuĢ Robinson Cruose‟un doğa ile kurduğu iliĢkide ona yardımcı olan 

tam da bu güdülerdir; kendisi medenidir ve medeniyetle yoğrulmuĢtur üstüne üstlük 

medeniyetinin değerleri günceldir. Bu açıdan vahĢi doğayı ıslah ederek orayı yaĢanabilir 

bir yer kılacak düĢünsel araçlar zaten Robinson Cruose‟da vardır; maddi araçları ise o 
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 H. Edip Adıvar, 2014, s. 133 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 99. 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 128. Robinson Crusoe‟da düĢtüğü ıssız adayı benzer biçimde tasvir 

etmektedir: 

“Durumumu pek karanlık görüyordum; çünkü bu adaya korkunç bir fırtınayla, gitmek 

istediğimiz yolun büsbütün dıĢına, insanların ticaret için gelip geçtikleri suların yüzlerce 

mil uzağına sürüklenerek düĢüĢümü, böyle ıssız bir yerde yapayalnız bir yaĢayıĢ sürerek 

ölmemi uygun gören Tanrı‟nın istemine bağlanmam için yeterince nedenim vardı.” 

Bkz. D. Defoe, Robinson Crusoe, Çev. AkĢit Göktürk, Ġstanbul, 2016, s. 80.  
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düĢünsel birikimle inĢa edip kaderine dahi hükmedebilir.
413

 Bu açıdan Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu‟nun Ahmet Celâl‟ini, aynı zamanda da Anadolu ve Ankara anlatılarına 

sinmiĢ arayıĢın peĢinde olanları da, Robinson Cruose‟dan farklılaĢtıran en temel 

açmazlar, baĢlangıç için medeni kodlar bütünlüğünün eksikliği ve var olanlarının da 

yetersizliğidir. Robinson Cruose‟dan yansıyan aslında ne olun(a)madığı ve 

olun(a)mayacağıdır. Yıkıcı bir yansımadır bu; köyü, Ankara‟yı ve Anadolu‟yu tüm 

bileĢenleriyle medenileĢtirebilir bir uzam olarak görenlerin aslında medeni 

olmadıklarını ve medeniyete dair bilgilerinin kötürüm olduğunu ortaya saçmaktadır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Ahmet Celâl karakterini inĢa ederken bu yönü 

görmüĢ müdür bilinmez fakat Ahmet Celâl‟in bedensel sakatlığıyla medeniyet 

tasavvurunun kötürümlüğünün mükemmel uyumu huzursuzluk yaratmıĢ olmalıdır ki 

Yaban‟da bu karĢılaĢtırmadan hemen vazgeçmektedir. Üstüne üstlük köy, Ankara ve 

Anadolu‟yu anlatan dönem romanlarında bir daha bu türden bir karĢılaĢtırmaya Ģahit 

olunmamaktadır.  

Bu bağlamda Anadolu‟yu ve Ankara‟yı arka plana alan romanların açıktan ve 

örtük biçimde sorduğu sorular köyü, Ankara‟yı ve Anadolu‟yu aĢan bir nitelik 

taĢımaktadır. En temel arayıĢ hiçlikle ve yoklukla sarmalı tükeniĢ içindeki insanların -

örtük olarak da kimliğin, Türk‟ün- uygarlığın gereklilikleri gözetilerek inĢa edilmesinin 

yollarıdır: “Türk köylüsünün ruhu, durgun ve derin bir sudur. Bunun dibinde ne var? 

Yalçın bir kaya mı, balçık yığını mı, bir yumuĢak kum tabakası mı? KeĢfetmek 

mümkün değildir.”
414

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Yaban‟da Ahmet Celâl‟e 

sordurduğu bu sorunun benzerini bu kez Halide Edip Adıvar Vurun Kahpeye‟de, köyü 

medenileĢtirmek için yanıp tutuĢan muallim Aliye‟ye sorduracaktır. Bir Cuma öğleni 

köy meydanında çocuklara milli marĢları okutarak ellerinde bayraklarla geçit töreni 
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düzenleyen Aliye, Cuma namazından çıkan halkla karĢılaĢtığında benzer bir soruyu 

sormaktadır; iyi de “halk ne düĢünüyor?”
415

   

Ne düĢündüğü bilinmediği ve keĢfin mümkün olmadığı halkın düĢüncelerinin 

öğrenilip özünün keĢfine giden yol, var olan kimlikleri ve bu kimliklerden türeyen 

düĢünceleri yeniden dolaĢıma sokmaktan geçmektedir. Ġstanbul‟u arka plana alan 

romanlarındaki karakterlerin Türk ve Müslüman kimlikleri arasındaki salınımları görece 

artık Türklüğe doğru evirilerek Müslüman kimliği geri planda kalmaya baĢlamaktadır. 

Romanlarda oldukça az konuĢan Anadolu‟da, Ankara‟da ve köyde yaĢayanlar içinde 

Yaban‟daki Bekir ÇavuĢ‟un kendilerini Türk olarak değil de Müslüman olarak 

gördüklerine dair o meĢhur sözü
416

 köylünün kendini Müslüman olarak gördüğünü 

gösterse de, Ahmet Celâl onların, en azından Bizanten Ġstanbul‟daki örneklerine kıyasla, 

Türklüklerinden Ģüphe etmemektedir, köylünün görüĢü ne olursa olsun.  

 Müslüman kimliğinin Türk kimliği tarafından ikamesi hayati önemdedir zira 

Türklüğe dair vurgulara koĢut medeni ve modern olmaya yönelik vurgular da 

koyulaĢacaktır. Bu koyu vurgular Müslüman kimliğinin tamamen unutulduğu anlamına 

da gelmemektedir; Ġstanbul anlatılarındaki baskın gayri-Müslim - Müslim karĢıtlıkları 

ve bunları besleyen alegoriler, köy, Ankara ve Anadolu anlatılarında yeri geldiğinde 

seferber edilecek benzetimler olarak her daim güncelliğini koruyacaktır. Bu bağlamda 

Müslüman kimliği, Türklüğü ön plana çıkartmak için araçsallaĢtırılır. Ġstanbul payitaht 

olduğu kadar hilafet merkezidir de… Ġstanbul‟dan yayılan ifrazat kokuları, en hafif 

ifadeyle ‟kendini Müslüman olarak tanımlayan ancak asla ve asla hakiki Müslüman 

olmayanların da‟ kokularıdır. Müslümanlığın sunduğu değerler silsilesi, bu 
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kokuĢmuĢluğu engellemek için yetersizdir; Türk kendini kurtaracağı gibi, „hakiki 

Müslümanları‟da kurtaracaktır.  

Türk ve Müslüman kimlikleri arasındaki salınımın Türk kimliğine vurgu 

yapacak Ģekilde evrilmeye baĢlaması sonrası bu kimliğin medeniyetle bağının 

pekiĢtirilmesi gündeme gelmektedir. Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet 

Dönemleri‟nde Anadolu‟yu ve Ankara‟yı arka plana alan romanlar içinde Yaban„ın 

baĢatlığı bu pekiĢtirmede en temel bileĢeni seferber etmesi kaynaklıdır. Yaban, kurtuluĢ 

mücadelesi veren Türk‟ün sığınacağı en son limanı ve kendisinin tanımlamasını 

isteyeceği nihai ön sıfatı iĢaretlemektedir: ÇalıĢmak ve çalıĢkan olmak.  

Amaç ne kadar ulvi, üzerine „yapıĢması‟ istenilen ön sıfat ne kadar göz 

kamaĢtırıcı ve umut vaat edici olursa olsun insanlar maddi koĢullarından soyutlanamaz. 

Nitekim Yaban‟da Ahmet Celâl daha ilk andan itibaren gerçeğin bu soğuk yüzüyle 

karĢılaĢmıĢtır zira onun çalıĢma kavrayıĢı her Ģeye karĢın modern dönemin çalıĢma 

kavrayıĢıyla uyum göstermektedir. Medeni yaĢamın zorunlulukları, zamanın kontrol 

edilip çalıĢmanın verimli biçimde örgütlenmesini ve bunları gerçekleĢtiren aklın yol 

göstericiliğini kabul etmeyi gerektirmektedir. 

 Ancak köylülerin bu türden dertleri olmadığı ve hatta dertten öte bu türden 

tahayyüllere dahi sahip olmadıkları Yaban‟da leitmotiftir. Burada bir açmaz söz 

konusudur; köylülerin bu türden dertleri yoktur, zira bu türden tahayyüllere sahip 

değillerdir, bu türden tahayyüllere sahip değillerdir, zira bu türden dertleri yoktur. Bu 

açmaz içindeki köylülerin karĢılaĢtıkları bir baĢka sorun onların gerçekte çalıĢkan 

olmaları ve haliyle tembel olmamalarıdır. Sorun köydekilerin Ahmet Celâl‟in 

simgelediği modern dönem insanını tatmin edecek düzeyde ve verimlilikte 

çalıĢmamalarıdır; bunların ne olduğunu bilmemeleri kaynaklı medeniyet sorunudur. 

Gerçekten de romanlardaki karakterler çalıĢır, çalıĢmıyor gözükseler bile. Öyle ki 
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban‟da kadınların iĢ yükünü hayvanların iĢ yüküyle 

kıyaslar. Boz eĢekler, “Frenklerin „bonne a tout faire‟ dedikleri hizmetçi kadın 

görevlerini”
417

 yerine getirirler. Bunlar bir tek “yemek piĢiremezler, […] çamaĢır 

yıkamaz ve ütü yapmazlar. Zaten bu iĢten iki tanesi pek seyrek yapılan, bir tanesi de hiç 

yapılmayan Ģeyler”
418

dir. Zeynep Kadın, “[…] küçük boz eĢeğin taĢıyamadığı en ağır 

yükleri alnından bir ter akmadan dimdik taĢ[ımıĢ] ve tarlada, saatlerce, belini 

doğrultmaksızın çalıĢ[mıĢtır.]”
419

 Köyde çalıĢmanın tepe noktası olan kıĢ hazırlıkları o 

kadar yorucudur ki Ahmet Celâl onun elinin öpülmesi gerektiğini belirtir zira “Zeynep 

Kadın, kızları ve gelinleriyle beraber, sabahtan akĢama kadar, durmaksızın”
420

 

çalıĢmıĢtır. Ahmet Celâl‟i tatmin etmeyen iĢte bu yoğun ancak verimsiz çalıĢmadır. 

ÇalıĢmaya dair söylemlerin bir baĢka önemi bunların eğlence ile 

kesiĢtirilmesidir. Bu açıdan köylünün nelerden mutlu olduğu, nelere güldüğü ve nasıl 

eğlendiği gibi sorular soru olmaktan öte baĢlı baĢına birer medeniyet sorununun 

bileĢenleri olarak kabul edilmektedir. Bu duruma tipik bir örnek Yaban‟da çalıĢmayı 

eğlenceyle kıyaslayan bölümlerdir. Köy yerinde çalıĢan kadınların uyumu, köydeki 

yegâne eğlence biçimi olan düğünlerdeki uyumsuzluklarla ve ahenksizliklerle 

karĢılaĢtırılmaktadır: 

“Ġnsanlar, her Ģeyden ziyade karıncalara benziyorlar. Ekonomi ve çalıĢma melekesi, her 

yaratıktan fazla bu iki cinste kendini gösteriyor. Ve bu duygu, bir çeĢit yarını görme, yarını 

düĢünme kudretiyle birleĢerek onları alelâde hayvanlığın üstüne çıkarıyor. Bu çirkin ve 

bakımsız tabiat köĢesinde, bu kaba saba insan kümesinin bana, adeta, saygıya yakın bir 

duygu veriĢi nedendir? Bu insanlar, her gün hiçe saydığım, hor gördüğüm, hattâ bazen de 

tiksindiğim kimseler değil midir? Fakat, iĢte, uzaktan nasıl çalıĢtıklarını seyrederken, bana, 

her biri büyük olayın kahramanı gibi gözüküyor. Bu kadınları, ben, düğünlerde raksederken 

de görmüĢtüm. Hareketleri, hiç bu kadar ahenkli değildi. Dibek baĢında bu kol sallayıĢlar, 

yalak kenarında bu eğilip kalkıĢlar, yük altında bu iki büklüm oluĢlar benim üzerimde, eski 

Mısır ve Yunan taĢlarında gördüğüm ritmik pozlar derecesinde bir etki yapıyor.”
421
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 47. Vurgu orijinal metindedir. 
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 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 47. 
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Yaban‟da köyün hemen yakınındaki Yunan ordusunun yenilmesi ve Milli 

Mücadele‟nin baĢarıya ulaĢmasına bile insanlar tepkisiz kalırken köylüyü harekete 

geçirebilecek kamusal bir ritüel olan düğünler, onları heyecanlandırabilecek ve 

üzerindeki ölü toprağını silkelemesine neden olabilecek yegâne eğlenme biçimi olarak 

görülmektedir. Oysa köyü ve köylüyü canlandıracağı ümit edilen düğünlerin beklenileni 

vermekten çok uzak olduğu anlaĢılmaktadır. Düğünler “[…] bir cenaze alayının bundan 

daha ferahlatıcı olduğu”
422

 vurgulanarak betimlenmektedir. Düğünde dans edenlerin 

dansları dans değildir zira “bu insanlar, birbirlerinden ayrı halkalar halinde girip, 

karĢılıklı dans [etmekte] ve [eğlenmektedirler]. Bu rakıslar, sürekli zıplamalardan ve 

sağa sola gidip gelmelerden husule gelen yeknesak ve ağır bir takım danslardır.”
423

 

Düğünlerin düğün, dansların dans olmamasına koĢut müziklerin de müzik olmadığı dile 

getirtilmektedir. Ahmet Celâl‟e göre, ”çatlak bir zurna ve bir davulla arap kabağı arası 

darbuka, havayı çatır çatır çatlat[maktadır.]”
424

 Anadolu‟nun bu eğlence yoksunu 

durumu var olan eğlencenin ve neĢenin de uzun soluklu olmadığı, ne olursa olsun 

sevincin sürekli kılınamadığı
425

 söylemiyle pekiĢtirilmektedir.  

Eğlencesiz Anadolu ve köy betimlemelerinde, varlıkları bile baĢlı baĢına eğlence 

olması gereken ancak büyüyememiĢ yetiĢkinler olarak görülen çocuklar dahi, 

eğlenceden yoksun kabul edilmektedir. Yaban‟da Ahmet Celâl açısından onlar “[…] 

yüzlerinde, kırk yaĢında bir adam maskesi takmıĢ […] yürüyüĢlerinde bile olgun bir 

adam ağırlığı [olan], arkalarından bakıldığında, bir takım kederli cüceler […] baĢka 

diyarlardaki çocukların gülüp oynamaktan bir Ģey yapmadıkları”
426

 dönemlerde, en ağır 

iĢlere koĢulmaktadır. Eğer kalmıĢsa boĢ zamanlarında pis sular içinde oynadıkları “pis 
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oyunlar”
427

 oyun bile değildir. Öyle ki Yaban‟ da Yakup Kadri Karaosmanoğlu doğa ile 

kültür arasındaki farklılıkları lağvederek onları insandan bile saymamakta doğada 

yaĢayan bir varlık olarak betimlemektedir:  

“Köyün mezbelesinde, köpek enikleriyle insan yavruları birbirine karıĢmıĢ, oynaĢıyorlar. 

Kâh küçük çocuklardan biri, süprüntülerin arasından kemirecek bir Ģey bulup çıkarır. 

Köpek, üzerine hücum eder, kâh köpeğin ön ayakları arasındaki bir lokmaya çocuk saldırır. 

Bazen de, her iki taraf arasında paylaĢılamayan bir karpuz veya kavun kabuğunu, bir 

mandanın sömürdüğü görülür.”
428

  

Köydeki çocuklar gülmemekte, kadınlar gülmemekte, erkekler gülmemekte, 

gençler gülmemekte, yaĢlılar gülmemekte aslında bir bütün olarak köy gülmemektedir. 

Gülmeyi bilmeyen, çalıĢmayı bilmeyen ve eğlenmeden öte eğlenceyi dahi bilmeyen 

bilmeyen bu insanlar, “sosyal bir yaratık haline bile girmemiĢ […] yontulmamıĢ taĢ 

devrindeki insanlar gibi”
429

 yaĢamaktadırlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu tam da bu 

noktada yine sormaktadır: “Nuh‟tan önceki ilk insan kümelerinin manzarası”
430

 önünde 

“bir eski Hitit harabesine benzeyen bu köyde, insanların, toprak altından henüz 

çıkarılmıĢ kırık dökük heykellerden farkı”
431

 nedir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu 

soruya ne Yaban‟da ne de diğer metinlerinde açık ve sarih bir cevap ver(e)memektedir. 

Köy ve köylü kadim bir zamanda diliminde „don(durul)muĢtur.‟ Ahmet Celâl bu 

don(durul)muĢluğu kendi içinde de hissetmektedir. Anadolu ve köy zaman 

mevhumunun ortadan kalktığı bir yerdir: “Gün geçtikçe […], bende de, buraya geldiğim 

ilk günden beri, zaman kavramı hayli zayıflamıĢtır. Ġlk aylar, günlerin adını 

unutuyordum. ġimdi, ayları birbirine karıĢtırıyorum ve yalnız mevsimlerin değiĢtiğini 

hissediyorum.”
432

  

                                                           
427

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 1996, s. 41. 
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Ahmet Celâl artık gelecekten de umudunu kesmiĢtir. Yaban‟da köylünün 

zamanla “[…] büyüyüp boz renkli Anadolu yaylasını, ısıtarak aydınlatacak bir heybetle 

ateĢ halini”
433

 alıp almayacağından emin değildir. Öyle ki Ankara hükümetinden gelen 

bir binbaĢı, köylülerin bu miskinliğinin doğal bir sonucu olarak onları “kurtarılmaya 

bile lâyık”
434

 görmemektedir. En nihayetinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet 

Celâl‟in ağzından milletin nerede olduğunu sormaktadır ve kendi sorusuna verdiği 

cevap karıĢık duygular içerir: “Millet henüz ortada yoktur […] onu, […] yeni baĢtan 

yaratmak gerekecektir.”
435

 Olmayan bir milletten, -yeniden- yaratılacak olan nedir? 

Yeni devlet ve yeni millet bu coğrafyada ve bu insanlarla mı inĢa edilecektir?  

Halide Edip Adıvar‟ın kaleminden Yaban kadar karamsar bir eser çıkmamıĢtır. 

Hiç Ģüphesiz ki Vurun Kahpeye baĢlı baĢına karamsar ve umutsuzlukla doludur ancak 

sonu Cumhuriyet‟in temel sembollerinin ve simgelerinin arzı endam ettiği bir Ģölenle 

sonlanmaktadır. Katledilen „kahpe‟ muallim Aliye Cumhuriyet‟in bir bütün olarak 

taĢraya egemen olabilmesi için açıktan bir kurbandır
436

; nasıl ki Kubilay gerçek 

hayattaki bir erkek kurbansa Aliye, Cumhuriyet‟in kadın kurban eksiğini kapatmaktadır. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Yaban‟da Ahmet Celal‟in ağzıyla sorduğu umutsuz 

sorular Halide Edip Adıvar tarafından da sorulacaktır: 

 “Anadolu yaratılıĢ günlerinin ilk çağlarındaki yoksuzluk, haraplık ve vasatsızlık 

içindeydi. Yeni Türkiye‟yi yaratacak ulusta yine Hazreti Âdem‟den sonraki devlere 

benzeyen güç ve çalıĢma kabiliyeti lazımdı. Evsiz, ekmeksiz, bezgin bir halk, dünya onların 

zafer destanını terennüm ederken onlar ölümün gözlerinin içine bakıyorlardı. Memleketi 

kim yapacak? Nasıl yapacağız?”
437
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Nüans farklılıklarına karĢın hem Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun hem de Halide 

Edip Adıvar‟ın eserleri, ince ince iĢlenmiĢ ve metinler altına yedirilmiĢ bir çağrıyla son 

bulmaktadır. Belirtildiği üzere, Ġstanbul‟un karĢısında konumlanan ve bir arı özü 

barındırdığı düĢünülen „yer‟ ve „Ģey‟ köy ve Anadolu‟dur artık ancak çağrı Ankara 

çağrısıdır; Ankara‟ya çağrıdır. 

 

2) Yeni Bir Ġmge ve Tarihsel Anlatı Yaratmak 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟ndeki kurucu kadroların ve siyasal elitlerin egemen 

düĢün yapılarını yansıtan kurgusal edebi eserlerde dahi Türk‟ü tanımlayan bileĢenlerin 

görece belirsizliği, Cumhuriyet‟in yeni yurttaĢ, yeni toplum ve yeni devlet inĢasının 

oldukça sancılı olacağının göstergesidir. Milli Mücadele ile birlikte “edebiyatta ve artık 

batmakta olan Osmanlı‟nın düĢüncelerinde yavaĢ yavaĢ yerini alan Türk, bir ön hazırlığı 

veya normal hazırlığı olmaksızın durumun sorumluluğunu üstelenecek yegâne kiĢi”
438

 

olarak tarih sahnesine çıkmaya baĢlamaktadır. Halide Edip Adıvar‟ın Türk‟ün bir anda 

ve hiçbir hazırlığı olmadan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda tarih sahnesine çıkıp Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde de daha önce hiç olmadığı kadar parlatıldığına dair savları, 

tüm bunların Türk‟ün mahiyetinin ne olduğuna dair bir genel kabul olmadan 

gerçekleĢtiğini temel almakla birlikte bir noktayı ıskalamaktadır. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda modernleĢme ve BatılılaĢma süreciyle birlikte adım adım biriken 

edebi yazımın gösterdiği, Türk‟ün, Türk (ve Müslüman) olmayanlar dolayımıyla zaten 

yavaĢ yavaĢ biçimlendirilmeye baĢladığıdır.  

Bu açıdan genel bir kabul olarak Balkan SavaĢları‟ndan itibaren
439

 ancak Mütareke 

Dönemi, ĠĢgal Yılları ve Milli Mücadele Yılları‟nda zirve yapacak Ģekliyle Türk‟ün 
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 Konuya dair Zafer Toprak‟ın görüĢleri için bkz, Z.Toprak, “Cihan Harbi Provası Balkan Harbi”, 
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tarih sahnesine çıkıĢı öncesinde, Türk kimliğini detaylandırmamakla birlikte, Türk 

kimliğine iĢaret eden düĢünsel ve siyasal bir birikim bulunmaktadır. Her Ģeye rağmen 

birikim, sahip olduğu tüm iddialarına karĢın geleceğe yönelik değildir; geçmiĢin güne 

taĢınıp günle hesaplaĢılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilgili dönemlerde Türk 

kimliğine ve Türklüğe yönelik yoğunlaĢan ilgi ilk elde askeri yenilgiler ve hâkim 

coğrafyaların yitimin yarattığı siyasal, toplumsal ve iktisadi krizlere verilen hissi bir 

tepkidir.
440

  

Bir diğer bağlam ise modern Türk edebi yazıma içkin metodolojik sorundur. 

Romanlar, Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın iĢaret ettiği üzere, karakter tahlilleri ve karakter 

inĢaları üzerine yoğunlaĢmıĢtır ancak “hayatın kendisini yakalamak, o contrepoint‟nı 

bulmak”
441

 konusunda oldukça zorlanmıĢlardır. Salt kurgusal edebi eserlerle sınırlı 

kalmamak kaydıyla, dolaĢımdaki egemen tavır(lar) önemli tarihsel figürler, karakter 

inĢaları ve bunlar merkezli Ģekillenen anlatılarla biçimlendirilmiĢtir. Bütüncül bir 

toplumsal tahayyül, herkesi ve her Ģeyi kapsayacak bir meta anlatı inĢası söz konusu 

değildir.  

Erken Cumhuriyet Dönemi kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin yeni bir yurttaĢ, 

yeni bir toplum ve yeni bir devlet inĢa edebilmek için öncelikli olarak bu mirasla 

hesaplaĢmaları kaçınılmazdır. Nitekim Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal 

elitlerinin Erken Cumhuriyet‟in ilk yıllarında yöneleceği ilk hedef Osmanlı kimliği ve 

kimliğin sahip olduğu anlamlar olacaktır. Bir noktayı netleĢtirmek gerekmektedir. 

„Osmanlı kimliği‟ ifadesi tek tip bir Osmanlı kimliği olduğuna dair verili bir kabul 

sunsa da tek tip bir Osmanlı kimliği olmadığı aĢikârdır. Bu açıdan ifadeyle kastedilenin 

tam olarak anlaĢılması için Taner Timur‟un bu noktadaki Ģerhini hatırlamak 

gerekmektedir: 
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 Dönemin baĢat yayını Türk Yurdu üzerinden bu tepkiyi çözümleyen bir çalıĢma için bkz. Ü. Kurt,  
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“Osmanlı Devleti gibi modern ulus statüsüne ulaĢamamıĢ, karmaĢık bir toplum 

yapısından aslında Osmanlı Kimliği‟nden ziyade “Osmanlı Kimlikleri”nden söz etmek 

daha doğru olmaz mıydı? Elbette ki olurdu. Fakat unutmayalım ki; ister geleneksel 

imparatorluk, ister ulusal devlet olsun, her toplumsal formasyonda, o formasyona 

damgasını vuran egemen bir ideoloji ve egemen üstyapı kurumları vardır. Bunlar bir ölçüde 

o toplumun gerçeğini oluĢturur, bir ölçüde de onu yansıtırlar.”
442

 

Taner Timur‟un Osmanlı kimliği için iĢaret ettiği anlam çeĢitliliği Türk kimliği 

için de söylenebilir. Bu bağlamda Geç Osmanlı Dönemi‟nde ana hatları Ģekillenmeye 

baĢlayan Türk kimliğinin yekpare bir bütün olduğu iddiası abesle iĢtigaldir. Fakat 

buradaki „abeslik‟ Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde takip edilen yegâne yolu da 

iĢaretlemektedir: Bir kimlik olarak Osmanlı‟nın içerdiği çok anlamlılık, Cumhuriyet‟in 

Türk‟ü „cisimleĢtirirken‟ Türk‟e içsel ve dıĢsal kılacağı nitelikleri sunmaktadır. Bu 

açıdan geride kalan „Osmanlı‟ hakikatte çok anlamlı olmasa bile anlamlı kılınır, 

geleceği temsil eden Türk‟ün biricikliğini ve arılığını göstermek için. Nitekim Niyazi 

Berkes‟in Geç Osmanlı Dönemi‟nde Türk‟e dair anlatıların hiçbirisinin „asıl Türk‟ü 

yansıtmadığı, Türklere ve Türkçülüğe iliĢkin ilgili dönemde söylenenlerin “Osmanlılık, 

Ġslâmcılık, Batıcılık gibi realitelerle ilgisi olmayan hayali ideolojilere”
443

 eklenen Ģeyler 

olduğu
444

 savı bu hareket zeminini iĢaretlemektedir. 

Geç Osmanlı Dönemi‟nde izlenen bu yolun hayali - kurgusallığı temel alması 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne gelindiğinde bir baĢka görünüm kazanacaktır. Özellikle 

hayal - kurgusal karıĢımı tavır Cumhuriyet tarafından olabildiğince akılcılaĢtırılmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu bağlamda Cumhuriyet‟in kapsamlı bir meta anlatı yaratabilmek için 

KurtuluĢ SavaĢı‟nı mitleĢtir(e)memesi
*
 bir eksiklik, boĢ bırakılan bir alan olarak kabul 

                                                           
442

 T. Timur, 2010, s. 45. Vurgular orijinal metindedir. 
443

 N. Berkes, Türk DüĢününde Batı Sorunu, Ġstanbul, 2016, s. 59. 
444

 Bu durumun tipik örneği Ziya Gökalp‟ın Türk Töresi adlı eseridir. Türk Töresi ismiyle müsemma 

Türk‟ü ve töresini anlatmak yerine metinin tamamı neredeyse Türk ve haliyle Türk‟ün töresi olmayanı 

anlatarak Türk‟ü ve töresini anlatma yolunu tercih etmektedir. Türk dıĢında anlatılar o kadar yoğundur ki 

Türk ve töresi denilen Ģey(ler) metin içinde neredeyse kaybolmuĢtur. Bkz. Z. Gökalp, Türk Töresi, (Haz. 

Dr. Halil Ġbrahim ġahin), Ġstanbul, 2015. 
*
 Cumhuriyet ve mit iliĢkisi baĢlı baĢına çalıĢmalara konu olacak nitelikte olsa da burada bir ayrımı 

belirtmek gerekmektedir; Cumhuriyet, bir yaratılıĢ mitosu inĢa edememiĢ ancak bir tür türeyiĢ mitosu inĢa 

etmeyi baĢarabilmiĢtir. Özellikle 1930‟lu yıllarda Ergenekon gibi Türk destanlarından esinlenmiĢ tiyatro 

oyunlarının Halkevleri‟nde ve Halkodaları‟nda siyasal iktidarın icazet verdiği ölçüde -bir tür resmi ve 
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edilmektedir. Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve siyasal elitlerinin özellikle Ziya 

Gökalp‟te selamladıkları Türk milliyetçiliğinin “daha radikal, mitleĢtirmeye daha açık, 

daha romantik, daha duygusal, daha popüler ve kültüre daha çok vurgu yapan bürokratik 

yüzü”
445

dür.
446

 Oysaki Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin Milli 

Mücadele‟nin kazanılması sonrasında mitik söylemleri akılcı bir temele oturtma veya 

inĢa edil(ecek)en mitik söylemleri akılcı bir temelden türetme yolundaki dikkat çekici 

inatları ve ısrarları gözetildiğinde bu selamlama çeliĢkilidir. 

Döneme hâkim edebi dilin uhrevi çağrılarla ve tınılarla bezeli olması, gerçekte 

dönemin münevverlerinin - aydınlarının dillerinin -ki bunlar içinde de bayraktar Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu‟dur
447

-, Cumhuriyet‟i akılcı olmayan söylemlerle sarmalama 

riskini içermektedir. Tam da bu risk Cumhuriyet için hayati tehlikelerden biridir. Yakup 

Kadri Karaosmanoğlu‟nun “o heyecanlı devir”
448

 ya da Halide Edip Adıvar‟ın Milli 

Mücadele‟yi bir tür vecd hali içinde kazanılmıĢ bir zafer olarak betimlerken 

kullandıkları dilin, baĢta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele‟nin önder 

kadrosu ve Cumhuriyet‟in siyasal elitlerinin diline tam anlamıyla egemen olmaması bu 

bağlamda okunmalıdır. Doğrudan bağlantılı olarak örneklenen romanlarda sorulan 

sorular ve yapılan çağrılar, Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarınca, en azından görünürde, 

coĢkuyla karĢılanmamıĢ ve açıktan da cevaplanmamıĢtır.    

Çağrıların bir coĢku yaratmaması ve bunlara açıktan cevap verilmemesi 

çağrıların kurucu kadrolar ve siyasal elitler içinde her hangi bir coĢkunluk yaratmayıp 

cevapsız bırakıldığı yanılsamasını da yaratmamalıdır. Tam tersine bu coĢkunluğa aynı 

                                                                                                                                                                          
kamusal eğlence- olarak sahnelenmesi, mitos inĢa edilmediğine ve sunulamadığına yönelik eleĢtirilere 

mesafeli yaklaĢmak gerektiğini göstermektedir.  
445

 F. Georgeon, 2016, s. 101.  
446

 Ziya Gökalp‟in çizdiği çerçeve içinde Türklerin tarihini değerlendiren bir baĢka metin için bkz. H. 

Edip Adıvar, 2015, s. 17 - 39.  
447

 Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Atatürk adlı biyografisi bu tavrın takip edileceği temel bir eserdir; 

her ne kadar eser, bu türden bir tavırdan azade olmak için azami çaba gösterdiğini iddia etse de. Bkz. Y. 

Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, Ġstanbul, 2000. 
448

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2000, s. 12. 
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coĢkunlukla ve doğrudan cevap verilmemesi Cumhuriyet‟in Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu 

okuması ve onunla hesaplaĢmasının bir yoludur. Milli Mücadele‟yi yürütmüĢ ve 

Cumhuriyet‟i ilan etmiĢ kadroların Anadolu‟ya geçerken
449

, iĢini ciddiyetle yapacak 

devlet terbiyesiyle ve askeri disiplinle yoğruldukları ve bilinç -Ģuur- sahibi oldukları
450

, 

maceraperest olmadıkları ve hissi değil akılcı davrandıkları sıklıkla vurgulanmaktadır. 

Öyle ki bu vasıflar Milli Mücadele‟ye katılan herkesin yapı taĢlarıdır; erkekler, kadınlar 

ve hatta çocuklar
451

 bile bilinç -Ģuur- sahibidir; nihayetinde vurgulanmaya çalıĢılan 

“halk dıĢı ve alameti değil, onun arkasındaki ruh ve kahramanlık”
452

tır. 

Bu açıdan Anadolu, Ankara ve köy anlatılarına hâkim yokluk ve hiçlik 

vurgularına koĢut bu vurgulardan bir noktada da haz duyarcasına ancak bunu da 

romantize etmeden
453

, yeni Türk‟e dair yeni imgeler ve söylemler Türk‟ün „özündeki‟ 

mücadeleci ruhu yansıtmaya çalıĢmaktadır.
454

 Ġzleğin nihai noktası egemen anlatılardaki 

                                                           
449

 Bu düĢüncenin sarih biçimde tartıĢıldığı kısa bir bölüm için bkz. Ġ. Ġnönü, Ġstanbul, 2014, s. 167 - 169. 
450

 Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Yılları‟nı anlattığı anılarında bu durumu Ģu sözlerle dile 

getirmektedir: 

“Kuvvet denilince maddî ve manevî olmak üzere hatıra iki Ģey gelir. Birincisi icabında 

istiklâlimizi koruyacak, yurdun müdafaasına yarayacak, cephane, esliha ve teçhizatı 

saklamak, hatta mukavele mucibince teslimi lazım gelenleri de vermemek ve ordunun 

terhisine manî olmaktı. Ġkincisi ise, ordu ve halk arasında birlik, azim, iman ve ümit 

hislerini kuvvetlendirmek, kurtuluĢa inandırmaktı. Ġkincisi birincisinden daha mühimdi. 

Tarih bize Ģunu açıkça gösteriyordu ki, yurdun müdafaasında maddî zengin membaları 

ellerinde tutan milletler, maneviyatsızlık ve ahlaksızlık yüzünden çözülüp, bozulmuĢlardı.” 

Bkz. A. Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Ġstanbul, 2017, s. 105.    
451

 Bin bir zorlukla cepheye cephane taĢıyan Türk kadını ve çocukları anlatıları için bkz. A. Fuat Cebesoy, 

2017, s. 552. 
452

 H. Edip Adıvar, 2014, s. 178. 
453

 Nasıl ki Türk‟e dair anlatılar salt Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde gerçekleĢen bir inĢa değil de belli bir 

birikimin yansımasıysa, bu türden söylemlerin akılcılaĢtırılması giriĢiminin de belli bir mirasın yansıması 

olduğu iddia edilebilir. Birinci Dünya SavaĢı ve sonrasındaki hakikatlerin hemen arifesi 1913‟te, Halide 

Edip Adıvar‟ın Yeni Turan‟ında Türkçülük akımının etkisindeki Türk gençleri yoksulluğu 

yüceltilmektedir: 

“Yeni Turan‟a mensup en genç bile mesela bir gün Tokatlıyan‟da yemek yiyeceğine en 

ucuz  kır yahut Ģehir lokantalarının birinde sade bir parça et ve pilav yer, üstüne kımızını 

içer giderdi.” 

Bkz. H. Edip Adıvar, 2014, s. 24. Benzer etkinin uzun yıllar sürdüğü ve yaratılmaya çalıĢılan yeni Türk 

imgesine sirayet ettiği, Halide Edip Adıvar‟ın 1936 yılında yayımlanan Sinekli Bakkal romanında yeni 

nesil Türk genci olarak tasvir edilen Hilmi‟nin ağzından dökülen Ģu sözlerde takip edilebilmektedir: 

“KeĢke evimiz konak değil, bir kulübe olsa… Dedebe var, darat var […] Annemin bütün derdi, baĢına 

dalkavuk toplamak, elmas satın almak, parayı sokağa atmak… Babam gibi zalimleri bu kadınların çılgın 

israfı yaratıyor.” Bkz. H. Edip Adıvar, 2016, s. 62 - 63.  
454

 Bu mücadelenin farklı görünümleri olsa da Cumhuriyet‟in övündüğü Ģeylerin baĢında „zevk-ü sefa 

alemleri tertiplemek ve saraylar yapmak için borç alan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun‟ borçlarının 

Cumhuriyet tarafından ödenmesi gelmektedir. Bu övünce tipik bir örnek için bkz. A. Fuat Cebesoy, 

Siyasi Hatıralar, Ġstanbul, 2011, s. 416. 
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iĢ bilmez, idraksiz, tembel olarak kabul edilen Türklerin yeni bir devleti, yeni bir 

toplumu ve yeni bir yurttaĢı yoktan ve hiçten var edebilme baĢarısını gösterilebilmiĢ 

olmasıdır.  

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin kalemlerinden çıkan 

kurgusal eserlerdeki çağrıların görece pervasızlığına ve kurucu kadroların bu çağrıları 

cevaplarken göstermeye çalıĢtığı azami ihtiyata rağmen kullanılan dilin kontrolü de 

elzemdir. Gerçekte bu kontrol çabası Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceye iliĢkin 

söylemlerden kaynaklı bir gerilimin soğrulmasıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde her 

daim dolaĢımda olan zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı padiĢahları, Osmanlı 

sarayı ve Osmanlı Ġmparatorluğu söylemleri ve anlatımları, Cumhuriyet‟i ve 

Cumhuriyet‟in siyasal figürlerini tasvir etmemesi üzerine inĢa edilmiĢtir. Cumhuriyet‟in 

ön almaya çalıĢtığı, Osmanlı padiĢahlarından saraylara, saraylardan imparatorluğa 

uzanan hattın Cumhuriyet‟te „kurucu baba‟ Mustafa Kemal Atatürk, Ankara - Çankaya 

ve „yeni Türkiye‟ olarak tezahür etme ihtimalidir.  

Tekrara düĢme pahasına da olsa belirtilmelidir; Cumhuriyet‟in kurucu 

kadrolarının ve siyasal elitlerinin söylemlerine -önceki sayfalarda görüldüğü ve sonraki 

sayfalarda da görüleceği üzere- tüm bileĢenleriyle Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

doyurulamayan ve dizginlenemeyen bir zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünlüğü sarmalında 

olduğu vurgusu hâkimdir. Osmanlı padiĢahlarından baĢlayarak sokağa kadar her tür 

uzamda insanların akıl yerine hazla, mantık yerine güdülerle hareket ettiğinin 

vurgusudur bu. Vurgulanan o kadar önemlidir ki, Cumhuriyet‟in Osmanlı geçmiĢinden 

farkını her Ģeyden öte akılcılığı üzerinden temellendirmeye hizmet edecektir. 

Bu açıdan aktarılan ihtimalin gerekçeleri çok meĢrudur zira Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde siyasal iktidarın en dikkat ettiği Ģeylerin baĢında Cumhuriyet‟in siyasal 

meĢruiyetini yaygınlaĢtırıp pekiĢtirebilmek için Mustafa Kemal Atatürk‟ün 
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siyasallaĢtırılıp kültleĢtirilmesi gelmektedir.
455

 “Bizim ilk gençlik yıllarımız bir milli 

kahramana hasretle geçti”
456

 diye yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal 

Atatürk iĢte bu kadim hasretin nihayetidir. Mustafa Kemal Atatürk devletin ve ulusun 

kurtuluĢunu, güçlü duyularıyla, keskin zekâsıyla, “aydınlığıyla”
457

 sağlayan ve sahip 

olduğu tüm karizmatik özellikleriyle de bu meĢruiyeti devindiren kurucu figür olarak ön 

plana çıkartılmaktadır.
458

 

                                                           
455

 Mustafa Kemal Atatürk merkezli bir kült inĢasına bizatihi Mustafa Kemal Atatürk‟ün de katkıda 

bulunduğu anlaĢılmaktadır: 

“Ġki Mustafa Kemal var: Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal. Ġkinci Mustafa 

Kemal‟den ise „ben‟ diye bahsedemem. Ondan ancak ‟biz‟ diye bahsedebilirim. O Mustafa 

Kemal, yani sizler, bu akĢam etrafımda olanlar, memleketin her köĢesinde çalıĢan köylüler, 

uyanık, aydın, vatanperver, milliyetperver vatandaĢlar… iĢte ben onların hayalini tespit 

ediyorum, onların hayalini tahakkuk ettirmeye çalıĢtım. O Mustafa Kemal ölmez. O, Türk 

milletinin ihtiyaçlarıyla beraber, gitgide uyanan Ģuuru ile beraber geliĢe geliĢe ebedi olarak 

yaĢayacaktır. Bizde cumhuriyeti yapan, inkılabı yaratan, o „biz‟ diye ifade edebileceğim 

Mustafa Kemal‟dir.” 

Bkz. “Ġki Mustafa Kemal - (10 Mayıs 1933)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1932 - 1934), C. 26, Ġstanbul, 

2009, s. 160. 10 Kasım 1936 tarihli ve 21081/174 sayılı protokolün öğrenmek istediği Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün doğum tarihidir. 12 Kasım 1936 tarihli ve 4/898 sayılı cevap, Afet Ġnan‟ın anılarında aktardığı 

haliyle bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen Mayıs 19‟ı (bir resmi ve ulusal ritüel günüdür 

aynı zamanda) iĢaret etmektedir. Ġlgili yazıĢmalar ve Afet Ġnan‟ın yorumları için bkz. “Atatürk‟ün Doğum 

Günü Hakkında Hariciye Vekâleti‟ne - (12 Kasım 1936)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1935 - 1936), C. 

28, Ġstanbul, 2010, s. 333. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk‟ün hayattayken bu kültü, modern eğlence 

araçlarından olan sinema sayesinde, yurdun her köĢesine yayacak ancak yarım kaldığı anlaĢılan „Ben Bir 

Cumhuriyet Çocuğuyum‟ adlı bir film projesinden bahsedilmektedir. Öyle ki filmde yurttaĢlara 

gösterilmesi istenilen Ģeyleri Mustafa Kemal Atatürk‟ün bizatihi kendi el yazısıyla belirlediği 

aktarılmaktadır: 

“Memleketin her tarafına yollar yapılıyor. Her köye elektrik, su gidiyor. Büyük sahil 

Ģehirlerine de limanlar yapılıyor. Memleketin her tarafından fabrikalar yükseliyor. Türkiye 

tam manasıyla muasır medeniyetler seviyesine çıkıyor. Bütün bunları tahakkuk ettiren 

gençler bize doğru ilerliyor ve bir ses; „iĢte Ata‟nın hakiki halefleri‟ diyor. Bunu filmin 

icaplarına göre canlandırmalı.” 

Bkz. “‟Ben Bir Ġnkılap Çocuğuyum‟ Film Senaryosu Üzerine Yazılanlar  - (1937)”, Atatürk‟ün Bütün 

Eserleri (1937), C. 29, Ġstanbul, 2011, s. 86. 
456

 Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2000, s. 13. Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun kahraman hasretiyle 

beklediği „kurtarıcı‟, ġevket Süreyya Aydemir tarafından ise “insanüstü bir varlık” olarak 

tanımlanmaktadır. Bkz. ġ. S. Aydemir, Tek Adam, C. 2, Ġstanbul, 2017, s. 498. 
457

 N. Berkes, 2016, s. 80. 
458

 Bu tavın takip edilebileceği bir „Cumhuriyet Tarihi‟ yazım örmeği için bkz. N. Berkes, 2016. Niyazi 

Berkes peygamberler ile “tarihsel kiĢiliği büyük adamlar” arasındaki farklar dolamıyla Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün iĢaret edilen yönlerini ön plana çıkarttığı bir karĢılaĢtırmada Ģunları dile getirmektedir: 

“Tarihsel kiĢiliği büyük olan adamlar, çok kez tarihin karanlıklarına itilen 

peygamberlerden Ģu önemli yanla ayrılırlar. Bir peygambere inanlar, onun getirdiği 

inançların tanrısal bir itiĢ ile indiğine ta baĢtan inanırlar. Böyle bir inanç dinlerde baĢa 

alındıktan sonra, tarih ona göre düzenlenir. Tarihsel önderler ise, eylemlerinin, toplumu bir 

çıkar yola getirdiği zamandır ki devrimci önderlikteki yerlerini alırlar. Tarihsel önderlerin 

açtığı yolu, öteki türden olan yöntemle bulunmuĢ sanmak, tarihsel kiĢiliğinin gerçekliği ile 

sivrilen önderi, dinsel bir tapınma konusuna çevirir. Böyle bir bakıĢ rasyonel olan anlama 

ve değerlendirme yolunu tıkar. Tarihteki Mustafa Kemal, değil dinsel ya da mistik 

kutsallığı, dünyasal halifelik, sultanlık, krallık gibi nitelikleri bile geri iten kiĢidir. ÇeĢitli 

konu ve olaylar üzerine konuĢtuğu zaman, sık sık kiĢisel anılarına baĢvurmakla, bize 

yaĢamındaki nirengi noktalarında karĢılaĢtığı güçlükleri anımsatmaya önem verir. 
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Mustafa Kemal Atatürk merkezli kültün bu tez çalıĢmasını ilgilendiren yönü, 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün, vatanın „kurtarıcısının‟, Cumhuriyet‟in „kurucusunun‟ ve 

sonradan eklenecek bir sıfatla Türklerin „atasının‟ eğlence ile kurduğu iliĢkidir; 

eğlenceyi seven ve „eğlenceperver‟ bir kiĢi olmasıdır. Bu açıdan yukarıda belirtilen 

ihtimalin meĢru gerekçesinin bir baĢka boyutu gün yüzüne çıkmaktadır. Cumhuriyet‟in 

Ģu ana kadar aktarılan eğlenceye atfettiği olumsuz değerler ile kurucusunun bizatihi 

„eğlenceperver‟ biri olarak bilinmesi arasındaki gerilimin çözülmesi öncelik 

kazanmaktadır. 

Bu çerçeve içinde Mustafa Kemal Atatürk‟ün eğlencelere katılması, zevk-ü sefa 

ve sefahat âlemleri düĢkünlüğü ve bunlara karĢı bir zafiyet değil de yoğun çalıĢmalar 

arası verilen bir mola veya yoğun bir çalıĢma öncesi kafasını toplamak için yaratılmıĢ 

bir tür çalıĢma zamanı olarak sunulmaktadır. Karakterine koĢut O‟nun, gençliğinde dahi 

“içki[yi], kadın[ı], buluĢma[yı], eğlence[yi], hep kafasından gönlünden bir türlü kopup 

ayrılmayan büyük kaygının ve bir Ģey yapmak, bir Ģey yapabilecek otoriteyi avucu içine 

almak hırsının gölgesi altında”
459

 Ģekillendirdiği belirtilmektedir. Olgunluk yıllarında da 

farklı değildir. O‟nun sofrasının “„akademi‟ gibi”
460

 olduğu bu sebepten de bu türden 

„yemeklerde‟, “devlet sırlarını sofrasının üstüne döktüğü”
461

 düĢünülmemesi, inat ve 

ısrarla vurgulanmaktadır.  

Mustafa Kemal Atatürk kültünde eğlencenin çalıĢma vurgusuyla iç içe geçiĢi, 

tıpkı Milli Mücadele‟nin uhrevi ve gaipten etki eden güçlerin bir lütfü değil ama 

Türklerin katlandıkları bin bir cefanın sonucu elde edilen bir zafer anlatısındaki 

akılcılaĢtırmaya benzer bir amaca hizmet etmektedir. Eğlenceden zevk duyan Mustafa 

                                                                                                                                                                          
Bkz. N. Berkes, 2016, s. 87.    
459

 F. R. Atay, 2012, s. 60. 
460

 H. Turgut, 2012, s. 586. Vurgu orijinal metindedir. Mustafa Kemal Atatürk‟ün sofrasına dair detaylı 

anlatılar için bkz. H. Turgut, 2012, s. 586 - 594; ġ. S. Aydemir, Tek Adam, C. 3, Ġstanbul, 2017, s. 471 - 

474. 
461

 F. R. Atay, 2012, s. 11. 
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Kemal Atatürk vurgusu, O‟nun eğlenceye mesafe takınan bir tür evliya
462

, aziz
463

 veya 

doğaüstü uhrevi bir varlık
464

 olmadığının ispatıdır. Mustafa Kemal Atatürk imgesi, bu 

türden dünyevi zevklere herkes kadar meyleden birisi olarak halklaĢtırılmaktadır. Bu 

bağlamda Mustafa Kemal Atatürk, eğlencesi ile çalıĢması arasında mükemmel bir uyum 

yakalamıĢ ideal bir Türk yurttaĢı olarak sunulmaktadır.
465

 YurttaĢlardan gizlisi saklısı 

                                                           
462

 N. Berkes, 2016, s. 98. 
463

 Vurgunun ilk bakıĢta görünmeyen bir baĢka amacı da Mustafa Kemal Atatürk‟ü dönemdaĢı olan diğer 

liderlerden ayrıĢtırmadır. Adolf Hitler‟in “Ģarap içmez, sigara kullanmaz, et yemez, kadına el sürmez, mal 

mülk edinmez, miras bırakacak kimsesi yok, Almanya‟dan baĢka düĢüncesi yok. O hayatını Almanya‟ya 

vakfetmiĢ bir evliya…” olarak tanıtan bir yazı böyle bir yaĢayıĢın gerçek olamayacağı ve böyle bir 

insanın peĢindeki kitlelerinde akılcı değil, hissi davrandığını özellikle vurgulamaktadır. Bkz. H. Adem, 

“Hitlerci Almanyadan Musolinin Ġtalyasına Seyahat”, Büyük Gazete, N. 1, Ġstanbul, 1934, s. 14. Büyük 

Gazete‟nin bir sonraki sayısında yazının tekzibi yayımlanmıĢtır. Tekzip, Habil Adem‟in yazıyı “muhalif 

olanların eserlerinden alarak kendi ve gazetenin fikri gibi ileriye sürerek yazdığını” belirmekte ve yazının 

devamının gelmeyeceğini ilan etmektedir. Bkz. “Hitlerci Almanya Tefrikamız Hakkında”, Büyük 

Gazete, N. 2, Ġstanbul, 1934, s. 2. Oldukça dengeli bir üslupla yazılan tekzip içinde görünen huzursuzluk 

Adolf Hitler‟e yönelik oldukça sert olan benzetmelerin Almanya ile diplomatik kriz yaratma ihtimalidir. 

Ancak metin altında ima edilen bir diğer husus ise Mustafa Kemal Atatürk‟ün karĢılaĢtırmanın 

taraflarından birisi olarak konumlandırılmasıdır. Nihayetinde ne olduğu bilinen Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün, ne olmadığını iĢaret eden sıfatlarla bu türden bir karĢılaĢtırmanın parçası haline getirmenin 

neden olacağı „anlamsız‟ tartıĢmanın önü kesilmek istenmektedir. Gösterilen bu tavır, Mustafa Kemal 

Atatürk kültünde seferber edilen söylemlerin, Mustafa Kemal Atatürk‟e yöneltilen eleĢtirilere cevap 

olacak Ģekilde seferber edilmeye çalıĢıldığı göstermektedir; imgeye yönelik açıktan bir „saldırı‟ ya da ima 

yoksa bu türden karĢılaĢtırmalar yaparak „olumsuz‟ sıfatların dillendirilmesi makul görülmemektedir.      
464

 Bu bağlamda ender ve ilginç bir örnek karĢımızda. Devletin EskiĢehir‟e getirdiği suya, EskiĢehirlilerin 

„Atatürk Suyu‟ adını verme isteklerini duyan Mustafa Kemal Atatürk‟ün tepkisini dönemin belediye reisi 

Ģu ifadelerle açıklamaktadır: 

“ArkadaĢlar, Ģehre getirilmiĢ olan suya „Atatürk‟ adı verilmesi hususundaki ricanızı 

Atatürk iĢitti. Halbuki Atatürk, bunu sizin düĢündüğünüz gibi düĢünmüyor. Çünkü Atatürk, 

tabiatın vermiĢ olduğu bir nimetin sahibi olmak iddiasında hiçbir vakit bulunmadı. Bilakis 

bu iddianın aksine kendi hakkı olmayan bir nimetin kendisine verilmesinin yerinde 

olmayacağı kanaatindedir. EskiĢehir, kendi suyunu, kendi muhitinden almıĢtır. Tıpkı en 

karanlık ve en çetin günlerde düĢmanlarla mücadele ederken hiçbir yerden ümit ve imdat 

beklemeksizin kendi kuvvetini yine kendinden aldığı gibi. Dolayısıyla baĢlı baĢına bir 

kuvvet olan bu memleketin insanlarının kendi sularına herhangi bir mana ile ad vermek 

manasız olur. Su da kendilerinindir, kuvvet ve kudret de kendilerinin… ġimdi Atatürk‟ün 

kendilerinden istediği Ģey, sularını, kudretlerini, hatta hayatlarını yalnız kendi Ģehirleri için 

değil, icabında bütün Türkiye için sarf edilebilecek bir azim ve kabiliyetle geliĢtirmektir. 

Siz, Atatürk‟ten su adı istediniz, Atatürk sizden bunu istiyor. 

Bkz. “EskiĢehir‟e Getirilen Suya „Atatürk‟ Adı Verilmesini Ġsteyen Halka Cevap - (20 Ocak 1938)”, 

Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1938), C. 30, Ġstanbul, 2011, s. 156.   
465

 Mustafa Kemal Atatürk‟ün dönemdaĢları olan liderlerden „daha üstün‟ olduğu güçlü ifadelerle ima 

edilse de, bu durumun onun nevi Ģahsına münhasır niteliklerinden ve yine nevi Ģahsına münhasır Türk 

Devrimi‟nin „yapıcısı‟ olmasından kaynaklandığı vurgulanmaktadır: 

“YaĢadığımız günlerin Ģef telakkisi üstünde bizim bakıĢımız ve bizim inanımzla yanlıĢ 

olan bir nokta vardır […] ġefe verilecek değer telakkisinde, zamanımızın olgun muhitleri, 

az çok farklarla, bir düĢünürler. Fakat bunun yanında ya Ģefin rolünü küçülten anarĢik 

düĢüncelere veya medeni ve değerli insanların bilgilerini, tecrübelerini, zekâlarını hiçe 

indiren ve Ģefi zamanımız telakkisine uymayan yapma bir büyütüĢle peygamberleĢtiren 

fikirlere rastlarız. Ġkisi de yanlıĢ olan bu akıĢın ortasında hakikate uyan nokta, bizim Ģef 

telakkimizin ifadesidir. ġef, dediğim gibi bütün ısıtıcı, besleyici, alıp götürücü vasıflarıyla 

baĢtadır. Fakat onunla birlikte giden ve beraber inanan varlıkların yekûnunu, bir sürü 

telakki etmek hatadır. ġefin onuru da, diğeri gibi üstün olmalıdır. Hiçbir kıymet taĢımayan 
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olmayan, her Ģeyini onların gözü önünde ve onlarla yapan Mustafa Kemal Atatürk, aynı 

Ģekilde çalıĢmaya da eğlencelere katılmaya da devam edecektir. Bu durumu Kılıç Ali Ģu 

sözlerle desteklemektedir: 

“Atatürk eğlenmeyi severdi. Dünya‟da hangi insan görevi dıĢında eğlenmek istemez? 

Atatürk‟ün bazı eğlenceleri zaman zaman istismar konusu yapıldı. Oysa o‟nun bütün hayatı 

ve yaptıkları milletinin gözü önündeydi. Milletinden gizli saklı hiçbir Ģey yapmazdı. 

Yaptıklarını sahte kılıklara bürünerek, sahte tavırlarla örtmeye çalıĢmaz, böyle iki 

yüzlülüklere asla tenezzül etmezdi.”
466

  

Bizatihi Mustafa Kemal Atatürk‟ün, eğlence düĢkünlüğü eleĢtirilerine verdiği 

yanıt, Kılıç Ali‟nin açıklamalarıyla aynı çerçevededir: 

“Kendiniz envai türlü eğlenir, gezersiniz. Bana gelince çok içildi diye tenkide kalkarsınız. 

Belki de içilmiĢtir. Belki de bunu kötü niyetli bazı kiĢiler dedikodu konusu yapacaklardır. 

Ama ne diyecekler, nasıl propaganda yapacaklar? ‟Atatürk dün akĢam içti, dans etti, 

yanındaki kadını öptü‟ diyecekler. Muhatabı da buna ‟Evet içti, dans etti, öptü, bunları biz 

de gördük. Bu adam daha baĢka neler yapıyor? BaĢka yaptığı neler var? Onları söyle‟ 

deyince kötü ruhlu adamların söyleyebileceği baĢka ne olabilir? Onun için her Ģeyi, günahı 

da, sevabı da açık yapmak, milletin gözü önünde yapmak bir takım dedikoduları daima 

önler.” 
467

 

Mustafa Kemal Atatürk hayattayken bu külte yönelik en büyük meydan okuma 

olarak kabul edilen H. C. Armstrong‟un Bozkurt adlı biyografisi sonrası gelen tepkiler, 

kültün bu boyutunun hayatîliğinin görülebileceği bir tepe noktasıdır.
468

 Necmeddin 

Sadık‟ın H. C. Armstrong‟un suçlamalarına verdiği cevaplar sürekli ve sürekli, „düzenli, 

disiplinli ve ciddi bir devlet adamı‟ olan ve bu niteliklerinden dolayı eğlencesini 

disipline edip düzenleyebilen Mustafa Kemal Atatürk imgesini ön plana çıkartmaktadır. 

Bu amaç için Necmeddin Sadık‟ın eleĢtirilere cevap verirken izlediği yol ve seferber 

                                                                                                                                                                          
ve sürü farz edilen yığınların baĢında olmayı onur tanıyan bir Ģef telakkisi, yeni Türkiye‟nin 

anlayıĢında yer almamıĢtır.” 

Bkz. Recep Peker, 1984, s. 64.  
466

 H. Turgut, 2012, s. 576. 
467

 H. Turgut, 2012, s. 576 - 577. Vurgular orijinal metindedir. 
468

 Harold Courtenay Armstrong‟un özgün adıyla Grey Wolf‟un, Türkçe‟de farklı isimli çevirileri olsa da 

bilinen adıyla Bozkurt‟un, tam metni, eser üzerinde var olan sansür devam ettiğinden hala 

çevrilememiĢtir. Üstüne üstlük esere iliĢkin bir değerlendirme yazısı kaleme alan Mustafa Yılmaz‟ın 

tespitlerine göre salt eser sansürlenmemiĢ, yurt dıĢında esere atıf yapan yabancı dildeki makalelerin ve 

gazetelerin ilgili sayılarının da yurda giriĢleri yasaklanmıĢtır. Bkz. M. Yılmaz, “Harold C. Armstrong‟un 

„Grey Wolf Mustafa Kemal An Intimate Study of a Dictator‟ (Bozkurt - Mustafa Kemal) Kitabı 

Üzerine”,<http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Mustafa-YILMAZ-Harold-C.-

Armstrongun-Grey-Wolf-Mustafa-Kemal-An-Intimate-Study-of-A-Dictator-Bozkurt-Mustafa-

Kemal-Kitab%C4%B1-%C3%9Czerine.pdf>, 11. 11. 2017. 
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ettiği söylemler oldukça tanıktır. Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları Ġstanbul‟u arka 

plana alınarak, Mustafa Kemal Atatürk‟e yöneltilen her türlü eleĢtiri H. C. Armstrong‟a 

yansıtılır: “Mütareke Devri‟nde Ġstanbul‟u iĢgal eden Ġngiliz ordusunun istihbarat 

Ģubesinde […] çalıĢan bu genç yüzbaĢı […] Ġstanbul‟da Türk milliyetperverlerine 

eziyet, iĢkence eden, entrikacı, dalavereci, çirkin bir sima idi. Meğerse Ġstanbul‟da 

kendisini iyi tanıyanları pek çokmuĢ!”
469

 H. C. Armstrong‟un Ģanının Ģöhretini kaynağı 

olarak ise, “Beyoğlu yabancı mahfillerinde yeniden yaptığımız tahkikata göre, bu 

yüzbaĢı, zevk ve sefahate düĢkün, marazi hassasiyetlere meraklı, […] kumara çok 

müptela, Cercle d‟Orient‟ta baraka masasından ayrılmaz, ekseriya borcunu da ödemez, 

maceraperest bir genç”
470

 olması dile getirilmektedir. 

H. C. Armstrong‟un Mustafa Kemal Atatürk‟ün gençlik yıllarında Ġstanbul‟da 

gece hayatına müptela olduğu iddiasına tepki gösteren Necmeddin Sadık, bu iddia 

hakkında, yine Mustafa Kemal Atatürk‟ün çalıĢma zamanı dıĢında kalan zamanlarda 

eğlendiği ve bu eğlencelerde de „haddi aĢmadığını‟ vurgulayarak Ģu ifadeleri 

kullanmaktadır: “Yalan! […] Mustafa Kemal, bu devirde tatil günleri usulen gidilen 

birkaç masum ve nezih mesire yerinden baĢka yer tanımıyordu.”
471

 Ancak Mustafa 

Kemal Atatürk‟e yöneltilen eleĢtirilerde en önemli nokta olan içkiye, kadınlara ve 

kumara düĢkünlüğü iddiasına, oldukça uzun ve sert bir cevap vermektedir: 

“Mustafa Kemal zaman zaman içki içer ve içtiği de herkesçe malumdur. O bunu asla gizli 

yapmaz. Binlerce halkın Ģerefine alenen kadeh kaldırdığı görülmüĢtür. Zaten o, hususi 

hayatının hiçbir köĢesini gizlemeye hiçbir zaman lüzum görmemiĢ ve görmemektedir. 

Fakat yazarın, Mustafa Kemal‟in hususi hayatını fikirlerde canlandırmak için söylediği 

misaller görülüyor ki, bilerek skandallı bir Ģekle sokulmuĢtur. Mustafa Kemal Anadolu‟nun 

ilk buhranlı senelerinde ve iĢ baĢındayken hiçbir nevi içkiyi ağzına götürmemiĢtir. Bir de, 

Mustafa Kemal herkes gibi kadınlardan hoĢlanmaz değildir. Fakat dünyada en çok nefret 

ettiği ve iğrendiği de yazarın tarif ettiği türden süfli, boyalı kadınlardır. Gazi‟nin bu tarzda 

eğlencesini kimse görmemiĢtir. Hele oyun bahsinde yazar, Gazi‟yi hiç tanımadığını ispat 

ediyor. Gazi, bazen ve çok nadiren arkadaĢlarıyla poker oynar. Fakat Gazi‟nin dahil 

                                                           
469

 N. Sadık, “Armstrong‟un Bozkurt Kitabındaki Çarpıtmalara Cevap (8 - 19 Aralık 1932)”, Atatürk‟ün 

Bütün Eserleri (1932 - 1934), C. 26, Ġstanbul, 2009, s. 61. 
470

 N. Sadık, 2009, s. 61. 
471

 N. Sadık, 2009, s. 67. 
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bulundukları bir oyunun ciddi para oyunu haline girdiği asla görülmemiĢ, iĢitilmemiĢtir. 

Her oyunun sonunda, oyunun Ģaka olduğunu ilan eder.”
472

  

Necmeddin Sadık, oldukça uzun yazısını bitirirken aynı konuyu yine ve yeniden 

detaylı bir Ģekilde tartıĢması konunun hayalîliğini yansıtan bir baĢka ipucudur: 

“Yazar‟ın Gazi‟ye en çok istinat ettiği kusur, kadın ve içkidir. Gazi‟nin adi kadın 

eğlencelerinden, yazarın tasvir ettiği sefahatlerden zevk almadığını onu tanıyanlar pekâlâ 

bilirler. Gazi‟nin bütün zevki, bütün sefahati çoğu geceler arkadaĢlarını sofrasına davet 

ederek saatlerce muhtelif bahisler üzerine konuĢmasıdır. Bu konuĢulan mevzular, ekseriya 

Gazi‟nin naklettiği askerlik, mücadele, ihtilal hatıralarıdır. Sofrada hazır bulunmak Ģeref ve 

saadetine nail olanlar, Gazi‟nin insanı saatlerce ĢaĢkın ve hayran bırakan bir ifadeyle 

anlattığı bu güzel derin Ģeyleri derin bir zevkle dinlerler. Gazi‟nin bütün sefahati, iĢte bu 

samimi, heyecanlı arkadaĢ sofralarıdır. Kaç senedir hususiyet ve samimiyet dairesine kabul 

edilmekle iftihar ederim. BaĢka bir âleme hiç rastlamadım. Gazi bu sofralarda ekseriya rakı 

içer. Yukarıda da yazdığımız gibi, bunu gizlemeye de lüzum görmez; fakat yazarın sık sık 

bahsettiği Ģarap ve Ģampanyayı Gazi hiç sevmez. YüzbaĢı Armstrong, Gazi‟nin rakı içtiği 

zamanlardaki halini görmemiĢ olduğundandır ki, bu yönünü tasvir etmek için Avrupa 

saraylarında geçmiĢ sahneleri model olarak almıĢa benziyor. Hakikaten yazarın daha iyi 

bilecek bir mevkide olduğu gibi, oralarda asilzade güzideler, nedim ve nedimeler arasında 

geçmiĢ orji gecesinin Ģafağında, devrilmiĢ Ģarap kadehleriyle dolu yaldızlı masaların altında 

sızmıĢ bir halde sırmalı hizmetçiler tarafından kaldırılan krallar çoktur.”
473

   

Temel bir soru sorulmalıdır: Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde Mustafa Kemal 

Atatürk anlatıları eğlence anlatılarıyla neden bu kadar yoğun biçimde kesiĢtirilmiĢtir? 

Milli Mücadele yıllarında yavaĢ yavaĢ örülmeye baĢlanmıĢ ve Cumhuriyet‟e 

gelindiğinde tamamlanan bir genel kabul, Mustafa Kemal Atatürk ile halk denkliğini 

varsaymaktadır. Milli Mücadele yıllarında halk kimin yanındadır sorusu ile Mustafa 

Kemal Atatürk kimin yanındadır sorusu üst üste binmiĢtir. Halk Mustafa Kemal 

Atatürk‟tür; Mustafa Kemal Atatürk halktır.  

Öyle ki tüm “yaĢlılar ve çocuklar, yoksullar ve kimsesizler sağ kalabilmenin 

ekonomik savaĢı”
474

nı veren mazlumlar ve garipler “Atatürk‟ün örgütü içinde”
475

 kabul 

edilirken “böyle bir manzarada piyano çalan, resim yapan alafranga Halife‟nin 

varlığı[nın] hiçbir anlam taĢı[madığı]”
476

 belirtilmektedir. Bu noktada dikkat çeken 

gerçekte Cumhuriyet‟in değerlerini, en azından teĢvik ettiklerini, benimsemiĢ Halife‟nin 
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 N. Sadık, 2009, s. 73. 
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 N. Sadık, 2009, s. 80. 
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 N. Berkes, 2016, s. 146. 
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 N. Berkes, 2016, s. 146. 
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 N. Berkes, 2016, s. 146.  Ġlaveler tarafıma aittir. 
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ve onun yaptıklarının her Ģeye karĢın sürekli ve sürekli olumsuzlanmasıdır. Eğlencenin 

olumsuzlanmasına yeniden ihtiyaç duyulması çeliĢkili gibi görünse de tutarlı bir 

harekettir. Buradaki olumsuzlama Cumhuriyet‟in resmi söylemiyle uyumlu olacak 

Ģekilde eğlenceyi özel, mahrem ya da utanılacak bir Ģey olarak gizli gizli yapılan bir 

edim olmaktan çıkartmaya koĢulmaktadır. Cumhuriyet yurttaĢlarının uzun savaĢ yılları 

sonrası eğlencelere katılmaları, siyasal iktidarın yurttaĢlara eğlencelere katılabilecekleri 

bir ortam sunabilmesi ve hasretle haset karıĢımıyla özenilen Batılı medeni ülkelerdeki 

gündelik rutinlerin Türkiye‟de de kök salmaya baĢlaması baĢlı baĢına bir zafer olarak 

görülmektedir. Dönem içindeki egemen BatılılaĢma siyasalarını da yansıtacak biçimiyle 

yurttaĢ ile eğlence arasındaki pozitif yönlü iliĢki, modernleĢmenin - medenileĢmenin 

Türkiye‟deki zaferidir:  

“Atatürk halkıyla iç içe, halkına yakın olmayı, halk ile birlikte eğlenip vakit geçirmeyi 

çok severdi. Park Otel‟de, Tokatlıyan‟da, Deniz ve Yat kulüplerinde ve bazı gazinolarda 

halka birlikte eğlendiği zamanlar neĢesine ve keyfine diyecek yoktu. Bu gibi yerlerde dans 

etmek, vals yapmak, vatandaĢlarla birlikte milli oyunlar oynamak O‟nun için büyük bir 

sevinç ve mutluluk sebebiydi.”
477

 

Alıntı zaferin kazanımlarına ıĢık tutar. Evet, medeniyet ve ülküleri Türkiye‟de 

zafer kazanmaya baĢlamıĢtır. Görüldüğü üzere neredeyse mutlak bir zaferdir bu zira 

uzunca bir süre eğlence anlatılarına fon olan Ġstanbul, Ġstanbul‟daki kadim eğlence 

mekânları ve eğlence biçimleri Türkler tarafından sahiplenilmiĢtir. Nitekim Park Otel, 

Pera Palas
478

, Tokatlıyan
479

 gibi mekânlar Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin 1930‟lu 

yıllarında devlet ricalinin gayr-i resmi kabul mekânlarına dönüĢecek; geçmiĢ „imhası‟ 

görünür kılınacaktır. 
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 H.Turgut, 2012, s. 558. 
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 26 Eylül 1933‟te Ġsmet Ġnönü ve Tevfik RüĢtü Aras, Ġstanbul‟da bulunan Yunanistan BaĢbakanı M. 

Venizelos‟la resmi görüĢmeleri Pera Palas‟ta gerçekleĢtirmiĢtir. Tutanaklar için bkz. “Venizelos ile 
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 20 Eylül 1933 tarihli AkĢam Gazetesi‟nde çıkan bir habere göre, Tevfik RüĢtü Aras 19 Eylül 1933 

tarihinde Tokatlıyan Oteli‟nde öğlenden sonra Balkan Paktı‟nı görüĢmek için resmi ziyaretleri kabul 

etmiĢtir. Bkz. AkĢam, 20 Eylül 1933, N. 5369, s. 1 - 2.  
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Seleflerinden farklı olarak Mustafa Kemal Atatürk‟ün kamusal alanda eğlencelere 

katılan bir kiĢi olarak varlığının önemi, eğlenceyi „resmileĢtirerek‟ bir anlamda siyasal 

iktidarın müdahalesine açmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk‟ün halkla birlikte 

eğlenmesiyle, siyasal iktidar halkın nasıl eğlendiğini kurucusunun gözleriyle 

görmektedir. Bunun pratikteki yansıması insanlar için eğlencenin neredeyse ritüel - 

rutin arasında gidip gelen edimsel bir karaktere bürünmesi olacaktır. 1934 yılında eĢiyle 

birlikte Türkiye turu yapmak için Ġstanbul‟a gelen ve Tokatlıyan Oteli‟nde konaklayan 

gazeteci Edwin Keliher Ģunları aktarmaktadır: 

“Bir saat kadar dans edilmiĢti. Otel müstahdemleri heyecanla yirmi kiĢilik uzun bir sofra 

hazırlamaya baĢladılar. Sofranın hazırlanmasını müteakip orkestra Türk milli marĢını çaldı. 

Herkes ayağa kalktı. Reisicumhur Mustafa Kemal PaĢa maiyetiyle salona girdi. Bir müddet 

sonra orkestra dans havasını çaldı. Kemal PaĢa manevi kızıyla dans etti. Arkasından herkes 

dansa kalktı.”
480

 

Edwin Keliher‟in anısı bu kesiĢimin bir baĢka yönüne iĢaret etmektedir. O‟nun 

hoĢuna giden ya da gitmeyen, ki belirtildiği üzere bunları belirleyen Ģahsi keyfiyetler 

değil Cumhuriyet‟in modernleĢme ve medenileĢme gayesinin yansımalarıdır, eğlence 

biçimleri ya da bu biçimlerden yansıyan görünümler, ıslah edilecek Ģeyler olarak 

değerlendirilecektir. Bu açıdan Mustafa Kemal Atatürk‟ün varlığı sembolik sınırlar 

çizmektedir. Özellikle katıldığı çay partileri
481

, balolar, YılbaĢları
482

, gerçekleĢtirdiği ani 
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 “Ġngiliz Gazeteci Edwin Keliher‟a Türkiye‟nin Ġlerlemesi ve Bütün Milletlerle Dostluk Arzusu Üzerine 

Mesajlar - (18 Eylül 1934)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri - (1932 - 1934), C. 26, Ġstanbul, 2009, s. 430.  
481

 22 Eylül 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk‟ün Samsun‟daki öğretmenlere birlikte katıldığı çay 

partisi bunun bir örneğidir: 
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ziyafetinde pek samimi iki saat geçirilmiĢtir. Ziyafete piyano refakatiyle talebe tarafından 

söylenen milli Ģarkılarla baĢlanmıĢ ve bir muallime ve üç muallim tarafından nutuklar irat 
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Bkz. “Samsun‟da Öğretmenlere Nutuk - (22 Eylül 1924)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1924 - 1925), C. 
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 Tokatlıyan bir baĢka kutlamaya daha ev sahipliği yapacaktır. Mustafa Kemal Atatürk‟ün 1937 yılına 

Tokatlıyan‟da girdiği anlaĢılmaktadır. Bkz. “Halkın Yeni Yılını Tebrik - (31 Aralık 1936)”, Atatürk‟ün 
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ziyaretler veya adına / Ģerefine düzenlenen eğlenceler
483

 bu sınırların açıkça 

gösterilmesine hizmet etmektedir. 

Öyle ki eğlence kaynaklı kriz anlarında dahi Mustafa Kemal Atatürk bu krizleri 

çözen bir figür olarak sahnededir. Çözümler, nasıl eğlenileceğini belirleyici ya da nasıl 

eğlenilmesi gerektiğinin „unutulduğu‟ anlarda anımsatıcı örneklerle doludur. 1926 

yılında Ġstanbul Büyükdere‟de kadın erkek ayrı bir deniz hamamı - plaj ve yakınlarında 

bir gazino kurulmasına „adap ve ahlâka mugayır‟ oldukları için tepki gösteren 

Büyükderelilerin bu talebi, Mustafa Kemal Atatürk‟e kulağına kadar uzanan bir dizi 

bürokratik sorunla sarmalanmıĢtır. Mustafa Kemal Atatürk‟ün bu sorunu çözmek için 

yaptığı basit müdahale modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasaların belirleyiciliğinin 

ispatıdır: Deniz hamamı - plaj ile yakınlarındaki gazinonun çevreyi rahatsız etmesi 

sorunu değil de, “deniz hamamında hâlâ haremlik ve selamlık aranması[nın]”
484

 sorun 

olarak görülmesi gerektiğinin daha iyi olacağı vurgusuyla sorun „kendiliğinden‟ 

çözülmektedir. Her Ģeye karĢın çizilen bu çerçeve içinde konumlanan Mustafa Kemal 

Atatürk imgesi, imgenin akılcı güdüleriyle çeliĢki içindedir; kaldı ki Cumhuriyet‟in 

kaçınmaya çalıĢtığı bir çeliĢkidir bu.  

 

2. 1) „ÇalıĢkan Türk‟ün Modernlik ve Medeniyet Göstergesi Olarak 

Eğlence  

 Mustafa Kemal Atatürk merkezli kültte eğlence ile Mustafa Kemal Atatürk 

arasındaki iliĢkinin çalıĢma vurgusuyla dolayımlanarak inĢa edilmesinin yurttaĢlara 

verdiği mesaj, bunun bir tür hak ve ödev iliĢkisi olduğudur. Önceki sayfalarda 
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 Cumhuriyet Tarihi‟nde bu bağlamda en uzun soluklu resmi ve kamusal „eğlence‟, bizatihi Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından 1927 yılında düzenlenmesi emredilen ve günümüze kadar süregelen Gazi 

KoĢusu‟dur. Bkz. “Önemli KoĢular - Gazi KoĢusu”, 
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 Konuya iliĢkin detaylar için bkz. G. Akçura, “Zevküsefa Yazılı Ġstanbul Plajları Okunur”, Yeni Deniz 

Mecmuası, S. 6, Ġstanbul, 2017, s. 25. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
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aktarıldığı biçimiyle edebi yazımda köye, Ankara‟ya ve Anadolu‟ya giden karakterlerin 

bileĢeni oldukları borç ve yükümlülük iliĢkisinin de dönüĢümüdür bu; halkın rızasına 

bakılmaksızın ancak görünürde hiçbir dıĢsal etkinin de Ģekillendiremediği borç ve 

yükümlülük iliĢkisi artık Mustafa Kemal Atatürk imgesi kullanılarak herkesin uymak 

zorunda „hissettiği‟ bir hak ve ödev iliĢkisine dönüĢtürülmektedir. ÇalıĢmayı ve 

eğlenceyi bilen Türk yurttaĢının mükemmel uyumun göstergesi olarak sunulan Mustafa 

Kemal Atatürk‟ün yaĢantısından tüm yurttaĢların çıkartması gereken ders, çalıĢma ile 

eğlence arasındaki dengeyi sağlayabilme üzerine inĢa edilmiĢtir. 

Yine de buradaki vurgu eğlence merkezli değildir. Milli Mücadele yıllarından 

itibaren her fırsatta vurgulanan „yeni Türk‟ün sahip olması gereken en temel vasfı, 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün 1 Aralık 1921‟de Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ndeki 

konuĢmasında da sarih bir biçimde dile getirdiği Ģekliyle, çalıĢmaya ve çalıĢkan olmaya 

yöneliktir: 

“[…] Fakat toplumsal doktrin [meslek-i ictimai] itibariyle dahi düĢündüğümüz zaman, biz 

hayatını, bağımsızlığını kurtarmak için çalıĢan emek erbabıyız, zavallı halkız. Mahiyetimizi 

bilelim. Kurtulmak, yaĢamak için çalıĢan ve çalıĢmaya mecbur olan bir halkız. Dolayısıyla, 

her birimizin hakkı vardır. Salahiyeti vardır. Fakat çalıĢmak sayesinde biz hakkı kazanırız. 

Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını emek harcamadan geçirmek isteyen insanların bizim 

toplumumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur. Leys-el el insan e ile masa‟y [Ġnsan ancak 

çalıĢmakla insan olur].”
485

 

Oldukça kontrollü bir dile sahip olan konuĢma Geç Osmanlı Dönemi‟nden gelen 

oldukça güçlü milliyetçi bir arka plana sahiptir. Zevk-ü sefaya ve sefahate düĢürülmüĢ 

„zavallı‟ ve „biçare‟ olan „mazlum Türklerin‟ siyasal iktidardan soyutlandığını ve 

toplumun merkezinden uzaklaĢtığını yine ve yeniden hatırlatan tavır, Ġstanbul‟dan 

uzaklaĢıp Anadolu‟ya ve Ankara‟ya sığınmak zorunda kalan „zavallı bir halk olan 

mazlum Türklerin‟ tekrardan toplumun merkezine, siyasal aygıtın da dümenine geçme 
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 “Büyük Millet Meclisi‟nde KonuĢma Heyeti Vekile‟nin Vazife ve Salahiyetine Dair Kanun Teklifi 

Hakkında - (1 Aralık 1921), Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1921 - 1922), C. 12, Ġstanbul, 2003, s. 121. 
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Ceridesi‟nde bulunmadığını belirtmektedir. KöĢeli parantez içindeki açıklamalar orijinal metin dip 

notunda olup tarafımdan alıntı içine aktarılmıĢtır. 
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ve bu sayede ancak bu kez tam anlamıyla „millet-i hâkime‟
486

 olma umudunu 

yansıtmaktadır. 

Mustafa Kemal Atatürk, 18 Ocak 1923 tarihinde Ġstanbul‟dan gelen bir grup 

gazeteciyle yaptığı söyleĢide Cumhuriyet‟in yurttaĢı „yeni Türk‟ ve çalıĢma arasındaki 

iliĢkiyi pekiĢtirmektedir. SöyleĢinin Tanin‟deki manĢeti tam da bu noktaya iĢaret 

etmektedir: “Millet ÇalıĢkan Olmalıdır. Refah ve Saadet Yalnız ÇalıĢanların 

Hakkıdır.”
487

 Aynı yılın ġubat ayına gelindiğinde ise Cumhuriyet‟in ekonomik 

siyasalarının belirlendiği Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nin on iki maddelik nihai kararları -

Misak-ı Ġktisat‟ı
488

-, Türklerin çalıĢkanlığı ve çalıĢmaperverliği söylemleri üzerine inĢa 

edilecektir. 

Toplumsal hayatta tembelliği en büyük düĢman olarak
489

 açıkça imleyen Misak-ı 

Ġktisat, Türklerin ”yakıp yıkmaz, onarır. Bütün çalıĢmasını ülkesini ekonomik yönden 

kalkındırmak için […] açık alın ile serbestçe çalıĢ[tığını]”
490

 özellikle vurgulamaktadır. 

Kalkınmanın gerçekleĢebilmesi için Türklerin yapması gerekenler açıkça dile 

getirilmektedir. Dile getirilenler, Cumhuriyet ile birlikte yeni Türk‟ün yapması umulan 

Ģeyler olmaktan öte Türklerin zaten bildiği -ve hatta yaptığı- kabul edilen ancak zevk-ü 

sefa ve sefahat sarmalına düĢürüldüklerinden tam olarak gerçekleĢtiremediği, 

gerçekleĢtirdiğinde ise „mazlumluğundan‟ ve „biçareliğinden‟ bunları tam olarak 

                                                           
486
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 Dr. A. AfetĠnan, 1989, s. 23. 
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sunamadığından, yok sayılmıĢ ve bastırılmıĢ temel özellikleridir: “[Türkler] tükettiği 

eĢyayı olduğunca kendi üretir. Çok çalıĢır. Vakitte, servette ve ithalâtta israftan kaçar. 

Millî üretimi temin için icabında geceli gündüzlü çalıĢır.”
491

 Misak-ı Ġktisat‟in nihayeti, 

Türkiye‟yi bir tür oikos olarak değerlendirip herkesi herkese karĢı yükümlü kılacak son 

ve nihai düğümü de atmasında yatmaktadır: “Türk kadını ve kocası, çocukları Ġktisadî 

Misak‟a göre yetiĢtirir”
8
 ifadesiyle birey ile aile, aile ile devlet arasında bu analoji inĢa 

edilmektedir. Bu sayede Türkler, bütün olarak hem birbirlerine karĢı hem de ve daha da 

önemlisi Cumhuriyet‟e karĢı vazifelendirilmektedir. 

Afet Ġnan‟ın aktardığı üzere “Mustafa Kemal Atatürk „Yeni Türkiye‟nin adına 

çalıĢkanlar diyarı‟ diyerek tüm Türkiye‟yi yüreklendirmeye”
492

 çalıĢmaktadır.
493

 Bu 

tavır Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde yapılan konuĢmalarda „atadan‟ gelen „babacan‟ 

uyarılarla sürekli tekrar edilmektedir.
494

 YetiĢkinler bu uyarıların doğal muhataplarıdır. 

“Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düĢünerek ona göre çalıĢınız”
495

 

ifadesiyle çocuklar da „çalıĢmaları‟ için teĢvik edilmektedir. Söylemlerin ulaĢacağı tepe 

noktası yine Afet Ġnan‟ın ifadesiyle “Türklüğe lâyık olmak, yurtta oturmak hakkını 

kazanmak, yurdu korumak ve milleti yükseltmek her alanda çalıĢmakla”
496

 mümkün 

olacağıdır. Nihayetinde, Cumhuriyet‟in ezel ebed „yasası‟ cisimleĢir. Aslında “Türk 

milleti çalıĢkandır!” 
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Söylemler çeliĢkileriyle var olur. ÇalıĢma ve eğlence arasında kurulan bu iliĢkide 

çalıĢma vurgusunun baĢatlığı aĢikar ancak Erken Cumhuriyet Dönemi‟ndeki eğlenceye 

dair söylemlerde çalıĢma vurgusunun baĢatlığının bir tür eğlence karĢıtlığı veya medeni 

hayatın ve modern eğlence biçimlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak eleĢtirisi olarak 

okunmadığı vurgulanmalıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde gençlerin evlenmeye 

çekinmelerinin nedenlerini irdeleyen bir yazıda varılan nokta, hayat Ģartlarının gençleri 

çok çalıĢmaya zorlaması sonucu gönül iliĢkilerine girebilecek zamanlarının kalmaması 

gösterilmektedir. Ancak bu zorlamanın gençleri dans gibi
497

 modern eğlence 

biçimlerinde zaman öldürdükleri için eleĢtirmek anlamına gelmediği de açıkça 

belirtilmektedir. 

Her iki bağlama neredeyse aynı oranda ilgi gösterilmesi, hem çalıĢkan olmayı 

hem de eğlenceyi doğrudan kesen bir dizi soruna ortak çözümler bulma amacıyla iç içe 

geçmiĢtir. Bu açıdan temel sorun siyasal iktidar tarafından, yurttaĢın artan iĢ yükünden 

öte çalıĢmayı verimli hale getirip iĢ yükünü hafifleterek ona eğlence için boĢ zaman 

yaratabilmek olarak kavranmaktadır.
498

 Modern çalıĢma teknikleri ve araçları ile verimli 

hale getirilen çalıĢma ödevi ifa edildikten sonra kalan zamanları yurttaĢın eğlencesine 

aittir; yurttaĢın eğlence hakkı çalıĢma ödevinin ardılıdır. 

Sorunsuz iĢleyen ideal bir düzen tasavvurundaki sorunlar, ilk bakıĢta maddi 

koĢullardır ancak Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde kurucu kadroların ve siyasal elitlerin 

aĢmak zorunda oldukları öncül sorun olan zihniyet problemi yeniden gündeme 

gelmektedir. Eldeki maddi koĢullara sıkı sıkıya bağlı olarak kurulması amaçlanan bu 

yeni düzenin imkânlar dâhilinde olabilirliğini önceleyen, düzenin olmazsa olmazlarını 

tahayyül edebilmek ya da Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri romanlarında 

dile getirildiği biçimiyle bunun bilincinde -Ģuurunda- olabilmektir. Bilincin -Ģuurun- 
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iĢaret ettiği ise hem Meclis konuĢmalarında
499

 ve Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nde alınan 

kararlarda klasik örnekleri görülen çalıĢma vurgularının gölgesi altındaki tasarruf 

vurgusudur; Türkler mazlumdur, çalıĢmaperverdir ancak Türklerin bu meziyetlerini 

sergileyebilecekleri teknik araçları ya yetersizdir ya da hiç yoktur. Yokluk ve hiçlik 

söylemlerinin tekrardan dolaĢımda olduğu bu anda öze, iktisadi terimlerle söylemek 

gerekirse, öz kaynaklara dönmek elzem hale gelmiĢtir; öz kaynaklar „diĢten tırnaktan‟ 

artanlarla gerçekleĢtirilecek tasarruftur. 

Bu bağlamda Cumhuriyet‟in bir sarmal halindeki egemen tavrını ve güdülerini 

yansıtan Milli Mücadele Yılları‟nda TBMM‟nin çıkarttığı kanunlarla eğlence 

biçimlerine ve eğlence hayatına müdahalesinin, zamansal olarak da birbirine oldukça 

yakın, iki büyük yasal düzenlemesi bulunmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

çıkartılan ve Geç Osmanlı Dönemi‟ndeki eğlence düzenlemelerinin neredeyse izdüĢümü 

olan eğlenceye dair vergi kanunları harici bu düzenlemelerin Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde eğlenceye temas eden yegâne kanunlar olduğu iddia edilebilir.  

Bu düzenlemelerden ilki 14 Eylül 1920 tarihli ve 22 sayılı “Men‟i Müskirat 

Kanunu”
500

dur.
501

 Kanun üzerine yürütülen tartıĢmalar Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 
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içtimaiyemize muvafık ilmî ders kitapları meydana getirmek, halk kütlesinden lûgatları 

toplayarak dilimizin kamusunu yapmak, bizde ruhu milliyi nemalandıracak asarı tarihiye, 

edebiye ve içtimaiyeyi tesçil ve muhafaza eylemek, garp ve Ģarkın müellefatı ilmiye ve 

fenniyesini dilimize tercüme ettirmek, hasılı bir milletin hıfzı hayat ve mevcudiyeti için en 

mühim amil olan maarif unsuruna dikkat ve gayreti mahsusa ile çalıĢmaktır.” 

Bkz. Ġ. Arar, Hükümet Programları 1920 - 1965, Ġstanbul, 1968, s. 11. 
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<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc001/kanuntbmmc

001/kanuntbmmc00100022.pdf>, 10. 10. 2017. 
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eğlencenin olumsuzlanmasına zemin hazırlayıp bu olumsuzlanmayı pekiĢtiren 

söylemlerle bezelidir. Faruk Alpkaya‟nın iĢaret ettiği üzere bu söylemler milliyetçiliğin 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun sınırlarına girmesiyle, Türklerin ötekisi olanları betimleyip 

onları iĢaretlemenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Faruk Alpkaya bu betimlemeyi, 

“Hristiyan uyrukların ekonomik ve siyasi hedeflerinin ve çalıĢmalarının gündelik hayata 

yansımasının Türkler tarafından Ģapka, alkollü içki ve kadınların toplumsal hayatta 

görünür olmaları gibi simgeler düzeyinde algılanması”
502

 olarak açıklasa da sorunun 

salt Hıristiyanlık ve Hıristiyan milletler algısıyla sınırlandırılamayacağı açıktır. Dönemi 

tasvir eden kurgusal edebi eserlerde görüldüğü üzere, Hristiyanlık baskın olmakla 

birlikte eleĢtiri Yahudi - Musevi ve hatta Türk - Müslüman kimliklerine de 

yöneltilmektedir. 

Bir noktayı hatırlatmakta fayda var. Ġlgili kanunun yayımlandığı dönem Milli 

Mücadele yıllarıdır. Bu sebepten de kanunu saran söylemler ile eğlencenin 

olumsuzlanmasına dair söylemler neredeyse üstü üstüne binmiĢtir. Söz konusu olan arı 

köy, Ankara ve Anadolu olduğunda klasik güdüler, radikal söylemlerle can bulmakta ve 

sürekli kılınmaktadır. Kurucu kadrolar ve siyasal elitler içinde özellikle Kazım 

Karabekir bu konuda çok serttir. O, milli değerleri aĢındırmak için „ahlâk bozan 

cemiyetleri‟ ve „casusları‟ dıĢ güçlerin uzantıları olarak değerlendirmektedir.
503

 Ahlak 

bozan cemiyetler, “bir milletin yüksek ve asil kudretini, heyecanını söndürebilmek için 

onun gençliğini keyif ve Ģehvetine düĢkün”
504

 hale getirmek için çalıĢmaktadırlar. Bu 

amaç doğrultusunda, “güzel çalgıcılar, oyuncular, muganniyeler ve bilhassa 

fahiĢeler”
505

 bunların birer casusları olarak değerlendirilmektedir. “Osmanlı 
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memleketlerindeki esrarkeĢ kahveleri, karıĢılıklı Rum meyhaneleri, Beyoğlu‟nun maruf 

batakhaneleri velhasıl beĢikteki Türk yavrularına gizli uyku hapları (afyon) hazırlayan 

eller, hep Türk gençliğinin irade kuvvetini ve milli heyecanının söndürerek onu 

yıpratmak, onu yere vurmak için tertip edilmiĢ”
506

 eğlence mekânlarıdır. Kâzım 

Karabekir‟e göre, “istila ordularının geçtikleri yerdeki meyhaneler, kârhaneler ve 

barlar”
507

 her türlü değerin aĢındırıldığı kötülük yuvalardır. Nitekim Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟ne damgasını vuran Bizanten Ġstanbul anlatılarında Ġstanbul‟u Bizanten kılan 

Beyoğlu sahip olduğu „özellikleriyle‟ Kazım Karabekir‟inde dikkatini çektiği yerlerin 

baĢında gelmektedir.
508

 

Siyasal iktidara yaptığı uyarılar içinde dikkat çeken nokta, ilgili dönemde 

Almanya‟nın ve Alman gençliğinin baĢına gelenlere bakarak Türkiye‟ye verdiği 

öğütlerdir: “Ahlak bozguncuları hatta bir müddet baĢıboĢ kalan Alman gençliğine bile 

saldırdılar ve hayli da muvaffak oldular. Eroin, kokain gibi uyuĢturucu maddeler, Ģehvet 

uyandırıcı açık resimler, yazılar, sinemalar, tahrik edici maddeleri havi çikolatalar ve 

bonbonlar… Gençleri takatleri üstünde Ģehvete düĢkün bir hale getirdiği gibi henüz 

buluğ çağına varmamıĢ çocukları da suiistimallere alıĢtırdı.”
509

 Kazım Karabekir‟in bu 

kadar sert bir tutum takınmasının arka planında ise özellikle Birinci Dünya SavaĢı 

sonrasında bu gibi hareketlerin „temizlenmesi‟ beklentisi yatmaktadır. Men‟i Müskirat 

Kanunu bu temizliğin erken ama büyük adımlarından birisidir. 

Kazım Karabekir‟in çizdiği bu çerçeveye içkin temel güdülerin en azından Milli 

Mücadele Yılları‟nda kurucu kadroların ve siyasal elitlerin ortak görüĢleri olduğu 

görülmektedir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk, -Milli Mücadele Yıllarından itibaren 

yavaĢ yavaĢ inĢa edilen kültüyle de uyumlu olacak biçimde-, 16 ve 17 Ocak 1923 
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tarihleri arasında Ġstanbul‟dan gelen gazetecilerle Ġzmit‟te yaptığı bir mülakatta alkollü 

içeceklerin yasaklanması konusunda sorulan bir soruyu, “alkollü içkilere müsaade 

edilmek için ondan evvel bazı meseleleri halletmek lazım gelir”
510

 diyerek 

geçiĢtirmektedir. 23 Ocak 1923 Tarihli New York Herald gazetesine verdiği demeçte ise 

gazete Mustafa Kemal Atatürk‟ü, “[…] Enver PaĢa‟nın müstebit ve bozuk idaresi 

altında geçen felaket günlerinde büfesini donattığı yeĢil, sarı, pembe likörleriyle 

meĢhurdu; fakat bugün Mili Meclis tarafından verilen içki yasağının en samimi 

savunucusu”
511

 olarak tasvir etmektedir. Ġçki yasağıyla ilgili sorulan soruya Mustafa 

Kemal Atatürk‟ün verdiği yanıt dönem içindeki egemen tavrı yansıtmaktadır. O‟na göre 

“Türkler yaratılıĢ itibariyle içki içme alıĢkanlığı olan bir millet değildir; o yüzden 

Türkiye‟de içki yasağını tatbik etmek hiçbir zorluk çıkarmaz.”
512

 

Men‟i Müskirat Kanunu‟nu saran anlatılarda alkollü içkilerin kullanılması ve 

tüketilmesi bir medeniyet sorunu olarak değerlendirilip sunulurken sorunun asıl 

bağlamlarından biri olan iktisadi bağlam Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin bir baĢka 

temel kanunu dolayımıyla görünür olacaktır. Bu doğrultuda eğlencenin disipline edilip 

düzenlemesi amacıyla TBMM düğünlere, 25 Kasım 1920 tarihinde yayımladığı 55 

sayılı “Düğünlerde Men‟i Ġsrafat Kanunu”
513

 ile müdahale etmiĢtir. Trabzon Mebusu 

Hüsrev Bey‟in 1 Haziran 1920 tarihinde meclise sunduğu kanun teklifinin gerekçeleri, 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin eğlence kavrayıĢını iktisadi 

sorunlar öncül olacak Ģekilde temellendirmektedir: 
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“Köylümüz, düğün yüzünden pek periĢan oluyor. Saadet ocağı olacak diye kurulan aile 

düğün isrâfatı yüzünden borç içinde kalıyor. Ailenin sonu sefalete varıyor. Köylüler, 

hükümet-î millîyemizden bu isrâfatın önüne geçecek evâmirin isdârını bekliyor. Ahiren 

anladığıma göre Bursa Valisi kendiliğinden bu mühim derdi görmüĢ evâmir-i lâzimeyi 

vermiĢtir. Fakat umui bir derdi içtimai olan bu hale karĢı Büyük Millet Meclisinin bir karar 

vermesi pek lâzımdır. Mesela kına gecesi, içkili, çalgılı davetler, cihaz asmak, teĢhir etmek, 

düğün bohçaları, hediye takdimi, cihaz tedariki için mal ve mülk satmak, borç etmek, araba 

alayları gibi isrâfatın men‟i ve fukaranın rencide olmaması için vakti hali olanlara bile 

müsaade olunmaması, nikâhın bir zarureti elime karĢısında erkeğin menkûhesini 

boĢayamayacak kadar yüksek, fahiĢ olmasına Ģeran mesağ verilmemesi için icabına 

tevessül olunmasını teklif ederim.”
514

    

Anadolu‟nun kadim ama aynı zamanda da hayati bir sorunu olarak görülen 

düğünlere doğrudan müdahale eden ilgili kanun görüĢmelerinde yürürlüğe konacak 

yasaklar sorunun iktisadi yönü harici diğer yönleri de iĢaret edilerek meĢrulaĢtırılmaya 

çalıĢılmaktadır. Hasan Basri Bey, Milli Mücadele sürerken hem siyasal iktidarın hem de 

halkın israftan kaçınıp tasarruf etmesinin zorunluluğuna iĢaret etmekle birlikte, siyasal 

iktidarın israftan kaçıp tasarruf yapacak bilince -Ģuura- ve bunları denetleyecek araçlara 

sahip olduğunu ancak halkın bu türden bir bilinçten -Ģuurdan- ve araçlardan yoksun 

olduğunu hatırlatmaktadır.
515

 Hasan Basri Bey konuĢmasının devamında savlarını bu 

kez asayiĢ sorunlarını ön plana çıkartarak desteklemektedir. Düğünlerdeki gösteriĢçi 

tüketim baskısı kaynaklı aĢırı masraflar, parası olmayanları kız kaçırmaya sevk 

etmektedir. Kız kaçırmalardaki artıĢı ise toplumdaki ahlaksızlığın yükseliĢine 

bağlamaktadır. Bu noktada Malatya Mebusu Feyzi Efendi bu gibi durumların toplumda 

yarattığı tehlikelere dikkat çekmektedir. Kız kaçırmaların yerel ölçekte kan davalarına 

kadar uzanan bir yolun baĢlangıcı olduğunu hatırlatır; nitekim savlarını mahkeme 

kayıtlarıyla destekleyerek „mahpusların‟ yüzde doksanı kız kaçırma suçundan ceza 

aldığını belirtmektedir. Feyzi Efendi‟nin vurguladığı bir baĢka konuda para karĢılığında 
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kızlarını satan ailelerin varlığıdır.
516

 

Bu tartıĢmaların gölgesi altında ilk madde kanunun ruhunu açıkça 

yansıtmaktadır: “Düğünlerde alelıtak cihaz teĢhiri, cihazın açıktan nakli, erkek 

tarafından iki kattan fazla elbise ihdası, düğün günlerine munhasır olmak üzere bir 

günden ziyade çalgı çaldırılması ve ziyafet verilmesi, niĢan, çevre merasimi ile ağırlık 

ve hedaya itası ve köçek oynatılması gibi israfat memnudur.”
517

 BeĢinci madde birinci 

maddenin devamıdır ve aynı çerçeve içinde bu kez sünnet törenleri düzenlenmektedir. 

Düzenlemede eĢrafın ya da eĢraftan olmayan „hayırseverlerin‟ gerçekleĢtirdikleri toplu 

sünnet törenlerine ayrı bir ilgi gösterildiği ve bu tür törenlerinde yasaklandığı 

görülmektedir: “Hitan cemiyetleri için masraf ihtiyariyle düğün yapmak memnudur.”
518

 

Ġlgili kanunu ve kanun etraflı dönen tartıĢmaları değerlendiren Taner Timur‟a 

göre düğünlerdeki israf taĢradaki “üreticileri ağaya ve tefeciye daha çok bağlamakta, 

diğer yandan da hepsini birden, tekeller kanalıyla ile kapitalist sömürüye ya da devlet 

sömürüsüne tabi kılmaktadır.”
519

 Bu açıdan kanunun temel amaçlarından birisi yüksek 

orandaki israfı engellemek -Ģüphesiz ki bunu gerçekleĢtirebilmek ya da bu durumdan 

fayda sağlayabilmek için tasarrufu arttırmak- olduğu ölçüde de özellikle taĢrada 
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yaĢayanları var olan toplumsal iliĢkilerinden azade kılıp onları özgürleĢtirecek bir alan 

açma çabasını da yansıtmaktadır. Bu nedenle ilgili kanuna gösterilen muhalefet ile 

kanunun TBMM‟nin bütünün desteğini almaması ĢaĢırtıcı değildir. Nicelik olarak az 

olsalar da milletvekilleri, kanuna karĢı olduklarını açıkça beyan etmiĢlerdir. KarĢı çıkıĢ 

savları ise ortaktır: Onlara göre egemen geleneksel yapılarla oynamak gerçekçi değildir; 

kaldı ki bunlara müdahale edildiği zaman eğer sıkı bir denetim olmazsa, -olması da 

imkanlar dahilinde çok gerçekçi değildir- insanlar yalana meyledeceklerdir. Düğünler 

için açıktan yapılan hazırlıklar ve masraflar, kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında gizli 

kapalı yapılır hale gelecektir. Tüm bu savların nihayeti, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

pek de Ģahit olunmayan biçimde, taĢradaki varlıklı eĢrafın da bu türden bir kanunu hoĢ 

karĢılamayacağı ve Cumhuriyet‟in taĢrada egemenliğini sağlarken ve devindirmeye 

çalıĢırken sorunlar yaĢayabileceğine dair yapılan açıktan uyarılardır.
520

 

Uyarılara karĢın kanun geri çekilmemiĢtir ancak meclisin bu eleĢtirileri ciddiye 

aldığı görülmektedir. Nitekim eleĢtiriler kanunun israfın engellenip tasarrufu teĢvik 

boyutu dıĢındaki güvenlik boyutuna yoğunlaĢmıĢtır. Buradaki güvenlik boyutu hiç 

Ģüphesiz ki kız kaçırma kaynaklı bir güvenlik sorunundan daha fazlasıdır. Meclis‟te 

kanunun uygulanması için talimatname çıkartılması yetkisinin kimlere verilmesi 

gerektiği üzerine yaĢanılan tartıĢmalar bu „güvenlik‟ sorununu büyüklüğünü yansıtır 

mahiyettedir. Bir tarafta müftü ve belediye reisi destekçileri varken karĢılarında 

konunun „ehemmiyetine‟ vurgu yapan kaymakam ve askeri erkân destekçileri 

bulunmaktadır. Nihayetinde uzlaĢı, „her livanın umumi meclisine‟ verilen talimatname 

çıkartma yetkisinin kullanımının hükümet tarafından denetlenmesiyle sağlanmıĢtır. 

Kanunun çıkıĢ amaçları ve çizmeye çalıĢtığı çerçeve Cumhuriyet‟in kurucu 

kadroları ve siyasal elitlerinin eğlence siyasalarında güvenlik kaygılarıyla iç içe geçmiĢ 

                                                           
520

 Detaylı tartıĢmalar için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, D.1, C. 5, Ġçtimai Senesi 1, 98. Ġçtima, 11. 11. 

1336, Ankara, 1981, s. 384 - 385. 

<https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/1677/199806092_c2.pdf?sequence=2

&isAll owed=y>, 10. 08 . 2017. 
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gösteriĢçi tüketimin engellenip israfın önünün alınması ve tasarruf yapılması gibi temel 

iktisadi noktalara da iĢaret ettiğinden hayati önemdedir. Milli Mücadele‟nin dumanı 

üstünde zaferinin gölgesi altında toplanmıĢ Ġzmir Ġktisat Kongresi‟nde Kazım 

Karabekir‟in yaptığı değerlendirme ise ilgili kanununa içkin güvenlik kaygılarına dair 

her hangi bir bağlam içermezken iktisadi boyutundan kaynaklı sorunların kanunun 

çıkıĢından üç yıl sonra bile tam anlamıyla çözülemediğinden yakınmaktadır: 

“Bugün Ziraat Bankası‟nın ikraz ettiği paraları bir tarafa yazarsak pek acı hakikatlerle 

karĢılaĢmıĢ oluruz. Bu paranın yüzde ellisi düğünlere ve lüzumsuz göreneklere sarf 

edilmiĢtir. Bir çok aileler düğün yüzünden mahvolmuĢtur.”
521 

Düğünleri düzenleme amacıyla yürürlüğe koyulan kanunun Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde yarattığı tartıĢma, Cumhuriyet‟in kendine miras kalan bir soruna çözüm 

bulma çabasını da içermektedir. Geç Osmanlı Dönemi‟nden itibaren toplumsal sorun 

olduğu anlaĢılan düğünler, Ġmparatorluk tarafından da düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Özellikle mehirlerin ve düğün masraflarının aĢırılığına dikkat çeken Ģikâyetlere siyasal 

iktidar, mehirlerin ve düğün masraflarının örfi ve dini saikler altında makul miktarlarda 

olması gerektiğini „hatırlatan‟ fermanlarla cevap vermeye çalıĢmıĢtır.
522

 1872 yılında 

yayımlanmıĢ “Ġzdivâc ve Tenâküh Maddesi Hakkında Tenbîhatı Hâvî Ġ‟lânnâme”
523

 

baĢlıklı yasa ise fermanlarla paralelik içinde ve aynı saikler altında düğünleri 

düzenlemektedir.  

Geç Osmanlı Dönemi‟nde düğünlere yönelik düzenlemeler düğünleri, özü 

itibariyle, bir israf kalemi olarak değerlendirmektedir. Bu açıdan Milli Mücadele 

Yılları‟ndaki düzenlemelerin Geç Osmanlı Dönemi‟ndeki öncül örnekleriyle benzerlik 

                                                           
521

 “Türkiye Ġktisat Kongresi 1923 - Ġzmir”, A. Gündüz Ökçün (Der.), Ankara, 1968, s. 268. 
522

 1831 yılında Harput Sancağı‟ndan gelen Ģikâyetleri ve bunlara cevap niteliğinde düzenlenen fermanı 

tartıĢan bir çalıĢma için bkz. R. Özdemir, “Harput ve ÇemiĢkezek‟te Askerî Ailelerin Sosyo-Ekonomik 

Yapısı (1890-1919)”, Aile Yazıları 1, (Der. Beylü Dikeçligil ve Ahmet Çiğdem), Ankara, 1991, s. 553 - 

554. 1844 yılında Kocaeli Sancağı‟ndan gelen Ģikâyetler Meclis-i Ahkâm-ı Adliye‟de tartıĢılmıĢ ve 

padiĢah Abdülmecid, düğünlerdeki israfın engellenmesine yönelik bir ferman çıkarmıĢtır. Ġlgili 

tartıĢmalar için bkz. ġ. Turan, “Tanzimat Devrinde Evlenme Meselesi”, Aile Yazıları 4, (Der. Beylü 

Dikeçligil ve Ahmet Çiğdem), Ankara, 1991, s. 55 - 56.   
523

 Dr. F. Kurnaz ġahin, “Ġlk TBMM‟nin Tasarruf Tedbirlerine Bir Örnek: Düğünlerde Men‟i Ġsrafat 

Kanunu ve Kamuoyundaki Yansımaları”, Atatürk Dergisi, C. 2, S. 2, s. 27. Belirtmek gerekir ki Feyza 

Kurnaz ġahin‟in ilgili makalesi bağlama dair en detaylı çalıĢmadır. 
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gösterdiği iddia edilebilir. Benzerliğin bir baĢka boyutu ise ilgili düzenlemelerde 

düğünlerin -bu noktada düğünlere, sünnet törenleri de eklenebilir- ritüel yönlerinin 

ikinci planda kalmasıdır. ġüphesiz ki ilgili düzenlemelerde düğünlerin ve törenlerin 

hangi amaçlar -ilgili ritüellerin kadın erkek iliĢkileri üzerindeki belirleyiciliği, ailenin 

kutsallığı, ergin olmanın zorunlu koĢulu gibi- doğrultusunda yapıldığı belirtilmektedir 

ancak yine de bu „kutsal‟ yönler, israf karĢısında geri planda kalmaya devam 

etmektedir.  

Bir ritüel olarak düğünün ve törenin tartıĢılması bu tez çalıĢmasının sınırları 

içinde değildir; nihayetinde bir ritüelin zaman karĢısındaki değiĢimi - dönüĢümü 

öncelikli olarak ritüeli merkeze alan çalıĢmalarda detaylıca tartıĢılmalıdır ancak siyasal 

iktidarın bir ritüeli israf kalemi olarak görerek, bunu bir noktada eğlenceye indirgemesi 

de gözden kaçırılmamalıdır.  

Bu noktada ilgili düzenlemeler, düğün ritüelinin „özünü‟ ve bir ritüel olarak 

düğünün ritüel olmaktan kaynaklı biçimsel özelliklerini korumaya çalıĢmaktadır. 

Düğüne yönelik siyasal iktidarın değiĢen tavrı, bir ritüelin ritüel olmaktan çıkartılarak, 

en azından ritüel ile olan bağları zayıflatılarak, müdahaleye açık hale getirilmesinde 

aranmalıdır. Ritüel, ritüel olmaktan çıkarılmaya, ilgili örnekte eğlenceye indirgenmeye 

baĢladığı andan itibaren olumsuz anlamlarla donatılarak siyasal iktidarın müdahalesine 

açılmaktadır. Önceki sayfalarda da aktarıldığı üzere, zevk-ü sefayla, Ģatafatla ve genelde 

israfla birlikte değerlendirilen eğlence, düğün ile kesiĢtirilerek, düğün 

sıradanlaĢtırılmaya; toplumsal uzamda sıradan bir edim olarak değerlendirilmeye doğru 

evrilmektedir.  

 Siyasal iktidarın müdahalesi bu çerçevede anlam kazanmaktadır; nihayetinde, 

düğün gibi kadim bir ritüel, siyasal iktidarın müdahaleleriyle mutlak anlamda 

değiĢtirilebilir - dönüĢtürülebilir toplumsal bir edim de değildir. Siyasal iktidarın ritüele 
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müdahalesi, zamansal olarak uzun soluklu, yoğunluk olarak çok daha yoğun ama aynı 

zamanda da sert geri dönüĢlere hazır olmayı gerektiren bir süreçtir. Ritüel olduğu için 

açıktan müdahale edilen ritüel, topluluklar - toplumlar üzerinde tahakküm kurarak 

siyasal meĢruiyetini ilgili tahakkümden türeten siyasal iktidar için mutlak bir meydan 

okuma uzamına dönüĢme riskini bünyesinde barındırmaktadır. Oysaki siyasal iktidarın 

bu türden bir meydan okumayla karĢı karĢıya kalmaması, değiĢtirmek - dönüĢtürmek 

isteyeceği edimi basitleĢtirmesi, sıradanlaĢtırmasıyla mümkün olmaktadır. Eğlenceyi 

ritüelin biçimsel özelliklerini gözterek düzenlemeye çalıĢan siyasal iktidar, özü ritüel 

olan bir edimi, bir „eğlence‟ olarak ele alırken, aktarılan riskleri de soğrulabilir bir 

düzeyde tutmaktadır. Kaldı ki, bu sıradanlaĢtırma-basitleĢtirme bile meydan 

okumalardan azade değildir. Ġlgili yasal düzenlemeler hazırlanırken dile getirilen 

eleĢtirilerin iĢaret ettiği bağlamlar bu durumun tipik bir örneğidir. 

Eğlenceye dair 1920‟lerdeki bu sınırlı „yasal‟ düzenlemelere karĢın Cumhuriyet‟in 

kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin çok erken bir tarihte farkına vardıkları, 

düzenlenmelerin, baĢarısı ya da baĢarısızlığından azade olmak kaydıyla, salt yasal 

yollarla gerçekleĢ(e)meyeceği, bunun aynı zamanda da bir tür öz bilinçle -Ģuurla- iç içe 

geçmiĢ modernlik ve medeniyet sorunu olduğudur; bu kez de zihniyet „kanunu‟ 

öncelemektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠ‟NDE EĞLENCENĠN „ĠNġASI‟ 

Cumhuriyet, rejimin bekası ve güvenlik kaygılarıyla yoğrulu oldukça sert geçen 

yıllardan sonra ancak 1930‟lara yaklaĢıldığında kültürel hayatı bir bütün
524

 olarak 

değiĢtirip dönüĢtürebilecek gücü kendisinde bulacaktır. 1928‟in 9 Ağustos‟unu 10 

Ağustos‟a bağlayan gece boyunca süren Mustafa Kemal Atatürk‟ün katıldığı CHF/P 

tarafından Sarayburnu‟nda hazırlanmıĢ, anılarda balo
525

, konser, halk eğlencesi ve bir 

müsamere
526

 olarak geçen ve fakat ne olursa olsun yurttaĢların da katılımına açık olduğu 

her daim vurgulanan, „eğlence‟ Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde kültürel alana yapılacak 

siyasal müdahalelerin sembolik baĢlangıcıdır.
527

 “Türklüğün kültür bağımsızlığı için en 

                                                           
524

 Dönemde uygulanan siyasaların, bütün / total bir amaç uğruna gerçekleĢtirdiği savlarına iliĢkin -ki bu 

savlar özleri itibariyle yanlıĢ olmamakla birlikte bütün / total kavramına aĢırı anlam yüklenmesi kaynaklı 

doğabilecek sorunlara ön almak için- Mete Tunçay‟ın Ģerhleri hatırlatılmalıdır: 

“Totaliterlik‟ kavramının bence en önemli sakıncası, faĢizmle komünizmi aynı çuvala 

koymak, dolayısıyla liberalizmin her ikisine üstünlüğünü vurgulamak eğilimini 

yansıtmasıdır. Geçerliliği tartıĢmalı ideolojik bir tutum olmasının dıĢında, bu durum 

modeller arasındaki ayrılıklardan çok benzerliklere dikkat çekerek doğru çözümleme 

yapma olanağını azaltmaktadır. Ayrıca, totaliterlik, kavramın özü gereği 

görecelendirilmeye elveriĢsiz, mutlak bir anlam taĢımaktadır. Oysa devletin özel yaĢamı 

total olarak denetim altına alması, bütün aĢırılıklarına karĢın Stalin Komünizmi ve Hitler 

Nazizm‟i için bile, bir abartmadan baĢka bir Ģey değildir.” 

Bkz. M. Tunçay, 2015, s. 6. 8 numaralı dip not. Vurgular orijinal metindedir. 
525

 H. Turgut, 2012, s. 279. 9 / 10 Ağustos 1928 tarihindeki kamusal eğlencenin ne olduğuna dair farklı 

tanımlamalar mevcuttur. Afet Ġnan anılarında bu geceyi “konser gecesi”, Falih Rıfkı Atay ve Kılıç Ali ise 

anılarında “bir balo” olarak aktarmaktadır. 
526

 Y. BelirtilmemiĢ, Tarih 4 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931 - 1941), Ankara, 2016, s. 254. 
527

 Kılıç Ali anılarında „baloda‟ meydana gelen baĢka bir olayı nakletmektedir: 

“Halk Partisi Gülhane Parkı‟nda Açıkhava balosu düzenlenmiĢti. Atatürk harf devrimini 

ilk kez o baloda ilan etti. Büyükada‟daki Yat Kulübü‟ne gitmek üzere gece yarısı Gülhane 

Parkı‟ndan ayrılıyorduk. Kendisini uğurlayan halk arasında Atatürk‟ün gözüne çarĢaflı bir 

kadın iliĢti. Kadın sımsıkı bir çarĢaf giymiĢti. Yalnız bir gözü açıktaydı. Atatürk hemen o 

kadına doğru gitti ve ikisi konuĢmaya baĢladı: 

„Hanımefendi, adınız nedir? 

„Hafız Hanım…‟ 

„Nerelisiniz?‟ 

„Eyüplüyüm.‟ 

„Hafız Hanım, benim hatırım için balındaki Ģu siyah örtüyü atıp etrafı daha rahat görmek 

istemez misin?‟ 

Atatürk bu sözleri söyler söylemez, kadın hiç cevap vermeden iki eliyle sımsıkı sarıldı 

çarĢafını baĢından çıkarıp attı. 

„Sana kurban olurum‟ diyerek, Atatürk‟ün ellerine sarılıp öptü. Bu olay halkı müthiĢ 

coĢturdu. Atatürk birden bire kendisini kalabalığın ortasında buldu. Korunması için alınan 

önlemlerin hepsi boĢa gitmiĢ, polis ve jandarma bile kalabalık içinde kaybolmuĢtu. Halk 

O‟nu ‟Dağ baĢını duman almıĢ marĢı‟ ile uğurluyor, Atatürk de halkla birlikte marĢı 

söyleyerek yürüyordu.” 
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nurlu güneĢin doğmak üzere olduğu”
528

 bir an olarak ifade edilen Sarayburnu‟ndaki bu 

eğlencenin Türkiye‟de egemen tarih yazımındaki baĢat konumu Cumhuriyet‟in en 

büyük devrimlerinden olan Dil Devrimi‟nin ve gerçekte onun gölgesinde kalan müzikte 

reform (Müzik Devrimi‟nin) „müjdelenmesi‟ kaynaklıdır.   

Sarayburnu‟nda gerçekleĢtirilen eğlenceye dair farklı anlatılar, eğlencenin salt 

bir eğlence olmaktan öte bir anlam taĢıdığını gözler önüne serer. Cumhuriyet‟in kurucu 

kadrolarının ve siyasal elitlerinin inĢa etmeye çalıĢtıkları yeni tarihsel anlatı ve 

“sarayları yıkan”
529

 Mustafa Kemal Atatürk imgesiyle -olabildiği ölçüde- 

denkleĢtirilmeye çalıĢılan yeni Türk, „mazide kalmıĢ‟ Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

baĢkenti Ġstanbul‟daki modern ve Batılı bir eğlencede sahneye çıkartılarak tüm dünyaya 

tanıtılmaktadır.  

YurttaĢların katılımına açık kamusal eğlencelerin gerçekleĢtirildiği 

Sarayburnu‟nun mekânsal önemi Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu anımsatan semboller ile 

Cumhuriyet‟in benimsenmesini ve sonraki yıllarda da anımsanmasını istediği 

sembollerin karĢı karĢıya geldiği bir mücadele alanı olmasından kaynaklıdır. Mustafa 

Kemal Atatürk kültünü, Atatürk heykelleri üzerinden tartıĢan Aylin Tekiner‟in belirttiği 

üzere, “ilk anıt zannedildiğinin aksine baĢkent Ankara‟ya değil Ġstanbul‟a, bir zamanlar 

Gülhane Parkı‟nın bir parçası olan Sarayburnu Parkı‟na yerleĢtirilmiĢtir.”
530

 

Cumhuriyet‟in 1920‟li yıllardan itibaren söylem düzeyinde baĢlattığı „Bizanten‟ 

Ġstanbul‟u fethi artık Ġstanbul‟da gündelik hayatın fethine yönelmektedir. Söylemlerin 

pratiğe dökülmesi, söylemlerin biçimlendirdiği pratiğin ise gündelik hayat akıĢında 

devindiril(ebil)mesi Cumhuriyet‟in kültür siyasalarının özetidir. Eski ve mazi açıkça 

gösterilmese bile (ki gösterilmesine gerek yoktur anıtlar ve yapılar zaten ortadadır) 

                                                                                                                                                                          
Bkz. H.Turgut, 2012, s. 279 - 280. Vurgular orijinal metindedir. 
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 Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 254.  Vurgu orijinal metindedir. 
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 R. Çavdarlı, “Ergenekon ve Cumhuriyet”, Foto Magazin, N. 7, Ġstanbul, 1938, s. 15.  
530

 A. Tekiner, Atatürk Heykelleri - Kült, Estetik, Siyaset, Ġstanbul, 2010, s. 70.  
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olumsuzlanmak için her daim anımsatılmalı bunun karĢısında yeni ve gelecek açıkça 

iĢaret edilip sürekli olumlanmalıdır.
531

 Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eski ve mazi ile 

yeni ve gelecek arasındaki mücadeleye dikkat çeken Aylin Tekiner, Sarayburnu 

Parkı‟nın sembolik önemi hakkında Ģunları söylemektedir: 

“Sarayburnu, Haliç‟in baĢlangıcına, Marmara Denizi‟ne ve Boğaz‟a egemen bir konuma 

sahiptir. Ayrıca burası Antik dönemden beri Ģehrin akropolünün ve Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda padiĢah portreciliğinde de sıkça kullanılan bir imge olmuĢtur. 

Sultanların portrelerinin arkasından sultanların yaptırdığı mimari bir yapıyla birlikte 

genellikle Sarayburnu yer almıĢtır. Bandırma vapurunun 16 Mayıs 1919‟da Ġstanbul 

Boğazı‟na doğru ilerlerken iĢgal gemilerince Sarayburnu‟nda demir almaya zorlanması da 

onun stratejik imgesini pekiĢtiren bir tarihsel kayıttır. Atatürk‟ün ilk anıtının açılıĢına sahne 

olan Sarayburnu, on iki yıl sonra 19 Kasım 1938‟de Atatürk‟ün naaĢının Ankara‟ya 

naklindeki ilk durak olacaktır.”
532

 

Sarayburnu Parkı 1940‟lı yıllara kadar Mustafa Kemal Atatürk kültü ile 

Cumhuriyet devrimlerinin kesiĢtirildiği bir sembol mekân halini alacaktır. Park, 

Cumhuriyet‟in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı 

(sonrasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Bayramı  (sonrasında 19 Mayıs Atatürk‟ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı), 30 

Ağustos Zafer Bayramı gibi „kadim‟ resmi ve ulusal bayramlarıyla, kutlama konusunda 

kadimlikte yarıĢan ancak bir türlü  „resmi mahiyeti‟ tam olarak açığa kavuĢmamıĢ (bu 

                                                           
531

 Fetih ve fethin sürekli kılınmasına dair anlatılar farklı farklı düzlemlerde de dile getirilmiĢtir. Zevk-ü 

sefa ve sefahat düĢkünü „güdüleriyle haz peĢinde koĢan‟ Osmanlı ve türev imgeleriyle sürekli kavga 

edilmesini „hatırlatan bu anlatılar‟, kavganın nihayetinin Cumhuriyet‟in mantıksalığının ve akılcılığının 

zaferi olduğu ispat etmeyi amaçlayan örneklerle bezelidir: “Dolmabahçe Sarayı‟nın BeĢiktaĢ tarafına 

düĢen kısmında açılan resim ve heykel müzesi binası bir zamanlar Ģehzadelerin boĢ vakit geçirmelerine 

ve harem ağaları ile tavla oynamalarına hizmet ederdi. […] BeĢiktaĢ‟la Ortaköy arasında sultanlarla 

prenslerin keyif sürdükleri saraylar millet mektepleri olmuĢtur. ġimdi burada yüzlerce Türk genci ilim ve 

bilgi tahsil ediyor.” Bkz. V. Birson, “Cumhuriyet Devrinde Ġstanbul”, Foto Magazin, N. 7, Ġstanbul, 

1938, s. 56. Bu anlatılar içinde en yoğun betimlemeler Ġstanbul‟un fethinin beĢ yüzüncü yılında 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarından Ali Fuat Cebesoy‟un kaleminden dökülenlerdir. “Ġstanbul Kıyamete 

Kadar Türk Kalacak” baĢlığı altındaki anılarında Ali Fuat Cebesoy Ģunları yazmaktadır: 

“Ġstanbul fethinden beri bütün Türklerin hükûmet merkezi, idaresinin dimağı ve umumî 

efkârın toplanıp bir misak Ģeklini aldığı yer olmuĢtur. Aynı zamanda hilâfet merkezi 

bulunmakla bütün Ġslam âleminin kıblesi olarak tanınmıĢtır. Ġstanbul, tarih boyunca mühim, 

fakat çok güç olan siyasî ve idarî vazifesini baĢarmıĢtır. 1953 yılında fethinin beĢ yüzüncü 

yıldönümünü tes‟it edeceğiz. Düne kadar olduğu gibi gelecekte de Ġstanbul büyük bir Türk 

Ģehri olarak tarihi ehemmiyetini muhafaza edecektir. Dünyada hiçbir merkez, Ġstanbul 

kadar uzun bir müddet Ġstanbul kadar tarihi ehemmiyetini muhafaza edememiĢtir. Bu da 

açıkça gösteriyor ki, Ġstanbul Türklerin merkezi sıfatıyla tarihi değerini korumuĢtur. […] 

Ġstanbul, Türk milletinin dimağı olmakla daima iftihar duyacak ve kıyamete kadar Türk 

kalacaktır.” 

Bkz. A. Fuat Cebesoy, 2017, s. 425 - 246. Alıntı tarafımdan kısaltılmıĢtır.    
532

 A. Tekiner, 2010, s. 72.  
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gizillik yasal bir belirsizlikten kaynaklı değil sadece ve sadece bayramın mahiyetiyle ve 

zaman içinde geçirdiği değiĢimle ve dönüĢümle alakalıdır) 26 Eylül Türk Dil 

Bayramı‟nın da gayri resmi kutlama mekânıdır.
533

  

9 / 10 Ağustos 1928 tarihinde Sarayburnu Parkı‟nda gerçekleĢtirilen eğlencenin 

sembolik önemi ilgili tarihte ilan edilen ve Cumhuriyet‟in kültür devriminin bileĢeni 

olan yenilikler olmakla birlikte baĢlangıç anındaki asıl önemi, ilgili eğlencede Mustafa 

Kemal Atatürk‟ün halka karıĢıp halkla beraber eğlenmesidir. Nitekim Sarayburnu 

Parkı‟nda gecenin ilerleyen saatlerinde ilan edilecek devrimleri aktaranların anılarında 

ilgili devrimlerin her daim gölgesinde kalmıĢ ancak anılarda devrimler kadar 

vurgulanmaya çalıĢılan tam da bu durumdur. Falih Rıfkı Atay bu noktayı Ģu sözlerle 

dile getirmektedir: 

“1928‟de bir Ağustos akĢamı idi. Dolmabahçe Saray‟ında bulunuyorduk. Atatürk, 

Sarayburnu‟ndaki halk toplantısı ile Büyükada Kulübü‟nde bir suareye davetli idi. 

Sarayburnu Parkı‟nın, bütün kalabalığı ve sahneyi gören yüksekçe bir yerinde bir masa 

hazırlamıĢlardı. Bahçenin bir köĢesinde halkı eğlendiren bir caz, sahnede ise, nöbeti 

geldikçe Arapça Ģarkı ve kasideler söyleyen Mısırlı Münîre-tül- Mehdiye takımı vardı. 

Atatürk‟ün geldiğini gören halk alabildiğine coĢtu. Atatürk bulunduğu yerde neĢe ve Ģevki 

susturan mürai bir ġark zorbası değil, Ģenlik içinde katılan, halk sevincini içine sindiren, 

içenle içen, oynayanla oynayan, konuĢanla konuĢan bir halk arkadaĢı idi. Halkın içine 

girdiği vakit kendini tam yerinde hissederdi. Halk ile haĢır neĢir olurdu. Mustafa Kemal‟i 

halk ile görünce, mürai yobazlar kaybolup giderlerdi. O kalabalıktan ürken ve kalabalığı 

kendilerinden iki-üç asker kordonu ötede tutan diktatörlerin aksine, nefesine nefesi karıĢan 

kalabalıkta kuvvet bulurdu.”
534

    

Afet Ġnan ise Mustafa Kemal Atatürk kültünün en temel bileĢenlerinden olan ve 

Cumhuriyet‟in inat ve ısrarla tüm yurttaĢlara benimsetmeye çalıĢtığı „eğlence ile 

çalıĢma arasındaki mükemmel uyumu sağlayan Türk yurttaĢı‟ imgesini besleyecek 

noktaları ön plana çıkartmaya özen göstermektedir. Afet Ġnan anılarında, Mustafa 

Kemal Atatürk‟ün Sarayburnu Parkı‟ndaki eğlencede dahi eğlenceden çok Dil 

                                                           
533

 Dil Bayramı‟nın kutlandığı 9 Ağustos 1938‟un akĢam saatlerinde Sarayburnu‟nda bandonun sürekli 

çaldığı Ġstiklâl MarĢı eĢliğinde fener alayı düzenlenmiĢ ve Mustafa Kemal Atatürk‟ün fotoğraflarıyla 

kortej yürüyüĢü gerçekleĢtirilmiĢtir. Detaylı anlatım için bkz. “Harf inkılâbı bayramı”, Cumhuriyet, S. 

5116, 10 Ağustos 1938. Ġlgili tarihli gazete haberinde Sarayburnu‟daki fener alayı, kortej, bando ve 

çelengi bir arada gösteren bir fotoğraf bulunmaktadır. 
534

 F. Rıfkı Atay, 2012, s. 554 - 555. 
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Devrimi‟ni düĢündüğünü vurgulayarak
535

, ülke iĢleri söz konusu olduğu zaman 

eğlenceyi geri plana iten Mustafa Kemal Atatürk imgesini pekiĢtirmektedir. Falih Rıfkı 

Atay‟ın anılarında da benzer bir tavırla karĢılaĢılmaktadır. Falih Rıfkı Atay‟ın 

aktardığına göre Mustafa Kemal Atatürk, eğlence boyunca aldığı notları derli toplu bir 

konuĢma haline getirip kendisine vermiĢ ve Falih Rıfkı Atay Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

kaleme aldığı Ģu söylevi okumuĢtur: 

“Bu gece burada güzel bir tesadüf eseri olarak Ģarkın en mümtaz iki musiki heyetini 

dinledim. Bilhassa sahneyi birinci olarak süsleyen Müniretül Mehdiye Hanım 

sanatkârlığında muvaffak oldu. Fakat benim Türk hissiyatı üzerindeki gözlemim Ģudur ki, 

artık bu musiki, bu basit musiki Türk‟ün çok geliĢmiĢ ruh ve hissiyatını tatmine kâfi 

gelemez. Bu anda karĢıda medeni dünyanın musikisi de iĢitildi. Bu ana kadar Ģark musikisi 

denilen terennümler karĢısında cansız gibi görünen millet derhal harekete, faaliyete geçti; 

oynuyorlar, Ģen Ģatırdırlar. Tabiatın icabını yapıyorlar. Bu pek tabiidir. Hakikaten Türk, 

fıtraten Ģen Ģatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman için fark olunamamıĢsa, o kendinin 

kusuru değildir. Kusurlu hareketlerin kusurlu, acı, felaketli neticeleri vardır. Bunun 

farkında olmamak bir kabahat idi. ĠĢte Türk milleti bunun için gamlandı. Fakat artık Türk 

milleti bütün hatalarını kanı ile düzeltti. Artık müsterihtir. Artık Türk Ģendir, fıtratında 

olduğu gibi. Artık Türk Ģendir, ona iliĢmenin tehlikeli olduğunu tekrar ispat istemez 

kanaatindedir. Bu kanaat aynı zamanda temennidir.”
536

  

Tekrardan belirtmek gerekir ki ister yurttaĢ inĢası isterse de ulus inĢası olsun, 

„biz‟i inĢa eden ya da inĢa etmeyi amaçlayan her türlü siyasal faaliyet, klasikleĢmiĢ bir 

ifadeyle, bir „öteki‟ne ihtiyaç duymaktadır. Eğlencenin Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟ndeki inĢası, kültürün maddi bileĢenlerinin sağladığı imkânlar aracılığıyla ulus 

olarak tanımlanan soyut bir bütünlüğe somut bir kimlik kazandırmaya hizmet 

etmektedir. Bu kimlik kazandırma süreci, „biz‟ olarak tanımlanan ulusun ve o ulusun 

temel bileĢeni olan yurttaĢın özgün yönlerini gözler önüne sererken diğer yandan da 

„öteki‟ olarak tanımlanan uluslardan ve onların temel bileĢeni olan yurttaĢlardan 

farklılıklarını iĢaretlemektedir.  

Kurulan iliĢkinin belirleyici yönü, iliĢkiyi mutlak bir mesafe sorunu olarak 

okumamaktan geçmektedir. „Biz‟i tanımlayan „öteki‟ mutlak anlamda „biz‟den uzak, 

                                                           
535

 Bkz. Prof. Dr. A. Ġnan, “Ellinci Yılında Türk Harf Devrimi (1928)”, Harf Devrimi‟nin 50. Yılı 

Sempozyumu, Ankara, 1991, s. 81. 
536

 “Yeni Harfler Hakkında Sarayburnu‟nda Halka Nutuk - (8/9 Ağustos 1928)”, 2007, s. 156. 
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„biz‟den azade olmak zorunda değildir. „Öteki‟, aynı zamanda „biz‟ olarak tanımlananın 

geçmiĢte kaldığı iddia edilen ancak güncel bir yansımasıdır.
537

 „Biz‟i inĢa eden her türlü 

imge, imaj ve anlatı nasıl ki „öteki‟ ile „biz‟i ayırıyorsa, aynı ölçüde de „öteki biz‟ ile 

„biz‟i ayırmaktadır. 

Gece saat ikiye kadar süren Mısırlı müzisyen Müniretül Mehdiye Hanım‟ın 

Ģarkıları ve Türk hanımlarının da dâhil olduğu bir incesaz heyetinin terennümlerinin 

dinlenilmesi
538

 ardından kaleme dökülen ve halka okunan bu söylevin iĢaret ettiği 

bağlam, Cumhuriyet yurttaĢının nasıl eğlenmesine ve siyasal iktidar tarafından nasıl 

eğlendirilmesine dair zihinsel kavrayıĢı yansıtan yönü gözetilerek tartıĢmaya 

açılmalıdır.  

Söylevde ilk bakıĢta en dikkat çeken yön Mustafa Kemal Atatürk‟ün Türk ile 

öteki arasında yaptığı karĢılaĢtırmadır. Bir tarafta “durağan ve uyuĢuk Arap” varken 

                                                           
537

 Bağlama güncel bir örnek 2016 yılında Yunanistan‟ın Thassos Adası‟na tatile giden M. Serdar 

Kuzuloğlu‟nun, Thassos‟ta karĢılaĢtığı Türklere iliĢkin kinayeli yorumlardır. M. Serdar Kuzuloğlu, 

Thassos‟ta karĢılaĢtığı Türkleri önce, kendisini de dahil ettiği, Türkler ve diğer etnik gruplardan gelen 

insanlar olarak ikili bir tasnife tabi tutmaktadır. M. Serdar Kuzuloğlu‟na göre, “Türkler, 06, 07 hatta 67 

plakalı araçlarla gelerek, sınırdan adaya her yeri doldurmuĢ, Yunan adası „bir avuç Yunan‟ın‟ tatile 

geldiği bir yere dönüĢmüĢtür.” Buna karĢın, Yunan iĢletmeciler Türkleri, “Türklerin Arap turistlere 

yaptığı gibi, kazıklamaya çalıĢmıyor, farklı fiyat çekmiyor, porsiyonu küçültmüyor, ikinci sınıf görmüyor, 

tiksinen bakıĢlarla ezmiyordur.” M. Serdar Kuzuloğlu‟nun bu noktadan sonra attığı ikinci adım ise 

Thassos‟taki Türkleri kendi içinde ikili bir tasnife tabi tutmaktır. M. Serdar Kuzuloğlu‟na göre,  

“Türklerin, Türkiye‟ye ait hiçbir Ģeye tahammülleri yok. Türk görmek istemiyorlar. 

Etraftaki Türklerden gözünü kaçırıyor, yardım etmiyor, ilgilenmiyorlar. Ancak bütün bu 

çabaya rağmen Türkleri tespit etmek hiç de zor değil. Güya kalabalık ve görgüsüzlükten 

kaçan bu nezih insanlar tatilde alabildiğine kaba ve görgüsüz halleriyle terör estiriyor. Bir 

yabancı ülkede Türkleri bağıran çocuklarından, sürekli Ģikayet etmelerinden ve 

telaĢlarından kolayca ayırt etmek mümkün. […] Plajda, otel resepsiyonunda, restoranda, 

yollarda sürekli garip bir telaĢ halindeyiz. […] Aileler arada baĢka ailelere uyuz olarak 

(hatta bazen onlarla tartıĢarak) birbirlerine yanaĢsalar dahi kısa süre sonra mutlaka bir Ģey 

bulup kendi arasında kavgaya tutuĢuyor. […] Kendine tahammülü olmayan bir sürü insan. 

Yüzü gülen bir Türk varsa bilin ki selfie çekiyordur. Bütün suratsızlığı sahilde „uygun 

ortam‟ arayanlar telefonun kadraj için havalanmasıyla bir anda hayat dolu, eğlenceli, mutlu 

bir varlığa dönüĢüyor. Çekim bitince (ki içe sinen bir kare uğruna bu iĢlem bazen 10 dakika 

bile sürebiliyor) suratlar anında asılıyor yeniden. Ama sosyal medyadan gelen „like‟lar ve 

„hayat sana güzel‟ temalı (haset) yorumlar Ģerefine küçük gülümsemeler de olmuyor değil 

hani. Anladığım o ki Türkler sadece irili - ufaklı ekranlara bakarken gülümseyebiliyor. Ben 

ise hala „Burası Kumburgaz‟a dönmüĢ!‟ diye bizim duyacağımız perdeden, azarlar bir 

tavırla söylenerek sahilde devriye gezen teyzeye gülüyorum.”  

Bkz. M. S. Kuzuloğlu, “Türklerin Ortak Nefreti: Türkler!”, <https://www.mserdark.com/turklerin-

ortak-nefreti-turkler/>, 23. 11. 2017. Vurgular ve parantez içindeki açıklamalar orijinal metindedir.   
538

 Bkz. “Yeni Harfler Hakkında Sarayburnu‟nda Halka Nutuk - (8/9 Ağustos 1928)”, 2007, s. 154. 
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onun tam karĢısında “hareketli ve dinamik Türkler” vardır.
539

 Salt ilgili örnekten hareket 

edildiğinde bu karĢılaĢtırma baĢlı baĢına anlamlıdır ancak Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde bu türden karĢılaĢtırmalarla sıklıkla karĢılaĢılmaktadır. Mustafa Kemal 

Atatürk 1929 sonlarına doğru Emil Ludwig‟le yaptığı bir görüĢmede var olan müziğin 

Türklere ait olmadığını belirtip onu bu kez de, “Hepsi Bizans iĢi! Hakiki türkülerimiz 

ancak sadece bozkırlarda çobanlardan duyulabilir”
540

 ifadeleriyle betimleyecektir.  

1934 yılına gelindiğinde yaklaĢık altı yıldır hayıflanılan var olan müziğin Türk‟e 

yakıĢıp yakıĢmadığına dair tartıĢmalar Meclis kürsüsünden de yankılanmaktadır. 1934 

yılı TBMM dönem açıĢ konuĢmasında
*
 görüldüğü üzere müzik baĢat sorundur. Mustafa 

Kemal Atatürk‟e göre “bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde 

olmaktan uzaktır.“
541

 Nitekim dinletilen ve aslında dinletildiği için 

kitleselleĢ(tiril)ememiĢ müziğin kitleselleĢ(tiril)ebilmesi için “ulusal, ince duyguları, 

düĢünceleri anlatan yüksek deyiĢleri, söyleyiĢleri toplamak, onları bir an önce, genel 

musiki kurallarına göre iĢleme”
542

 zorunluluğu açıkça vurgulanmaktadır. 

                                                           
539

 Cem AkaĢ karĢılaĢtırmayı “uyuĢuk Arap” ile ”dinamik Avrupalı” arasında gerçekleĢtirip Türklerin 

kendilerini “dinamik Avrupalı” ile özdeĢleĢtirdiğini belirtmektedir. ġüphesiz ki Cem AkaĢ‟ın formüle 

ettiği karĢılaĢtırma yanlıĢlanamaz ancak 1930‟lardan itibaren inĢa edilmeye çalıĢılan tarih anlatıları ve 

nihayetinde bu anlatıların tepe noktası olan Türk Tarih Tezi‟yle birlikte Cumhuriyet‟in 

karĢılaĢtırmalarında ihtiyatlı tavrı dikkat çekicidir. 1930‟ların ikinci yarısından sonra Türklerin kendilerini 

Avrupalılarla ve Avrupa medeniyetiyle özdeĢleĢtirmekten öte sistematik olarak kendi kültürünü ve kendi 

medeniyetini ön plana çıkartıp, bunu insanlığın en temel medeniyeti ve kültürü konumuna yükseltmeleri 

ve nihayetinde de aslında Batı‟ya ve Batı medeniyetine, medeniyetin ne olduğunu öğreten bir tür ön 

medeniyet olarak konumlandırma giriĢimleri söz konusudur. Cem AkaĢ‟ın ilgili karĢılaĢtırmayı inĢa ediĢi 

için bkz. C. AkaĢ, 1998, s. 121.     
540

 “Vossische Zeitung Muhabiri Emil Ludwig Ġle GörüĢme - (30 Kasım 1929)”, Atatürk‟ün Bütün 

Eserleri (1929 - 1930), C. 23, Ġstanbul, 2008, s. 272.  
*
 1928 yılında Sarayburnu‟ndaki bu eğlence sırasında dile getirilen müzikte reform taleplerinin 1934 

yılına kadar görece yavaĢ ilerlemesi özellikle Cumhuriyet‟in o zaman kadar gündelik hayata açıktan ve 

ilk büyük müdahalesi olan ġapka Devrimi‟ndeki sert tavrı düĢünüldüğünde ĢaĢırtıcı gelebilir ancak 

hatırlatmak gerekir ki Sarayburnu‟daki eğlencede Cumhuriyet Tarihi‟ndeki en büyük devrimlerden Dil 

Devrimi vurgulandığı için Cumhuriyet çok uzun bir süre neredeyse tüm imkânlarını Dil Devrimi için 

seferber etmiĢtir. Aynı anda ilan edilen „devrimler‟ arasında, gayrı resmi ancak bir o kadar da resmi, bir 

hiyerarĢinin varlığı ise Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde Cumhuriyet‟in bir türlü kaçamadığı mali dar 

boğazı ve teknik yetersizlikleri yine ve yeniden gözler önüne sermektedir. 
541

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Devre 4. Toplanma Yılını AçıĢ KonuĢması - (1 Kasım 1394)”, 

Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1934 - 1935), C. 27, Ġstanbul, 2010, s. 42.   
542

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Devre 4. Toplanma Yılını AçıĢ KonuĢması  - (1 Kasım 1394)”, 

2010, s. 42 - 43. Mustafa Kemal Atatürk‟ün T. B. M. M‟de yaptığı konuĢmanın bir gün sonrasında, 

Hâkimiyeti Milliye‟de yayımlanan bir haber alaturka müziğin yasaklandığını artık Batı müziğinin 

radyolardan çalınacağını ilan etmektedir: 
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Müziğe yönelik bu ifadelerin ve müzik özelinde yürütülen tartıĢmaların -hatta 

sonraki yıllarda olanlar gözetildiğinde kopan kıyametin- gösterdiği müziğin salt müzik 

olarak görülmediğidir. ġu ana kadar anlatılar Erken Cumhuriyet Dönemi‟ndeki müzik 

tartıĢmaları ve „müzikte devrim‟ üzerinde yoğunlaĢsa da bu tavır siyasal iktidarın var 

olan diğer eğlence biçimlerine yaklaĢımlarının prototipidir. Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde sporu saran anlatılar da müziği saran anlatılara benzemektedir. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda “devlet ve hükümet adamları, sporu sadece çocukluk eğlencelerinden 

ibaret saym[ıĢ] ve bu sebeple ona ilgi”
543

 ve alaka göstermemiĢtir. Ġlgisizlik ve 

alakasızlık dile getirilirken kullanılan ifadeler, Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve 

siyasal elitlerinin müzik gibi diğer eğlence biçimlerini ele alırken kullanılan ifadelerle 

uyum içindedir. Var olan müzik nasıl ki „modern ve medeni olmayan‟ ilkel bir insanın 

kulağına ve ruhuna hitap ediyorsa, bir tür eğlence hem de çocuk eğlencesi olarak 

görülen spor da, bir türlü büyü(ye)meyen, medeniyet ıĢığından yararlanacak olgunluğa 

eriĢ(e)meyen, „medeni olmayan‟ ilkelin bedenine hitap etmektedir. Oysaki “eğlenceleri 

çayırda idman oyunları yapmak”
544

 olan Türklerin gerçekte ne kendileri çocuktur ne bu 

edimleri oyundur ne de eğlencedir; bunlar „asker millet Türklerin‟ bedenlerini terbiye 

etmelerinin bir aracı olarak görülen oldukça„ciddi‟ faaliyetlerdir.
545

 

Nitekim bu tavrın iĢaret ettiği müziğin salt müzik ve eğlence; sporun salt spor ve 

eğlence; tiyatronun salt tiyatro ve eğlence olmadığı ve böyle de kavranmasının de 

istenmediğidir. Bu noktada bilinç -Ģuur-, ister müzik yapmak ya da müzik dinlemek, 

                                                                                                                                                                          
“Gazi Hazretleri‟nin Büyük Millet Meclisi‟nde söylediği nutuktan ilham alarak Dâhiliye 

Vekâleti dün Ankara ve Ġstanbul valilerine, radyo programlarından alaturka musikinin 

tamamen kaldırılmasını ve radyolardan yalnız Batı tekniğiyle yapılmıĢ ulusal musiki 

parçalarımızın Batı tekniğini bilen sanatkârlar tarafından çalınmasını bildirmiĢtir.” 

Ġlgili haber için bkz. Hâkimiyet-i Milliye, N. 4768, 2 Kasım, 1934, s. 2. Aynı tarihte Vakit‟te yayımlanan 

habere göre ise bu karar “birçok hoparlörlerle Ģehre yaydırılmıĢtır. Büyük ġef‟in nutuklarındaki iĢaret 

üzerine Ankara Radyosu bu akĢamdan itibaren alaturka musikiye nihayet vermiĢtir. Ġstanbul Radyosu‟da 

bu harekete tabi tutulacaktır” ifadeleriyle detaylandırılmaktadır. Bkz. Vakit, N. 6043, 2 Kasım, 1934, s. 8.  
543

 Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 272. Vurgu orijinal metindedir. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
544

 Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 271. Vurgu orijinal metindedir. 
545

 Bu durumun takip edilebileceği ana kaynak, 1929 yılında yayımlanmaya baĢlanmıĢ Türk Spor 

dergisidir.  
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ister spor yapmak ya da spor seyretmek, isterse de tiyatro yapmak ya da tiyatro izlemek 

olsun „yapılan‟ bütün bu edimleri kapsayacak Ģekilde yeniden gündeme gelmektedir. 

Bilincin -Ģuurun- 1930‟lu yıllarda yeniden vurgulanmaya baĢlaması, 1920‟li yıllardaki 

bilinç -Ģuur- vurgusundan bir nebze farklılaĢmıĢtır; Ģüphesiz ki her iki onlu yıllar için 

ayrı ayrı bilinç -Ģuur- kavrayıĢının mutlak bir ayrım gösterdiği iddia edilemez ancak 

Cumhuriyet‟in söylemlerinde ve beklentilerinde nüans farklılıkları da görülmez 

değildir. Geç Osmanlı Dönemi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet‟in 1920‟li yıllarında 

eğlenceye karĢı mesafeli olmak, bunların „tehlikeli‟ olabileceğinin bilincinde -Ģuurunda- 

olmak, ötekine karĢı nefret - öfke karıĢımı bir haset
546

 temelliyken 1930‟lara 

gelindiğinde bilinç -Ģuur-, var olan temelin temel güdülülerini de reddetmeden, bir tür 

öz bilinç -öz Ģuur- vurgulu anlama doğru evirilme eğilimindedir. 

Bu dönüĢümün mahiyeti yurttaĢların eğlence biçimlerine eklemlenebilecek her 

türlü edimde, ister icracı isterse izleyici olarak konumlansın, amaçlarının eğlenmekten 

ya da eğlendirmekten öte öncelikli olarak “milli bir görev”
547

 yaptığının bilincinde -

Ģuurunda- olmaları isteği yatmaktadır. Nitekim „milli görevin‟ yapılıĢı yine egemen 

kavramların dolaĢma sokulmasıyla açıklanmaktadır; “‟bilgi‟yle‟, azim‟le, disiplin‟le 

usanmadan çalıĢmak”
548

.  

                                                           
546

 Recep Peker‟in 1934 - 1935 eğitim ve öğretim yılında Ankara Hukuk Fakültesi ve Ġstanbul 

Üniversitesi‟nde verdiği bir dizi derste Türk Ġnkılâbı‟nın yeni nesiller tarafından nasıl kavranması 

gerektiğine dair yürüttüğü tartıĢmalar, Türk Ġnkılâbı‟nın aynı zamanda da kurucu kadrolar ve siyasal 

elitlerce nasıl görüldüğünü gözler önüne sermektedir. Türk Ġnkılâbı‟nın hedeflerini iĢaret eden Recep 

Peker‟in kullandığı dil, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri romanlarında sosyal yaĢamın, 

gündelik hayat akıĢının yozlaĢmıĢlığını tanımlayan bölümlerde detaylarını gördüğümüze benzer 

biçimdedir. Cumhuriyet, terminal bir hastayı uyguladığı tedavilerle hayata döndüren „çağdaĢ bir akıldır‟ 

ancak bu aklın iĢi henüz bitmemiĢtir zira hastanın kendine gelebilmesi için uygulanacak daha çokça 

tedavi bulunmaktadır. Recep Peker‟e göre, 

 “Türk inkılâbı uzun sürmüĢtür. […] Kanının arılığı ile özü sağlam olan batı Türk‟ünün iç 

yaĢayıĢında olduğu gibi, dıĢ görünüĢünde de fenalıklar birikmiĢti. Ulus vücudunun dersinin 

kaplayan çeĢitlik hastalıklarla mücadeleye mecbur olduk. Bu hastalıklar o kadar iĢlemiĢ ki, 

kazımakla bitmiyor. Öz değerlerimizle beraber, dıĢ görünüĢümüzün pürüzlerini 

temizlemekle bitiremiyoruz.”  

 Bkz. R. Peker, 1984, s. 20.  
547

 Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 254. Vurgu orijinal metindedir. 
548

 Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 273. Vurgular orijinal metindedir. 
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Recep Peker‟in ifadesiyle Türk inkılâbı “birbirini hızla kovalayan, tamamlayan 

ve biri öbürünü sağlamlaĢtıran, Ģuurun, aklın, mantığın ve yurt ihtiyaçlarının icap 

ettirdiği bir değiĢme ve bir tatbikat zinciridir. Böylece Türk inkılâbı yüksek Ģuurun sevk 

ve idare ettiği bir bütünlük arz eder.”
549

 Bu çerçeve içinde Cumhuriyet‟in kurucu 

kadroları ve siyasal eltileri için Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde gerçekleĢtirilen her türlü 

inkılâp / devrim bütüncül bir davanın
 
 birer bileĢenleri olarak görülmektedir.

550
 

Bu noktadan itibaren yurttaĢların kulağına hitap edecek müziklerin ve ezgilerin 

Arabî mi, Farsî mi, ġarki mi yoksa Bizanten mi olduğu veya diğer eğlence biçimlerinin 

„kökenlerinin‟ önemi yavaĢ yavaĢ geri plana itilmeye (ki bu durumun mutlak anlamda 

önemsizleĢmediğini de sürekli vurgulayarak) baĢlanmaktadır. Buna eĢ zamanlı olarak da 

eğlence biçimlerinin Cumhuriyet‟in Türk‟üne layık olup olmadığı, inĢa edilmeye 

çalıĢılan yeni eğlence kültürüne eklemlenebilme baĢarısına endekslenmektedir; 

baĢarıları ise, eskinin olumsuzlanması ve yeninin olumlanması için sahip oldukları 

fayda oranında ölçülecektir.  

Bu düĢünsel izlek 1930‟lu yıllarda Cumhuriyet‟in, eğlence hayatında açıkça 

konumlanacağının „müjdecisidir‟. 1920‟li yıllarda Türk‟e dair kadim olumsuz imgelerle 

mücadele, bunlar yerine yeni imgeler ikamesi ve Mustafa Kemal Atatürk kültünün 

inĢası ile uğraĢmıĢ ve bir noktada da kültür hayatını 1930‟lardan bakıldığında „uzaktan 

izleyerek‟ kendi haline bırakmıĢ Cumhuriyet artık gündelik hayata hâkim olup gündelik 

hayatın rutininde yeni Türk‟ün eğlen(diril)ebilmesine yoğunlaĢacaktır.  

Nihayetinde bu aynı zamanda çok önceden verilmiĢ bir sözün tutulması; bir 

ödevin ifasıdır da. Milli Mücadele‟nin tüten dumanı altında Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

Soma‟da ağlayan yurttaĢlara seslenirken, “Ağlamayın, gülün! Bundan sonra hep 

                                                           
549

 R. Peker, 1984, s. 19.  
550

 Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde „bütüncül davanın‟ parçası olarak görülen spora iliĢkin tartıĢmalar için 

bkz. B. Asaf, “Spor Telâkkimiz”, Ülkü, S. 1, Ankara, 1933, s. 71.  
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güleceğiz”
551

 ifadesiyle dile getirdiği emirle karıĢık bir sözdür bu: Gülmeyip somurtan 

ve mutlu olmadığı her halinden belli olan üstüne üstlük nasıl güleceğini ve mutlu 

olacağını bilmeyen Türk‟ün gül(ebil)mesi ve mutlu olması -aynı zamanda da 

güldürülebilmesi ve mutlu edilebilmesi- Cumhuriyet‟in gerçekleĢtirmeyi arzuladığı 

ancak koyu ifadelerle vurgulanmaktan da çekindiği siyasal amacıdır.  

Ġlgili arzunun ihtiyatlı bir Ģekilde sunulması Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

eğlencenin imha ve inĢa süreçlerinin iç içe geçmiĢliğiyle doğrudan bağlantılıdır. ĠĢaret 

edildiği üzere ekonomik problemler, mali darboğaz ve özellikle teknik yetersizlikler her 

seferinde dile getirilmekten imtina edilen, ki Cumhuriyet‟in kısmen de olsa çözüme 

kavuĢturacağı, vakay-ı adiyeden sorunlardandır ancak buradaki asıl sorun 

Cumhuriyet‟in tam olarak düĢünsel olgunluğa eriĢememesi ve Türk‟ü cisimleĢtirirken 

kullanmayı istediği kalıpları tam anlamıyla inĢa edememesi kaynaklıdır.
552

 

Bu durumun doğrudan yansıması Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal 

elitlerinin eğlence söz konusu olduğu zaman takındıkları heyecan ile ürkeklik arasında 

gidip gelen tavırlarıdır. Heyecan meĢrudur zira Cumhuriyet‟in varlığı bile heyecan 

duymak için baĢlı baĢına yeterlidir fakat ürkeklik çok daha meĢrudur zira Cumhuriyet‟in 

varlığı, tam da kendisine „düĢman‟ olarak belirledikleriyle mücadelesi sonucu 

ĢekillenmiĢtir. Bu bağlamda da eğlence, Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan gelen olumsuz 

imgelerle her daim olumsuzluğu vurgulanacak ya da ima edilecek Ģekliyle hatırdadır 

üstüne üstlük bu imgeler bizatihi Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal 

elitlerinin söylemlerinde ve eselerinde dile getirildiği biçimiyle „canlıdır‟. Ġmparatorluk 

                                                           
551

 “Kırkağaç, Soma ve Balıkesir‟de Halkla KonuĢmalar - (6 ġubat 1923)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri 

(1923), C. 15, Ġstanbul, 2005, s. 113. 
552

 Özellikle müzik üzerine yürütülen tartıĢmalardaki bu belirli - belirsiz arayıĢ Ġstanbul Konservatuarı 

Müdürü Yusuf Ziya Bey‟in sözlerine de yansımaktadır: 

“Hayatla beraber müzikte değiĢir. Evvelki devirlerde melânkoli vardı. Dekor baĢka idi. 

Atlas sedirler, anber kokuları, buhurdanlar… Ve bu dekor içinde bağdaĢ kurup oturan 

insanlar… ġimdi bunlar nerede? […] Eski uyuĢuk hava yerine, Ģimdi, yeni bir havaya 

ihtiyaç vardır.” 

Bkz. M. Sedat, “Alaturka Musikiye Veda”, Büyük Gazete, N. 3, 12 Ġkinci TeĢrin - Pazartesi, Ġstanbul, 

1934, s. 10. 
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geçmiĢinden farklılığı ve aynı zamanda da kendi biricikliğini vurgulamak için 

kullanılan temel söylemler ve anlatılar Cumhuriyet‟in açmazına dönüĢmüĢtür. 

Ġlk bakıĢta beklenilen Cumhuriyet‟in, eğlencenin olumsuzlanması dolamıyla inĢa 

ettiği söylemlerine ve anlatılarına „hapsolmasına‟ koĢut kendini içinde bulduğu açmazın 

neden olacağı hareket kısıtlığıdır. Oysaki Cumhuriyet bu açmazı, açmazın bileĢenlerini 

farklı bir okumaya tabi tutarak çözecektir. Metnin önceki bölümlerinde aktarıldığı üzere 

eğlencenin olumsuzlanmasına dair görülen örneklerde olumsuzlanan tipler / figürler 

(Rum, Ermeni, Yahudi ve Türk - Müslüman iĢbirlikçiler), onların eğlenceleri ve 

eğlencelerin gerçekleĢtiği mekânlardır; bir baĢka söyleyiĢle Cumhuriyet‟in „öteki‟, 

„düĢman‟ olarak iĢaretledikleri, onların  edimleri ve etkileĢim çevreleridir. Bu noktada 

Cumhuriyet‟in yaptığı müdahale, olumsuzlamayı -artık- „olmayanlar‟ üzerinden değil 

eğlence biçimleri üzerinden inĢa etme temellidir. Cumhuriyet artık bizatihi eğlence 

biçimleri ve onların görünümleri dolayımıyla eğlenceyi olumsuzlayacak ama aynı 

zamanda da „yeni olanı‟ olumlamaya baĢlayacaktır. 

Eğlencenin inĢasına yönelen eğlence siyasalarının hedefi, düzensizlikle, 

disiplinsizlikle ve ciddiyetsizlikle sarmal gördüğü eğlencenin tüm bileĢenlerinin hem 

söylemde hem de pratikte TürkleĢtirilip
553

 Cumhuriyet‟in değerlerini yansıtmasıdır. 

                                                           
553

 Masallardan halk hikâyelerine, fıkralardan bilmecelere, tekerlemelerden halk Ģiirlerine kadar yazılı 

olmayan kültür bileĢenlerinin derlenmesi veya bunların üretilmesi resmi kurumların görevleri arasında 

sayılmakla beraber ödüllerle teĢvik edilerek halka da yüklenmiĢtir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

yayımlanmıĢ günlük, haftalık veya aylık süreli yayımlarda bu tür çağrılarla karĢılaĢılmaktadır. Burada 

sadece bir tanesini aktarmakla yetinilecek örnek 1930‟ların ikinci yarısında magazin - kültür dergisi 

Büyük Gazete‟deki öz Türkçe fıkra yazımı için yapılmıĢ çağrıdır: 

“Öz Türkçe Fırka Müsabakası: 5 Lira Mükâfat 

Öz Türkçe ile güzel fırka anlatabilir misiniz? Bildiğiniz en güzel fıkralardan birisini bize 

yazmak suretile sizde müsabakaya giriniz. Müsabakaya girmek için: 

1 - Kâğıdın bir tarafına yazınız 

2 - Fıkra defter boyundaki kağıddan yalnıs bir sahife kadar uzun olsun. 

3 - Fıkra ile birlikte resminizi de bastırmak istiyorsanız ufak bir resminizi de gönderiniz. 

Gelen fıkralar sırası ile gazetemize basılacaktır. Her dört sayıda bir okuyucularımız 

arasında bir müsabaka açacağız en güzel ve en gülünç fıkranın hangisi olduğunu suracağız. 

En çok rey alan fıkra sahibine 5 lira mükâfat vereceğiz. Diğerlerine birer kıymetli hediye 

vereceğiz.” 

Bkz. “Okuyucularımız Arasında”, Büyük Gazete, S. 1, Ġstanbul, 1934, s. 22; “Okuyucularımız 

Arasında”, Büyük Gazete, S. 2, Ġstanbul, 1934, s. 22.  
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Müzik disiplinsizdir ve disiplin eksikliğinden kaynaklı bir düzeni de yoktur; en 

nihayetinde bozkıra ait ezgilerin türediği yer ile yankılandığı yer aynıdır, bozkırdır. 

Bozkırın uçsuz bucaksız enginliği ve tekinsizliği bu enginliği ve tekinsizliği an 

itibariyle fethedemeyen -görece uzun bir süre de fethedemeyecek- Cumhuriyet‟in 

disipline edip düzenleyici etkilerinden ıraktır ancak oralardan yankılanan ses kontrol 

altına alınabilir.  

Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve siyasal elitleri için eğlencenin bu hedefe o 

kadar odaklanması o kadar baĢat önemdedir ki bu uğurda gözler budaktan 

esirgenmeyecektir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde Ziya Gökalp kadar baĢat bir 

konumda olmasa da, rejimin „düĢün babalarından‟ Namık Kemal‟in tiyatro eserleri bile 

Osmanlı ancien regime‟ini anımsatan ifadeler barındırdığından sansür edilecektir. Öyle 

ki bu sansürün, kısmi değil de toptan bir yasak olarak anlaĢılmasından rahatsızlık duyan 

Matbuat Umum Müdürlüğü yayımladığı bir tebliğde Namık Kemal‟in Vatan adlı 

oyunun yasaklanmadığı ancak oyundaki “PadiĢah‟ım çok yaĢa!” gibi ifadelere de 

kanunlara aykırılığından tahammül gösterilemeyeceğini açıkça belirtmektedir.
554

 

Matbuat Umum Müdürlüğü‟nce yayımlanmıĢ yasaklanan piyeslere iliĢkin oldukça 

detaylı açıklamalarda bulunulan bir baĢka tebliğde ise konun siyasal iktidar için ne 

kadar hayati olduğu anlaĢılmaktadır. Tebliğe göre 1935 yılı sonu itibariyle Matbuat 

Umum Müdürlüğüne gönderilmiĢ 1290‟dan fazla piyes arasından 322 tanesi sorunlu 

bulunmuĢ
555

, bunlar arasında da 86 piyes uygun bulunmayarak sahnelenmeleri tamamen 

                                                           
554

 Bkz. B. Sarısakal, 2007, s. 188. 
555

 Ġlgili tebliğde sorunlu olan 322 piyesin sorunlarına dair bir tasnif yapılmıĢtır. Buna göre, 

“A- 36 piyes tabedilmemiĢ müsveddeler oldukları için, oynamalarına müsaade verildiği 

bildirilmekle beraber, piyes muharrirlerinden ayrıca müsaade istihsalinin münasip olacağı 

izlenmiĢtir. 

B- 14 piyes el yazısı ile ve bazı tahrifatta gönderilmiĢ, matbu ve tanınmıĢ eserlerin nakıs 

kopyaları oldukları için matbu eserlerinin oynanması münasip olacağı bildirilmiĢtir. 

C- 33 piyes eski harflerle yazılarak gönderildikleri için tetkik ve tasdik edilmeyecekleri ve 

yeni harfle yazılmıĢ metinlerin gönderilmesi icap ettiği gönderenlere ihtar edilmiĢtir. 

D- 153 piyes, metin mahiyetinde olmayan ve muhayyel bir serin iki üç sahifeye sıkıĢtırılmıĢ 

kanvasi mahiyetinde kalan taslaklardan ibaret oldukları için ve sahnede temsil Ģekilleri 

hakkında bir fikir edinmek imkânsız göründüğünden gönderildikleri Ģekilde tasdiklerine 
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yasaklanmıĢtır. Tebliğde sahnelenmesi yasaklanan 86 piyesin yasaklanma gerekçelerine 

bakıldığında
556

 Cumhuriyet‟in „en öznel ve özgür‟ kabul edilen eğlence ve eğlenme 

uzamında dahi temel güdülerini gözetmekte azami özen gösterdiği anlaĢılmaktadır. 

Eğlence dolayımıyla siyasal meĢruiyetini pekiĢtirmek ve bunu sürekli kılabilmek 

için her daim tetkikte olan siyasal iktidar Osmanlı ancien regime‟ini anımsatan 

semboller ve söylemlerle dolu olduğu anlaĢılan piyesleri yasaklamada hiç tereddüt 

etmemiĢtir. Burada dikkat çeken onların ilgili sembolleri ve söylemleri okuma 

biçimleridir zira yasaklanan piyesler salt Osmanlı Ġmparatorluğu‟yla alakalı değil bir 

yönetim biçimi monarĢiye atıf yapan piyeslerdir. Bununla doğrudan bağlantılı olarak 

                                                                                                                                                                          
imkân olmadığı daha vazıh metinler gönderilirse, bir kanaat elde edilebileceği alakadarlarla 

elde edebileceği alakadarlara tebliğ olunmuĢtur.  

E- 86 piyes Cumhuriyet prensiplerine ve mevzu kanunlara taarruz eder mahiyette 

görüldüğünden, oynanmalarına müsaade edilmemiĢtir.” 

Bkz. B. Sarısakal, 2007, s. 185.   
556

 Ġlgili tebliğde yasaklanmıĢ 86 piyesin yasaklanma gerekçelerine dair bir tasnif yapılmıĢtır. Buna göre,  

“1- Hangi devirde olursa olsun sultanlığın mevkiini yüksek tutarak, sultanları medh eden 

eserler: […] Alemdar, Ġstibdadın Son Günü, Kara Bela, Kerem ile Aslı, Ġlk ġair, Neticei 

Ġstibdat, ġah Ġsmail, ġahingiray piyesleridir. 

2- Dost milletler aleyhine tahrikat veya onları tezyifi tazammun eden ve dolayısı ile 

Devletin harici siyasetine muzur olan eserler: […] Gazinin Sesi, Muhterem Katil, Ġnhidam, 

Sancağın ġerefi, Vazife Uğrunda, Zafer Yıldızları, Harp Bittikten Sonra, Ya Gazi Ya ġehid, 

Hak ve Kuvvet, Karanlıktan Aydınlığa piyesleri. 

3- Aile hayatını zedeleyen mahiyette eserler: […] Hanımlar Terzihanesi, Sizin Ġçin, 

Cereme, Ben BaĢka, Kırık Mahfaza, Kısmet DeğilmiĢ, Mesturei AĢk, Fırtına, Felâket, 

Hilekâr Karı, Arabacı, Karanlıkta Buseler, Ġhanet, Bihaber Peder, Kara Talih, Maskeli 

Adam, Ahsırar, Hicranlar, Değirmenci Kız, Hare piyesleri. 

4- Umumi adabı rencide edecek müstehcen neĢriyat: […] Nakıs, FahiĢe, Çıkmaz Sokak, 

Mahküm, Azrail, Kadınlardan Bıktım, Telefoncu Kız, Kadın Asker Olursa, AĢkın Ölümü, 

Kokain, Hicrani Ebedi, Lüks Hayat piyesleri. 

5- Din propagandası mahiyetinde olan neĢriyat: […] Erkekler, Kenan Çobanları, Hz. Yusuf, 

Belkis, Cilve-i Kader, ġam Yolunda, Fesih Bayramı Gecesi, Karnaval Kokuzları 

(Chateaubriand‟dan Tercüme), Atala, Muhabbet Melikesi, Kaza ve Kader piyesleridir. 

6- Türk zabitini sahnede müĢekkel vaziyette gösterir neĢriyat: […] 23 Nolu Casus, 

Mukaddes AteĢ piyesleri. 

7- Yabancı kültürü propaganda eden ve yabancıların milli ananelerini medh eyleyen ve 

dolayısıyla devletin dahili siyasetini rencide eden mahiyette görülen eserler: […] Besa, 

Antere, Gave piyesleridir. 

8- Esası ve nihayeti intihare müstenid eserler: […] Zavallı Çocuk, Namus Uğrunda 

(Fransızca‟dan Tercüme), Bora piyesleridir. 

9- Osmanlı ve MeĢrutiyet Kültürünü medh eden eserler, dolayısıyla Cumhuriyet 

prensiplerine aykırı ve saltanat prensiplerini medh eden eserler: […] Kadınlar Saltanatı, 

Cem, Körebe, Namus Ġçin (Racio‟dan Tercüme), Bayezit, Katil Kim piyesleridir. 

10- Halkın ahlâki duygularını bozacak mahiyette eserler: Canavar, Kanlı Bir AkĢam, Eski 

Bir Dost, Reji Kızı, Kurtar piyesleridir. 

11- Sınıf propagandası mahiyetindeki eserler: Tadili ĠĢgal piyesidir. 

12- Adliyece evvelce men edilmiĢ eserler: Halk DüĢmanı piyesi [ayrıca piyesler noksan 

görüldüğünden] Yıldız Faciaları, Haramlabos Cankiadis [piyesleridir.]”     

Bkz. B. Sarısakal, 2007, s. 187 - 188. Parantez içindeki açıklamalar orijinal metindedir. KöĢeli parantez 

içindeki düzeltiler bana aittir.   
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piyeslerin Osmanlı Ġmparatorluğu veya monarĢi güzellemesi ya da yergisi yapıp 

yapmadığına bakılmadığı -Kerem ile Aslı gibi kadim bir masal bile ayrı bir 

değerlendirmeye tabi tutulmamıĢtır- anlaĢılmaktadır; Cumhuriyet için bu tavır 

ilkeseldir.  

Her türlü maddi ve teknik imkânsızlıklara -ki hayıflandığı konuların baĢında da 

gelmektedir- rağmen bu kılı kırk yaran takıntı Cumhuriyet‟in, biçimi ne olursa olsun 

eğlence uzamını baĢıboĢ bırakmadığının ve bırakmayacağının göstergesidir. Siyasal 

iktidarın bu yoğun ilgisi 1930‟lu yıllarda Cumhuriyet‟in eğlenceyi okuyuĢ biçimine bir 

kez daha ıĢık tutmaktadır. Cumhuriyet, „en öznel ve özgür‟ edim olan ancak katı bir 

biçimde düzenlenip disipline edilen ve ciddi bir edim olduğu algısıyla sarmalanan 

eğlencede dahi yurttaĢlara modernliğe ve medeniyete dair tasavvurlarını sunarken 

yurttaĢlardan da tasavvura içkin sınırları bilip buna uygun davranmalarını, -bunun 

bilincinde -Ģuurunda- olmalarını- beklemektedir. Cumhuriyet‟in bu beklentisi eğlenceyi, 

kuralları hem içsel hem de dıĢsal faktörler tarafından belirlenmiĢ ritüellere ve(ya) 

ritüelistik edimlere (bayramlara ve türevlerine) yaklaĢtırır. Bu bağlamda da Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidar, gerçekte yurttaĢların eğlenceye, resmi ve 

kamusal ritüellere (bayramlara) karĢı takındıkları tavırlara benzer tavırla yaklaĢmasını 

istemektedir. Bunun için izlenecek yol, siyasal iktidarın eğlenceyi ritüeli (bayramı) ele 

alıĢ tarzına benzer bir tarzda ele alması ve ilgili çerçevede sunması olacaktır.  

 

1) Eğlencenin „KamusallaĢması‟ ve „RitüelleĢmesi‟ 

Cumhuriyet Türkiye‟si üzerine düĢünürken hatırlanması gereken Cumhuriyet‟in 

1920‟lerde kurulduğudur; örnek aldığı Batı dünyasının savaĢı sonrası yıllarda gündelik 

yaĢamı, yeni resmi ve kamusal ritüellerle (bayramlarla) ve rutinlerle akarken, savaĢın 

kendisinde devam ettiği yıllarda doğduğudur. Bu açıdan 1920‟li yıllarda kültür 
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alanındaki ve gündelik hayattaki sorunlar salt Türkiye‟ye özgü sorunlar değildir; sıcak 

çatıĢma ortamının sonlanmasıyla birlikte Batı dünyası için 1920‟li yıllar, savaĢın 

yarattığı heyulayı anlamlandırma ve yaraları sarma yıllarıdır.
557

  

Birinci Dünya SavaĢı‟nın özellikle Avrupa‟da yarattığı ani Ģok, savaĢın Yahudi - 

Hıristiyan öğretisindeki bir tür küçük kıyamet olarak anlamlandırılması ve 

kavranmasıyla sonuçlanmıĢtır. Ġlgili anlamlandırmanın ve kavramanın tez çalıĢmasını 

ilgilendiren yönü, toplumların temel ve bir o kadar da kadim bir yarılmayla karĢı 

karĢıya kalarak iki farklı eğilim içinde kümelenmesidir. Toplumsal yapıların, resmi ve 

kamusal ritüellerin ve gündelik hayat rutinlerinin anlamsızlaĢıp herkesi kapsayan ortak 

değerler üretemediği bu tip büyük kriz anlarında toplumun bir kesimi mutlak surette 

zevk-ü sefa ve sefahate gömülürken diğer kesimleri ise yine aynı mutlaklıkta 

mütedeyyin bir tavra bürünür.
558

 Nitekim bu durum bireyleri, Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde dile getirildiği biçimiyle, „softalık ile sefihlik‟ gibi iki ayrı uçta görece 

sabitlemektedir. 

Bu durum toplumu doğrudan ilgilendiren temel bir soruna neden olmaktadır. 

Softalık ile sefihlik arasındaki tercih zorunluluğu, büyük toplumsal krizlerde anlamlıdır 

zira krizler bu zorunluluğu doğuran nedenlerdir. Oysa ki büyük toplumsal krizler 

çözüme mahkûmdur ve çözüme ulaĢıldığı andan itibaren her iki radikal uçtan birini 

tercih zorunluluğu yerini, toplumun ve bireylerin her iki uç arasında salınımda var 

                                                           
557

 Özellikle Birinci Dünya SavaĢı‟nın yarattığı kitlesel etkinin, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nı yaĢamıĢ ülkelerde 

dahi, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın önüne geçtiğini Eric Hobsbawn‟ın Ģu sözlerle açıklamaktadır: 

“SSCB‟de Birinci Dünya SavaĢı‟nın çok daha küçük sayılarının, anlaĢabilir nedenler 

dıĢında, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın büyük niceliklerinden çok daha fazla etki uyandırması, bu 

savaĢta ölenlerin anılarının ve kültünün çok daha büyük bir önem taĢıması, oldukça gariptir. 

Ġkinci Dünya SavaĢı „meçhul asker‟ anıtlarına benzer anıtlara yol açmadı ve savaĢtan sonra 

„ateĢkes günü‟ kutlamaları zamanla savaĢ arası dönemdeki ihtiĢamını kaybetti. Belki de on 

milyon ölünün asla böyle bir fedakârlık beklemeyenler üzerinde yarattığı etki, elli dört 

milyon ölünün bir katliam olarak yaĢanan savaĢtan henüz çıkmıĢ olanlar üzerinde yarattığı 

etkiden daha Ģiddetliydi.” 

 Bkz. E. Hobsbawn, 2017, s. 64. 
558

 1920‟li yılların hızı ve bunun 1930‟lara bıraktığı miras üzerine en güncel bir tartıĢma için bkz. ”1920s: 

Roaring or Tame?”, <https://www.historyextra.com/period/modern/the-1920s-roaring-or-tame>, 07. 

12. 2017.    
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etmesine bırakacaktır; bırakmak zorundadır zira zorunluluk, siyasal iktidarın kendi 

meĢruiyetlerini -yeniden- kurup sürekli kılabilmesi için bizatihi kendi kapsayıcı 

normlarını/üst-normlarını toplum üzerinde egemen kılma zorunluluğuyla sıkı sıkıya 

bağlıdır.  

Bu çerçeve içinde Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve siyasal elitleri Batı 

dünyasında resmi ve kamusal ritüellerde (bayramlarda) ve eğlence gibi gündelik hayat 

pratiklerinde yaĢanan değiĢiklikleri takip etmeye çalıĢmıĢlardır. Bu noktada ihtiyatlı 

olmak gerekmektedir; ihtiyatın kaynağı buradaki takibe aĢırı değer yükleme riski 

kaynaklıdır. Belirtildiği üzere Batı dünyasının 1920‟leri kavrayıĢıyla ve yaĢayıĢ 

biçimiyle Türkiye‟nin kavrayıĢı ve yaĢayıĢ biçimi aynı değildir. Cumhuriyet doğrudan 

„can derdindedir‟. Bu açıdan Batı dünyasındaki değiĢim dönüĢümlerin ve ortaya çıkan 

yeniliklerin takibi hala egemen tahayyüller, alıĢkanlıklar ve gereklilikler gölgesinde ve 

daha da önemlisi imkânlar dâhilindedir.
 
 

AlıĢkanlıklar, Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin Osmanlı 

Ġmparatorluğu yıllarında özellikle Batı Avrupa ülkelerine seyahatlerinde aldıkları 

notlardan takip edilebileceği üzere haset ve hasret bezeli gözlemlerin izdüĢümleridir.
559

 

AlıĢkanlıklarla birlikte Ģekillenen ama aynı zamanda da onu Ģekillendiren gereklilikler 

                                                           
559

 Mustafa Kemal Atatürk‟ün 30 Haziran 1918 ile 28 Temmuz 1918 tarihleri arasında bulunduğu 

Karlsabad‟daki gözlemleri bu konudaki örneklerin baĢında gelmektedir. Kaldığı otelde salon kültürü 

hakkında notlar tutan Mustafa Kemal Atatürk “gayet zarif, latif birkaç genç kadın smokinli erkeklerle 

dans” etmelerini özellikle vurgular. Bkz. “6 Temmuz 1918 Cumartesi ya da [Karlsbad‟da Geçen 

Günlerim]”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1915-1919), C. 2, Ġstanbul, 1999, s. 188. Bu konudaki en 

ayrıksı ve ilginç örneklerden birisi de 1910‟lu yıllarda Yemen‟de görev yapan Ġsmet Ġnönü‟nün Batı 

müziği ve gramofonla tanıĢmasıdır: 

“Ben Batı musikisi zevkine orada alıĢtım. […] Biz bunu Yemen‟e vardığımız zaman, 

orada Fransız Ģirketinin beklemesinden öğrendik. Nihayet, Fransızlar memleketlerine 

dönerken, eĢyalarını satmıĢlardı. Bunlar arasında bir gramafon makinesi, pek çok plakları 

ile […] satın alınarak ordu karargâhına gönderilmiĢti. Yemen‟de müzik ihtiyacına karĢı 

derin hasret içindeydik. Gramofon bize bulunmaz bir nimet geldi. AkĢamüzeri karargahtan, 

yattığımız eve geldiğimiz vakit hep beraber gramofon baĢına koĢardık. Plakları tecrübe 

ederdik. Senfoni, arkasından opera parçası, serenat… ĠĢitmediğimiz, bilmediğimiz 

parçaların gürültüsüne dayanamayarak, makineyi bırakırdık. Ertesi akĢam aynı tecrübe 

devam ederdi. Bu zorla apır plakları dinlemeye tahammül çok uzun günler sürmüĢtür. 

YavaĢ yavaĢ alıĢkanlık hasıl oldu. Benim hayatıma Batı musikisinin terbiyesi böylece 

Yemen‟de girmiĢtir.” 

Bkz. Ġ. Ġnönü, 2014, s. 74. 
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ise Cumhuriyet‟in modern ve medeni dünyanın bir parçası olma çabasıyla doğrudan 

bağlantılı, modern ve medeni dünyaya sürekli ve sürekli dönüp bakma 

zorunluluğudur.
560

 

Zorunlu yöneliĢ sorunlardan azade değildir.
561

 Gerçekte sorun olmayan ancak 

Cumhuriyet için sorun olan sorun, Batı dünyasındaki eğlence biçimleri ve bunların 

Ģekillendirdiği eğlence hayatı ve bir bütün olarak kültürel hayatın yekpare bir bütünlük 

sergilememesidir; Amerika BirleĢik Devletleri‟nde, Ġngiltere‟de, Fransa‟da, Sovyet 

Rusya‟da, Mussolini Ġtalya‟sında ve Nazi Almanya‟sında eğlencenin algılanıĢı 

farklıdır.
*
 Bu bağlamda Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin 

Türkiye‟deki eğlence biçimlerini ve eğlence kültürünü inĢa etme için baĢlangıçta attığı 

ilk adım, gözlemlediği ülkelerdeki çok çeĢitliliğinin her daim bilincinde olarak 

farklılıkları değil olabildiğince ortaklıkları takip etmek olacaktır.  

Cumhuriyet‟i düĢünürken hatırlanması gereken bir diğer nokta ise 1920‟li yıllarda 

doğan Cumhuriyet‟in, 1930‟lu yıllarda büyümeye ve geliĢmeye baĢladığıdır. 1930‟lu 

yılların baĢından Ġkinci Dünya SavaĢı‟na kadar Türkiye‟yi de kapsayacak Ģekilde tüm 

ülkeleri doğrudan etkileyen en büyük olay Büyük Buhran‟dır. Büyük Buhran‟ın 

gündelik hayatı, eğlenceyi doğrudan etkileyen yönü, neden olduğu yoğun iĢsizliğin, var 

                                                           
560

 1930‟lu yılların baĢlarında dahi mazide kalmıĢ Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun bir zamanlar egemen 

olduğu Bulgaristan gibi devletlerin eğlence hayatlarındaki değiĢiminin - dönüĢümünün hasret - haset 

karıĢımı bir hisle takip edildiğine Ģahit olunmaktadır. Türk Spor dergisine yayımlanmıĢ bir yazı, yedi yıl 

öncesine kadar futbol namına hiçbir Ģeyin olmadığı, “Bulgaristan gibi çok küçük bir memleketteki” 

baĢarıların örnek alınmasını tavsiye etmektedir. Bkz. Z. Rıza, “Spor ĠĢlerimizi Nasıl Düzelebilir?”, Türk 

Spor, S. 1, N. 2, 10 TeĢrinievvel, Ġstanbul, 1929, s. 3 - 4.      
561

 1920‟lerde modern dünyadaki eğlence biçimlerinde ve eğlence hayatında meydana gelen değiĢim -

dönüĢümlerin Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin en azından ilk yarısında tam olarak kavranamadığına iliĢkin 

benzer bir betimleme ile Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın Sahnenin DıĢındakileri‟nde karĢılaĢılmaktadır: 

“Bütün dünya aĢağı yukarı böyle… MüthiĢ bir ahlaki buhran var. Harp sonrası, bütün 

kıymetleri ortaya attı. Biz milli Mücadele ile meĢgul olduğumuz için daha az farkındayız. 

Fakat herkes, yani onlar bir cehennemden kurtulmuĢ gibi yaĢıyorlar.”  

Bkz. A. Hamdi Tanpınar, 2015, s. 186. 
*
 Burada Batı dünyasının önde gelen ülkeleri sayılmakla birlikte Macaristan‟da ve Çekoslovakya‟da 

halkbilimine ve etnografyaya artan ilginin sonucu olarak yerel oyunların ve eğlence biçimlerinin derlenip 

sunulmasının ve tiyatroların yaygınlığının da dikkatle takip edildiği belirtilmelidir. Öyle ki Cumhuriyet 

Bayramı‟ndan yaklaĢık iki ay sonra yayımlanan bir haber göre, Cumhuriyet‟in onuncu yıl kutlamaları için 

Macaristan‟dan Türkiye‟ye gelen ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından da kabul edilen bir heyet, halka 

açık eğlenceler düzenlemiĢtir. Bkz. “Macar Heyetini Kabul - (30 Ekim 1933)”, Atatürk‟ün Bütün 

Eserleri (1932 - 1934), C. 26, Ġstanbul, 2009, s. 275 - 276.  
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olan iĢ kollarındaki çalıĢma sürelerinde kısalmanın, ücretlerdeki oldukça sert düĢüĢlerin 

ve ortaya çıkan muazzam bir boĢ zamanın toplumsal uzamda yarattığı “yönsüzlük 

duygusudur.”
562

 

Terry A. Cooney‟in 1930‟lar Amerika BirleĢik Devletleri kültürel hayatına iliĢkin 

aktarımları, eğlencenin muazzam büyüklükteki boĢ zamanı dolduran baĢat bir araç 

olarak gündelik hayatın tam merkezinde konumlandığını tespit etmektedir. Sınıfsal 

konumlanıĢları ne olursa olsun iĢsiz kalan insanlar birer aylağa dönüĢmektedir. Eğlence 

bu aylakların var olabilecekleri, kendilerini var edebilecekleri yegâne uzam olarak 

görülmektedir: 

“Tıpkı kuĢçuluğa merak salan Belçikalılar ve çaya ve Ģekere paralar saçan ancak açlıktan 

kırılan Ġngilizler gibi, Amerikalılar da isteklerin, tembelliğin [geride kalmanın/artık 

olmanın] ve kasvetin yıkıcı etkilerinden kurtulabilme arayıĢındaydılar. On milyonlar olarak 

her hafta sinemalara aktılar. Sportif faaliyetleri sadece yakından takip etmediler aynı 

zamanda bileĢeni oldular. Sistem krizine koĢut ve onu yansıtacak biçimde, belli baĢlı 

kurallar silsilesiyle örgütlenmiĢ, rekabetin yarattığı fırsatlara ve kazanma umutlarına vurgu 

yapan oyunlar icat edip oynadılar […] Yorumcular [eleĢtirmenler] kapitalizmin ölümünü 

ilan ederken, „Monopoly‟ tüm oyunculara, Boardwalk‟ta bir otel inĢa etme ve fahiĢ 

bedellerle kiralar toplama „ġansı‟ sunduğu için muazzam bir popülarite kazandı.”
563

    

Terry A. Cooney‟in örneklemesi kritiktir zira disipline edilerek düzenlenmiĢ ve 

„ciddi‟ iç kurallarına sahip eğlence biçimleri ve buradan türeyen eğlence kültürü aslında 

modern dönemin teknolojik getirileri, kimlik kaynaklı gerilimler ve alt kültür - üst 

kültür tartıĢmalarına içkin „geleneksel‟ kültürün mirası olan bileĢenlerin birbirleriyle 

                                                           
562

 E. Hobsbawn, 2017, s. 124. Eric Hobsbawn, ilgili eserin ilerleyen sayfalarında yaĢanan „yönsüzlük 

duygusunun‟ nedenlerini aktarmaktadır: 

“19. Yüzyılı yaĢamıĢ insanları belki de en çok ĢaĢırtanı, liberal uygarlık değerlerinin ve 

kurumlarının çöküĢü oldu. Onların yaĢadıkları yüzyıl, liberal uygarlığın, dünyanın „ileri‟ ve  

„ilerlemekte olan‟ bölgelerinde her durumda geliĢeceğini gösteriyordu. Bu değerler, 

diktatörlüğe ve mutlak yönetime güvensizlik; hukuk düzeninin güvencesi altında özgürce 

seçilmiĢ hükümetlere ve temsili meclislere ya da bunların yönetimi altındaki anayasal 

hükümetlere bağlılık; ve konuĢma, basın ve toplanma özgürlüğünü kapsayan kabul edilmiĢ 

bir yurttaĢ hak ve özgürlük setinde oluĢuyordu. Devlet ve toplum akıl, açık tartıĢma, eğitim 

ve bilimleri değerleriyle ve insani koĢulların (mükemmel hale getirilmese de) 

iyileĢtirilebileceği düĢüncesiyle donatılmalıydı. Bu değerlerin yüzyıl boyunca geliĢtirildiği 

ve kaçınılmaz biçimde daha da geliĢtirileceği ön görülüyordu.” 

Bkz. E. Hobsbawn, 2017, s. 154. Vurgular ve köĢeli parantez içindeki açıklama orijinal metindedir.    
563

 T. A. Cooney, Balancing Acts: American Thought and Culture in the 1930s,  New York, 1995, s. 

6. Vurgular orijinal metindedir.   
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yoğun bir mücadelesiyle Ģekillenmektedir.
564

 Mücadele, eğlencenin büyük toplumsal 

kriz anlarında aldığı konuma ve yarattığı etkiye koĢuttur. Warren Susman‟ın belirttiği 

üzere Büyük Buhran gibi büyük toplumsal kriz dönemlerinde eğlencenin psikolojik 

bunalımları, aile ve toplumsal değer kodlarının alt üst olmasını engelleyici görevleri 

bulunmaktadır.
565

 Bu açıdan Amerika BirleĢik Devletleri özelinde „aylakların‟ eğlence 

düĢkünlüğünün -ya da içine düĢtükleri sefahat sarmalının- gösterdiği, siyasal iktidarın 

eğlence uzamını kendi siyasal amaçları lehine sürekli disipline edilip düzenlemesinin 

elzemliğidir.
 566

  

Bu bağlamda Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin her daim 

hayıflandıkları ve uyarıda bulundukları konunun baĢında gelen eğlence biçimlerinin ve 

eğlence kültürünün baĢına buyrukluğu ve kontrol edilmezliği salt Türkiye‟ye özgün 

hayıflanmalar ve uyarılar değildir. Cumhuriyet tarafından açıkça dile getirilmese de 

eğlencenin siyasal iktidar tarafından yoğun bir biçimde disipline edilip düzenlenmesi 

1920‟li ve 1930‟lu yılların ruhunu yansıtmaktadır: Eğlence mutlak serbest değil ama bir 

tür güdümlü toplumsal edimdir.  

Siyasal iktidarın bir yanıyla içsel keĢfi diğer yanıyla da içinde bulundukları 

dönemin getirileri sonucu düzen, disiplin ve bilinç -Ģuur- arayıĢlarının dıĢsal 

bileĢenlerce kendi yapılarına kendiliğinden „sızmaları‟ ve üstüne üstlük bu sızmaları 

engelleme konusunda istenilen baĢarıyı gösterememeleri temel bir zorunluluğu gün 

yüzüne çıkartmaktadır: SavaĢ sonrası yıllarda siyasal iktidar toplumu 
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 Bkz. T. A. Cooney, 1995, s. 30. 
565

 W. I. Susman, Culture as History: The Transformation of American Society in the Twentieth 

Century, New York, 1984, s. 161 - 164. Warren I. Susman‟ın çalıĢması, Büyük Buhran yılları BirleĢik 

Devletler‟de oyunlar, spor etkinlikleri gibi eğlenme biçimlerinin „baĢıboĢ insanların‟ boĢ zamanlarını 

doldurup onlara umut aĢılayan ve bu sayede de bir noktada toplumsal düzeni sağlayan yönüne dikkat 

çeken ilginç bir çalıĢmadır. 
566

 Büyük Buhran yılları BirleĢik Devletleri‟nde mücadeleyi detaylandıran bir çalıĢma için bkz. L. A. 

Erenberg, “From New York to Middletown: Repeal and the Legitimization of Nightlife in the Great 

Depression”, American Quarterly, N. 38, 1986, s. 761 - 788.  
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normaleĢtir(ebil)mek için ritüelleri, ritüelistik edimleri ve rutinleri yeniden inĢa etmek 

ve toplumsal uzamda bunları sürekli kılmak zorundadır.  

Türkiye özelinde Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin karĢı 

karĢıya kaldıkları büyük meydan okuma bu noktada ortaya çıkmaktadır. Geç Osmanlı 

Dönemi‟nden Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne kadar uzanan eğlenceye dair söylemler ve 

bu söylemlerle Ģekillenen anlatılar iĢaret ettikleri veya etmedikleriyle o kadar dıĢlayıcı 

bir dile sahiptir ki dilin büyüklüğüne kıyasla yerine neyin ikame edileceği ve bunun 

nasıl ve ne Ģekilde gerçekleĢtirileceği hala belirsizliğini korumaktadır.
 567

  

Ġki dünya savaĢı arası ülkelerin açmazları ve tüm dünyayı saran Büyük Buhran 

gibi büyük krizlerin yaratabileceği düzensizliği soğurabilmek, ama aynı zamanda da 

bunları görünmez kılabilmek için Cumhuriyet‟in dönemdaĢı ülkelerin yurttaĢlarının boĢ 

zamanlarını düzenleyecek eğlence siyasalarını ve inĢa etmeye çalıĢtıkları kurumları 

takip ettiği görülmektedir. Nazi Almanyası‟nın -ki Eric Hobsbawn‟nın manidar yorumu 

gözden kaçırılmamalıdır; “Nazizmin esas baĢarısı Büyük ÇöküĢü öteki hükümetlerden 

daha etkin biçimde etkisiz hale getirme”
568

 kaynaklıdır- Kraft durch Freude ve 

Mussolini Ġtalyası‟nın Dappolavaro gibi insanlarının boĢ zamanları doldurma ve aynı 

zamanda da onları yurttaĢlık bilinciyle donatma amacıyla kurulan kurumların 

faaliyetleri özel bir ilgiye mazhardır.
569

 Örnek kurumların tez çalıĢmasını ilgilendiren 
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 Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde müzik devrimi tartıĢmalarından örnekleyecek olursak, Türk‟ün 

uyuĢukluğunu giderecek ve üstündeki ölü toprağını atıp harekete geçirecek müzik için yapılması 

istenilenler öyle bir noktaya gelecektir ki, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde tanık olmadığımız türden bir 

bezginliği ve hayıflanmayı bizatihi Mustafa Kemal Atatürk dile getirecektir: 

“Ne yazık ki benim sözlerimi yanlıĢ anladılar… Ben demek istedim ki, bizim seve seve 

dinlediğimiz Türk bestelerini onlara (Batılılara) da dinletmek çaresi bulunsun… „Türk‟ün 

nağmelerini kaldırım atalım da sadece Batı milletinin hazırdan musikisini alıp kendimize 

mal edelim, yalnız onları dinleyelim‟ demedim. YanlıĢ anladılar sözlerimi, ortalığı öyle bir 

velveleye verdiler ki, ben de bir daha lafını edemez oldum.” 

Bkz. Oransay‟dan aktaran C. AkaĢ, 1998, s. 123. Parantez içindeki açıklama ve vurgu orijinal metindedir.  
568

 E. Hobsbawn, 2017, s. 170. Batı Avrupa‟da boĢ zamanının ve eğlencenin siyasal iktidar tarafından 

nasıl değiĢtirilip dönüĢtürüldüğünü tartıĢan bir çalıĢma için bkz. G. Cross, Time And Money: The 

Making of Consumer Culture, London and New York, 1993.   
569

 Tekrara düĢme pahasına da olsa ilgili kurumlar üzerine yapılmıĢ temel çalıĢmalar için bkz. S. 

Baranowski, 2004; M. Berezin, 1997. Ayrıca bkz. V. de Grazia, The Culture of Consent: Mass 

Organization of Leisure in Fascist Italy, Cambridge, 1981. Kurumların düzenleyici ve disipline edici 
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yönü bunların ilgili ülkelerde nasıl örgütlendiği ve neler yaptıklarından öte 

Cumhuriyet‟in bu kurumları nasıl gördüğü ve nasıl okuduğudur.  

Bu çerçeve içinde öncelik, Cumhuriyet‟in kadim sorunu olan teknik 

yetersizliklerini ve maddi imkânsızlıklarını her daim gözeterek, devletler eliyle kurulan 

bu kurumların teknik yetersizliği ve maddi imkânsızlıkları bertaraf etme aracı olarak 

nasıl konumlandığını ve bu konumlanıĢa yurttaĢların tepkisini anlamaya aittir. Bağlama 

temas eden en detaylı yazılardan biri Balıkesir Halkevi süreli yayımı Kaynak‟‟ta 

yayımlanmıĢ bir değerlendirmedir. Cumhuriyet‟in maddi darboğazını ve özellikle 

eğitim ve kültür alanındaki teknik yetersizliklerini açıkça dile getiren yazıda asıl dikkat 

çeken, Türkiye‟ye kıyasla ekonomik dar boğaza düĢmeyip yurttaĢlarının asgari 

düzeydeki temel ihtiyaçlarını ve isteklerini rahatlıkla karĢılayabilen devletlerin 

yurttaĢlarının nasıl hala bu türden resmi kurumlara büyük ilgi gösterdiğinin yarattığı 

ĢaĢkınlık ve hayranlık karıĢımı histir: 

 “Macaristandaki milli kültür cemiyetlerinin teĢekkülü 1867‟den baĢlar. Bu teĢkilat Macar 

milli kültür cemiyeti, Uranya cemiyeti, Amele jimnazları, çiftçi dernekleri ve ilâh… gibi 

isimler altında çalıĢmaktadır. Bunların yüzlerce kültür yurtları vardır. Çekoslovakya‟da 

(Mazarik halk terbiye müessesesi)nin dört yüze yakın kültür yürdu vardır. FaĢistlerin bütün 

Ġtalya‟ya Ģamil Dopolavoro isimli bir millî kültür teĢkilâtı ve bu teĢkilâtın 1586 kültür 

derneği il millî mevzularda piyesler temsil eden gençlerden mürekkep 1000 kadar amatör 

temsil grupları vardır. Yalnız 1930 da açtıkları halk kütüphanelerinin sayısı (8000)dir. 

FaĢist Dopolavoru teĢkilatı geçen yıl zarfında Ġtalyanın muhtelif Ģehir, kasaba, nahiye ve 

köylerinde 27 bin kadar millî bayram tezahürleri tertip etmiĢtir. Almanları, sayılması 

sayfalar dolduracak kadar çok hâlk kültür teĢkilâtı vardır. Bunlardan Nurenberg‟teki bir 

kültür cemiyetinin idare ettiği yüksek halk mektebinin yalnız muallim sayısı (60)ı daimi 

(100)u muvakkat kurslara mahsus olarak (170)dir. Resmi mektepleri ihtiyaçtan eksik 

olmadığı Ģüphesiz bulunan Ġngilterede halk terbiye cemiyetinin radyo ile verdiği dersler için 

dinlenme kulüplerine (2) milyon (700) bin daimi dinleyici devam etmektedir.”
 570 

Münir Hayri tarafından yazılmıĢ bir baĢka yazıda bu hissin mahiyeti 

netleĢmektedir. Yazıda dile getirildiği biçimiyle, “bazı bakımlardan halkevlerine 

                                                                                                                                                                          
siyasalarının sonuçları, dönem Almanya‟sındaki kabareler üzerinden takip edilebilir. Peter Jelacich‟in 

Berlin Cabaret isimli çalıĢması, yirminci yüzyılın ilk yarısında oldukça popüler olan kabarenin, toplama 

kamplarında gerçekleĢtirilen son gösterilerle yok edilmesinin tarihini aktarmaktadır. Bkz. P. Jelavich, 

Berlin Cabaret, Cambridge, Massachusetts and London, 1993.  
570

 Y. BelirtilmemiĢ, “Halkevlerinin Yüce Dileği”, Kaynak, Sayı BelirtilmemiĢ, Balıkesir, Tarih 

BelirtilmemiĢ, s. 2 - 3. 
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benzeyen”
571

 bu kurumların en önemli yönü, yaygınlıklarına, geliĢkinliklerine ve 

„Ģatafatlarına karĢın‟ özünde az masrafla etkili kamusal ve ortak eğlenceler sunabilme 

becerileridir. Ancak Cumhuriyet açısından bu beceriyi önceleyen, örnek ülkelerin hem 

siyasal yaĢamı hem de gündelik hayat rutinlerini resmi ve kamusal ritüellerle 

(bayramlarla) düzenlemeleridir; aslında bir biçimde hayatı ritüelleĢtirmeleridir. 

Gerçekçi olmak gerek Cumhuriyet‟in bu eğilimi keĢfi, Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne 

içkin modernleĢtirici ve medenileĢtirici egemen tavrın yansıması olarak önceki 

bölümlerde de belirtildiği üzere oldukça erken tarihlerdedir. YurttaĢların boĢ 

zamanlarını düzenleme için dini ve hem ulusal hem de yerel ölçekte ladini ritüeller 

(bayramlar), kurtuluĢ günleri, yılbaĢı tatilleri
572

 gibi özel günler ve bunlar harici ritüeller 

- eğlenceler örgütlenmesi bunun tipik örnekleridir. 1930‟lu yıllara gelindiğinde ise 

Cumhuriyet‟in dönemdaĢı Avrupa ülkelerini gözlemlerinden sonra asıl fark ettiği, 

özellikle bu edimlerin içlerini tam olarak dolduramayıp gerçekte de boĢ zamanı tam 

olarak örgütleyemediğidir.     

Bu „yetersizliğin‟ mahiyetini ufak bir zemin kaymasıyla örneklemek 

gerekmektedir. Eğlence biçimleri ve bu biçimlerin Ģekillendirdiği eğlence kültürü bir 

sembolik iletiĢim dizgesi inĢa eder; sıralı ve düzenli seslerin, sözcüklerin ve edimlerin 

sunumu ve devinimi ortaklıkların kamusallaĢıp standartlaĢmasına / tek tipleĢmesine 

yardımcı olur.
573

 Süreç Cumhuriyet için o kadar hayatidir
574

 ki yeri geldiğinde siyasal 
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 M. Hayri, “Gezgin Tiyatrolar”, Ülkü, S. 34, Ankara, 1935, s. 314. 
572

 Cumhuriyet‟in yılbaĢına gösterdiği özel ilginin takip edilebileceği güncel bir çalıĢma için bkz. S. Tuna, 

Bir ModernleĢme Öyküsü Türkiye‟de YılbaĢı Kutlamaları (1926-1950), Ġstanbul, 2018, s. 16 - 17.  
573

 Sembolik iletiĢim dizgesi salt dile indirgenmemelidir. ġüphesiz ki Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde her 

türlü iletiĢimin asgari Ģartı Türkçe bilme olarak kabul edilir. Türkçe bildikten sonra o dilin çizdiği sınırlar 

dahilinde diğer semboller, iletiĢim dizgesine eklemlenir. Mustafa Kemal Atatürk, 1931 yılında Adana 

Türk Ocağı‟nda yaptığı bir konuĢmada bu noktanın önemini vurgulamaktadır: “Türkçe konuĢmayan bir 

insan Türk kültürüne, camiasına mensupluğunu iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. Halbuki 

Adana‟da Türkçe konuĢmayan yirmi binden fazla vatandaĢ vardır. Eğer Türk Ocağı buna müsamaha 

gösterirse, gençleri, siyasi, toplumsal bütün olarak Türk teĢekkülleri bu vaziyet karĢısında hissiz kalırsa, 

en aĢağı yüz seneden beri devam ede gelen bu vaziyet daha yüzlerce sene devam edebilir.” Bkz. “Ġktisadi 

ve Siyasi Durum Hakkında Adana Türk Ocağı‟nda Nutuk - (17 ġubat 1931), Atatürk‟ün Bütün Eserleri 

(1931 - 1932), C. 25, Ġstanbul, 2009, s. 97.     
574

 Mustafa Kemal Atatürk‟ün 26 Ocak ile 2 Mart 1931 tarihleri arasında gerçekleĢtirdiği bir yurt gezisine 

dair raporda Doğu‟da Kürt bağımsızlığını dile getiren Kürtçe Ģiirlerin ve Musul‟dan gelen gramofon 
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iktidarın temel söylemlerini ve güdülerini bile neredeyse ilga etmiĢtir. Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence söylemlerini ve anlatılarını saran çalıĢkanlık 

söylemiyle iç içe geçmiĢ israfın engellenmesi ve tasarruf vurgularının, Cumhuriyet‟in 

gündelik hayatta ilk büyük müdahalesi olan ġapka Devrimi
575

 söz konusu olduğunda 

tamamen unutulması bunun tipik bir örneğidir:  

“Avrupalı Ģapka imalâtçıları altın [kıymetli] bir hasat biçtiler. Gemiler dolusu fötr, 

panama kasketi -ne varsa- Ġstanbul‟a aktı. Borsalino kardeĢlerin limanda Ģapka yüklü bir 

gemisi bulunmaktaydı, bunlar hemen gümrükten geçirilip büyük bir kâr elde ettiler. Ama 

bu da yetmedi, belli bir süre için Ġstanbul sanki bir karnavaldaymıĢ gibiydi: Erkekler 

kafalarında kağıttan Ģapkalar ki hatta kadın Ģapkaları bile taktıkları oluyordu.”
576

     

Nihayetinde ilgili devrimin egemen eleĢtirel okunma biçimi ġapka Devrimi‟nin 

“zaten fakirlikten kırılan Türklerin sırtından Avrupalı Ģapka fabrikalarını zengin 

etmekten”
577

 öte bir faydasının olmadığına yöneliktir. Ġsrafın engellenmesi ve tasarruf 

edilmesi gibi Cumhuriyet için olmazsa olmaz bir eğilimin, Ģapka gibi yine 

Cumhuriyet‟in modernleĢtirici ve medenileĢtirici olmazsa olmaz bir kültürel devrimi 

için neredeyse ilga edilmesi, ġapka Devrimi özeline indirgenemeyecek kadar önemlidir. 

Zira burada temel belirleyen Cumhuriyet‟in kendini sunuĢ biçimidir. Yeni devletin, yeni 

toplumun ve yeni yurttaĢın -yeni Türk‟ün- kamusal alanda nasıl göründüğü ve 

görünmesi gerektiğiyle alakalıdır; bir imge sorunudur.  

                                                                                                                                                                          
plaklarıyla Kürtçe Ģarkıların dolaĢımda olduğu belirtilmekte ve devletin ve siyasal iktidar(lar)ın bu 

konuda tedbir almaları zorunluluğu hatırlatılmaktadır. Bkz. “Ġnceleme Gezisi Raporları - (26 Ocak - 2 

Mart 1931)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1931 - 1932), C. 25, Ġstanbul, 2009, s. 63.  
575

 ġapka Devrimi, yeni rejimin yeni insanın -Cumhuriyet‟in insanının/yurttaĢının- eski insandan -

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun tebaasından/yurttaĢından- farklılıklarını iĢaretleyen en temel devrimlerdendir. 

YaĢanan bu süreci Mete Tuncay Ģu sözlerle değerlendirmektedir: 

“Eski kurum, yasa ve simgeleri yerine yenilerini koyma (yani çağdaĢlaĢma ya da 

laikleĢme süreci, halifeliğin, dinsel eğitim ve yargının kaldırılmasıyla tamamlanmıĢ değildi. 

Takrir-i Sükûn Kanunu‟nun gölgesi altında, çeĢitli toplumsal düzeltim giriĢimleriyle bu 

çizgi sürdürülmüĢ ve bunlara, yurdun türlü yerlerinde yükselen tepkiler, Ġstiklal 

Mahkemeleri (özellikle, gezici Ankara Ġstiklal Mahkemesi) aracılığıyla bastırılmıĢtır. Bu 

düzeltimleri iki grupta toplayabiliriz: [1] ġapka giydirilmesi, devlet memurları için giyim 

kuĢam kuralları konulması, dinsel giysi kullanımının yasaklanması, tarikatların 

yasaklanması, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması.[2] Çeviri yasalarla yapılan hukuk 

devrimi.” 

Bkz. M. Tunçay, 2015, s. 155. 
576

 M. Tunçay, 2015, s. 156. 34 numaralı dip not.  
577

 H. Edip Adıvar, 2015, s. 162. 
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Benzer bir tavır bu kez Cumhuriyet‟in onuncu yıl kutlamaları için gösterilecektir. 

Bu tez çalıĢması Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde resmi ve kamusal ritüelleri 

(bayramları) merkeze almadığından Cumhuriyet‟in onuncu yıl kutlamalarına iliĢkin 

detaylı bir anlatım yapılmayacaktır ancak Cumhuriyet‟in onuncu yıl kutlamaları için 

çıkartılan özel kanunların ve bununla bağlantılı özel düzenlemelerin detaya inmeden 

dahi gösterdiği Cumhuriyet‟in modern ve medeni yüzünün sunumu söz konusu 

olduğunda hiçbir masraftan kaçınılmadığıdır.
578

 

En nihayetinde hem ġapka Devrimi‟ne hem de resmi ve kamusal ritüellere 

(bayramlara) iliĢkin verilen örneklerdeki Cumhuriyet‟in temel söylemlerini bile 

neredeyse ilga edecek tavır anlaĢılabilir. Hatta ve hatta bunların bu kadar radikal bir 

biçimde değerlendirilmesi hatalı da kabul edilebilir zira ilgaya yakın tavır aynı zamanda 

da Cumhuriyet‟in bir baĢka güdüsüne, güdülerinin temelindeki modern ve medeni bir 

devlet, toplum ve yurttaĢ yaratma güdüsüne, hizmet etmektedir. Resmi ve kamusal 

ritüel (bayram) dizgeleri ile eğlence dizgelerinin birbirlerine olabildiğince yaklaĢtığı 

ritüel - eğlence türü kamusal edimlere Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal 

elitlerinin yaklaĢımları ilginç örnekler sunmaktadır. 11 - 12 Aralık 1934 tarihlerinde 

„Ulusal Arıtırım ve Yerli Malı Yedigünü‟ olarak TürkçeleĢtirilen „Milli Tasarruf ve 

Yerli Malı Haftası‟nın açılıĢ konuĢmasında Mustafa Kemal Atatürk, israfın 

engellenmesi ve tasarrufun önemini vurgulamaktadır.
579

 16 Aralık 1930 tarihinde 

yayımlanmıĢ bir haberde ise „Milli Tasarruf ve Yerli Malı Haftası‟nın dördüncü günü 

olan 15 Aralık 1930 tarihinde Ġstanbul‟da “tayyarelerimiz saat on birden itibaren 

akĢama kadar Ģehrimiz ufuklarında uçuĢlar yaparak tasarruf umdelerini ihtiva eden 

                                                           
578

 Ġlgili kanun teklifi için bkz. ”Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 4 ArkadaĢının, Cümhuriyetin 

Onuncu Yıl Dönümü Kutlulama Hakkında 2/81 Numaralı Kanun Teklifi ve Bütçe Encümeni Mazbatası”, 

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d04/c016/tbmm04016069ss0315.pdf>, 

24. 06. 2019. Ġlgili kanun için bkz. “Cümhuriyet Ġlânının Onuncu Yıl Dönümü Kutlulama Kanunu”, 

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc012/kanuntbmmc

012/kanuntbmmc01202305.pdf>, 24. 06. 2019. 
579

 Ġlgili söylev için bkz. “Ulusal Artırım ve Yerli mallar Yedigünü Üzerine Nutuk - (11/12 Aralık 1934)”, 

Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1934 - 1935), C. 27, Ġstanbul, 2010, s. 104 - 106. 
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rengârenk kâğıtları havai fiĢekleri andırır bir tarzda muhtelif semtler üzerine”
580

 

serptiklerini belirtilmektedir.  

Ġsrafın engellenmesi ve tasarruf yapılması vurguları, Cumhuriyet‟in eğlence söz 

konusu olduğunda içine düĢtüğü fasit döngüleri yeniden gün yüzüne çıkarırcasına, 

ironik bir biçimde israfın engellenmesi ve tasarruf vurgularının mutlak bir siyasa 

olmadığına dair „uyarılarla‟ iç içe geçmiĢtir. Balıkesir Halkevi süreli yayımı Kaynak‟ta 

Ziya Ġhsan imzalı bir yazı, Ġktisat Haftası
*
 olarak belirlenmiĢ hafta boyunca yapılan 

kutlamaların, mutlak anlamda israfın engellenmesinin ve tasarruf yapılmasının teĢvik 

edilmesi için düzenlenmiĢ bir hafta algısı yaratmaması için çabalamaktadır. Ġktisat 

Haftası boyunca yurttaĢların göreceği Ģekilde asılan Cumhuriyet‟in özlü sözlerinden, 

“On para sarfederken bu paranın nereye gideceğini düĢün?”
581

 gibi sözlerin yine benzer 

Ģekilde yurttaĢlar tarafından yanlıĢ anlaĢılmaması gerektiği de detaylıca 

açıklanmaktadır. Ġktisat Haftası‟nın, “cimrilik haftası değil. Bilakis eyi anlaĢılmıĢ, 

Ģuurlu istihlâklerin haftası”
582

 olduğu vurgulanarak yurttaĢların para ile kurması istenen 

iliĢkisi “para haddi zatında bir gaye değil bir vasıtadır, sarfedilmek için icat edilmiĢtir, 

yurtdaĢların millî iktisat önündeki vazifeleri onu bol bol kazanacak surette faaliyet 

göstermekle beraber his ve fikre istinat eden tam bir Ģuurla bol bol sarfetmek”
583

 

ifadesiyle netleĢtirilmektedir.  

Örneklerin gösterdiği, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence biçimlerinin ve 

genel olarak eğlencenin „devlet-lü‟ ciddiyetini yansıtacak Ģekilde disipline edilip 

düzenlenmesi için izlenen iki temel yolun var olduğudur. Bunlardan ilki yurttaĢların 
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 “Ġstanbul Milli Ġktisat ve Tasarruf Cemiyeti Ġdare Heyeti‟ne TeĢekkür”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri 

(1930  -  1931), C. 24, Ġstanbul, 2008, s. 370.  
*
 Kaynak‟taki yazıya konu olan Ġktisat Haftası‟nın, Milli Tasarruf ve Yerli Malı Haftası veya onun bir 

devamı olup olmadığı belirsizdir. Yazıdan çıkarsanan, bahse konu olan Ġktisat Haftası‟nın Balıkesir 

Halkevi‟nin düzenlediği bir hafta/etkinlik olmakla birlikte, genel çerçevesinin Milli Tasarruf ve Yerli 

Malı Haftası ile koĢut olduğudur. 
581

 Z. Ġhsan, “Ġktisat haftası ve köylü”, Kaynak, S. 10, Balıkesir, 1933, s. 267. 
582

 Z. Ġhsan, “Ġktisat haftası ve köylü”, 1933, s. 268. 
583

 Ziya Ġhsan, “Ġktisat haftası ve köylü”, 1933, s. 268. 
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eğlence biçimlerine ve eğlendiği mekânlara dolaylı olarak sızma giriĢimleri ve doğrudan 

müdahalelerle Ģekillendirme çabalarıdır. Özellikle 1928‟lere kadar izlenen bu siyasa 

Cumhuriyet‟in henüz tam anlamıyla değiĢtirip dönüĢtüremediği ancien regime‟i ve 

onun sembolleriyle kavgası sonucu elde edebildiği mekânı bir tür elde tutma giriĢimidir. 

Hemen hemen her türlü eğlence biçiminde ve bunların izdüĢümlerinin görülebileceği 

eğlence hayatında bu türden giriĢimlerle karĢılaĢılmaktadır. Vasfı Hiç, Ġstanbul‟daki 

popüler bir eğlence mekânı olan plajda Ģahit olduğu ritüel-rutin arası sınırların belirsiz 

olduğu bir edimin sembolik dizge değiĢimini aktarmaktadır. Plajların iç düzenini 

bozanların ibreti âlem olsun diye kesilen baĢlarından akan kanları taĢıdığına ve II. 

Mahmud öncesinden kaldığına inanılan bir tahta parçası, yaz mevsiminin gelip plaj 

sezonunun açıldığının bir müjdecisi olarak her yıl plaja çakılmaktadır. Salıpazarı 

Karakolu‟ndan Ġbrahim Efendi adında bir Cumhuriyet polisi, tahta parçasını yerinden 

söküp baltayla parçalaması sonrası Ģu konuĢmayı yapmıĢtır: “Burada edebin ve 

namusun muhafızı bu tahta parçası değil, kanundur, devletin zabıtasıdır, onlardan 

korkmayan Ģerir bu çürük tahtadan mı korkacak?”
584

 

Kavga sembolik olsa da gerilimlerle maluldür; sorun çözmek isterken yeni 

sorunlara gebedir ki Cumhuriyet‟in ilginç bir biçimde sakındığı Ģeylerin baĢında 

gelmektedir en azından gündelik hayat akıĢı içindeki rutinin 1930‟lu yıllarda bu kadar 

radikal bir yolla kesintiye uğratılmasına ender Ģahit olunacaktır. Bu durum kavgadan 

kaçtığı ve kaçındığı anlamına da gelmemelidir. Kavganın soğrulabilir düzeyde tutulması 

1920‟li yıllardan kalan bir miras olan güvenlik kaygılarına koĢuttur; meydan okuma ve 

tehlike ne kadar büyükse kavga ve onun sunumu da o kadar radikaldir. Gündelik hayat 

akıĢına sızdırılmıĢ disiplin, denetim ve tüm bunların ciddi bir iĢ olduğu algısı egemen… 

Bağlama denk düĢercesine I. N. Karavias‟ın 1933 yılında Ġstanbul‟da Yunanca basılmıĢ 

Alotate kai Tora adlı eseri, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidarın eğlenceyi 
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ve eğlence biçimlerini kontrol etme giriĢimlerini ve bunun yarattığı soğrulabilir 

düzeydeki gerilimi anlatan ilginç bir anı aktarmaktadır:  

“Eski Galata‟da çok sayıda meyhane vardı. Meyhaneler akĢam saatlerinde açılırdı. Kanun 

gece 01.30‟da kapanmalarını gerektirdi. Daha geç saate kalmanın ağır cezaları vardı. Ancak 

meyhanecinin aç gözlülüğünden ya da müĢteriler gitmediklerinden sık sık kapanıĢ saati 

geçtikten sonra da açık kalırlardı.”
585

  

KapanıĢ saatinin mutlak anlamda yok sayılıp sayılmadığı, yok sayıldıysa ne tür 

yaptırım(lar) ile karĢılaĢıldığı karanlıkta kalan noktalardır. Ancak Cumhuriyet‟in 

özellikle Milli Mücadele‟nin kazanılması sonrasında Ġstanbul‟daki gündelik hayatı 

TürkleĢtirme yolundaki „radikal‟ tutumu anımsandığında artık oldukça makul 

davranmaya baĢladığı iddia edilebilir. Makul tavrı olumlamak ise aldatıcı olabilir zira 

makullüğün ardında yatan olumsuzlamayı da gözden kaçırmamak gerekmektedir. 

Cumhuriyet meyhaneyi serbest bırakmıĢtır, açıkça dile getirilmese de içlerinde Rum 

meyhaneleri de vardır. YurttaĢlar ise serbesti çağrısına uyarak meyhanelerde zaman 

geçirmekte, eğlenmektedirler. Buradaki „arz - talep‟ dengesinin belirleyeni bizatihi 

siyasal iktidardır. Dengeyi salt denetleyen olarak değil ama onun kimi zaman görünür 

kimi zaman görünmez bir parçası olmak Cumhuriyet‟in mütemmim cüzüdür. Eğlence 

mekânı kıtlığından kaynaklı kerhen bir kabul veya yurttaĢların gerçekten eğlenmeleri 

istenmesi veya her ikisi de, gerekçeleri ne olursa olsun Cumhuriyet‟in serbestisi 

sınırlıdır, kontrolden, disiplinden ve denetimden hiç ama hiç azade değildir.  

Ġzlenen yol ile doğrudan bağlantılı olarak Cumhuriyet‟in benimsediği ve 

uyguladığı, uygulayamadığı noktalarda da uygulamak için çokça çaba harcadığı bir 

diğer -ki asıl- yol ise yurttaĢların siyasal iktidarca tavsiye ve hatta teĢvik edilen eğlence 

biçimlerinin sunulduğu mekânlara sevki, yurttaĢların o mekânlarda eğlenmelerinin 
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sağlanmasıdır. Cumhuriyet‟in, dönemdaĢları Avrupa ülkelerindeki örnekleri tam da bu 

bağlamdan okuyarak onları oldukça iyi çözümlemiĢtir.  

Önceki sayfalarda, ritüeller ile eğlence dizgelerinin hareket ettikleri ortak zemin 

sonucu her iki edim arasındaki arasındaki sınırların, mutlak olmamakla birlikte, görece 

esnek olduğu belirtilmiĢti. Bu durumun gerekçeleri toplumların ritüellere ve eğlenceye 

affettikleri değerlerle ölçülebileceği gibi siyasal iktidarların her iki edime yüklediği 

değerlerle de doğrudan iliĢkilidir. Nihayetinde bu kadim iliĢkinin Cumhuriyet‟in kurucu 

kadroları ve siyasal elitleri tarafından yeniden yorumlanması sonucu bu yakın temas -

yeniden- diriltilmiĢtir.  

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin „kamusallaĢtırıldığı‟ ve resmi ve 

kamusal ritüel dizgelerine haiz özelliklerle donatıldığı yegane resmi ve kamusal 

mekanlar Halkevleri ve Halkodaları‟dır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde rejimin parti 

devlet karakterinin iyice oturmaya baĢlamasıyla devlet, parti ve Halkevleri ve 

Halkodaları arasındaki iliĢki daha da yoğunlaĢmıĢ ve Halkevleri ve Halkodaları, 

bulundukları yerlerde devletin ve partinin kültürel faaliyetlerinin Louis Althusserci bir 

ifadeyle „ideolojik aygıtı‟ olmuĢtur.
586

  

Sınırlar dahilinde Cumhuriyet‟in eğlence biçimlerine ve eğlence hayatına 

doğrudan müdahalesi, Halkevleri ve Halkodaları gibi resmi kurumlar ile bu kurumlarda 

eğlencelerin düzenlemesini sevk ile düzenlenen bu eğlencelerde de Mustafa Kemal 

Atatürk‟e dair kültü seferber etmektir. Hem resmi kurumlar hem de Mustafa Kemal 

Atatürk gibi baskın figürün gölgesi altında Ģekillenen eğlencenin bir ritüelmiĢçesine 

görünüp kamusallaĢtırılması sayesinde eğlence her daim daha denetlenebilir ve 

öngörülebilir olacaktır. 
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Gerçekten de Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin eğlence hayatını anlatan eserlerde 

ya da bu dönemi aktaran anılarda gündelik hayata dair anlatılar, Mustafa Kemal 

Atatürk‟ün eğlencesine dair anlatılarla koĢutluk içinde artıĢ göstermektedir. Anlatıların 

ortaklığı, eğer ki doğrudan resmi ve kamusal ritüellere (bayramlara) iliĢkin değilse, 

„kamusallaĢan‟ eğlence biçimlerinin ve eğlence hayatının Mustafa Kemal Atatürk 

dolamıyla disiplinli ve düzenli hale geldiğine dayanmaktadır. 

Amaç doğrultusunda Mustafa Kemal Atatürk‟ün bizatihi katılımlarıyla 

renklendirdiği „kamusal‟ örnekler vurgulanarak sunulmaktadır. Cumhuriyet‟in 

modernlik ve medeniyet niĢanesi olan balolar kendinde değer taĢıyan eğlence biçimleri 

olmakla birlikte -ve hatta ondan da öte- Mustafa Kemal Atatürk‟ün gözde eğlence 

biçimi olduğu ön plana çıkartılır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde, çalıĢmanın ilerleyen 

bölümlerinde aktarılacak birkaç örneği dıĢında, balo anlatıları neredeyse Mustafa Kemal 

Atatürk anlatılarıyla üst üste binmiĢtir. Öyle ki Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

katıl(a)madığı ancak düzenlendiği bilenen resmi kurumların veya kuruluĢların baloları 

ile resmi mahiyeti olmayan balolara dair bilgiler neredeyse yok denecek kadar azdır; 

gerçekçi olmak adına çok detaylı arĢiv çalıĢması sonucu tam anlamıyla tatmin edici 

bilgilere ulaĢılabilir.  

Hakkında bilgiye sahip olduğumuz balolar ise çoğunlukla Mustafa Kemal 

Atatürk merkezlidir, olmasa bile Mustafa Kemal Atatürk‟ün sahneye çıkması 

sonrasında kendisi bizatihi baloların merkezine oturmuĢtur. Bu doğrultuda da ilgili 

balolar aktarılan güdülerin görülebileceği, onların görülmesi için seferber edilmiĢ 

anlatılarla bezelidir. Önemli nokta Mustafa Kemal Atatürk sahneye çıktığı andan 

itibaren eğlencenin mahiyetinin değiĢmeye baĢlayıp resmileĢmesidir.  

Mustafa Kemal Atatürk 1933 yılında Cumhuriyet‟in onuncu yıl kutlamaları için 

Ankara Palas‟ta yapılan resmi balodan sonra gençlerin, resmi bayram kutlamalarının bir 
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uzantısı olup olmadığı belirsiz olan, eğlenceler düzenlediği Ankara Halkevi‟ne geçmiĢ, 

Ankara Halkevi‟ndeki, Ģüphesiz kamusal ve resmi ritüel olan (bayram olan) Cumhuriyet 

kutlamaları daha resmi bir niteliğe bürünmüĢtür.
587

 Konuya dair gazete haberlerinden 

anlaĢıldığı kadarıyla maiyet Ankara sokaklarını gezmiĢ, fener alaylarını seyretmiĢ ve 

köylülerin büyük tezahüratları altında gece sonlanmıĢtır. Cumhuriyet‟in onuncu yıl 

kutlamalarının kendine has özgün değeri düĢünüldüğünde kurucu kadroların ve siyasal 

elitlerin bu katılımları ĢaĢırtıcı değildir.  

Oysaki YılbaĢı baloları bu durumun görüleceği tipik eğlencelerdir. YurttaĢların 

en serbest ve en mutlu oldukları kamusal anda dahi Cumhuriyet eğlenceyi bir tür ritüele 

dönüĢtürerek, eğlenceye ortak olduğunun mesajını vermekten çekinmemektedir. 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün Ankara Palas‟ta Hilâli Ahmer‟in 1 Ocak 1933 tarihinde 

düzenlediği YılbaĢı Balosu‟na katılması ve Tarih ve Dil Kurultayları kararlarının güzel 

ciltli basımlarının hediye olarak dağıtılması ve tarih ve dil sorunları üzerine nutuklar 

verilmesi
588

, ortaklığın günümüzden bakıldığında ĢaĢırtıcı ancak Erken Cumhuriyet 

Dönemi için olağan örneklerdir. Çoğaltılabilecek olağan örneklerin iĢaret ettiği ise 

Cumhuriyet‟in kadim güdüleridir; eğlence salt eğlence değildir. Cumhuriyet‟in 

modern(leĢtirici) ve medeni(leĢtirici) yüzünü yansıtan ve hatta yansıtmasının gerekliliği 

bizatihi ilgili edimleri sarmalayan düzenli, disiplinli ve ciddi bir edimdir.  

 

1. 1) Disiplinli ve Düzenli Eğlence  

Cumhuriyet‟in eğlenceyi kamusallaĢtırma arzusu, eğlence biçimlerinin ve eğlence 

hayatının düzenlenip disipline edilmesi arzusuyla iç içe geçmiĢtir. Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde bu uğurda gösterilen çaba, Milli Mücadele yıllarından beri adım adım inĢa 
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edilen tüm iĢlerin ciddiyetle, düzenle ve disipline yapılması gerekliliğini iĢaretleyen 

kalıplaĢmıĢ bir ifade olan “Disiplinli Hürriyet”
589

 ile özetlenebilir. Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde devletin karakterinin özeti olan bu ifade „istikbale emniyetle‟ ulaĢılabilme 

endiĢesiyle iç içedir.
590

 EndiĢe, gündelik hayat akıĢında sorunlar yaratmaya ve gündelik 

hayatı „emniyetsiz‟ kılmaya en uygun aday edim olan eğlencenin oldukça ritüelistik bir 

çerçeve içinde yoğun bir disiplin, düzen ve ciddiyet vurgusuyla Ģekillendirilmesine 

temel oluĢturmaktadır. 

Cumhuriyet‟in kaçınamadığı ironik bir açmaz söz konusudur. Cumhuriyet 

açısından eğlence ontolojik olarak karĢı olunan bir edim değil Ģüphesiz, ancak bu karĢı 

olmama durumu eğlencenin kendi halin(d)e bırakıldığı anlamına da gelmemektedir. 

Ġroni ise tam da burada baĢ göstermektedir: Mesafeli olunması gerektiğini vaaz ettiği 

Ģeye karĢı yurttaĢı kıĢkırtan, eğlence için teĢvik edici olan bizatihi kendisidir. Aslında 

Cumhuriyet‟in güdüleri anımsandığında oldukça da sorunlu bir yoldur bu izlenen zira 

kıĢkırtma vaat edicilikle sarmalıdır.  

Bu doğrultuda modern ve medeni dünyayı takibin sonucu olarak Cumhuriyet‟in 

dönemdaĢı SSCB‟deki gibi gezgin tiyatrolar
591

 kurup yaygınlaĢtırmaya ve Nazi 

Almanyası‟nda kitleselleĢtirilen ve popülerleĢtirilen turizm
592

 furyasına eklemlenmeye 

çalıĢtığı görülmektedir.
593

 Özellikle Halkevleri ve Halkodaları bünyesinde boks, eskrim, 
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kayak, avcılık
594

 gibi yeni eğlence biçimleri teĢvik edilmektedir. Tuhaftır tüm bunlar 

dile getirilip teĢvik edilirken Cumhuriyet‟in kadim sorunu olan maddi imkânsızlıkların 

ve teknik yetersizliklerin unutulmadığına ve hatta dile getirilip teĢvik edilenlerin, 

sorunun varlığına rağmen dile getirilip teĢvik edildiğine Ģahit olunmaktadır.   

Bu ısrarın ardında yatan neden önceki sayfalarda da aktarıldığı biçimiyle Milli 

Mücadele yıllarından itibaren sıklıkla vurgulanan Cumhuriyet‟in akılcı bir temelden 

yükselttiği yaratıcı gücüne sonsuz inancıdır. Eğlencenin bir tür ritüelmiĢçesine 

kamusallaĢtırılmasını da besleyen bu inanç, “Türk ulusunun hepsi birbirine dayanan ve 

hepsi birbirine inanan büyük ulusal bir kütle olarak yetiĢmesi”
595

 amacı için seferber 

edilmiĢtir. Tam da bu nedenle, Cumhuriyet yurttaĢı eğlenceye kıĢkırttığı ölçüde hem 

eğlenceyi hem de bu edimler dolamıyla yurttaĢının yaĢamını düzenleyip disipline 

edebilecek ve kendi „yeni hayat‟ını biricikleĢtirecektir. 

Örneklerine 1920‟li yıllarda rastlanan Cumhuriyet‟in „yeni hayat‟ını düzen, 

disiplin ve ciddiyetle sarmalayan söylemler ve anlatılar 1930‟lu yıllarda gelindiğinde de 

aynı yoğunlukta dolaĢımdadır. 1930‟lu yıllarda yayımlanan, ismiyle müsemma popüler 

kültür-magazin dergisi Yeni Hayat‟ta, Cumhuriyet‟in „yeni hayatı‟ Ģu ifadelerle 

betimlenmektedir: 

“Yeni Hayat, ananelerin girift ağı içerisinde bunalan dünkü miskin hayat değildir. Yeni 

hayat mutlaka bir ideal peĢinde koĢan, ona eriĢmek için didinen, çırpınan modern insanların 

disiplinli, Ģuurlu hayatıdır. Ömürlerinin yarısını belki de üçte ikisini uyuĢukluk, bedbinlik 

içerisinde geçirmiĢ olanların gözleri önünde, bütün hususiyetleri, bütün cazibeleriyle 

canlanan bu yeni hayat sosyal hürriyeti, siyasal hakları, maddî ve manevî sıhhat 

mefhumlarını çevreleyen, yüksek ve eĢsiz bir mazhariyettir.”
596

    

1920‟lerden itibaren Cumhuriyet‟in toplumsal uzamdaki sosyo-kültürel 

devrimlerinin ruhunu özetleyen paragraf aynı zamanda Cumhuriyet‟in 1930‟lu yıllarda 
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da asla unutulmamasını ve sürekli anımsanmasını istediği temel güdülerini 

betimlemektedir. Güdüler eğlencenin sınırlarını -yine ve yeniden- iĢaretlemektedir. 

Ancak bu sınır iĢaretleme, özellikle 1930‟lu yıllara kadar sıklıkla karĢılaĢılan eğlencenin 

olumsuzlanması egemen tavrının yavaĢ yavaĢ değiĢip dönüĢmeye baĢladığının örtük  

ipuçlarını da sunmaktadır. 

Önceki sayfalarda Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde egemen eğlence kavrayıĢına 

müdahalenin baĢlangıç itibariyle söylem ve söylemlerin oluĢturduğu anlatılar düzeyli 

Ģekillendirildiği ve bunun da eğlencenin olumsuzlanmasına temel dayanak teĢkil ettiği 

belirtilmiĢti. Olumsuzlamaya dair söylemlerin ve anlatıların inĢa edildiği 1920‟li 

yıllarda da metin altında cılız imalar bulunsa da 1930‟lu yıllara gelindiğinde söylemler 

ve anlatılar, 1920‟lerdeki tınıları her daim anımsatacak -hatta ve hatta radikalleĢtirerek 

anımsatacak- Ģekilde ve fakat bu kez daha makul bir düzeyde dolaĢımda olacaktır.  

Söylemlerin ve bunlarla Ģekillenen anlatıların değiĢmeye - dönüĢmeye baĢlayan 

yönü, 1930‟lara damgasını vuran Türk Tarih Tezi‟nin de açıktan etkisiyle, Türk‟ü ve 

Türk Tarihi‟ni eğlence dolamıyla okunma biçimdir. Bu durum aynı zamanda 1920‟lere 

kıyasla 1930‟lu yıllara gelindiğinde hissedilmeye baĢlanan bir gerilimin soğrulmasına 

da hizmet etmektedir. 1930‟lu yıllara kadar eğlencenin olumsuzlanmasına iliĢkin 

egemen eğilim, Türklerin ve Türk liderlerin eğlenceye değer vermediklerini ya da 

eğlenceyi sınırlar dahilinde gerçekleĢtirdiklerini vurgulamaya dayanmaktadır. Ancak 

1930‟lu yıllara gelindiğinde Cumhuriyet‟in „yaratıcı‟ kültürel atılımlarıyla eğlencenin 

ve eğlenmenin 1920‟li yıllardaki egemen çerçeve içinden olumsuzlanmasının ve 

Türklerin ve Türk liderlerinin eğlenceye yüz çevirmesinin yaratacağı handikap 

Türklerin kültürsüz, medeni olmayan ve her Ģeyden öte tarihsiz bir toplum - ırk olarak 

görülmesi ihtimalidir. Tam da bu nedenle 1930‟lardan itibaren örnekleri önceki 

sayfalarda aktarılan Türk kabul edilen devletin ve tarihi figürlerin içinden çıktıkları 



240 
 

toplumların, zaten bir yüksek medeniyet ve kültür seviyesine sahip oldukları üstüne 

basa basa vurgulanacaktır. Ġzlenen yolun nihayeti artık eğlencenin Türk tarihine 

damgasını vuran „figürlerin‟ baĢarıları - çalıĢkanlıkları dolamıyla da olsa olumlanması 

olacaktır.   

1930‟larda „inĢa edilen‟ Türk Tarih Tezi savları gözetilerek lise ve dengi 

okullarda okutulmak için hazırlanmıĢ Tarih‟te bu tavır rahatlıkla takip edilebilmektedir. 

MuhteĢem saraylara sahip Atilla‟nın
597

 içinde yetiĢtiği Hunlar‟da mimarinin, edebiyatın, 

müziğin, tiyatro gibi sahne sanatlarının geliĢkinliği ve canlı bir sosyal hayatın varlığı
598

 

ya da Uygurların yaĢadıkları dönemlerde o günkü Batı Avrupa‟nın önde gelen 

ülkelerinde olmayan geliĢmiĢlik düzeyine sahip oldukları
599

 belirtilmektedir. Benzer bir 

anlatı bu kez Timur için kullanılmaktadır. Zeki ve ağırbaĢlı olan Timur‟un en temel 

özelliklerinden birisi de neĢeli bir insan olmamasıdır ancak bu onun neĢeden azade 

olduğu anlamına gelmemektedir. Gerçekte neĢesiz görünmesi, eğlencesi ile devlet iĢleri 

arasındaki mükemmel uyumu sağlamasından kaynaklandığı belirtilmektedir.
600

  

 Bu mükemmel uyumun bir baĢka görünümü de sınırsız tüketime ve israfa yol 

açtığı düĢünülerek olumsuzlanan kimi eğlence araçlarının ve biçimlerinin örtük bir 

olumlamaya doğru evirilmesidir. Özellikle taĢrada Halkevleri ve Halkodaları dolamıyla 

baĢat bir kamusal eğlence aracına dönüĢ(türül)ecek bando bu duruma temel bir örnektir. 

Siyasi yapılarının ve ordularının düzeni ve disiplini vurgulanarak ön plana çıkartılan 

Selçukluların askeri törenlerinde bandoyu yoğun biçimde kullanmaları ve hatta “büyük 

sultanın sarayında günde beĢ defa, diğer Selçuk sultanlarının saraylarında üç defa”
601

 

bando çalınması övünülerek anlatılmaktadır.  

                                                           
597

 Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, Tarih 2 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931 - 1941), Ankara, 2016, s. 

26. 
598

 Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 27.  
599

 Ġlgili karĢılaĢtırmalar için bkz. Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 59. 
600

 Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 302. 
601

 Y. BelirtilmemiĢ, Tarih 2 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931 - 1941), Ankara, 2016, s. 221. 
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Bağlamdaki dikkat çekici asıl farklılık zevk-ü sefa düĢkünlüğü ve sefahat 

âlemleriyle yıkıma sürüklendiği sürekli vurgulanan Osmanlı imparatorluk geçmiĢine 

yönelik egemen söylemlerde ve anlatılarında gerçekleĢmektedir. I. Murat Dönemi‟nden 

itibaren fetihlerle zenginleĢen imparatorluğun aynı zamanda debdebeli bir hayata yelken 

açtığı dile getirilirken debdebeyi sağlayan usta zanaatkârların varlığı, “Osmanlı - 

Türklerinin sanayi, yani maddî kültür alanında yüksek bir seviyede bulunduklarını”
602

n 

ispatı olarak sunulmaktadır. Bir yandan bu „yüksek kültüre‟ sahip olmakla övünç 

duyulurken öte yandan bu kültüre sahip olmak ve bunu devindirebilmek için koĢulların 

zorlanması, imparatorluğun iĢleyiĢi bozulma emareleri göstermeye baĢladığı andan 

itibaren eleĢtirilmeye baĢlanacaktır. Mahiyeti değiĢmeye dönüĢmeye baĢlamıĢ olsa da 

her halükarda olumsuzlama bakidir ve sürekli anımsatılır; Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

sınırlarının geniĢlemesine koĢut artan israfla ve debdebe ile beslenen sefahat ve zevk-ü 

sefa düĢkünlüğünü imparatorluğu yıkıma götüren nedenlerin baĢında sayan egemen 

anlatıya geri dönülmektedir.
603

 

                                                           
602

 Y. BelirtilmemiĢ, Tarih 3 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931 - 1941), Ankara, 2016, s. 40 - 

41. Vurgu orijinal metindedir. 
603

 Tarih‟teki detaylıca bir anlatım bu geri dönüĢe tipik örnektir: 

“Ġmparatorluğun geniĢliği ve kuvveti artıp, padiĢahın ve büyük kumandanların ellerinde 

büyük servet toplanınca, saray ve emîr konaklarında görkem, sefahat ve israf da doğal 

olarak çoğaldı. […] Ġstanbul sarayı, Bizans imparatorlarının, Ġran Ģahlarının ve Abbasî 

halifelerinin meĢhur olan protokol, süs ve tantanasını toplamıĢ gibiydi. Artık ilk Osmanlı 

beylerinin sade hayatı büsbütün unutulmuĢtu. Sarayda yüzlerce cariye, köle, içoğlanı, ak ve 

kara hadımağaları toplanmıĢtı. PadiĢah altın ve gümüĢ sahan ve tabaklarda yemek yer; 

mücevherlerle süslü kaplardan Ģarap, Ģurup ve kahve içerdi. PadiĢahın Bizans vasileusları 

gibi, çatmadan elbisesi, altın ve mücevherli hançer, kılıç ve topuzları, çok kıymetli 

derilerden kürkleri vardı. Ahırlarında en mükemmel Arap atları beslenirdi. ÇeĢitli cinsten 

av köpekleri, doğan ve Ģahinleri pek çoktu. Bütün bu hayvanlara bakan bir sürü 

hizmetçiden baĢka, doğan yetiĢtirmekle yükümlü köyler bile vardı. Sarayların köĢklerin 

bahçeleri, nadide gül ve çiçeklerle bezenmiĢti. PadiĢahın kayıkları […] altın gibi 

yaldızlanmıĢ çok kıymetli sanat eserleriydi  […] Bu lüks, bu görkem, bu israf elbette birçok 

fuzuli masrafı gerektiriyordu. Dünyanın her tarafından esir edilerek, ya savaĢ ganimeti 

olarak yahut esir tüccarlarından satın alınmak yoluyla saraya toplanan en güzel Çerkez, 

Gürcü, Rus, Macar, Rum, Ġtalyan, Alman ve Fransız kızları, padiĢahın haremi 

humayun‟unu oluĢtururlardı […] Osmanlı toplumunun yüksek tabakasını oluĢturan vezirler, 

beyler, büyük rütbeli din âlimleri ve memurlarla zengin tüccarlar, konaklarında hayat 

tarzlarını, saray‟ın usulüne uydurmaya yeltenirlerdi. Bu konak‟lar adeta küçük saraylardı. 

Bunlarda da birçok cariye, hadımağası, muhafız ve uĢak vardı. Küçük memurların ve 

esnafın bile cariyeleri ve köleleri bulunuyordu. Ġstanbul ve baĢka Ģehirlerin konak ve evleri, 

bahçeler içinde yapılmıĢ büyük veya küçük ahĢap köĢklerdi. Bahçelere ve evin iç 

süslemelerine çok önem verilir; giyime, at eyerlerine ve silahlara çok para sarf edilirdi. 

Dirliklerinde yaĢayan tımar ve zeamet sahiplerinin hayatında savaĢa yarayan silahĢorluk, 
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Tavır sadece Tarih gibi Cumhuriyet‟in salt kurucu resmi yazılarında değil rejim 

tarafından dıĢlanan kurucu kadroların ve siyasal elitlerin eserlerinde de takip edilebilir. 

Milli Mücadele Yılları‟nda Kazım Karabekir‟le özdeĢleĢen, eğlence bileĢenleri içinde 

Türkleri uyuĢturmak için dıĢ mihrakların teĢvik ettiği edimlere dair uyarıları 

radikalleĢtirilir.
604

 Mustafa Kemal Atatürk‟ün dahi zamanında övdüğü Türk dostu 

olarak bilinen Pierre Loti gibi kiĢilerin eserleri yeniden okunduğunda Türk 

betimlemelerinin “tafsilatın kısmi azami tabiî gevezeliklere, o vakit ki garip ve renkli 

kıyafetlere, çardaklı kahvelere miskin miskin nargile ve çubuk içenlere, koytu 

serviliklerin altında göz alabildiğine uzanan viran mezarlıklara, Boğaza, mehtaba, 

yaĢmak ve ferace ve Göksu ile Kâğıthane âlemlerine dair”
605

 kesif oryantalist bir dile 

sahip olduğu keĢfedilmiĢtir. Bu nedenle de onların gerçekte Türk dostu olmadığı ve 

Türk dostu olarak addedilmemeleri gerektiği belirtilmektedir.
606

 

                                                                                                                                                                          
binicilik, av vesaire gibi idmanlar önemli bir yer tutmakla beraber, servet ve refah arttıkça 

onlar da süse, israfa ve sefahate alıĢıyorlardı.” 

Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 59 - 61. Vurgular orijinal metindedir. 
604

 1930‟lu yılların ortalarında dahi eğlenceye karĢı mesafeli olunması gerekliliği, bu edimlerin „dıĢ 

güçlerin‟ oyunu olabileceği ihtimaliyle temellendirilmektedir: 

“Ġstiklâline sım sıkı sarılı bir devlete karĢı zorla iĢ göremiyeceğini anlıyan bazı devletler 

sureta haktan görünerek o yurdun ya hepsini veya bir parçasını elde etmeğe çalıĢırlar. Bu 

arzuların muslihane hulûlle yani meĢhur tabirile hulûl musulhane ile temin yoluna saparlar. 

Ele geçirmek istedikleri memlekette hastahaneler, dispanserler açarlar, mektepler yaparlar, 

gençler için toplanacak eğlence yerleri kurarlar, hususi idarelerinizin parası yok. Biz size 

ucuza elektrik tesisatı vücude getirelim derler, öyle ucuza mal edeler ki hayıhavahlığı 

ĢaĢılır.” 

Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, “Türk Ġstiklâl ve Ġnkılâbı hakkında Münip Hayri Ürgüblünün Halkevimizde 

Verdiği Konferanslardan”, Kaynak, Sayı BelirtilmemiĢ, Balıkesir, Sene BelirtilmemiĢ, s. 7. 
605

 E. Ekrem, “Yeni Hayattan Sayfalar - Dostlarımız”, Yeni Hayat, N. 9, 18 Nisan, Ġstanbul, 1936, s. 4. 
606

 Yeniden keĢfin, Cumhuriyet‟in yaratıcı kudretinin tam karĢısında konumlandığı, Türklerin zevk-ü sefa 

ve sefahat âlemlerinde hor görülmesinin ve aĢağılanmasının yarattığı huzursuzlukla iç içe geçtiği 

görülmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun 1937‟de yayımlanan Bir Sürgün romanında Jön 

Türk‟lerin „devrimci hevesleri karĢısında Jön Türkler ve Türklerle dalga geçen gayri Müslim karakterlerin 

kendi aralarındaki konuĢmaları bu huzursuzluğun 1930‟lu yıllarda dahi hissedildiğinin göstergesidir: 

“Ġhtilâli nasıl yapacaklarmıĢ? Hangi halk, hangi milletle? Sekiz on kiĢinin, diyelim, beĢ 

yüz kiĢini, bin kiĢinin bir araya toplanıp da isyan bayrağını çekmesi üzerine koca bir 

memlekette ihtilâl mi olur? Haydi canım; bunlar […] Fransızca kitaplarda okudukları 

Ģeylerle kafaları dolmuĢ birtakım hayalperestlerdir. Ve bütün Türkiye‟de arkalarına 

takılacak 10 kiĢi bulamazlar. Halkın yüzde doksan beĢi daha okuyup yazma bilmiyor. 

Kurunu vustanın [Ortaçağ‟ın] en koyu karanlıklarında yaĢıyor. Ġstanbul‟da olsun, Ġzmir‟de 

olsun, gelip geçerken Ģöyle medeniyet namına ne görüyorsanız bunların hepsi Hıristiyan 

unsurların eseridir. Türkiye‟den Rum‟u, Ermeni‟yi ve Avrupalıları kaldırınız, bütün 

memlekette ne yatacak bir tek otel, ne oturacak bir tek gazino ne de bir mendil almak için 

tek bir mağaza bulurunuz. Osmanlı imparatorluğu baĢtan baĢa bir çöl haline girer. Türkte 

kafa mı dediniz, nah!” 

Bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, Ġstanbul, 2012, s. 26 - 27. 
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 1930‟larda Cumhuriyet Türkiye‟sini değerlendiren Halide Edip Adıvar
607

 ise 

„kadim‟ Osmanlı köklerine vurgu yaparken egemen imgelerden türeyen söylemlere ve 

anlatılara dayanmaktadır. Halide Edip Adıvar‟a göre, “bayram günlerinde bile”
608

 

disiplini, düzeni ve bunu sarmalayan siyasi ciddiyeti ile Batı Avrupa edebi 

metinlerinde
*
 örmek gösterilen Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun çöküĢüne “atalet veya 

müfrit surette zevke düĢkünlük”
609

 sevdası neden olmuĢtur. 

Benzer biçimde 1930‟lu yıllardaki popüler kültür-magazin dergilerinde de 

örneklerine rastlanacak söylemler ve anlatılar, Cumhuriyet‟in temel güdülerini 

yansıtmakta tereddüt etmemektedir. Taçlarından ve hazlarından baĢka bir Ģey 

düĢünmeyen yere batası
610

, zevk-ü sefa ve sefahat düĢkünü Osmanlı padiĢahlarına
611

 ya 

da saray mahiyetlerinde dair örnekler
612

 yine ve yeniden dolaĢımdadır.  

                                                           
607

 1930‟lu yıllarda yazılmıĢ ve(ya) yayımlanmıĢ romanlarda zevk-ü sefa âlemlerinde eğlenen gayri-

Müslimler ve onlarla birlikte olan „soysuzlaĢmıĢ‟ Türkler yine aynı çerçeve içinde değerlendirilmektedir. 

Halide Edip Adıvar, 1936 yılında Paris‟te kaleme aldığı, 1900‟lü yıllar Ġstanbul‟unda iĢlenen bir cinayeti 

anlatan Yolpalas Cinayeti adlı romanında ġiĢli sosyetesinin, “havyarlı, Ģampanyalı davetleri[ni], yüksek 

poker âlemleri[ni]” aktarmaktadır. Bkz. H. Edip Adıvar, Yolpalas Cinayeti, Ġstanbul, 2008, s. 18. KöĢeli 

parantez içindeki ilaveler bana aittir. Hatta Yolpalas Cinayeti üzerinde bir deneme yazan Selim Ġleri, 

romanın ġiĢli sosyetesi özelinde dönem Ġstanbul‟unun gündelik hayatını “en belirgin çizgilerle ve en derli 

toplu biçimde” sunduğunu belirtmektedir. Bkz. S. Ġleri, “Bir Cinaî Roman Rüyası”, Yolpalas Cinayeti, 

(yaz. H. Edip Adıvar), Ġstanbul, 2008, s. 78. Yine Halide Edip Adıvar‟ın 1936 yılında yayımlanan ve 

1942 yılında CHP Roman Ödülü‟nü kazanan II. Abdülhamit Dönemi‟ni arka plana alan Sinekli 

Bakkal‟ında roman karakterlerinden yeni nesli temsil eden Hilmi‟nin ağzından, Batı toplumlarının 

geliĢmiĢliği karĢısında Osmanlı toplumunun geri kalmıĢlığı hakkında Ģu sözler dökülmektedir: 

 “Halkın tembelliği, uyuĢturucu kanaati, yüksek sınıfların boĢ ve düĢük bir sefahate 

dalmaları hep bu bizim inleyen, ağlayan mûsikîmizin tesirinden. Kadınlarımızın kafasızlığı, 

zilleti.. […] Medeniyetimiz yok ki […] Ziya PaĢa‟nın dediği gibi, sizin tahkir ettiğiniz 

küfür diyarı mamureler, keĢânelerle dolu; mülk-i Ġslam baĢtan baĢa virane.” 

Bkz. H. Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, Ġstanbul, 2016, s. 61. 
608

 H. Edip Adıvar, Türkiye‟de ġark - Garp ve Amerikan Tesirleri, Ġstanbul, 2009, s. 38. 
*
 Halide Edip Adıvar‟ın „bayram gibi günlerde bile disiplini ve sakinliğiyle Batı edebiyatı metinlerinde‟ 

kendine yer bulduğunu iddia ettiği Osmanlı‟lara dair söylemlerin ve anlatıların hangi metinlerde geçtiği 

tam olarak tespit edilememekle birlikte Türkiye‟de ġark - Garp ve Amerikan Tesirleri adlı eserin 

bibliyografyasında belirtilen kaynakların bir kısmında olması kuvvetle muhtemeldir. Ġlgili bibliyografya 

için bkz. H. Edip Adıvar, 2009, s. 350 - 351. 
609

 H. Edip Adıvar, 2009, s. 38. 
610

 Ġfadeler için bkz. Y. BelirtilmemiĢ, “Cumhurluktan Önce ve Sonraki Türkiye”, Kaynak, Sayı 

BelirtilmemiĢ, Balıkesir, Sene BelirtilmemiĢ, s. 763.  
611

 R. ġevki, “Kadınlara DüĢkün PadiĢah - Kanunî Sultan Süleyman”, Yeni Hayat, N. 6, 28 Mart, 

Ġstanbul, 1936, s. 14 - 16; R. ġevki, “127 Çocuklu PadiĢah - Sefih ve Kadın DüĢkünü, 3üncü Muradın 

Hayatı”, Yeni Hayat, N. 11, 2 Mayıs, Ġstanbul, 1936, s. 15 - 18; R. ġevki, “Osmanlı Sarayında Bir Âfet: 

ġekerpare”, Yeni Hayat, N. 16, 6 Haziran, Ġstanbul, 1936, s.16 - 18 / 26; R. ġevki, “Hubyar Kadın ve 

Kocası”, Yeni Hayat, N. 17, 13 Haziran, Ġstanbul, 1936, s. 19 - 21. 
612

 R. ġevki, “RüĢvetçi Bir Vezir - Hadım Hasan PaĢa”, Yeni Hayat, N. 7, 4 Nisan, Ġstanbul, 1936, s. 14 - 

16.  
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1930‟lar da izlenen bu yolun pragmatik tarafı, Cumhuriyet‟in kendi söylemlerini 

ve anlatılarını özellikle Mustafa Kemal Atatürk figürüyle ikame etmesine olanak 

sağlamasında yatmaktadır. “Türk milletinin mayasında saklı olağanüstü kudret, pek eski 

bir geçmiĢten beri tarihin seyrini değiĢtiren, dinleri, medeniyetleri ellerinde oynatan 

kahramanlar”
613

 aracılığıyla gözler önüne serilmiĢtir. “Osmanlı Ġmparatorluğu yok 

olacağı sıralarda Türk kudreti, yine böyle bir temsilci yarattı! Mustafa Kemal.”
614

 Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceyi, israfı teĢvik eden ve tüketimi engelleyen bir edim 

olarak değerlendirip olumsuzlayan söylemler ve anlatılar özellikle Mustafa Kemal 

Atatürk merkezli kült ile kesiĢince göz ardı edilmektedir. Aylin Tekiner‟in belirttiği 

üzere, “ekonomik buhranın bütçeyi olabildiğince daraltmasına karĢın Atatürk 

anıtlarındaki belirgin artıĢ dikkat çekicidir ve ideolojinin yaygınlaĢtırılmasında, yer yer 

de toplumsal muhalefeti sindirmede bu anıt artıĢının etkisi göz adı edilemez. 1931‟den 

itibaren aktif siyasetten uzaklaĢıp kültür alanına yönelen Atatürk‟ün kendisi yerine 

demirden temsilinin daha fazla görünür olması, bir ulaĢmazlık duygusu yaratarak 

Atatürk kültünü de pekiĢtirmiĢtir.”
615

   

Cumhuriyet‟in düzenini ve disiplini betimlemeye ve geleceğe umut vaat etmeye 

yönelen eğlenceyi olumsuzlayan egemen söylemler ve anlatılar her daim dolaĢımda 

olacak biçimde, eğlencenin düzenlenip disipline edilmesi söz konu olduğunda bunun 

Mustafa Kemal Atatürk merkezli kült dolamıyla gerçekleĢtirilmesinde ilk bakıĢta 

gözden kaçan bir bağlam bulunmaktadır. Söylemler ve anlatılar, yoğunluğu ne olursa 

olsun, Ġstanbul merkezlidir, Ġstanbul‟a yoğunlaĢmıĢtır. Cumhuriyet‟in Ġstanbul‟daki 

eğlence hayatına haset ve hasret karĢımı özlemi Cumhuriyet‟in Ġstanbul‟u ve özlem 

duyduğu eğlenceyi TürkleĢtirmesi „baĢarısıyla‟ nihayete ermektedir. Eski Ġstanbul 
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 Y. BelirtilmemiĢ, Tarih 4 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931 - 1941), Ankara, 2016, s. 14. 
614

 Y. BelirtilmemiĢ, Ankara, 2016, s. 14. Vurgu orijinal metindedir. 
615

 A. Tekiner, Ġstanbul, 2010, s. 113. 
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Boğaziçi‟nin güzelliğinin dillere destan olması
616

 onun her Ģeyiyle güzel olması 

kaynaklıdır ancak bu güzelliğin kendi haline bırakılıp iĢlenmemesinden zaman içinde 

yozlaĢması kaçınılmaz olmuĢtur.
617

  

Örneklerde aktarıldığı üzere mazi Cumhuriyet‟te ne olduğu değil ama ne 

olmaması gerektiği üzerinden okunmaktadır.
618

 Bu açıdan Cumhuriyet‟in modernlik ve 

medeniyet yolundaki kavgasında „mücadele‟ edeceği zihniyet ve bunun bileĢenleri 

kontrolsüz oyunlar ve oyun metinleri, belirsiz eğlence mekânları, düzensiz ve haliyle de 

vergi kesintisi yapılamayan gelirler, eğitimsiz bir eğlendiren kitlesi ve her Ģeyden 

önemlisi de eğitimsiz bir yurttaĢlar topluluğu olacaktır.
619

 Oysa ki bu tavır eğlenceyi 

saran sorunları çözmekten öte sorunları daha da açmaza sevk etmektedir. Buna neden 

ise Cumhuriyet‟in 1930‟larda dahi eğlencenin olumlanmasında örtük, endiĢeli bir tutum 

takınması ve eğlenceyi olumlarken aslında sürekli ve sürekli olumsuzlayıcı söylemleri 

ve anlatıları ön plana çıkartarak bir noktada ne ve kim ile kavga edeceğini bilen ancak 

bu kavgayı nasıl ve hangi araçlarla gerçekleĢtireceğini bilemeyen bir siyasal beden 

görüntüsü çizmesidir.
620
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 Ahmet Refik‟in her satırında Boğaziçi övgüleriyle dolu yazısı için bkz. A. Refik, “Eski Boğaziçi”, 

Yeni Hayat, N. 22, 18 Temmuz, Ġstanbul, 1936, s. 6 - 8. 
617

 Bkz. M. Salâhddın Güngör, “Her Ġskelede Bir Lâhza - Boğazın KöĢeleri”, Yeni Hayat, N. 22, 18 

Temmuz, Ġstanbul, 1936, s. 27 - 29. 
618

 Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul‟unda yaĢanan canlılığa dair bir yazı için bkz. Kandemir, “Orada tarih 

vardır, güzellik, Ģiir, sıhhat vardır, her Ģey vardır…”, Yeni Hayat, N. 22, 18 Temmuz, Ġstanbul, 1936, s. 

13 - 16. 
619

 Ahmet Rasim, Geç Osmanlı Dönemi‟nde Orta Oyunu‟nu bir anlamda kitleselleĢtirip ilgi çekici hale 

getiren oyunculardan Hamdi Bey‟in bu baĢarısını anlatırken bu bileĢenlerin bütününe dikkat çekmektedir: 

“Avropada oyunculuğun mektebi varmıĢ öyle mi? Fakat tuhaflığın mektebi olur mu imiĢ? 

Benim ustam mektebim yok… Bir mahallede birkaç arkadaĢ nerden görmüĢsek görmüĢüz, 

yahut kendiliğimizden öğrenmiĢiz… bir araya gelerek oynardık. Kimi evinden eski bir 

ferace giyer yaĢmaklanır gelir, kimi manava yalvarır peĢtamalını alır, bağlar, kimi 

oyuncakçılardan bir havan ister döğe döğe gelirdi. Meselâ ben amcamın kavukluğundan 

kavuğunu aĢırır giyerdim. Biz oynarken Ģu, bu da etrafımıza toplanırdı. ĠĢte biz böyle 

azıttık. Bir gün önümüze biri düĢtü... Dedi ki: „ Gelin Ģu tahta havaleli yerde oynayın. Ben 

kapısında durayım, girenlerden beĢ on para alırsak pay ederiz. Olur mu… olur… Bizde 

tahta havaleden içeri girdik. Halâ giriĢ o giriĢ…” 

Bkz. A. Rasim, Muharrir Bu Ya, Ġstanbul, 1969, s. 323. 
620

 Cumhuriyet‟in kendine has edebiyatının ve müziğinin Ġstanbul‟da ama özellikle de Boğaziçi‟nde inĢa 

edilip Ģekilleneceği iddiasındaki Bürhan Cahit imzalı bir yazı, iddianın radikal bir anlama gelmemesi için 

azami gayret sarf ederek, mazinin olumsuz bir örnek olarak değerlendirilmesi gerektiğini Ģu sözlerle ifade 

etmektedir: 
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Cumhuriyet‟in karĢı karĢıya kaldığı tüm bu açmazlardan çıkıĢın, Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde kurucu kadroların ve siyasal elitlerin konuĢmalarında sıklıkla 

vurguladığı düzeninin ve disiplininin, yurttaĢların benimseyeceği -gerçekte yurttaĢlara 

benimsetilecek- öz düzene ve öz disipline evirilmesiyle mümkün olacağı inancına 

dayanmaktadır.
621

 YurttaĢa yüklenen bu ödevin biçimlendiriliĢinde temel yol, örnekleri 

önceki sayfalarda görülen haliyle kurgusal dahi olsa yurttaĢın rızası olup olmadığına 

bakılmaksızın yurttaĢa yüklenen bir borç iliĢkisi olarak tanımlanmasından geçmektedir.  

Bu amaç için Mustafa Kemal Atatürk kültü belirleyen olarak yeniden seferber 

edilecektir. „Kurucu Baba‟ Mustafa Kemal Atatürk‟ün oldukça erken bir tarihte yazdığı 

ve okuduğu Nutuk, bu iliĢkinin bizatihi borç akdini kuran tarafından dile getiren bir 

sona sahiptir.
622

 Söylemlerin pratiğe yansımalarının ilk örnekleri ise 1933 yılında 

                                                                                                                                                                          
“Bugün Enderun musikisi sönmüĢtür. Tanzimat edebiyatı kalmamıĢtır. Boğaziçi de eski 

rağbetini kaybetmiĢtir. Fakat muhakkak ki bugün halâ meyvasını vermemekte inad eden 

inkılâp Ģiir ve inkılâp musikisi yeni yuvasını Boğaziçinde kuracaktır. Çünkü tabiat 

estetiğnin en cömert ve ince bir sanat eseri olan Boğaziçi yalnız renkleri, çiçekleri ve her 

güneĢin hareketile değiĢen emsalsiz levhalarile değil siyasî, millî ve coğrafî karakterile de 

dünyanın en hareketli bir heyecan noktasıdır.” 

Bkz. B. Cahit, “Yeni ġiir ve Musikimiz de Yuvasını Boğazda Kuracak”, Yeni Hayat, N. 22, 18 Temmuz, 

Ġstanbul, 1936, s. 12. 
621

 Bu „ödev‟ yükleme, Geç Osmanlı Dönemi‟nden süregelen sistematik siyasaların bir devamı olarak 

ilgili geleneğe eklemlenebilir. Özellikle Geç Osmanlı Dönemi‟nde örnekleri görülmeye baĢlanan „Adab-ı 

MuaĢeret‟ -ki içlerinde en bilineni Ahmet Mithat Efendi‟nin Adab-ı MuaĢeret Yahut Alafranga‟dır- 

kitapları Erken Cumhuriyet Dönemi‟ne gelindiğinde niceliksel artıĢ gösterecektir. Avrupa ülkelerindeki 

örneklerin çevirileri olan bu eserler, disipline edici özlü sözlerle donatılarak tam çeviri halinde 

yayımlanmaktadır. Bu duruma bir örnek olarak Dr. Gottfried Andreas‟tan yapılmıĢ Görgü adlı çeviri 

gösterilebilir. Kitabın iç kapağında “Her Ģeyin bir yolu, yöntemi var” „uyarısıyla‟ yurttaĢların nasıl 

„yaĢamaları‟ gerektiğinin vaaz edileceği baĢtan anlaĢılan kitap, “Edep en hayırlı bir mirastır!”, 

“Terbiyesiz insan, ruhsuz cesettir!”, “Kalıp ve kıyafetle adam adam olmaz!, “Eline, diline, beline sağlam 

ol!”, gibi bugün bile kullanılan atasözü - ataöğüdü karıĢımı vecizelerle doludur. YurttaĢın nasıl eğlenmesi 

gerektiğine dair veriler ise, tıpkı eğlencenin ve eğlenmenin kavramsal geniĢliğinde olduğu gibi her alanda 

ve her alandaki her türlü edim de karĢımıza çıkmaktadır. Yemek yeme adabından balolardaki adaba, 

balolardaki adaptan tiyatro ve sinema gibi eğlence mekânlarındaki adaba, aile büyüklerinin yanındaki 

adabtan, karı koca münasebetlerindeki adaba kadar, -öz- disiplinli ve düzenli aynı zamanda da bir o kadar 

eğlenceyi ve eğlenmeyi kontrol eden bir havada sunulmaktadır. Ġlgili eser için bkz. Dr. G. Andreas, 

Görgü, Çev. Turan Aziz Beler, Ġstanbul, 1945.  
622

 Nutuk‟ta bu akdin pekiĢtirildiği kısım, Gençliğe Hitabe olarak bilinen son kısmıdır: 

“Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti‟ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa 

etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. 

Ġstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek istiyecek, dâhili ve harici bedhahların 

olacaktır. Birgün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düĢersen, vazifeye atılmak 

için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģeraitini düĢünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerait, 

çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek 

düĢmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiĢ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
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yurttaĢ eğitimi amacıyla açılan Halkevleri‟nin Ankara‟daki Ģubesinin resmi yayın organı 

olan Ülkü‟de yayımlanmıĢ Recep Peker imzalı Disiplinli Hürriyet baĢlıklı yazısında 

netlik kazanmaktadır. Yazı çok temel ve „kadim‟ bir korkuyu merkeze alıp siyasal 

iktidarın en temel ve en kadim görevlerinden biri olarak kabul edilen, toplumsal 

yaĢamın bir kaosa düĢmesini engellemek için yapması gereken diğer Ģeyler yanısıra 

yurttaĢı da elinden geldiğince ve gücünün yettiğince disipline etme amacına dikkat 

çekmektedir. Bu açıdan siyasal iktidar için „tehlikeli‟ olabileceği var sayılan her türlü 

özgürlük ve özgürlüklerin izdüĢümü olan edimler Ģerhlerle türetilmektedir: Türkiye‟de 

ifade özgürlüğü vardır ancak bu özgürlük vatana ihanet için kullanılamaz; Türkiye‟de 

ticaret özgürlüğü vardır ancak bu özgürlük malların maddi değerini düĢürmek ve lüks ve 

aĢırılık için kullanılamaz; Türkiye‟de cemiyet kurma ve toplanma özgürlüğü vardır 

ancak bu özgürlük gerici fikirleri diriltmek için kullanılamaz; Türkiye‟de seyahat 

özgürlüğü vardır ancak bu özgürlük yurttaĢlara mehdi, fes gibi eski rejimin sembollerini 

telkin etmek için kullanılamaz… 

Temel korku, salt Recep Peker‟in dönem içindeki „radikal‟ duruĢundan türeyen 

kendine has eğilimleri ve görüĢleriyle açıklanamayacak bir boyuta sahiptir. Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nin bir baĢka önemli isim Hasan Âli Yücel‟in, „iyi vatandaĢ iyi 

insan‟ „kavramsallaĢtırması‟ gözetildiğinde ilgili boyut tam anlamıyla netleĢecektir. Bir 

noktayı belirtmek gerekir ki Recep Peker ile Hasan Âli Yücel arasındaki düĢünsel 

farklılıklar bakidir, en azından disiplin ve düzen konusunda aynı Ģeyleri düĢündükleri 

iddia edilemez ve fakat ortaklıklar da yok sayılamaz. Recep Peker, Cumhuriyet‟in 

                                                                                                                                                                          
ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiĢ, bütün tersanelerine girilmiĢ, bütün orduları 

dağıtılmıĢ ve memleketin her köĢesi bir fiil iĢgal edilmiĢ olabilir. Bütün bu Ģeraitten daha 

elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve 

dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri Ģahsi menfaatlerini, 

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve 

bitap düĢmüĢ olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! ĠĢte bu ahval ve Ģerait içinde dahi 

vazifen, Türk Ġstiklâl ve Cumhuriyeti‟ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, 

damalarındaki asil kanda mevcuttur.” 

Bkz. “Atatürk‟ün Gençliğe Hitabesi”, <http://www.kultur.gov.tr/TR,96304/ataturkun-genclige-

hitabesi.html>, 03. 03. 2018. 
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sağladığı ve sağlayacağı düzenin ve vereceği disiplinin Cumhuriyet‟in dönemdaĢ 

ülkelerinde -faĢist veya komünist örneklerde- görüldüğü üzere, “halkı ve gençliği 

kafasını kullanmadan yat dediğimiz zaman yatar, kalk dediğimiz zaman kalkar, 

sürüleĢmiĢ bir yığın haline getirmek” olmadığını da açıkça belirtmektedir. 

Cumhuriyet‟in kendine özgü tarihsel kök ve köken arayıĢlarına koĢut „biz bize 

benzerizci‟ bu tavrı, Hasan Âli Yücel de „totaliter terbiye‟ olarak FaĢist Ġtalya‟da, Nazi 

Almanya‟sında ve SSCB‟deki eğilimlere hasreder. Cumhuriyet Türkiye‟sinde 

yaĢananlar ise Cumhuriyet‟in „demokratik terbiye‟sinde filizlenmektedir ve „terbiyenin‟ 

amacı bellidir: “[…] Fertte Ģahsiyetin teĢekkülünü ve bunun içinde istidatların 

geliĢmesini sağlamak için verilir.”
623

  

Bu çerçeve içinde Recep Peker‟in „disiplinli hürriyeti‟ ile Hasan Âli Yücel‟in 

„iyi vatandaĢ iyi insan‟ı birbirini tamamlamaktadır. Disiplin ve düzen ile vatandaĢ 

arasındaki iliĢki toplumsal ve kurumsal yapılar olarak tanımlanan „aile, okul ve meslek‟ 

uğrakları dolamıyla kurulacaktır. Hasan Âli Yücel, Platoncu geleneğe eklemlenerek tüm 

devleti modern bir site olarak görme eğilimindedir. Bir nevi devlet, oikos‟un „güncel‟ 

biçimidir. Bu biçim, “fert merkezde, cemiyet muhitte olduğuna göre merkeze en yakın 

daire aile, bir sonrası okul, daha sonrası meslek”
624

 olarak inĢa edilmektedir. Her bir 

uğrak iyi bir vatandaĢ iyi bir insan olabilme için olmazsa olmaz mahiyettedir. Nitekim 

Hasan Âli Yücel uğraklar arasında bir hiyerarĢinin olmadığını da belirtmektedir. Hasan 

Âli Yücel‟e göre bireyler, “geliĢme hareketi içinde tasarlanmalıdır. Çünkü geometrik 

Ģema hareketsiz; biyolojik tasarı ise hareketlidir. Fert de topluluk içinde kendisi ve 

çevresi bir an durgunluğa düĢmeden devamlı bir evrim”
625

 içindedir bu sebepten her bir 

uğrak nihai hedefi toplumsallığa ulaĢma olacak Ģekilde kendi içinde 

değerlendirilmelidir. Diğer ödevleri yanı sıra ailenin en temel görevlerinden birisi 

                                                           
623

 H. Âli Yücel, 2013, s. 149. 
624

 H. Âli Yücel, 2013, s. 123. 
625

 H. Âli Yücel, 2013, s. 123. 
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üretim
626

, diğer ödevleri yanı sıra okulun en temel görevlerinden birisi “iktisadi hayat 

sahasında”
627

 baĢarı elde etme ve diğer ödevleri yanı sıra iĢ hayatının en temel 

görevlerinden birisi “yaĢam hakkını kazanmak için çalıĢmaktan”
628

 geçtiği kabul 

edilmektedir. Recep Peker‟in betimlemesi ise bu uğrakları bir potada eritmektedir: 

“Birden fazla medenî adamın bir sofrada yemek yemesi, bir otelde oturması, bir vagonda 

seyahat etmesi bile bir takım kayıtlar ile bağlıdır. Fertlerinin yetiĢme farkları görüĢ ve 

düĢünüĢ ayrılıkları ve menfaat hesaplariyle, bir millet, hareketli bir ihtiras manzumesidir. 

Bu kaynaĢan kalabalığın cemiyete zarar gelmeden çalıĢması ve yaĢaması için lüzumu olan 

kayıtlar konulmalı ve vatandaĢlar bu kayıtları severek tanımalıdırlar. Ferdin hürriyeti 

fikrinin yanında bir taraftan da millî disiplin fikrini yaĢatacak alıĢkanlık ve uysallık 

itiyatları kuvvetlendirilmelidir.”
629

 

Bu bağlamda eğlencenin düzenlenip disipline edilmesi ama aynı zamanda da 

bunların yurttaĢları disipline edici araçlar olarak görülmesinin arka planında yatan en 

baskın güdü, Cumhuriyet‟in ve Cumhuriyet‟in kazanımlarının ne olursa olsun 

korunması gerektiği inancıdır. Ġnanç, Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarından ve siyasal 

elitlerinden gelen „uyanık olma‟, „gözü açık olma‟ gibi uyarılarla sürekli ve sürekli 

hatırlatılmaktadır.
630

 Recep Peker, Cumhuriyet‟te sahip olunan her türlü özgürlükten 

yararlanıp özgürlükleri ortadan kaldırmaya yelteneceklere karĢı, ”yaĢadığımız devrin 

mecbur kıldığı vaziyet içinde dikkatli, gözümüz açık ve uyanık bulunmak 

mecburiyetinde” olduğumuzu üstüne basa basa vurgulamaktadır.
631

 Bu açıdan Hasan 

Âli Yücel‟in „totaliter terbiye‟ karĢısında konumlandırdığı Cumhuriyet‟in „demokratik 

terbiyesi‟ her Ģeyden önce yine bir „terbiyedir‟; disiplindir, düzendir ve ciddiyettir. Bu 

doğrultuda zararlı alıĢkanlıklardan yurttaĢı men edebilmek dahi „demokrasinin‟ bir 

görevi olarak görülmektedir.
632

 Bunları unutup anlık zevklere kapılarak ilkelerden taviz 
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 Bkz. H. Âli Yücel, 2013, s. 133. 
627

 Bkz. H. Âli Yücel, 2013, s. 140. 
628

 Bkz. H. Âli Yücel, 2013, s. 153. 
629

 R. Peker, “Disiplinli Hürriyet”, Ülkü, S. 3, C. 1, Ankara, Nisan, 1933, s. 179. 
630

 Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1930 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Üçüncü Devre 

Dördüncü Toplantı Yılı‟nın açılıĢ konuĢmasında 1929 Büyük Buhran‟a atıf yaparak, “iktisadi bakımdan 

milletin uyanıklığı”nın önemli olduğunu belirtmektedir. Bkz. “Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. Devre 4. 

Toplantı Yılı AçıĢ KonuĢması - (1 Kasım 1930)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1930  -  1931), C. 24, 

Ġstanbul, 2008, s. 301.  
631

 R. Peker, 1984, s. 34. 
632

 N. Kemal, “Ġstanbul Üniversitesi ve Bir Terbiye Esası”, Ülkü, C. 2, S. 11, Ankara, 1933, s. 380.  
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verilirse ve “böyle bir laubalilikle istiklâl titizliğinde suiistimal kapısı aralık edilirse, bu 

kapı çok sürmez ardına kadar açılmaya mahkûmdur.”
633

    

Disiplin ve düzen söylemleri ve bunları saran anlatılar eğlencenin disipline edilip 

düzenlenmesini ve ciddi bir iĢ olarak sunulmasını hedeflerken aynı zamanda 

eğlencelerin bir parçası -eğlenenler ve eğlendirenler de dahildir- olanların kendilerine 

çeki düzen vermelerine olanak sağlamaktadır. Ġç içe geçmiĢ bu tavır 1936 yılı kıĢında 

Uludağ‟a tatile giden üniversite öğrencilerinin gezilerini betimleyen Sabri Ander imzalı 

bir yazıda takip edilebilir: 

“Uludağdan dönen üniversite talebesini gördüğüm vakit, kafamda „iki sene mektep 

tatili‟ndeki çocukların gürbüz ve Ģen hatırası canlandı, daha dün soba baĢından ayrılmıyan, 

sokakta paltosunun yakaları kalkık, bakıĢı kayıplarda yürüyen gencin yüzü tunçlaĢmıĢ, 

adımlarına ve bastığım yer benimdir diyen fatihane bir dinçlik gelmiĢti. Bu gence ne 

olmuĢtu böyle? […] Bu genç […] üniversitenin kayak takımiyle Uludağa gitmiĢti ve bütün 

hayat kabiliyetlerini […] kaypak bir tabiatın üstünde denemiĢti. Önceleri sendeledi […] 

Fakat uğraĢtı, çabaladı ve en sonunda, kaypak tabiatın üstünde emniyetle yürümenin, 

zevkle dolaĢmanın sırrına erdi. AkĢam, otelin salonuna girdiği vakit, içinde bir baĢkalık 

vardı: „Bir fatihane zan‟ ve „neĢe‟. Bu ilk fethinin Ģerefine hocalarile, arkadaĢlarile birlikte 

bayram yaptı ve sırtında kayakları, içinde tabiatı birlikte yenmenin tadiyle döndü.”
634

     

Cumhuriyet, eğlence uzamını düzenleyip disipline ederek eğlencenin „bile‟ ciddi 

bir iĢ olduğunu inat ve ısrarla vurgulamaya çalıĢsa da eğlencenin mutlak anlamda 

kontrol edemeyeceği bir uzam olduğunun da bilincindedir. Bu açıdan yurttaĢa tek taraflı 

yüklenen ödevlerin tekrardan dolaĢıma sokulması ve bu ödevlerin yurttaĢa hatırlatılması 

tam da bu noktada gerçekleĢecektir. Eğlenceyi düzenleyip disipline etmeyi amaçlayan 

Cumhuriyet ideolojisi, eğlencenin, düĢülen tüm Ģerhlerle birlikte, bireysel bir deneyim 

olduğunu anımsatarak aynı anda yurttaĢın öz düzenine ve öz disipline sahip olması 

„zorunluluğuna‟ dikkat çekecektir.  

Aktarılan örneğe koĢut benzer amaçlar dahilinde örnekler çoğaltılabilir. Matbuat 

Umum Müdürlüğü‟nce yayımlanmıĢ bir tebliğ sahne sanatlarını hedef almaktadır: 
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 R. Peker, 1984, s. 105. 
634

 S. Ander, “Üniversiteliler Uludağda”, Kültür Haftası, S. 7, 26 ġubat, Ġstanbul, 1936, s. 132. Vurgular 

orijinal metindedir. 
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“Sahnenin ve beyaz perdenin kitleyi telkin ve terbiye rolü”
635

 düĢünüldüğünde sahnede 

sunulan „yaĢamların‟ yurttaĢlarda sınırsızlık ve sorumsuzluk duygusu yaratmaması 

gerektiği hatırlatılır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidar tarafından 

kutlanması bizatihi teĢvik edilen ve bir tür resmi ve kamusal mahiyete büründürülen 

YılbaĢı kutlamaları israfın engellenmesi ve tasarruf vurgularıyla beraber sunulmaktadır. 

“Bir beĢ kuruĢluğun ne hükmü olur… BeĢ KuruĢlarla Bir Kumbara, Kumbara ile Bir 

Kasa Dolar”
636

 gibi özlü sözlerle, modern ve Batılı eğlenceler ve eğlenme biçimlerini 

teĢvikin yanı sıra yoğun bir israf önleme giriĢimini de amaçlamaktadır.  

Ġroniktir yurttaĢın omuzlarına yüklediği ödevler sonrası bir nebze olsa da geri 

planda kalacağı beklentisi içinde olunan siyasal iktidar aslında sahneden inmemekte, 

tekrardan ve tekrardan ön plana çıkmaktadır. Cumhuriyet‟in bunu -en azından 1930‟lu 

yıllarda- ne kadar „istediği‟ baĢlı baĢına tartıĢma konusudur ancak içinden de çıkmadığı 

bir açmazdır. Açmazın gösterdiği ise Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceyi saran 

fasit döngülerin yine ve yeniden iĢler olduğudur: Maddi imkânsızlıklardan ve teknik 

yetersizliklerden kaynaklı eğlenceyi tam olarak düzenleyip disipline edememekten bir 

kaçıĢ yolu, -Ģüphesiz ki aynı zamanda da eğlenceyi düzenleyip disipline edebilmenin bir 

yolu-, olarak görülen yurttaĢların öz disiplin bilinciyle -Ģuuruyla- donatılması, bu kez de 

yine aynı nedenlerden yurttaĢların gerçekten böyle davranıp davranmadığını tam olarak 

bilememekten -ki gerçekte yurttaĢa güven(e)memekten- dolayı bu bilinçten -Ģuurdan- 

Ģüphe duymasına ve buna müdahale etme „isteğine‟ neden olmaktadır.  

Bu açıdan evlerde ailece hoĢça zaman geçirmek için “ġayanı Tavsiye 

Plaklar”
637

, sokaklarda aylak aylak gezmek yerine “Görmedinizse Görünüz!”
638

 emir 

kipiyle „tavsiye‟ edilen sahne sanatları gibi örnekler yine ve yeniden siyasal iktidar 
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eliyle iĢaret edilmiĢtir. Kamusal alandaki eğlencelerde ise, okullarda kurulacak amatör 

tiyatro topluluklarının, koroların ve spor takımlarının yılsonlarında yurttaĢların 

katılımlarına açık gösterilerde bulunması ve müsabakalar düzenlemesi teĢvik edilen 

konuların baĢında gelmektedir. 

1930‟lu yılların ikinci yarısında en ayrıksı örnek neredeyse tüm bileĢenleriyle 

eğlenceye hasredilmiĢ bir alan mahiyetine sahip ve Mustafa Kemal Atatürk‟ün emriyle 

inĢa edilip zamanla geniĢleyen Atatürk Orman Çiftliği‟dir. Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

hayattayken Hazine‟ye devri için iĢlemlere baĢlattığı Atatürk Orman Çiftliği‟nin devrine 

dair BaĢvekâlet‟e verdiği emirde Orman Çiftliği ve benzer mahiyetteki yerlerin “yerine 

göre araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleĢtirmek, halka gezecek, 

eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler”
639

 sağlama görevini üstüne basa basa vurguladığı 

görülmektedir.  

Nihayetinde bu iĢaretlemedeki „nihai‟ kurumsal yapılar ise yine bilindik 

yerlerdir: Halkevleri‟dir ve Halkodaları‟dır. Bu fasit döngüde yine ve yeniden devletin 

resmi „eğitim‟ kurumları olan Halkevleri‟ne ve Halkodaları‟na yoğunlaĢılması, tüm 

yolların aynı kurumlara çıkmasının ilginç bir biçimde özellikle 1930‟ların ikinci 

yarısından itibaren Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarınca ve siyasal elitlerince çok büyük 

bir coĢkuyla karĢılanmadığı iddia edilebilir. Ġddia radikalleĢtirilmemeli zira coĢkuyla 

karĢılanmayan Halkevleri‟ne ve Halkodaları‟na yurttaĢların ilgi göstermesi değildir. 

Kaldı ki Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde yurttaĢların bu kurumlara ilgi göstermesi teĢvik 

edilmiĢ ve hatta ilerleyen aktarılacağı üzere, dikkatle takip edilmiĢtir. 1932 yılında 

Halkevleri‟ni ve Halkodaları‟nı selamlayan ġevket Süreyya Aydemir, Türkiye‟nin 
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“DAĞINIK ĠNSANLAR MEMLEKETĠ”
640

 olmadığını üstüne basa basa 

vurgulamaktadır. Bu kurumların özellikle gençleri, “tahsili veya mesleki için vakfettiği 

saatler haricinde ya ne yapacağını bilmiyen bir aylak”
641

 olmaktan çıkarak kendisi gibi 

olanlarla bir araya getireceğine yönelik inancı tamdır.  

CoĢkuya neden olmayan yön, Cumhuriyet‟in maddi imkânsızlıklarının ve teknik 

yetersizliklerinin bizatihi görünür ve deneyimlenebilir olması kaynaklıdır. YurttaĢlar, 

hangi Ģerhler altında Ģekillenirse Ģekillensin, kendisini eğlenceye kıĢkırtan 

Cumhuriyet‟in çağrısına uyarak -veya uymak zorunda kalarak- “vatandaĢları kendi 

yüksek ve asıl gayesi etrafında toplayacak, kâbe kadar kutsî bir mabed”
642

 olan bu 

kurumlarda toplanmıĢlardır. Oysaki en temelinde Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın 

yurttaĢları „eğlendirmesi‟ öncül amaçlardan değildir. Önceki sayfalarda da aktarıldığı 

üzere eğlence olarak tanımlanabilecek ve görülebilecek her türlü edimin eğlenceyi 

soğuracak düzeyde düzen, disiplin ve ciddiyetle sarmalı bir iĢ olarak sunulması Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nin alametifarikasıdır. 

Nitekim çizilen çerçevede Cumhuriyet‟in yurttaĢlardan görmesini istediği Mustafa 

Kemal Atatürk kültüne içkin çalıĢmanın, eğlenceyi -ve aynı zamanda da eğlenmeyi-

önceleyen yönüdür: “Gazi‟nin Türkiyesi‟nde, Gazi‟nin çocukları, Gazi‟yi örnek 

edinerek”
643

 çalıĢmalarıdır. Hatta 27 Mart 1937‟de Bursalı gençlerin Ankara 

Halkevi‟nde düzenlediği „Uludağ Gecesi‟nde yaptığı bir konuĢmada Mustafa Kemal 

Atatürk, kendi hiç dinlenmeden çalıĢarak takip etmeye ant içmiĢ gençlerin bu amaçlarını 

selamlamaktadır:  

“Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat, arkadaĢlar, yorulmadan ne 

demek? Yorulamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim Ģey, 

yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada 
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da dinlenmeden beni takip etmektir. [...] Ġnsan da yorgunluğu yenebilecek manevi bir 

kuvvet vardır ki, iĢte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yeni 

Türkiye‟nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. […] Dinlenmemek üzere 

yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek 

idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar 

olacağız”
644

  

KonuĢma öz itibariyle Cumhuriyet‟in temel amaçlarının nihai noktası olarak, inat 

ve ısrarla vurguladığı çalıĢmanın ve çalıĢkan olmanın yeni nesil tarafından geri 

dönülemez bir Ģekilde özümsendiğini göstermektedir. Ancak konuĢmada özümseme 

selamlanmakla birlikte metin altından sızan bir huzursuzluk hissedilmektedir. Nitekim 

Mustafa Kemal Atatürk, bir eğlencede yaptığı bu konuĢmasını, eğlenceye „yeniden‟ 

icazet verircesine, ironik bir biçimde “çocuklar, eğleniniz”
645

 ifadesiyle 

sonlandıracaktır. 

 

1. 2) Sınırlar ve Sorunlar 

Tekrara düĢme pahasına olsa da yeniden vurgulamak gerekir ki Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde siyasal iktidarın uyguladığı ve uygulamaya çalıĢtığı eğlence siyasaları 

yurttaĢın modernliğe ve medeniliğe içkin değerlerle bezeli modern ve medeni eğlence 

biçimleriyle eğlendirilmesi ve bu sayede Cumhuriyet‟in temel değerlerinin yurttaĢa 

sunulmasını amaçlamaktadır. Amaç doğrultusunda siyasal iktidarın eğlenceye 

yaklaĢımı, resmi ve kamusal ritüellere (bayramlara) yaklaĢımlarına benzerlik 

göstermektedir. Cumhuriyet‟in yurttaĢtan beklentisi, eğlenceyi disiplin, düzen ve 

ciddiyet gerektiren bir iĢ olarak görmesi ve bunlara uygun hareket etmesidir. Bu 

bağlamda da Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde resmi ve kamusal ritüellerin (bayramların) 

resmi kutlama programları ve ritleri dıĢında kalan zaman dilimlerinin safi eğlenceye 

ayrılmıĢ zamanlar olarak algılanması ve değerlendirilmesi eleĢtirilere konu olmaktadır.  
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EleĢtiriler, neden böyle bir yola baĢvurulduğuna yönelik kökten eleĢtiriler 

olmaktan öte Cumhuriyet‟in eğlence ve eğlenme ile resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) arasında kurduğu temasın yoğunluğuna odaklanmaktadır. Eğlence 

düzenlenirken bir yandan ritüellerle (bayramlarla) temasın yetersizliğinden dem vurulur 

ancak diğer yandan da bu temasın aĢırılığına yönelir ve doğal olarak eleĢtiriler 

yurttaĢların hem „aĢırı‟ eğlenmesi hem de aslında eğlen(e)memesi üzerinedir. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun 1930‟ların ilk yıllarında SSCB ve Mussolini 

Ġtalya‟sı seyahati sonrası döndüğü Türkiye‟de Ģahit oldukları, Cumhuriyet‟in 

modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarının gündelik hayattaki değiĢtirici - 

dönüĢtürücü gücünün yurttaĢlar nezdinde etkisini sorgular mahiyettedir: 

“ġehir sokaklarının tenhalığından, durgunluğundan, yüreğime bir derin gariplik çöktü. Bu 

sokaklarda görülen tek tük insanlarda öyle bir avarelik, öyle bir nereye gideceğini, ne 

yapacağını bilmez kimselerin sersemliği vardı ki… Onları âdeta omuzlarından tutup 

sarsmak ve „Ne yapıyorsunuz? Bu ne tembellik, ne uyuĢukluk…. Bilmiyor musunuz ki, 

burası da bir inkılâp diyarıdır. Burada da tıpkı benim geldiğim yerlerdeki gibi her Ģey yeni 

baĢtan yapılmakta, cemiyetin mimarisi temellerinden değiĢtirilmekte; topraklar, taĢlar, 

kafalar, ruhlar hep kökünden iĢlenip imar edilmektedir. Bilmiyor musunuz ki, bir hummalı 

oluĢ içindeyiz? Burada da, her taraf tekevvün halinde bir dünya gibi durmaksızın fıkır fıkır 

kaynamalı değil mi?‟
646

     

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Ģahit olduğu, gündelik hayata sinmiĢ bir tür 

bezginlik ve boĢ vermiĢliktir. EleĢtiriler bir noktadan sonra Cumhuriyet‟in gündelik 

hayata müdahalelerinin görünmediğinden gündelik hayata neredeyse hiç etki 

edemediğine doğru açılmaktadır. Açıkça dile getirilmeden ancak metin altından oldukça 

güçlü biçimde ima edilen, Cumhuriyet‟in gündelik hayatta olmadığı, yurttaĢların ise 

Cumhuriyet‟i aramadığıdır: 

“Kaldırımın köĢesinde duran ve gelip geçen kızlara yiyecek gibi bakıp gülüĢen Ģu üç 

delikanlının umumî kalkınıĢ hareketinde hiçbir vazifesi yok mu? Biliyorum ki köyler 

hocasız, yığınlar rehpersiz, vatanın iç tarafı ıssız ve ıĢıksızdır. Ya Ģu iri yarı adam niçin 

sırtını duvara vermiĢ bir kara taĢtan stalaktit gibi duruyor? Acaba iĢsiz bir amele mi? Hayır, 

bu bir sarhoĢ dilencidir. Bir kahvehanenin camekânı önünde duruyorum. Ġçerisi dopdolu 

mermer masalar baĢında, sigara dumanları arasında hareketsiz insan kümeleri, sanki bir 
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akvarium‟da iri, acayip birer nebat demetleridir. Derken cırlak, kısık, hırıltılı bir gramofon 

sesi, bir eski Osmanlı Ģarkısını çalmağa baĢlıyor. Sigara dumanları kahvenin camlarını 

biraz daha buğuluyor. Nebatlar, hafif hafif dalgalanır gibi oluyor […] “Her adım baĢında 

bir sinema. Duvarda, havada boyalı insan resimleri. Kimi dudak dudağa yapıĢmıĢ baĢlar; 

kimi maskeli bir hırsız suratını; kimi avcunun içinde bir hançer kabzasını sıkan katilin 

kolunu gösteriyor. Mektep çocukları, genç kızlar, analar, babalar bu fecî levhalar önünde 

bir birini ite kaka kaynaĢıp duruyorlar.”
647

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun dile getirdiği eleĢtirilerin iĢaret etmeye çalıĢtığı 

en vahim durum ise savrukluk içindeki edimlerin sinik bir tavırla bezeli bilinçsizce -

Ģuursuzca- gerçekleĢtirildiğidir. Bu bağlamda Yakup Kadri Karaosmanoğlu SSCB‟de 

Ģahit olduklarıyla Türkiye‟de Ģahit oldukları arasındaki farklara neden olarak, 

Türkiye‟de kültürel yaĢamın ve gündelik hayatın Cumhuriyet tarafından yeterli 

derecede disipline edilip düzenlenmemesini göstermektedir.
648

 Cumhuriyet‟in temel 

güdüleri yurttaĢlara tam olarak sirayet ettirilemediği gibi bu yola koĢulacak 

Cumhuriyet‟in temel sembolleri de kamusal alanlarda olması gereken niceliksel 

yoğunluğun çok gerisindedir.
649

 Bu nedenle yurttaĢlar Cumhuriyet‟in temel güdülerinin 

ne olduğunu konusunda bilinç -Ģuur- eksikliği çekmektedirler; kendilerinin kavrayıĢları 

ise zaten bu bilince -Ģuura- ulaĢmadıkları için yetersizdir.
650
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun pratikteki sorunlara dikkat çeken eleĢtirileri 

Cumhuriyet‟in temel güdüleri gözetildiğinde haklı gerekçelere dayanmaktadır ancak 

tekrar ve tekrar belirtmek gerekir ki eğlence ritüel değildir ve ritüellerin düzenlendiği 

gibi düzenlenmeye çalıĢılması da sorunlara gebedir. Nitekim bir baĢka eleĢtiri yazısı 

Cumhuriyet‟in bu tavrına yöneliktir; Yakup Kadri Karaosmanoğlu eğlencenin yeteri 

kadar disipline edilip düzenlenmemesini eleĢtirirken bu kez de gereğinden fazla 

disipline edilip düzenlendiği eleĢtiri konusu olmaktadır. 1930‟lu yılların popüler kültür - 

magazin dergilerinden Yeni Hayat„ın „Okuyucuya Açık Mektup‟ köĢesinde Server Bedi 

mahlasını kullanan Peyami Safa‟nın yazısı bu durumdan yakınmaktadır: 

“Bayramınız nasıl geçti? Göz açıp kapamadan, değil mi? Dört gün tatil… Senede üç yüz 

elli gün çalıĢıp da arada bir üç beĢ gün tatil yapmak, yüz yüz elli kilometre yürüyüp te arada 

bir üç beĢ kilometre arabaya binmeğe benzer. Ġnsan dinleneceği yerde yorğunluğunu 

hissetmekle kalıyor, hatta çalıĢmaktan fazla yoruluyor. Tatiller dinlenmek içinse herkes 

evde oturmalı, sokaklar boĢalmalı, Ģehrin gürültüsü azalmalı. Halbuki iĢ aksine: Herkes 

dıĢarı fırlıyor, yataklardan baĢka evlerde kimsecikler kalmıyor, gürültü çoğalıyor; hele 

büyük caddelerde, kalabalık yüzünden adım atmak o kadar zor ki dalgalı bir denizde yüzer 

gibi on adımlık bir yerde insanın soluğu kesiliyor; bu mu dinlenmek? Tramvaylar, artık 

içine leblebi gibi sığmayacak kadar dolu: omuzuz pestil, diziniz turĢu, göğsünüz pelte, 

sırtınız keçe haline gelecek kadar eziliyor, büzülüyor, yoğruluyorsunuz. Neresi dinlenmek 

bunun? Caddelerde kalabalıktan bunalarak kendinizi bir sinemaya bir kahveye atarsanız 

orada da havasızlıktan boğularak tekrar dıĢarıya fırlarsınız.”
651 

EleĢtiride dikkat çekici olan yurttaĢların ellerine geçen her boĢ zamanı eğlenceye 

ayırmaları olduğu kadar onları buna sevk eden, pederĢahî bir tavırla ne zaman, nerede 

ve nasıl eğlenilmesi gerektiğini iĢaret eden zihniyettir de: 

                                                                                                                                                                          
“Halk, bu tiyatro giĢelerinin önünde, tıpkı, iaĢe kooperatiflerinin önündeki gibi saatlerce 

sıra bekler. Çünkü, yüksek sanat heyecanı, onun için ekmek ve tuz kadar zarurî bir ihtiyaç 

halini almıĢtır. Ġçeride, adeta dinî bir vecdin dolgun ve canlı sessizliği vardır. Deri caketli 

kadınlardan, çalıklı Kolhos iĢçilerinden mürekkep seyirci kalabalığının manzarasında 

asırların iĢleyip biriktiremeyeceği kadar esaslı, içli bir terbiyenin, bir sınıf disiplininin, bir 

insan vakarının bütün Ģartlarını tecessüm etmiĢ bulursunuz. Burada, bir küçük balkan Ģehri 

tiyatrosundaki gürültücü ve gülünç snopluktan, bir büyük Avrupa Ģehrindeki temaĢa yerinin 

sovuk ve küstah zarafetliliğinden eser yoktur. Burada, yeni zengin olmuĢ bir ĢiĢman 

fabrikacı, yanlıĢlıkla yerini iĢgal etmiĢ olmanızdan dolayı sizi yüksek sesle azarlayamaz. 

Burada, bir dandy, kıyafetini kâfi derece Ģık bulmadığı için size yan gözle bakamaz. 

Burada, Ģımarık ve müstehzi bir Ģehir delikanlısı, yabancı olduğunuzu hissedip sizi bir alay 

mevzuu yapamaz. Burada, yüksek bahĢiĢ düĢkünü, arsız bir garsonla; avanak zampara 

avına çıkmıĢ fettan bir orospu ile karĢılaĢmak tehlikesi kalmamıĢtır. Dört baĢı mamur bir 

insan cemiyeti içindesinizdir. GösteriĢsiz, alayiĢsiz, riyasız, hilesiz, katıksız hâlis ekmek 

gibi has bir halk arasındasınızdır.” 

Bkz. Y. Kadri, “Ankara, Moskova, Roma - Halk Terbiyesi”, 1933, s. 33. Vurgular orijinal metindedir.  
651

 S. Bedi, “Okuyucuya Açık Mektuplar”, Yeni Hayat, N. 4, 14 Mart, Ġstanbul, 1936, s. 7 - 8. 
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“Bizim kabahatimiz neĢemizi ve istirahatimizi takvimde aramakta. […] Eğlenmemizi ve 

dinlenmemizi emreden bir deste kağıt parçasının sözüne kanıyoruz. Hakiki sevinci ve 

istirahati kalbimizde arayalım: Gönül ferahlığı baĢta gelir. Bayram da orada, matem de.[…] 

Bayram hep birlikte sevinmektir. Neden bu saadet senenin muayyen birkaç gününe 

münhasır kalsın? Mutlaka sevince ambargo koyarsak bir takvim yaprağının müsaade ettiği 

günlerde neĢelenmek, senenin diğer günlerinde somurtmak mı lazım?”
652

 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde ender bir örnek olan bu eleĢtirideki tavırda ısrarcı 

olunmadığı ve eleĢtirilerde bir noktadan sonra sorunun bizatihi yurttaĢlara 

hasredilmesinden anlaĢılmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceyi saran -

resmi ve gayr-ı resmi- söylemler ve anlatılar Ģüphesiz ki belirleyicidir ve fakat onların 

çizdiği sınırlar içinde kalarak eğlenceyi anlamlandırabilmek -ya da 

anlamlandıramamak- yurttaĢların omuzlarındadır. Gerçekte yurttaĢların karĢı karĢıya 

kaldıkları sorunlar doğrudan onlar kaynaklı sorunlar olmayıp siyasal iktidarın teknik 

yetersizliklerden ve maddi imkânsızlıklardan bir türlü çözemedikleri „kadim‟ 

sorunlardır.
653

 Cumhuriyet ise yurttaĢları sorunların bir parçası haline getirmekte ve 

hatta sorunları onlara hasretmektedir. 

Cumhuriyet‟in bu tavrının bilinçli bir tavır olduğu bu durumu bir tür fırsat olarak 

değerlendirmesinde anlaĢılmaktadır zira fırsat, eleĢtirilerden kaçıĢ yollarından birisi 

olarak görülen yurttaĢları Halkevleri‟ne ve Halkodaları‟na yönlendirebilmenin uygun 

zeminine iĢaret etmektedir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde okullar harici yegâne eğitim 

kurumları bir tür „yurttaĢ üretim merkezleri‟ olarak kabul edilen Halkevleri ve 

Halkodaları‟dır. Buralar siyasal iktidarın teĢviki ve telkini ile görece bir çekim alanı 

haline getirilerek eğlence „talebi‟ sağlanabilmiĢtir. Nitekim 2 Mart 1932 tarihinde 

Halkevleri Talimatnamesi‟ne eklenen bir ek madde Halkevleri‟ndeki ve 
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 S. Bedi, “Okuyucuya Açık Mektuplar”, 1936, s. 8. 
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 1939 yılında Ülkü‟de spor üzerine yayımlanan bir yazı, Ģehirlerdeki mekân sıkıntısını “at var meydan 

yok vaziyetteyiz…” ifadesiyle dile getirmektedir. Bkz. N. Abbas, “Halkevleri ve Memleket Sporu”, Ülkü, 

C. XIII, S. 73, Mart, Ankara, 1939, s. 25. Vurgu orijinal metindedir. Benzer hayıflanmaların, yapılması 
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Halkodaları‟ndaki gösterilerde nasıl davranılması gerektiğini düzenleme ihtiyacına 

cevap niteliğindedir. Düzenlemeye göre Halkevleri‟nde ve Halkodaları‟nda protokol 

harici hiç kimseye iltimas tanınıp önceden yer ayrılmayacaktır.
654

 Halkevleri ve 

Halkodaları kaynaĢmıĢ bir kütle olan Türk milleti‟nin bir araya gelme merkezleri 

olduğundan “Halkevleri çatısı altında derin samimiyet ve arkadaĢlık hissi hâkimdir. Bu 

sebeple hiçbir merasim cari olamaz. Toplantıya geç gelenler yer bulamazlarsa 

ayakta”
655

 duracaklardır. 

Düzenlemeler halkın eğlence yerlerinde nasıl eğlenmesi gerektiğini hala 

öğrenememiĢ -Cumhuriyet‟in de öğretememiĢ- olduğunu göstermekle beraber
656

 

Halkevleri‟ne ve Halkodaları‟na görece talebin varlığını da gözler önüne sermektedir. 

Nitekim dönem içinde bizatihi Mustafa Kemal Atatürk‟ün de Halkevleri‟ne ve 

Halkodaları‟na talebi denetlediği örneklere rastlamak mümkündür. 18 Ocak 1932 

tarihinde Bursa Halkevi‟nde Mustafa Kemal Atatürk‟ün, buralara yurttaĢların ama 

özellikle genç yurttaĢların ilgi gösterip göstermediği sorusuna verilen yanıt, buraların 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün bir eseri olarak görüldüğünden halkın bu esere ilgisiz 

kalmasının düĢünülemezliğidir.
657

 Bürokratik bir dille soruyu cevaplayan bürokratın 

süslü ifadeleri bir kenara bırakılıp gerçeklere bakıldığında ise görülen, hakikatin hiç de 

anlatıldığı gibi olmadığıdır. 

Tüm çabalara rağmen Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde yurttaĢların, Halkevleri‟nin 

ve Halkodaları‟nın düzenlediği eğlencelere beklenilen ilgiyi göstermemesi, hatta bu 

ihtimalin varlığı bile, siyasal iktidarın gözünde ciddi bir sorundur nitekim Bursa‟da 

sorgulanan tam da budur. 1935 yılında Ankara Halkevi‟nin “300.000 yurddaĢı çatısı 
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 Bkz. “Halkevleri Talimatnamesi‟ne Ek Madde - (2 Mart 1932)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1931 - 

1932), C. 25, Ġstanbul, 2009, s. 314. 
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 “Halkevleri Talimatnamesi‟ne Ek Madde - (2 Mart 1932)”, 2009, s. 314. 
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altında”
658

 toplaması övünç kaynağıyken M. Sedad yine aynı yıl için Büyük Gazete‟de 

yazdığı bir yazısında Ġstanbul Halkevi‟nde, “7975 kiĢinin dinlediği 41 konferans 

verildiği, 14010 kiĢinin seyrettiği 38 piyes oynandığı ve 2975 kiĢinin dinlediği 12 

konser verildiğini” belirtmektedir. Salt istatistikî veriler referans alındığında her iki veri 

gerçekten de baĢlı baĢına övünç kaynaklardır ancak M. Sedad‟ın ilgili ihtimale temas 

eden ve yine ancak cevapsız kalan soruları eldeki verilerin iĢaret ettiği ve pek de 

görülmek istenmeyen hakikate odaklanmaktadır: 

“Ġstanbul, Türkiye‟nin nüfusu en kalabalık olan Ģehridir. Yeni tahminlere göre bir 

milyona yaklaĢıyor. Böyle olduğu halde, Halkevinin bir yıllık programında görülen 

dinleyici, seyirci adedi, çok amma hakikaten çok azdır. Bu rakamlar, daha doğrusu, 

yürekler acısıdır. […] her konferans veriliĢte, salon hemen hemen boĢ gibidir. Niçin? 

Ġstanbul gençleri, bu konferanslar, temsiller, konserler verildiği zaman nerededirler? Ne 

yapıyorlar?”
659

      

M. Sedad Ġstanbul‟un Türkiye‟nin en büyük ve en kalabalık Ģehri olmasına karĢın 

Avrupa‟nın önde gelen Ģehirlerinin büyüklüğüyle ve kalabalığıyla kıyaslanmaması 

gerektiğini özellikle vurgulmaktadır: “Ġstanbul büyük Avrupa Ģehirleriyle mukayese 

edilemez. Onun için aynı gün veya gece, Ġstanbul gençlerinin baĢka bir kurum 

konferansında, konserinde, temsilinde olduklarına hükmedemeyiz. Kocaman 

Ġstanbul‟da, garp Ģehirlerinde olduğu gibi her gün birçok kültürel toplantılar yoktur.”
660

 

M. Sedad‟ın vurgusu gençlerin nerelerde neler yaptığını öğrenme isteğinden fazlasının, 

Cumhuriyet‟in „karanlıkları aydınlatan ülküsüne‟ içkin bilme, görme, kontrol etme ve 

disipline edip düzenleme güdüsünün yansımasıdır. Ġstanbul‟da, Cumhuriyet‟in „bilgisi 

dıĢında‟ sinema salonları, tiyatro sahneleri ve bar, gazino gibi eğlence mekânları 

olmamasına karĢın yurttaĢların ama özellikle genç neslin devletin resmi kurumlarında 
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düzenlenen faaliyetlere ilgisizliğinin tam olarak anlaĢılamadığı M. Sedad‟ın, “gençler 

nerede, ne yapıyorlar? El birliğiyle arıyalım”
661

 ifadesiyle açığa çıkmaktadır.  

Gerçekte ise halkın nerelerde neler yaptığı ve nasıl eğlendiği bilinmektedir. 

Kadınlı erkekli denize girilen plajlar
662

 “hudutsuz bir hürriyete kavuĢmak 

isteyenlerin”
663

 öyle yoğun biçimde rağbet ettikleri yerlerdir ki Gökhan Akçura‟nın 

aktardığı üzere, “elektrikli fırınlar için kurslar bile plajlarda”
664

 verilecektir. Yabancı 

ülkelerden gelen kumpanyaların özellikle Ġstanbul‟da ve Ankara‟da estirdikleri havaya 

iliĢkin örnekler de çokçadır. 1932 yılında Bulgaristan‟dan gelen halk oyunları ekibi 

Mustafa Kemal Atatürk huzurunda ilk temsillerini yaptıktan sonra Ankara‟da ve 

Ġstanbul‟da halka açık ücretsiz gösteriler yapmıĢtır.
665

 1933 yılının Ġspanyol güzellik 

Kraliçesi Luthio Donat Ġstanbul barlarında sahne aldığı dönemde oldukça popülerdir
666

; 

Yunan primadonna Zozo ve arkadaĢlarının ise 1936‟da Ġstanbul‟da ulaĢtığı popülarite, 

“iĢin garibi iki Rum artisti, Türk operetinde Rumca konuĢmakta ve gene alkıĢ 

toplamaktadır”
667

 sözleriyle hayretle karĢılanır. “Maestro Sternadt idaresinde orkestra 

her gün caz terennüm”
668

 ederken veya çarliston dansları ortalığı kasıp kavururken
669

, 

Beyoğlu‟ndaki tiyatrolarda gösteriler düzenlemek için Ġstanbul‟a on beĢ günlüğüne 

gelen ve Türk olduğu iddia edilen „Profesör zati Sungur‟ adlı bir hokkabazın saldığı 

nam Ġstanbul‟un kadim hokkabazları Bay Safi, Çiçekçioğlu ve Yağcıoğlu ile yapılan 
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görüĢmelerle anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır.
670

 Beyoğlu Kulübü
671

, Alman Mektebi
672

, 

Fransız Tiyatrosu
673

, ġehir Tiyatrosu
674

 gibi mekânlarda düzenlenmiĢ konserler ve 

gösteriler oldukça detaylı eleĢtiri yazılarına konu olmaktadır. 

Yurt dıĢından Türkiye‟ye gelen kumpanyalara Cumhuriyet modern yüzünü 

gösterebilmek için müsamahalı davrandığı iddia edilebilir ancak örnekler salt yabancı 

örnekler değildir. Cumhuriyet‟in “artık tarihe karıĢ[masını]”
675

 „umduğu‟ ama disipline 

edip düzenleyebilmek için her türlü çabayı göstermekten de geri kalmadığı geleneksel 

ve modern tiyatrolar yurttaĢlar nezdinde hala gözde eğlence biçimleridir. Oysa Ġ. Galip 

Arcan‟ın önceki sayfalarda aktarılan tuluat tiyatrolarının nasıl düzenlemesi gerektiğine 

dair tavsiyelerinin pratikteki yansımaları, en azından onun için, tam bir hayal 

kırıklığıdır: 

“Geçenlerde evvelce tulûat oynıyan bir heyetin temsiline gittim. Piyesli bir komedi 

oynıyordu. Eserin en karakteristik rolüne çıkan baĢ komik eski âdetinden bir türlü vaz 

geçememiĢ, yerini, yivini bulup sık sık tulûata kaçıyor. Halkı gıdıklayacak bir kelime 

oyununu yapıĢtırıveriyordu! O kadar ki meselâ bir ampul markası üstüne karĢılıklı 

açmazlarla, piyes harici o kadar müstehcen ve uzun bir muhavere yaptılar ki doğrusu 

utandım, sıkıldım ve tiyatrodan kaçmağa mecbur oldum.”
676

  

Öyle ki yapılan düzenlemelerin ve düzenlemelerle birlikte getirilen yasakların 

ciddiye alınmayıp bilinçli bir biçimde çevresinden dolaĢılması durumlarında söyleyecek 

bir sözün ve yapılacak bir Ģeyin olmadığı istemeye istemeye kabul edilmektedir:  
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“Sonra… Gûya kantolar yasak… Fakat bunun da çaresi bulunmuĢ… Bu sefer eski 

kantocu „solo‟ Ģarkı söylüyor. Ġlânlarda „kantolar‟ kelimesi „sololar‟ ilmuĢ!... Yine 

müteaddit kantocular ikiĢer, üçer, solo söylüyorlar. Evvelâ yanık bir adapte tango… Sonra 

arkadan fantezi bir Rumba, -yine adapte!- Fakat ayni kanto ağzı! Yalnız bu sefer alaturka 

göbek çalkama yerine Rumba dansı ile alafranga göbek çalkamalar…”
677

 

Eğlence hayatındaki bu „bozukluk‟, “mikrop görünüyor fakat iĢini bilen bir 

köstebek gibi ağır ağır, sinsi sinsi içimizi kazıyor”
678

 diye tasvir edilirken çözüldüğü 

sanılan ancak çözülmediği anlaĢılan sorunların çözüm yolunu “Maarif Vekâletinin bu 

yaraya el atarak”
679

 bulması gerektiği vurgulanmaktadır. Verilen cevap yine ve yeniden 

fasit döngüdür: Devlet kurumu olduğu için daha disiplinli ve düzenli ve „iĢini‟ daha 

ciddi yapacağına inanılan Halkevleri‟ne ve Halkodaları‟na geri dönüldüğünde buralara 

yurttaĢların ilgisizliğinden dert yanılan yazılardaki egemen tavır Halkevleri‟nin ve 

Halkodaları‟nın teknik yetersizliklerini çok fazla ön plana çıkartmadan ilgili bağlamın 

üstün körü geçiĢtirilmesidir. Bu sakınma hali temel bir gerilime yaslanmaktadır. M. 

Sedad‟ın yazısında da takip edilebilecek bu gerilim siyasal iktidarın, yurttaĢının hoĢça 

vakit geçirebilmesi için resmi kurumlarıyla ve hatta özel sektörü teĢvikiyle elinden 

gelen çabayı gösterdiğini ve yurttaĢlarında bu çaba karĢısında ellerindekiyle yetinmesini 

bilmeleri üzerine inĢa edilmiĢtir: 1934 yılında Ġstanbul‟daki ġehir Tiyatrosu‟nun hem 

sahne sıkıntısı, hem oyuncu kısıtı hem de sergilenecek oyun azlığından Ģikayetler 

olmasına karĢılık “gece hayatı, eğlencesi çok mahdut olan, hatta hiç olmayan 

Ġstanbul‟da”
680

 bunun bile bir kazanç olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Ġlgili örnekte de 

görüldüğü üzere Cumhuriyet‟in sunduklarıyla yetinilmiyorsa bu Cumhuriyet hariç 
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herkesin, stüdyoların
681

, tiyatroların ama her Ģeyden öte eğlenceyi kendinde bir değer
682

 

olarak gören yurttaĢın suçudur:  

“Medeniyet dünyası önümüze açılalı kafamıza Ģapka konalı yıllar geçtiği halde kafamızın 

içi hâlâ medrese ve Enderun makanizmasiyle iĢliyor. Yeni hayatı dans edip fingirdeĢmek 

sanıyoruz. Hâlâ yeni hayata kafamızla adapte olamadık. ġekiller ve kalıp taslağı halinde 

yaĢıyoruz. Avrupalılık iğreti elbise gibi üstümüzden dökülüyor. Hele kafamızın içine hâlâ 

yerleĢemedi. Bunun için diyorum ki eğer fen bir gün gelip insan beyinleri üzerinde 

muameleye baĢlarsa içimizde çok hasta bulacak!”
683

  

Modernlik ve medenilik eleĢtirileri -ki dikkat edilmesi gerekir eleĢtiriler 

Cumhuriyet‟in modernleĢme ve medenileĢme siyasalarına yönelik değildir- 

Cumhuriyet‟in eğlenceyi saran israfın engellenmesi ve tasarruf vurgularıyla uyum 

içindedir. Öyle ki salt vurgu resmi ve kamusal eğlence mekânlarında sunulan eğlence 

biçimleri gözetilerek dile getirilmemiĢ, toplumun tüm uzamlarını kapsayacak Ģekilde 

dolaĢıma sokulmuĢtur. Flört eden gençlerin eğlencelerinde tasarruflu olmaları dönemin 

popüler kültür - magazin dergilerinde hatırlatılmaktadır. Erkeklere kız arkadaĢlarını 

hesaplı yerlere götürmeleri tavsiye edilirken kızlara da makul isteklerde bulunmaları 

                                                           
681

 Ġstanbul‟da gösterilen sinema filmlerinin yetersizliğinden dert yanan yurttaĢlara verilen cevap 
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 1930‟lu yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa ülkelerindeki eğilimle koĢut Türkiye‟de de popüler 

bir eğlence biçimi olarak yavaĢ yavaĢ yaygınlaĢmaya baĢlayan turizme iliĢkin değerlendirmelerde bu tavır 

rahatlıkla takip edilebilir. Ercüment Ekrem imzalı bir yazı Batı Avrupa ülkelerinde turizmin nasıl 

kavradığını aktarırken yine aynı yazarın kaleminden çıkma bir baĢka yazıda da Türklerin turizmi nasıl 

kavradığını tartıĢmaktadır. Ona göre, Türkler güvenli bölgelerinden çok zor çıkan insanlardır ancak bir 

kere çıktı mı bu sefer de durdurulması zor insanlara dönüĢmektedirler. Ercüment Ekrem Türklerin eğilim 
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yapıların tamamlanamamıĢ olması kaynaklıyken Ercüment Ekrem yurttaĢlar yurtiçine rağbet 

etmediğinden alt yapı hizmetlerin tamamlanmadığını belirterek „suçu‟ yine ve yeniden yurttaĢların 

boynuna yüklemektedir: 

“Biz Ġstanbullular burasını tanımıyoruz. Halbuki, tanısak, bizde rağbet edeceğiz. Otel bir 

iken, iki, üç olacak. ġile bu yüzden, konfor bakımından olan eksiklerini tamamlayıp, 

mükemmel bir istirahata yeri, Frenkçe tabiri ile bir kür yeri olacak.” 
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tembih edilmektedir. Eğlencede makul olunmadığı taktirde de mahrum olunacak Ģeyin 

ironik bir biçimde yine eğlence olacağı hatırlatılmaktadır.
684

 

Tüm bu gerilimlere karĢın kendisinden kaçınılamayan hakikat ortadadır. Kimi 

noktalarda temel güdüleriyle çeliĢkiye düĢercesine Cumhuriyet eğlenceler 

düzenlemektedir.
685

 1936 yılında çıkan bir yazı ise Ġstanbul‟da düzenlenen festivallerin 

siyasal iktidarın söylemleriyle uyum göstermeyip abartıya kaçtığını ve aslında asıl 

yoğunlaĢılması gereken dünyanın içinde bulunduğu buhran gibi daha önemli konuların 

unutulduğuna yönelik eleĢtirilerle doludur. Yazıdan çıkarsandığı üzere Balkan Haftası 

1935 yılında bir hafta sürmüĢken 1936 yılında aynı festivalin kırk gün kırk gece 

süreceğine „dedikoduları‟ dile getirilmekte ve bu durum bu kez açıkça eleĢtirilmektedir: 

“ĠĢte geçen yaz bir hafta süren bu eğlenceler bu yaz tam kırk gün kırk gece sürecekmiĢ. 

Gelecek yaz yüz bir gün yüz bir gece olur. Ömrünüz varsa yakın bir zamanda bin bir gün 

bin bir gece de eğleniriz. Ne yazık! Ne dünyanın gidiĢi, ne de Ġstanbul‟un görünüĢü böyle 

kırk gün kırk gecelik bir eğlentiye değil kırk sekiz saatlik bir bayrama bile fırsat vermiyor. 

Ama yapılacakmıĢ, yapılır. Mesele böyle eğlentilere herkesi getirmekte.”
686

      

Bu noktada sorunun yine ve yeniden Cumhuriyet‟in teknik yetersizlikleri ile 

maddi imkânsızlıkları olduğu anlaĢılmaktadır. “Ben de diyeceğim ki öyle geceli 

gündüzlü geceli eğlentilerle katıĢmak için önde de para, sonra da para ille de para 

lâzımdır. Hâlbuki Ġstanbul halkının yetmiĢ dokuzu ucuz olsun diye yeĢil tramvay 

bekliyor, otomobile ancak dolmuĢ olursa biniyor.”
687

 Cumhuriyet‟in siyasalarını 

doğrudan ya da dolaylı eleĢtirenlerin ortak açmazları, eleĢtirileri ne olursa olsun 

eleĢtirilerinin hakikat payı içermesidir. YurttaĢın gündelik hayatına doğrudan etki eden 

çok daha küçük ancak önemli sorunlar çözüm beklerken Cumhuriyet‟in enerjisini bir 

hafta süren ve bir sonraki senede haftalarca süreceğinin dedikodusu yapılan eğlencelere 

harcaması tuhaf gözükmektedir. Oysaki Cumhuriyet‟in egemenliği ve yetkinliği için 
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eğlence, en azından bir „araç‟ olarak, elzem bir öneme sahiptir. Eğlence 

düzenle(yebil)me Cumhuriyet‟in geçmiĢten farklı, yeni modern ve medeni bir devlet, 

toplum ve yurttaĢ inĢa edebildiğinin niĢanesidir. Bu sebepten Cumhuriyet‟in eğlence 

siyasalarını eleĢtirenler dahi eğlencelere mutlak anlamda karĢı olmadıklarını, 

Cumhuriyet‟in „yetersizliklerini‟ doğrudan veya dolaylı dile getirmeye de çalıĢarak, 

döne döne vurgulama „ihtiyacı‟ içindedirler: 

“Bana kalırsa böyle Ģenlikleri ne uzatmağa gelir ne sıklaĢtırmağa! SıklaĢtırmağa gelmez 

tadı kaçar. Uzatmağa gelmez adamın baĢına masraf açar. Bu iĢler için belediye bir çok 

masraflar edecek. Bu para ile Ġstanbulun kaldırımsız bir sokağına parke yapılsa, boğaz 

içinin çöken rıhtımları tamir edilse her halde daha makbule geçer. Böyle Ģenlikleri kırk gün 

kırk gecelik düğün bayramlarını halk sevinç günlerinde gönülden gelerek yapar. Fakat 

tertipli, düzenli Ģenliklerin halk ruhlarında yeri ve izi olamaz.”
688

 

ġu ana kadar aktarılanlar eğlenceye dair egemen yaklaĢımı takip etmektedir; 

eğlence denildiğinde genelleĢtirilerek ele alınan, merkezlerdeki (büyükĢehirlerdeki) 

eğlence hayatıdır. Çizilen sınırlar ve deneyimlenen sorunlar oralara içkindir. Tam da bu 

nedenle sınır olarak çizilenler ve sorun olarak iĢaretlenenler mutlak sınırlar ve sorunlar 

olarak kabul edilmektedir; Ģüphesiz ki kabulün meĢru zemini tarihsel olarak da çok 

güçlüdür zira Türkiye‟deki tarih yazımı tarihin devindirildiği kabul edilen merkezlerin 

(büyükĢehirlerin) tarihidir; Ġstanbul ve Ankara tarihidir.    

Oysaki Cumhuriyet bir yanıyla karĢı karĢıya kaldığı sorunları bertaraf 

edebilmek, diğer yanıyla da taĢrada gündelik hayatta tam olarak görünüp, gündelik 

hayat dolamıyla egemenliğini kurup onu sürekli kılabilmek için egemen eğlence 

algısıyla biçimlenen siyasalarını taĢraya doğru açacaktır. Bu durum bir istekten ya da 

lütuftan öte içsel zorlamadır da. Tamamlanamayan bir yarım kalmıĢlığın neden olduğu 

bir boĢluğun doldurulması; haset ve hasret karıĢımı özlemin giderilmesidir. 

Cumhuriyet‟in en ulu amacıdır: 

 “Çok nüfus, tok nüfus, Ģen ve zengin nüfus istiyoruz. Anadolu‟yu boĢ, yoksul, yaslı ve 

viran bırakan dünkü mazimize karĢı, günden güne eĢelenen ve alevlenen bir kinimiz vardır. 
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Kalabalık, Ģen ve zengin bir Anadolu yaratmanın enerjisini, bu kinimizin, gittikçe tazeleĢen 

ve taravetleĢen Ģiddetinden alıyoruz.”
689

  

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin bu güdüler altında 

tekrardan fark ettikleri, Kadrocuların dile getirdiği gibi, “ileri teknikli, tok, Ģen kalabalık 

bir Türk milleti”
690

 yaratmak için “Türk köyü[nün] [ki rahatlıkla taĢra olarak 

geniĢletilebilir], tarlası, bacası, davarı, sıhhati, kafası ve ahlâkı ile düĢünülmeğe değer 

bir mevzuu”
691

 olduğudur. Bu açıdan taĢraya uzanan yolda Kadrocuların „sloganı‟ 

Cumhuriyet‟in önceden sahiplenilmiĢ sloganı gibidir: “O halde köyümüze [taĢraya] 

gidiyoruz; ve onu, insanı, davarı, çatısı ve sofrası ile, yapacağız…”
692

  

 

2 ) Eğlence ve TaĢra
*
  

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde kurucu kadroların ve siyasal elitlerin taĢra 

yaklaĢımı, taĢranın bilinebilir bilinemezlik, öğrenilebilir öğrenilemezlik ve 

medenileĢtirilebilir medenileĢtirilemezlik uzamı olarak görülmesine dayanmaktadır. Bu 

açıdan taĢra, köy ve kasaba ağırlıklı mekânsal bağlamları iĢaret etmekle birlikte aynı 

zamanda da her daim mekânsal bağlamları aĢan düĢünsel bir boyuta sahiptir. 
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*
 Tezin sınırları dahilinde taĢraya iliĢkin taĢradan edinilen bilgilerin çoğunluğu Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nin 1930‟lu yılları sonrasında siyasal iktidarın kültür siyasalarının gereklilikleri doğrultusunda 

yurttaĢ inĢası için seferber edilen CHF/P‟nin taĢradaki resmi organı Halkevleri ve Halkodaları süreli 

yayınları kaynaklıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi taĢrasında eğlence biçimleri ve eğlence kültürüne dair 

elde edilen verilerin hem görece geç bir tarihte derlenmeye baĢlanması hem derlenen verilen oldukça 

sınırlı olması hem de bu sınırlı verilerin derlendiği Halkevleri ve Halkodaları ile CHF/P‟nin iliĢkisi bir 

arada düĢünüldüğünde, var olan veriler siyasal iktidarın resmi görüĢlerini yansıttığından hayati 

önemdedir.  
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TaĢranın bilinebilir bir bilinmezlik uzamı olarak görülmesi taĢranın makûs 

talihinin sonucu olarak her daim geri planda kalıĢını gözler önüne sermektedir. TaĢranın 

„varlığı‟, ġevket Süreyya Aydemir‟in ifadesiyle, “Ģu bilinmeyen Anadolu”
693

, 

bilinmektedir ve taĢra „oradadır‟ ancak o „varlıkla‟ temas olabildiğince sınırlıdır. 

“Sivas‟ın, Kayseri‟nin, Kütahya‟nın, vatan coğrafyasının her köĢesinin kendine mahsus 

hayatı var. Yalnız bizim bu hayat hakkında bilgimiz yok”
694

 ifadesiyle Ahmet Hamdi 

Tanpınar bu kadim sorunu dile getirmekte ama aynı zamanda da sorunun baĢka 

boyutuna iĢaret etmektedir. 

TaĢra, bilinebilir bir bilinemezlik uzamı olduğu kadar, ki bu uzamdan da katiyen 

ayrıĢtırılamaz Ģekilde, bir öğrenilebilir öğrenilemezlik uzamıdır. Sınırlı temasın neden 

olduğu en büyük sorun, daha ilk baĢta temas edilecek varlığın mahiyetine iliĢkin ön 

kabullerdir. TaĢrayı tanı(ya)mamanın doğrudan bir sonucu olarak ön kabuller, taĢraya 

ve taĢrada yaĢayan insana dair egemen anlatıları temellendirmiĢtir. 

Bu temelden yükselen egemen anlatıların en büyük problemi ise, taĢranın 

çeliĢkili bir biçimde medenileĢtirilebilir bir medenileĢtirilemezlik uzamı olarak 

görülmesine yol açmasıdır. Günümüzde dahi taĢraya dair anlatılarda takip edilebilecek 

bu tavır, taĢranın ne yapılırsa yapılsın merkezlere (büyükĢehirlere) kıyasla geri planda 

kalacağına yönelik inancı beslemektedir. Nüfus oranları, ülke içi göçlerin yönü gibi 

farklı bileĢenlere bakıldığında Ģüphesiz ki bu inancın yanlıĢlanması oldukça zordur 

ancak tam da bu yanlıĢlanmazlığın nedenleri taĢrayı fasit bir döngüye sokmaktadır; 

gerçekte taĢra medenileĢtirilebilirlik ile medenileĢtirilemezlik arasındaki salınımda 

varlık kazanmaktadır. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde taĢra algısını biçimlendiren bu ön kabuller, 

siyasal iktidarın taĢrayı modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalardan ırak tutacağı 
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anlamına gelmemektedir. Tam tersine bu ön kabuller taĢranın, salt kültür, eğlence 

siyasaları için değil, her alanda uygulanacak modernleĢtirici ve medenileĢtirici 

siyasaların bir tür deney alanı olarak görülmesine zemin oluĢturmaktadır. Uygulanan 

veya uygulanmak istenen bu siyasaların baĢarısı ya da baĢarısızlığı merkezlerde 

(büyükĢehirlerde) rahatlıkla gözlemlenebilir. Ġroniktir siyasaların yarattığı etkilerin ve 

neden olduğu sonuçların detaylı çözümlenmelerine en büyük engel yine merkezlerde 

(büyükĢehirlerde) olmaktır. TaĢra söz konusu olduğu zaman bu siyasaların yarattığı 

etkiler ve neden olduğu sonuçlar taĢranın sahip olduğu görece özgül konumdan dolayı 

detaylıca incelenebilir.  

Kurulan iliĢkiden çıkarsandığı üzere taĢraya dair anlatılarda sorun olarak 

görülen, salt taĢra, taĢrada ya da taĢralı olma değildir. TaĢranın sorun olarak görülmesi, 

sorunun bir amaca hizmet etmesi için araçsallaĢtırılmasıyla beraber ele alınmaktadır. 

TaĢra ve taĢra(da)(lı) bileĢenleri kapsayan anlatılar, merkezlere (büyükĢehirlere) dair 

anlatıları beslemek ve pekiĢtirmek için seferber edilmiĢtir.
 695

  TaĢra ve hatta taĢralı, 

ancak ve ancak merkezler (büyükĢehirler) dolamıyla anlam kazandığı ve aynı zamanda 

da merkezlere (büyükĢehirlere) anlam kazandırdığı ölçüde „kıymetlidir‟.  

Çizilen tabloya bugünden bakıldığında Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal 

iktidarın taĢra kavrayıĢının taĢrayı ikincilleĢtirdiği iddia edilebilir ancak ilgili dönemde 

Cumhuriyet‟in modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasaları ile Türkiye nüfusunun 

büyük bir kısmının taĢra yaĢaması
696

 birlikte düĢünüldüğünde, iddia edilen bu 
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 Eric Hobsbawn‟ın meĢhur ifadesiyle, “Avrupa ve Orta Doğu yöresinde sadece bir köylü kalesi kaldı: 

Türkiye. Burada köylülük zayıfladı, ancak 1980‟lerin ortasında hala mutlak bir çoğunluk olmaya devam 
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ikincilleĢtirmeye neden olan taĢranın merkezler (büyükĢehirler) dolayımıyla tanınmaya 

ve tanımlanmaya çalıĢılması oldukça tutarlı ve bir o kadar da kaçınılmaz bir tavırdır.  

Anadolu ve Ankara anlatılarında örneklenmiĢ „ilkel yaĢam alanı‟ olarak 

betimlenen taĢrada görüldüğü iddia edilen yapılar tarihsel bir süreklilik içerisinde ele 

alınmaktadır. James G. Frazer‟ın ifadesiyle “aslında ilkel […], zihinsel yapı ve 

dokusuyla ilgili her Ģeyiyle soyu tükenmiĢ değildir. Hâlâ aramızdadır. Eğitimli dünyayı 

baĢtan aĢağı sarmıĢ ve değiĢtirmiĢ olan büyük entelektüel ve moral güçler, köylüleri pek 

etkilememiĢtir.”
697

 James G. Frazer‟ın ifadelerini ġevket Süreyya Aydemir‟in Anadolu 

betimlemesi cisimleĢtirmektedir: 

“Köyler görürsünüz ki insanlar yerin altında yaĢarlar. Jeolojik devirlerin biriktirdiği eski 

yanardağ küllerini, tarihöncesi kazmaların eĢi olan aletlerle delebilen insan, bir tepenin 

altında kendisine dam, oda, ahır, samanlık kovukları oymuĢtur. Bu kovukların içinde ağır, 

fakat daima serin bir hava bulursunuz. Testiler, küpler, kilimler, kaplar için duvarların 

içerisinde ayrı ayrı yerler oyulmuĢtur. Tepenin altını dolduran bu yer altı evlerinin, bu 

mağara konutlarının bazen birinden diğerine geçilir. Havaya açılan deliklerden içeriye loĢ 

bir ıĢık sızan bu yeraltı dehlizlerinde, tarihöncesi devrinin mağara adamı gibi dolaĢırsınız. 

[…] Her Ģey sizden ayrı, her Ģey size yabancıdır. Bu âlem sanki baĢka bir gezegenden 

kopmuĢtur. BaĢka bir çağdan arta kalmıĢtır. Toprağında çalı bile bitmeyen bu ölmüĢ dünya 

kabuğu üstünde öküzler, inekler, eĢekler, ancak keçi kadardırlar. Dağda adına ekin denilen 

Ģey, ancak hasırlı ellerle yolunabilen, sıska, dağınık bir Ģeydir. ‟Ġnsanlarla hayvanlar bu 

kavruk bitkiden nasiplerini nasıl çıkarırlar?‟ diye düĢünürsünüz. Tıpkı KarataĢlar gibi 

kavruk, tıpkı KarataĢlar gibi yüzyılların soğuğunda, sıcağında kuru kuruya adına güzellik 

denilen hayatiyeti tamamen unutmuĢ mihnetli bir insan varlığı sizde acı düĢünceler 

uyandırır.”
698

      

Bilgiye sahip olan muktedir, o ana kadar etkisi altına alamadığı köy(lüy)ü -ve 

taĢrayı- egemen söylemine dahil etmeye baĢlamıĢtır ve bu baĢlangıç aynı zamanda da 

köyü ve köylüyü -taĢrayı ve taĢralıyı- ıslah edilecek bir Ģey olarak görüp 

nesneleĢtirilmenin de baĢlangıcıdır. TaĢranın modernlikle ve medeniyetle tanıĢtırılıp 

sahip olduğu sosyo - kültürel bağlardan yalıtılması veya bu bağların yeniden inĢası için 

kültürel uzama müdahaleler Erken Cumhuriyet Dönemi için -yine- oldukça geç bir tarih 

olan 1 Kasım 1935‟de, Mustafa Kemal Atatürk‟ün TBMM‟nin açıĢ konuĢmasında derli 
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toplu sunulacaktır. KonuĢma açıkça ilgili tarihe kadar uygulanan
699

 ve sonrasında 

uygulanması istenilen kültür siyasaları ile taĢra arasındaki iliĢkiyi vurgulamakta ve 

sonrası için yapılması gerekenleri belirtmektedir. “Türk ülkesi içinde köylere varıncaya 

kadar küçük büyük bütün Ģehirlerimizin genlik [refah] ve bayındırlık göreyi [manzara] 

olması önde tuttuğumuz amaçlardandır. Türk‟e ev bark olan her yer sağlığın, temizliğin, 

güzelliğin, modern kültürün örneği olacaktır”.
700

  

Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar uygulanması istenilen taĢra siyasalarıyla 

biçimlendirilecek ideal bir taĢra imlemesi yapsa da Cumhuriyet‟in Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟ndan miras aldığı sorunlar yerli yerindedir ve üstüne üstlük 1929 

Ekonomik Buhranı ve 1930‟un baĢlarındaki kuraklıktan kaynaklı tarımsal üretimdeki 

ani düĢüĢ
701

 bu sorunlara eklenmiĢtir: Coğrafi koĢullar elveriĢsizdir, karanlıkları 

aydınlatmıĢ, sarayları fethetmiĢ Cumhuriyet taĢradaki doğayı hala fethedememiĢtir ve 

üstüne üstlük modernleĢtirilip medenileĢtirilebilecek insan kütleleri tam da bu elveriĢsiz 

coğrafyalarda sert doğayla yoğrulmuĢlardır ve yoğrulmaya devam etmektedir. Milli 

Mücadele yıllarında Türk‟e atfedilip olumlanan değerler bu kez Cumhuriyet için birer 

handikaba dönüĢmüĢtür.  

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin bu handikapları ele alma 

biçimleri Milli Mücadele yıllarındaki egemen genel kabullerin anımsanması üzerinden 

yükselmektedir. Sert doğa koĢulları içinde doğal olarak sert olmaları beklenen 

taĢralıların yaĢayıĢlarının oldukça düzenli ve disiplinli olduğu belirtilmekte ve bunların 
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„yabana‟ karĢı “nazik görünme”
702

 peĢinde oldukları özellikle vurgulanmaktadır. 

Köylülerin ve taĢralıların özlerinde, Cumhuriyet‟in modernleĢtirici ve medenileĢtirici 

siyasalarıyla amaçladıklarının nüveler halinde zaten hali hazırda bulunduğu ima 

edilmektedir. Ġmalar gerçekte ise Milli Mücadele yıllarındaki edebi yazımda sunulan 

köy ve taĢra anlatılarıyla tezat içindedir. Tezadın giderilmesi için izlenecek yol, Niyazi 

Berkes‟in, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde köye yönelik “köylü geri olduğundan cahil 

değil, cahil olduğundan geri”
703

 ifadesinde görüldüğü üzere sorunu cehalet, daha açık 

bir ifadeyle bir medeniyet sorunu olarak tanımlamaktan geçmektedir. Cumhuriyet‟in 

müdahalesi, cehaleti ortadan kaldıracak modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarıyla 

var olan özü
704

 aydınlığa kavuĢturarak parlatmak yönünde olacaktır.  

Bu bağlamda siyasal iktidarın taĢrada uyguladığı siyasalar, bunların pratikteki 

baĢarısına veya baĢarısızlığına bakılmaksızın birkaç temel güdüyle sarmalanmıĢtır. 

Bunlardan ilki ve en temeli, Cumhuriyet‟in taĢraya ulaĢabilmesidir zira “memlekette 

fiziksel bütünlük yoktur.”
705

 1928 yılı sonrasında sıklıkla vurgulandığı üzere taĢra, 

coğrafi olarak ulaĢılması zor bir yer olarak görüldüğünden taĢraya ulaĢ(abilmek)mak 

için atılan her adım siyasi bir zafer olarak sunulmaktadır. 22 Temmuz 1930‟da 

demiryolunun Sivas‟a ulaĢması üzerine Ġsmet Ġnönü‟ye tebrik telgrafı çeken Mustafa 
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Kemal Atatürk, “yurdumuzun her köĢesini[n] çelik yollarla”
706

 bağlanmasını zafer 

olarak görür. 1 Eylül 1930‟da ise Sivas Ġstasyonu‟nun iĢlemeye baĢlayıp Sivas 

Demiryolu‟nun açılmasını Mustafa Kemal Atatürk bu kez yoğun askeri ifadelerle bezeli 

teĢekkür telgrafıyla kutlar: “Büyük zafer büyük milletimizin sönmez hürriyet ve 

bağımsızlık aĢkından ve [...] kahraman ordumuzun kendine has fedakârlıklarından 

doğmuĢtur.”
707

 13 ġubat 1931‟e gelindiğindeyse Malatya Demiryolu‟nun faaliyete 

geçmesi üzerine Malatya Türk Ocağı‟nda yaptığı konuĢmada, “bütün vatan bir demir 

kütle haline gelecektir”
708

 diyerek merkez ve taĢra arasındaki iliĢkinin mahiyetini 

vurgular. Yurdun bir bütün olarak demir ağlarla birbirine bağlanmasının arkasında yatan 

asıl neden ise yine aynı tarihte ve aynı yerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

“Demiryolları Türk milletinin refahı ve medeniyet yollarıdır […] Milletin saadeti, 

bağımsızlığı bu yollardan geçecektir”
709

 ifadesiyle vurgulanacaktır. 1 Kasım 1935 tarihli 

TBMM‟nin açıĢ konuĢmasında Mustafa Kemal Atatürk bu kez “doğu vilayetlerimizin 

belli baĢlı ihtiyacı”
710

 olarak Türkiye‟nin doğusundaki illerin Ankara‟ya ve Batı‟ya 

olabildiğince seri Ģekilde bağlanması gerekliliğini hatırlatmaktadır. Bu doğrultuda 

demiryolunun 1939‟da Erzurum‟a
711

, 1940‟da ise bu kez Bismil‟e ulaĢması baĢlı baĢına 

sevinç kaynakları olacaktır.
712
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TaĢraya ulaĢabilmenin peyder pey bir sorun olmaktan çıkartılması
713

 harici taĢra 

anlatılarını sarmalayan bir diğer temel güdü Erken Cumhuriyet Dönemi kurucu 

kadroları ve siyasal elitleri için taĢranın tüm bileĢenleriyle -ki taĢranın kavramsal 

belirsizliğinin yarattığı imkânlardan da faydalanarak köyden kasabaya, kasabadan 

küçük Ģehirlere kadar- “sayfiyeti masumdur”
714

 ifadesiyle dile getirilen, masum, temiz 

ve naif olduğuna yönelik inançlarıdır. TaĢrayla kurulan iliĢkideki bu baĢat inancın 

arkasında, taĢranın ve taĢralının her türden telkine açık çocuksu ve kırılgan yapıya sahip 

olduğu düĢüncesi yatmaktadır.
 
Bu nedenle bizatihi Mustafa Kemal Atatürk‟ün “her 

vatanperver ve aydın zevatın uhdei hamiyetine düĢen dini ve milli bir vazife”
715

 olarak 

tanımladığı ulusal görev, taĢrayla ve taĢralıyla kurulacak her türlü temasın ”bir 

peygamber saffetiyle, bir misyoner hulûli ile halkın, köylünün kalbine girme”
716

 

amacını gözetip, “münasip bir lisan”
717

 ile gerçekleĢtirilmesidir.
 
 

TaĢranın masumluğu, temizliği ve naifliği vurgulanarak inĢa edilen dilin verili 

kabul aldığı, taĢrada masumluğu, temizliği ve naifliği kirletecek araçların olmadığına 

dair umuttur; daima neĢeli olan saf Anadolu köylüleriyle
718

 dolu taĢra, “geçim tarzları, 

eğlenceleri, düğün adetleri gayet basit […] görgüleri ve bilgileri pek az, fakat millet ve 

hükûmet sevgisi fazla”
719

 olan yurttaĢların yaĢam alanıdır. Ancak yukarıda iĢaretlenen 
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handikabın bir baĢka görünümü olan taĢraya dair oldukça olumlayıcı ifadeler gerçekte 

ise taĢranın ve taĢralının özündeki medeniyet ve modernlik ateĢinin kıvılcım olarak 

varlığını kabul almakla birlikte bu ateĢin medeniyet ve modernlik için harlanmaktan ne 

kadar uzakta olduğunun ispatı için kullanılacaktır. Ġlkel yaĢamı devindiren her türlü 

bileĢen, taĢralının umursamazlığı ve sinizmiyle iç içedir. 

Kazım Karabekir‟in
*
 Mütareke Yılları Anadolu‟suna dair anılarında, taĢrada çok 

fazla boĢ zamanı olan insanların bunu doğru bir Ģekilde değerlendirmeyi 

bilmemelerinden dert yanması bu durumun göstergesidir. Sahip oldukları boĢ zamanı 

doğru ve verimli bir Ģekilde değerlendirmeyi bilmeyenler boĢ zamanları dıĢında kalan 

çalıĢma ve eğlence zamanlarını da doğru ve verimli bir Ģekilde 

değerlendirememektedirler. Türk‟ün -ve insanın- çalıĢmayla var olduğunu Ģiar edinen 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin çizdiği bu çerçeve içinde ne 

çalıĢmayı ne eğlenceyi ne de zamanı nasıl kullanacağını bilmeyenlerin yaĢadıkları 

hayat, „ölü hayat‟ olarak görülmektedir; taĢra masumdur, temizdir ve naiftir çünkü 

gerçekte ölü bir hayat yaĢamaktadır; taĢra ne yaĢamaktadır ne de ölüdür.
 720

  

TaĢrada eğlence biçimlerinin ve eğlence hayatının çözümlenebilmesi için 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin anıları bir bütün olarak yeteri 

kadar detaylı olmasa da anıların aktardığı sınırlı veriler dahi taĢranın „ölü hayatının‟ -

                                                           
*
 Erken Cumhuriyet Dönemi taĢrası söz konusu olduğunda Kazım Karabekir‟e ayrı bir parantez açmalıdır. 

Kazım Karabekir Birinci Dünya SavaĢı yıllarından Cumhuriyet‟e uzanan zaman diliminde taĢrada 

gündelik hayatın modernliğin gereklilikleri doğrultusunda disiplin edilip düzenlenmesi ve bu amaç 

doğrultusunda uygulanacak siyasaların ve kullanılacak araçların neler olması gerektiği üzerine 

Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve siyasal elitleri içinde en çok kafa yoran kiĢidir.  
720

 Bkz. K. Karabekir, 2011, s. 542. Kazım Karabekir‟in betimlemesi taĢrada çalıĢma, zaman ve eğlence 

dizgelerini doğrudan kesen uzunca bir metnin parçasıdır. Öyle ki 1918‟in Ġkincikânun‟unda Ergan‟daki 

teftiĢleri sırasında bölge için yaban olan memurların hal ve tavırlarının bozukluğuna da bu bağlamda 

dikkat çekmektedir:  

“Buradaki memurların düĢüncelerini ve maneviyatlarını pek fena buldum. Bir an evvel 

Ģuradan kurtularak daha latif bir yere nakletmek sevdasına düĢmüĢler. […] Uzun bir sulh 

devresinde bile olsak rahat düĢkünlüğünün yıkıcı bir zihniyet olduğunu anlattım. 

Geçirdikleri ölü hayat yerine, burada çalıĢan Alman mühendislerinden örnek alarak, kendi 

aralarında içtimai bir yaĢayıĢ uyandırabileceklerinden ve birçok kitaplar ve mecmualar 

getirerek mütalaalarla, ilmi sohbetlerle ve ara sıra da eğlenceler tertibiyle hoĢça vakit 

geçirebileceklerinden bahsettim.” 

Bkz. K. Karabekir, 2011, s. 542. 
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yaĢa(ya)mamıĢlığının- en görünür olduğu uzamın kültürel hayat olduğu gerçeğini 

değiĢtirmemektedir. Anılar, eğlence biçimlerine ve düzenlemiĢ eğlencelere dair veriler 

aktartır hiç Ģüphesiz. Örneğin Kâzım Karabekir çocukluk yılları anılarında Van‟da 

sadece bir kere Karagöz ve hokkabaz ile karĢılaĢtığından, bir kere köçek gördüğünden 

ve kimi Ģeyhlerin tef çaldığından
721

; Harput‟taki yıllarında ise mızıka ve ince saz 

grupları, güzel hokkabaz ve cambazlar ile velospetle ilk kez karĢılaĢtığından 

bahsetmektedir.
722

 Anıların iĢaret etmeye çalıĢtığı taĢrada eğlence biçimlerinin 

savrukluğudur, düzensizliğidir ve nihayetinde „kurumsallaĢmadan‟ ne kadar ırak 

olduğudur. Ölü hayat yaĢayan, içten çürümüĢ ve içe çökmüĢ taĢraya eğlence ancak ve 

ancak „dıĢarıdan‟ gelmektedir.
723

 TaĢraya dıĢarıdan gelen eğlence taĢraya „yaban‟ 

olduğundan bir türlü taĢraya tam olarak sinememektedir, taĢrada kök salamamaktadır. 

Geçicidir; gelmektedir ve geçmektedir.  

TaĢrada eğlenceye iliĢkin inĢa edilmiĢ bu anlatı taĢranın eğlencesiz, ReĢat Nuri 

Güntekin‟in ifadesiyle “öteden beri eğlencesiz ve neĢ‟esiz”
724

, olduğunu vurgulasa da
725

 

                                                           
721

 Bkz, K. Karabekir, 2014, s. 47. 
722

 Bkz, K. Karabekir, 2014, s. 47. 
723

 TaĢraya „dıĢarıdan‟ gelen eğlence, taĢrayı ulaĢılabilir kılan demiryolu anlatılarıyla iç içe geçmiĢtir; 

demiryolu taĢraya eğlence ihraç etmekte, taĢraya hayat vermektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun 

kaleme aldığı bir öykünün baĢkahramanı Hilmi için Manisa, “pis memleket, pis hava!” ile özetlenecek bir 

Ģehirdir. Hilmi için Manisa‟nın „pisliği‟ gündelik hayatın durağan ve eğlencesiz olmasıdır. Hilmi‟nin en 

büyük zevki ise gelip giden geçen trenlerde Ġzmir havasını „koklamaktır‟. Bu havanın dikkat çeken yönü 

Bizanten Ġstanbul anlatılarına içkin bileĢenlerin merkezlerde (büyükĢehirlerde) olumsuzlanırken taĢrada 

aranmasına sessiz kalınmasının bir tür örtük „olumsuzlanarak olumlama‟ olmasıdır; zira olumsuzlamaya 

neden olan „eğlence‟ için „kadın‟, kadının Rumluğunun sorun olup olmadığı tartıĢma konusu bile 

yapılmadan, taĢradaki hasret duyulan eğlencelerin ana nesnesidir: 

“Orada akĢam treninin vüruduna intizaren [geliĢini bekleyecek] Yorgaki‟nin gazinosunda 

birkaç mastika içmek ve trenin hareketinden sonra Rum mahallelerrinden dolaĢarak evine 

mümkün olduğu kadar geç avdet etmekten ibaret kalmıĢtı. Tren ona, Ġzmir‟in dağdalı 

hayatından bir Ģetaret nefhası [sevinç esintisi] getirir; Yorgaki‟nin mastikaları bütün gün 

kalbini didikleyen yeis ve melâl kurtlarını öldürür ve Rum mahallerinde, o, biraz kadın 

yüzü görürdü. Kadın!” 

Bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2012, s. 56. KöĢeli parantez içindeki açıklamalar orijinal metindedir.     
724

 R. Nuri Güntekin, Anadolu Notları - 2, Ġstanbul, 1975, s. 82.   
725

 TaĢrayı üzerine yazılmıĢ kurgusal edebi eserlerde bu eğilim güçlüdür. Bir önceki örnekten devam 

edildiğinde taĢraya „düĢmüĢ‟ Hilmi Ģu sözlerle betimlenmektedir: 

“Ah, onun ne kadar maceraperest bir ruhu vardı! Ve bu ruh, ölü memlekette, bu buzlu 

dağların kenarında, bu uyuklayan evler arasında, daima küf kokan ihtiyar kalem odalarında 

kabir azabına benzer dakikalar yaĢamağa mahkûmdu… Ona, en ziyade geceler 

tahammülfersa [dayanılmaz] gelirdi. O, en ziyade camları buğulanmıĢ mahalle 

kahvehanelerinde vaktinden evvel ihtiyarlamıĢ, ağzı daima ya soğan veya sarımsak kokan 
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gerçekte taĢra tam tersine eğlencelidir hatta ve hatta merkezlerden (büyükĢehirlerden) 

çok daha fazla eğlencelidir.
726

 Ġddia edilen ile olan arasındaki görünür çeliĢki 

merkezlerde (büyükĢehirlerde) yaĢayanlar için, modernleĢtirme ve medenileĢtirme 

iddiasında olanlar için bir çeliĢkidir. TaĢradaki doğa Ģartlarının doğrudan bir sonucu 

olan taĢranın ulaĢılamazlığı ve soyutlanmıĢlığı taĢrada çalıĢmanın „bilin(e)memesi‟, ve 

bunların bütünün doğal bir sonucu olarak eğlenceden yoksunluk gibi sorunlardan oluĢan 

yumağın taĢradakiler için o kadar da önemli olmadığı anlaĢılmaktadır.
727

 Düğünler
728

 ve 

kimi noktada da dini -ve hatta ladini- ritüeller (bayramlar) taĢradaki eğlence eksikliğini 

ziyadesiyle kapatmaktadır. Üstüne üstlük bir saha araĢtırma raporunun aktardığına göre 

taĢrada uzun kıĢ mevsimleri sonrasında bir araya gelen insanlar panayırlar kurarak hem 

ürettikleri ürünleri satmakta hem de eğlenceler düzenlemektedir: 

“Anadolu‟nun yüksek yaylasında kurulan pazarda kıĢın altı yedi ay tabıatın gadrine 

ugrayan bu muhit halkının yalnız getirdiğini satmak ve karĢılığını satın almak üzere değil;  

                                                                                                                                                                          
kalem arkadaĢlarıyla karĢı karĢıya, bitmez tükenmez iskambil, tavla oyunları arasında 

geçen sefil ve miskin dakikalardan korkardı…” 

Bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2012, s. 57. 
726

 Kayseri‟ye bağlı bir köyde yapılan saha araĢtırmasında bu durum Ģu sözlerle dile getirilmektedir: 

“Köyde öyle kadınların özel dernekleri çok olmaz. Yalnız düğünler, mevlüt okuntuları 

gibi toplantılar kadınların en büyük dernekleri sayılır.  Bundan baĢka bir de kıĢ geceleri 

kadınların tandır baĢı dernekleri vardır ki; bu da hatırı savılan toplantılardandır. KıĢ geceleri 

köy erkeği konuk odalarında bin bir eğlentiler ve oyunlar yapıldığı sırada kadınlar da tandır 

baĢı derneklerinde bin bir eğlenti ve Ģenlikler yaparlar. Burada yapılan eğlentilerden en 

ziyade Ģunlar göze çarpar: Türküler masallar bilmeceler, oyunlar, deyiĢler, inanmalar bu 

gibi köyün geniĢ kültür kaynakları hep burada görüle bilir.” 

Bkz. “Kayserinin Muncusunun Kamunu”, Kaynak, Sayı BelirtilmemiĢ, Balıkesir, Sene BelirtilmemiĢ, s. 

789. 
727

 Bu „hakikat‟, E. P. Thompson‟ın 1800‟lü yıllar Ġngiltere‟sine dair tespitleriyle koĢuttur: 

“Kırsal alanın kimi endüstrilerinin içini boĢaltan ve kırsal ve kentsel hayat arasındaki 

dengeyi bozan Sanayi Devrimi, ayrıca zihinlerimizde bir tür kırsal tecrit edilmiĢlik ve 

„ahmaklık‟ imgesi yaratmıĢtır. 18. yüzyıl Ġngiltere‟sinin kentsel kültürü, bizim çoğu kez 

sandığımızdan (alıĢılagelmiĢ anlamda) daha „kırsal‟dı ve de kırsal kültür çok daha 

zengindi.” 

Bkz. E. P. Thompson, 2006, s. 494. Vurgular orijinal metindedir.    
728

 Bugün dahi taĢradaki resmi ve kamusal eğlence biçimi toplu sünnet törenleri bu durumun klasikleĢmiĢ 

örneğidir. 21 Kasım 1921‟inde Mustafa Kemal Atatürk‟ün Bolu Mutasarrıfı‟na çektiği bir telgrafa göre, 

“Bolu Himayei Etfal Cemiyeti [Çocuk Esirgeme Kurumu] tarafından Ģehitler ve mücahitler evladından 

186 neferin sünnet edilmeleri ve kendilerine elbise giydirilmesi ve hediyelerle teltif edilmeleri, […] 

teĢekküre ve takdire değer” görülmüĢtür. Bkz. “Bolu Mutasarrafı‟na - 21 Kasım 1921”, Atatürk‟ün 

Bütün Eserleri (1921 - 1922), C. 12, Ġstanbul, 2003, s. 95. KöĢeli parantez içindeki açıklama bana aittir. 
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bir nevi bayramlaĢmak, tanıĢmak ve görüĢmek için de yazın letafetinden istifade ederek 

burada toplandıkları, kalabalığın heyecanlı cuĢiĢinden pek kolay anlaĢılıyordu.”
729

 

Bu noktada temel bir soru sorulmalıdır. Cumhuriyet, kendi iç düzeniyle ve 

disipliniyle „kendi halindeki‟, E. P. Thompson‟ın Türkiye özelinde belki de mübalağalı 

olacak ifadesiyle “fuarlar Ģebekesi”
730

 olan, eğlence biçimlerinde ve eğlence hayatında 

neden değiĢime - dönüĢüme gitmek istemektedir? 

Çok basit bir açıklama olsa da baĢlangıçta bizatihi Cumhuriyet‟in varlığı bu isteğe 

neden gösterilebilir. E. P. Thompson‟ın on sekizinci yüzyıl Ġngiltere‟si için dile getirdiği 

Ģekliyle fuarlar, “ekonomik ve kültürel bağlantılar değil fakat aynı zamanda haber ve 

dedikodu değiĢ tokuĢu ve baĢlıca enformasyon merkezi görevi”
731

ne de sahiptir. Bu 

bağlamda ilgili alana - biçime müdahale, kendisinin varlığıyla ve bunun sunulup sürekli 

kılınmasıyla iç içe geçmiĢtir. Cumhuriyet, modernleĢtirici ve medenileĢtirici savlarının 

imlediklerinden önce yeni bir „Ģeydir‟ yoksa Geç Osmanlı Dönemi‟nde de siyasal 

iktidar, yetersizliği ya da yeterliliği tartıĢmaya açık olsa da, taĢradaki iktisadi, sosyal, 

kültürel alana doğrudan müdahale etmiĢ, bu alanları imparatorluğun modernleĢtirici ve 

medenileĢtirici güdüleri çerçevesinde düzenlemeye çalıĢmıĢtır. Cumhuriyet‟in yeniliği 

ise benzer güdüler dahilinde ancak farklı bir bağlama iĢaret etmesinde gizlidir.  

TaĢra patrimonyal iliĢkilerin hüküm sürdüğü bir uzamdır; ağa / Ģeyh, vergi 

memuru ve jandarma bu iliĢkinin ana aktörleridirler. Köylü ve taĢralı, taĢradaki iktidar 

iliĢkilerinin üç sac ayağı içinde kendini var etmeye çalıĢmaktadır; bunlardan icazet 

alabildiği ölçüde ve bunların çizdiği sınırlar içinde eğlenceler düzenleyebilir. Nitekim 

belirtildiği üzere taĢradaki yegâne kamusal eğlence biçimi olarak kabul edilebilecek 

düğünlerin Kazım Karabekir‟in üstünde durmaya çalıĢtığı haliyle patrimonyal iliĢkileri 

sürekli kılan mahiyeti bu durumun temel bir göstergesidir ancak gösterge, eğlenceye 

                                                           
729

 A. C., “Halkevimizin Köy Seyahatları -1- Yavuzkemal Nahiyesi”, 1933, s. 27. Ne yazık ki bu türden 

festivallere ve panayırlara dair detaylı bilgilerimiz sınırlıdır. Bu sebepten „içerde‟ ne türden eğlenceler 

düzenlendiği, en azından bu bağlamda, iyi niyetli tahayyüllerden öteye gitmemektedir. 
730

 E. P. Thompson, 2006, s. 492. 
731

 E. P. Thompson, 2006, s. 59. 
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dair inĢa edilmiĢ söylemlere ve anlatılara çeliĢik görünüm çizmesine karĢın 

Cumhuriyet‟in müdahalesine gerekçeler de yaratmaktadır.  

Cumhuriyet, eğlenceyi yurttaĢlar için bir bahĢediĢ, ayrıcalık, lüks olmaktan 

çıkartma hedefindedir. TaĢradaki egemen eğlence biçimlerinin ve eğlence hayatının -

açıkça ifade edilecek olursa ağırlıklı olarak yine düğünlerin- lüks tüketimi ve israfı 

buyur edecek herhangi bir yönünün varlığına Cumhuriyet ironik bir biçimde açıktan 

karĢı çıkmamaktadır. Nitekim Cumhuriyet‟in egemen tavrı yurttaĢları eğlenceye 

kıĢkırtmaktadır. Buradaki karĢı çıkmama, Cumhuriyet‟in bunlara karĢı sessiz kaldığı ya 

da israfa icazet verdiği anlamına da gelmemektedir. Kurulmaya çalıĢılan denge özellikle 

taĢraya içkin yokluk ve hiçlik söylemleri temelli israfın engellenmesi ve tasarruf 

yapılması hatırlatmalarının eğlenceyi sarmalamasına yöneliktir. Bu sayede de 

Cumhuriyet eğlenceyi ön onaya dayalı bir ayrıcalık ve lüks olmaktan çıkartarak kendi 

değerlerini zerk edecek uygun zemin yaratmaktadır. Nihayetinde Cumhuriyet taĢradaki 

eğlence siyasalarında izlediği yol ile kendi sınırlılıkları dahilinde icazet verdiği eğlence 

biçimlerini ve eğlence hayatını tek tipleĢtirip standartlaĢtırırken aynı zamanda da 

sürecin bütününde kendi meĢruiyetini sağlamaktadır. 

Bu bağlamda Cumhuriyet‟in taĢrada eğlence biçimlerine ve eğlence hayatına 

müdahale etmek için izlediği ana yol, taĢrada eğlencenin ritüelistik bir söylemle ve 

mahiyetle sarmalanıp resmi ve kamusal ritüel (bayram) dizgeleriyle olabildiğince 

kesiĢtirilmesidir. Gerçekçi olmak gerek, zira tavır Geç Osmanlı Dönemi‟nden kalan bir 

mirastır
*
 öyle ki bu mirasın temel bileĢenleri bu kesiĢimi mümkün kılmaktadır.

732
 Dini 

ve -kimi yerlerde ladini- resmi ve kamusal ritüeller (bayramlar); bölgelerin coğrafi 

                                                           
*
 Tam da bu noktada Geç Osmanlı Dönemi‟ndeki, özellikle Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid 

Dönemleri‟nde, taĢrada padiĢahın otoritesini yansıtan ve meĢruiyetini pekiĢtiren saat kulelerinin inĢa 

süreçlerini yeniden hatırlatmak gerekmektedir. 
732

 Kazım Karabekir‟in, “kendimi bildim bileli oyunlarımız, bayramda seyranda giydiklerimiz 

askerceydi” ifadesi bu durumun kısa ancak etkileyici bir özeti gibidir. Bkz. K. Karabekir, 2014, s. 47. 

ġevket Süreyya Aydemir‟de çocukluk yıllarında „çeteciliğin‟ oldukça yaygın bir oyun olduğunu aktarır. 

Bkz. ġ. Süreyya Aydemir, 2017, s. 14 - 16.  
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özelliklerine koĢut bağ bozumları gibi mevsimsel döngüler; Ağaç Bayramı
733

, Kitap 

Bayramı, AtıĢ Bayramı
734

, KıĢ Bayramı
735

 gibi yerel „bayramlar‟; kurtuluĢ günleri; kimi 

yerel kültler ve önemli günler ilanı
736

 bu ritüel - eğlence kesiĢimleri örneklerinin 

baĢında gelmektedir. Örnekler ise oldukça zengindir
737

:
 
Kâzım Karabekir, Erzurum‟da 

bulunduğu Milli Mücadele yıllarında Mevlit Kandili olan 12 TeĢrinisani 1337‟den bir 

hafta öncesini Çocuklar Haftası olarak belirlemiĢ, Mevlit Kandili‟nde ise SarıkamıĢ‟ta 

Çocukları Himaye Cemiyeti‟ni kurup ilgili günü Kitap Bayramı olarak ilan etmiĢtir.
738

 

Kutlamalara yerel halkın katılması için azami çaba harcanan
739

 bu özel günlerde bir 

yandan modernlik ve medenilik gereklilikleri yurttaĢlara tanıtılırken öte yandan 

sunumun bütününde yeni devletin ve siyasal iktidarın meĢruiyeti pekiĢtirilmektedir.  

                                                           
733

 Bkz. K. Karabekir, Ġstiklâl Harbimiz  - 2. Cilt, Ġstanbul, 2014, s. 725.‟Bayramın‟ Cumhuriyet‟in 

ilerleyen yıllarında da kutlandığı anlaĢılmaktadır. Bkz. Y. BelirtilmemiĢ, 2016, s. 315. 
734

 Kazım Karabekir yurttaĢ için maddi ve manevi anlam taĢıdığını düĢündüğü Ağaç, Kitap ve AtıĢ 

Bayramları yanı sıra Cumhuriyet‟in 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı‟nın öncülü olan Ġdman 

Bayramı‟nı da bu çerçevede değerlendirmektedir. Bkz. K. Karabekir, Çocuk Davamız, (Haz. Ziver 

Öktem), Ġstanbul, 2015, s. 25.    
735

 “KıĢ Bayram Günü” hakkında ufak bir bilgi için bkz. R. Kemal, “Uludağda Beyaz Sükût”, Yeni 

Hayat, N. 1, Ġstanbul, 22 ġubat 1936, s. 7. 
736

 Zonguldak‟ta kutlanan Uzun Mehmet Kömür Bayramı hakkında bilgi için bkz. “Zonguldak CHF ve 

Halkevi Reisi Mithat Akif Bey‟e - (28 Kasım 1932)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri - (1932 -1934), C. 26, 

Ġstanbul, 2009, s. 58. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde Giresun‟da fındık hasat dönemlerinde kutlanan 

Fındık Bayramı hakkında, Aksu‟daki bir yazı, Fındık Bayramı kutlamalarını ve bu kutlamalara bağlaĢık 

eğlenceleri açıkça betimleyen ender bir örnektir: 

“Cihan piyasasının en Ģöhretli ve en güzel fındıklarını temin eden ve haklı olarak fındık 

diyarı unvanını alan Giresunda fındık yükleme günü, her sene canlı bir kaynaĢma ve bir 

bayram halinde kutlulanmaktadır. […] bütün Giresunluların hayatı fındığa bağlıdır. Bunun 

için fındık bayramı Giresunun hususî ve millî günlerinden sayılmaktadır. Köylü ve Ģehirli 

hep fındığa gönül verdikleri için, mahsullerin ilk yüklenmesini böylece takdis 

etmektedirler.” 

Bkz. “Fındık Bayramı”, Aksu, S. 1, Giresun, 1933, s. 31. Eklemek gerekir ki bu ritüeller özellikle taĢrada 

bölgelerin sembol ürünlerine atıf yapmakta, ilgili ürünler üzerinden çalıĢkan toplum vurgusu 

pekiĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.  Bir tür „gelenek‟ olan bu tavır, farklı bir düzlemlerde bugün dahi takip 

edilebilir. TaĢra illerinin, ilçelerinin ve beldelerinin resmi logoları, ilgili bölgelerde yetiĢen ve sembol 

olmuĢ hasat ürünlerini de içermektedir. Ayrıca genellikle bahar ve yaz aylarında kutlanan ve geleneksel 

olduğu iddia edilen „festivaller‟ ve „karnavallar‟ yine aynı geleneğin doğrudan bir yansıması olarak 

benzer güdülerle sarmalanmıĢtır. 
737

 Cumhuriyet‟in resmi ve kamusal ritüelleri (bayramları) çalıĢmanın sınırları içinde olmasa da, ilgili 

dönemlerde bağlama iliĢkin temel bir örnek aktarılmalıdır. Erzurum Kongresi‟nin açılıĢ günü olan 23 

Temmuz, aynı zamanda Ġkinci MeĢruiyet‟in Ġlanı anısına düzenlenmiĢ Hürriyet Bayramı‟dır. Erzurum 

Kongresi‟nin açılıĢı gününün Hürriyet Bayramı‟yla -bilinçli- kesiĢimi bayram kutlamalarına da 

yansımıĢtır. Kâzım Karabekir‟in, 1919 yılı Hürriyet Bayramı kutlamalarını tüm halkın katıldığı bir tür 

Ģenliğe evirip Erzurum Kongresi‟nin açılıĢını kutlamak için seferber ettiği anlaĢılmaktadır. Konuya iliĢkin 

Rauf Orbay‟ın anıları için bkz. R. Orbay, Siyasi Hatıralar, (Ed. Ö. Andaç Uğurlu), Ġstanbul, 2018, s. 325 

- 326.  
738

 Ġlgili haftaya / güne ve bayrama dair detaylı bilgiler için bkz. K. Karabekir, 2014, s. 1145 - 1155. 
739

 Bkz. K. Karabekir, 2015, s. 18.    
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Artarılan gerekçeler kaynaklı bu kesiĢimin gözden kaçırılmaması gereken yönü 

ise gerçekleĢen değiĢimin-dönüĢümün gerçekte ritüel aleyhine Ģekillenmesidir. 

Cumhuriyet‟in dini-ladini ritüellere (bayramlara) müdahalesinin mahiyeti, yarattığı 

etkiler ve neden olduğu sonuçlar ağrılıklı olarak ritüeli merkeze alan bir çalıĢmanın 

sınırları içinde olsa da, düğün ve sünnet törenleri gibi -özü itibariyle- „ritüellerin‟ 

olabildiği ölçüde eğlenceye evrilmeye çalıĢılması dikkat çekicidir. Ritüel yönleri baskın 

olan düğünün ve sünnet törenlerinin, özellikle taĢrada yerel güç odaklarınca icazet 

verilerek gerçekleĢtirilen kamusal edilmer olmaktan çıkarılmaya baĢlanması, 

Cumhuriyet‟in bir yanıyla ritüel, diğer yanıyla da eğlence uzamına sızma, yine imkanlar 

altında, ilgili uzamlara hâkim olarak onları değiĢtirme-dönüĢtürme amacını 

yansıtmaktadır. 

Bu bağlamda da, yine ağırlıklı olarak ritüellerle birlikte düĢünülen bando, 

taĢradaki değiĢimde dönüĢümde en temel „eğlence‟ aracıdır.
*
 Geç Osmanlı 

Dönemi‟nden beri halkı neĢelendirmek için kullanılan askeri bandoların bu amaç uğruna 

yeniden ön plana çıkması ĢaĢırtıcı değildir. Kâzım Karabekir, Birinci Dünya SavaĢı‟nda 

Doğu Anadolu‟da görev yaptığı bölgelerde bandonun çalacağı marĢları düzenlemiĢ, 

bando ekibinin giyeceği kılık kıyafetlerle ilgilenmiĢ ve uygulamaları sıklıkla teftiĢ 

etmiĢtir.
740

 Öyle ki yine Kâzım Karabekir‟in aktardığı üzere kıĢlada, “öğleyin oda 

                                                           
*
 Senaristlerinin Nesli Çölgeçen ve Hakan Aytekin, yönetmenin Nesli Çölgeçen olduğu 1987 yıl yapımı 

Selamsız Bandosu ve senaristinin Sırrı Süreyya Önder ve yönetmenlerinin Sırrı Süreyya Önder ve 

Muharrem Gülmez olduğu 2007 yılı Beynelmilel adlı filmler taĢrada bandonun her iki dizge arasındaki 

salınımını örnekleyen ender yapımlardır. Selamsız Bandosu için bkz. “Selamsız Bandosu”, 

<https://www.youtube.com/watch?v=o_tB6fARtjk>, 07. 06. 2019 
740

 Kâzım Karabekir‟in anıları bu teftiĢlere iliĢkin çokça örnekle doludur. Resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) ile eğlence dizgelerinin kesiĢimini örneklemek için kullanılabilecek verileri sağlayan teftiĢ 

programları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

Ana Mektebi TeftiĢleri:  

1) TeftiĢ heyeti Cuma günleri -ancak PerĢembe gününe dair örneklerde vardır- öğle namazı 

müteakip kolordu karargâhında toplanıp, Sanayi Gürbüzler Deposu‟nun selamlayarak Ana 

Mektebi‟ne geçmektedir. 

2) TeftiĢ heyetini Ana Mektebi‟nde bir bando [bandonun ne tür marĢlar veya parçalar çaldığı 

belirtilmemiĢtir ve tespit edilememiĢtir] karĢılayacaktır. Çocuklar Sancak MarĢı‟nı 

okuduktan sonra bir dua [dua belirtilmemiĢtir ve tespit edilememiĢtir] ile resmi karĢılama 

töreni yapılacaktır. 

Sanayi Gürbüzleri Mektebi TeftiĢleri: 
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musikisi, akĢam bando çalarak”
741

 yemek yenilmektedir ve hem oda musikisi hem de 

bandonun çaldığı parçalar bölgedeki halk tarafından duyulmaktadır.
742

 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde bandonun baĢatlığı, Cumhuriyet‟in israfla ve 

teknik yetersizliklerle kavgasında kullanabileceği pratik bir araç olması kaynaklıdır. Bu 

                                                                                                                                                                          
3) TeftiĢ Heyeti‟nin Gürbüzler Mektebi‟ne gidiĢi kıta biçiminde gerçekleĢecek ve bando bu 

kıtaya eĢlik edecektir. 

4) Mektep gezilecek; atölyelerde ustalar eĢliğinde küçük imal iĢleri yapılacak, yapılamayan 

iĢler hakkında ise usta ve çıraklar bilgi verecektir. Mektebin ürettiklerinin sergilendiği 

müze odaları da incelenecektir. 

5) Yatakhaneden çıkıldıktan sonra, Bayrak ve Uyan manzumeleri [bu manzumelerin neler 

olduğu belirtilmemiĢtir ve tespit edilememiĢtir] okunacak ve heyet Sancak MarĢı‟nı 

„taganni‟ (teganni) söyleyerek salondan ayrılacaktır.  

6) Bahçelerde yapılan idmanları müteakip oynanan milli oyunlar izlenecek ve son olarak 

sıhhiye ve yardım temsilleri [bu temsiller açıkça belirtilmemiĢtir ve tespit edilememiĢtir] 

izlenecektir. 

7) Sübyanlardan kurulu bando teftiĢ edilecektir. 

8) TeftiĢ heyeti teftiĢleri hakkında bir konuĢma yaptıktan sonra okuldan ayrılırken, Gürbüzler 

Mızıkası, Erzurum MarĢı‟nı çalacaktır. Ardından „yaĢa‟ nidalarıyla heyete teĢekkür 

edilecek ve Leyli Ġbtidaî-i Askeri Mektebi‟ne gidilecektir. 

Leyli Eytam Ġbtidaî-i Askerî Mektebi TeftiĢleri: 

9) Mektep kapısı önünde heyet […] ordu bandosunca çalınan Kuva-yı Milliye MarĢı‟yla 

karĢılanacaktır. 

10) Derslikler denetlenecektir. Öğrenciler sınıflarına göre heyete belli alanlarda izahat 

vereceklerdir. Dersliklerde eğlenceler [bu eğlencelerin ne(ler) olduğu belirtilmemiĢtir ve 

tespit edilememiĢtir] düzenlenecektir. 

11) TeftiĢ sırasında yine Sancak MarĢı‟nı „taganni‟ (teganni) söylenecek ve ardından Osmancık 

Yurdu [ilgili eserin bir marĢ mı bir Ģiir mi yoksa bir manzume mi olduğu tam olarak tespit 

edilememiĢtir ancak aynı adlı eserin „Açık Muharebe Varakası‟ adıyla düzenlenmiĢ bir 

marĢ olarak düzenlendiğine iliĢkin bir belge bulunmaktadır] çalınacaktır. Heyetin çay 

salonuna geliĢiyle bu kez Aras MarĢı [ilgili marĢ hakkında detaylar aĢağıdadır] çalınacaktır. 

12) Çay sunumu ardından heyete karĢılama konuĢmaları [bu konuĢmaların içeriğine iliĢkin bilgi 

verilmemiĢtir ve tespit edilememiĢtir] yapılacaktır. Ardından Vatan Manzumesi ve Mektup 

Okurken manzumeleri okunacak ve temsil edilecektir. Yerli Malı Öğüdü hikaye edilecektir. 

Türk‟ün Duası okunacaktır. Salondaki bandoyla Türk‟ün Duygusu „taganni‟ edilecektir. 

Herkes Sağdan öğüdü okunacaktır, Ġki Sancak Arasında Kayıp Vatan haritası temsil 

edilecektir, „Sapsız Süpürge‟ öğüdü hikâye edilecektir, „Ordudan Bir Ses Manzumesi 

okunacaktır, Her ġey Kendi Yerinde öğüdü okunacaktır, Ona Ölüm manzumesi 

okunacaktır, Eyvah Unuttum öğüdü okunacaktır ve okulda bulunan ziyaret ve(ya) anı 

defter(ler)ine dilek ve önerilerini yazacaklardır. 

13) Mektep müdürleri konuĢmalar [konuĢmalar belirtilmemiĢtir ve tespit edilememiĢtir] 

yapacaklardır. 

14) Kapı önünde ellerinde izci değnekleriyle bulunacak çocukların öğrendikleri toplu dualar 

dinlenip, heyet Kuva-yi Milliye MarĢı eĢliğinde ve yaĢa nidalarıyla okuldan ayrılacaktır. 

TeftiĢlerin detaylı anlatımları için bkz. K. Karabekir, 2015. KöĢeli parantez içindeki açıklamalar bana 

aittir. Bahsi geçen Aras MarĢı‟na iliĢkin detaylı bilgi bulunmamaktadır ancak tespit edilebildiği kadarıyla 

Feryâdî Hâfız Hakkı Bey‟in yorulmadığı, Panplak‟ta AX 0819 katalog numaralı Kafkas Eli adlı bir kayıt 

aynı zamanda Aras MarĢı olarak da geçmektedir. Bkz. “Kafkas Eli / Aras MarĢı”, 

<https://tasplak.pankitap.com/kafkas-eli-aras-marsi-t12012.html>, 14. 03. 2016. Ġlgili kayıt 

dinlenilememiĢtir. 
741

 K. Karabekir, 2011, s. 736. 
742

 Bando, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin ilerleyen yıllarında da yoğun bir Ģekilde kullanılacaktır. 

Halkevleri ve Halkodaları bünyelerinde kurulacak yerel bandoların, „halk musikisi bayramı‟ olarak ilan 

edilen günlerde “koskoca bir alanda binlerce korist ulusal türküler söylerler, danslar yapılır, fanfarlar, 

korolar, saz Ģairleri, dansçılar arasında müsabakalar tertip olunması” amacıyla seferber edilmesine aracı 

olması, istenilen Ģeylerin baĢındadır. Bkz. A. Saygın, “Türk Musikisinin ĠnkiĢaf Yolu”, Ülkü, S. 42, 

Ankara, 1936, s. 423. 
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açıdan tıpkı müzikte, sporda, tiyatroda ve diğer eğlence biçimlerinde olduğu gibi bando 

da salt bando olarak görülmemektedir. Bando pratiktir zira bandodaki müzik aletlerine 

eriĢim kolaydır, ucuzdur ve egemen bir siyasa olarak „ücretsizdir‟
743

; bandoda yer 

alacak „çalgıcılar‟ temel müzik bilgileriyle oldukça kısa bir zamanda eğitilebilir ve 

bando eğitimi geçiĢkendir
744

; bando korolarında yer alacak kiĢiler bağlı bulundukları 

bölgenin yabancıları değillerdir, bizatihi oranın yerlileridir -genelde çocukları ve 

gençleridir- ve bu saiklerle Ģekillendirilen bando halka ulaĢmanın modern ama „makul‟ 

bir aracı olarak seyyardır, gezicidir.
745

  

Tam da bu nedenlerle Milli Mücadele yıllarında taĢrada egemenliğini sağlamaya 

Cumhuriyet‟in ilanı sonrasında
746

 da egemenliklerini pekiĢtirmeye çalıĢan kurucu 

kadrolar için bando ideal bir araçtır. Bilhassa yeni kurulan Halkevleri ve Halkodaları 

bünyelerinde dahi bandoların kurulması için azami bir gayret sarf edildiği, bunun gayr-ı 

resmi bir egemen siyasa olarak görüldüğü anlaĢılmaktadır.
747

 Bu doğrultuda bandoların 

kullanımı salt resmi ve kamusal ritüellerle (bayramlarla) veya düğünlerle sınırlı 

kalmayacaktır; Balıkesir Halkevi bünyesindeki bandonun “her gün akĢam üstleri ev 

                                                           
743

 Bandolar için bir ücret istenip istenmediğine iliĢlin herhangi bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır ancak 

Halkevleri‟nde ve Halkodaları‟nda sahnelenen tiyatro oyunlarının ve gösterilen filmlerin kimi yerde 

ücretsiz olduğuna yönelik kesin bilgi, bandonun da ücretsiz olduğunun güçlü bir göstergesi olarak 

okunabilir. Çorum Halkevi‟nde bunların ücretsiz olduğuna dair ilgili Halkevi‟nin süreli yayımı olan 

Çorumlu‟da çıkan yazılar için bkz. “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, 

Çorumlu, Y. 1, S. 4, Temmuz, 1938, s. 39; “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, 

Çorumlu, Y. 1, S. 5, Ağustos, 1938, s. 30; “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması,” 

Çorumlu, Y. 1, S. 6, Eylül, 1938, s. 30 - 32.  
744

 Çorum Halkevi dergisi Çorumlu‟da yayımlanmıĢ bir habere göre bando ekipleri içinde yer alanlar aynı 

zamanda keman, piyano gibi çağdaĢ müzik aletleri derslerini de almaktadırlar. Bkz. “Çorum Havadisleri 

Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu, S. 5, Çorum, 1938, s. 31. 
745

 Ġlgili dönemde bandonu bu yönleri, bando aletleri satan mağazaların reklamlarında da görülebilir. Aynı 

reklam metinlerinde bando ile caz aletlerinin beraber yer alması ayrıca dikkat çekicidir. Bir reklam örneği 

için bkz. “RüĢtü Ömer - Muzika Mağazası”, Yeni Türk, S. 96, Ġstanbul, 1940, s. 17.  
746

 3 ġubat 1934 tarihinde Halkevi Bandosu‟nun önde olduğu bir kortej milli marĢlar ve neĢeli Ģarkılar 

çalarak Yozgat‟a gelen Mustafa Kemal Atatürk‟ü karĢılamıĢtır. Detaylı bilgi için bkz. “Yozgat Halkına - 

(3 ġubat 1934)”, Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1932 - 1934), C. 26, Ġstanbul, 2009, s. 336.  
747

 Balıkesir Halkevi süreli yayımı Kaynak‟ta yayımlanmıĢ Halkevi çalıĢma raporunda, bandonun 

ivedilikle düzenlenmesi için yaĢanan telaĢ, “halkevi bandosu teĢebbüsümüzden netice almak üzereyiz. 

Vilâyetin mülga yatı mekteplerinden kalma bando takımını evimiz için temin ettik. Bando amatörleri de 

hazırdır. Bir aya kadar halkevimizin bandosu çalıĢmağa baĢlayacaktır” ifadesinde görülebilir. Bkz. 

“Balıkesir Halkevinin 1 - 1 - 934‟den 31 - 3 - 934 tarihine kadar üç aylık çalıĢma hulâsası”, Kaynak, S. 

13 - 14 - 15, Balıkesir, Yıl BelirtilmemiĢ, s. 360.  



284 
 

bağçesinde muhtelif parçalar”
748

 çaldığında dair ilginç bir haber bunun göstergelerinden 

birisidir. Konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmamakla birlikte 1930‟lu yılların 

sonlarına gelindiğinde ise kimi yerlerde bandoların ya caz takımlarına evrilerek ya da 

bağlı bulunan bölgelere gelen caz takımlarına eĢlik edebilecek düzeyde pratik - teknik 

bilgiyle donanmıĢ olarak yurttaĢ eğlencelerinde yer aldıklarına Ģahit olunacaktır.
749

  

Siyasal iktidar tarafından dönem içinde taĢranın ekonomik geri kalmıĢlığı ve 

yoksulluğu sıklıkla vurgulanırken bando gibi araçların kamusal eğlence araçları olarak 

seferber edilmesi bir yandan ekonomik geri kalmıĢlık ve yoksulluğu maskelerken diğer 

yandan siyasal iktidarın tam da bu geri kalmıĢlık ve yoksulluk içinden yaratıcı 

kudretinin kanıtı olarak sunulmaktadır.
750

 

 

2. 1) TaĢranın Bit(e)meyen KeĢfi ve Eğlencenin Bit(e)meyen ĠnĢası 

Önceki sayfalarda da aktarıldığı üzere, 1930‟lu yıllara kadar taĢraya egemen 

olmak bir tarafa daha taĢrayı tam olarak „keĢfetmekten‟ oldukça uzak olan 

Cumhuriyet‟in taĢradaki savruk ve dağınık eğlence hayatını düzenleyebilmek için attığı 

adımlar, eğlenceyi hem düĢünsel hem de pratikte resmi ve kamusal ritüellere 

(bayramlara) olabildiğince yaklaĢtırma ve bunu gerçekleĢtirirken de bando gibi araçları 

olabildiğince kullanmaktan geçmektedir. 

Cumhuriyet‟in sınırlılıklarıyla ve yetersizlikleriyle birlikte düĢünüldüğünde 

oldukça radikal sayılabilecek bu adımlar gerçekte dile getirildiği kadar etkili değildir. 

                                                           
748

 “Cümhuriyet Halk Partisinin Kültür Kaynağı Olan Halkevleri ve Halkevimiz”, Kaynak, Sayı 

BelirtilmemiĢ, Balıkesir, Sene BelirtilmemiĢ, s. 585. 
749

 Balıkesir Halkevi süreli yayımı Kaynak‟ta yayımlanmıĢ bir habere göre, “on kiĢilik bando takımı ile 

iki caz takımı Ģehir ihtiyaçlarını […] ampilifıkatöre eklenmiĢ beĢ hoparlörlerle beraber”  karĢılamaktadır. 

Ġlgili haber için bkz. “Cumhuriyetin Onaltıncı Yılında HALKEVĠMĠZ”, Kaynak, S. 8, Y. 7, Balıkesir, 

1939, s. 189 - 191.  
750

 Özellikle Kazım Karabekir‟in anılarında savaĢlardan bitap düĢmüĢ ve geleceğe dair hiçbir umudu 

olmayan yetim Anadolu çocuklarının eğitilip bando ekipleri içinde yer almaları ve tüm yörenin önünde 

törenler - eğlenceler düzenlemeleri, çocukların baĢarısı olduğu kadar Cumhuriyet‟in de büyük bir baĢarısı 

olarak sunulmaktadır. Bkz. K. Karabekir, 2014, s. 700.  
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Atılan adımlar taĢranın tümünü kapsayan kurumsal düzenlemeler olmaktan öte, dönem 

dönem homurdanmalara da neden olacak Ģekilde, belli bir sürekliliği olmayan, 

kurumsallaĢamamıĢ cılız resmi uygulamaların veya Ģahsi giriĢimlerin bir sonucudur.
*
 

Cumhuriyet‟in taĢrayı bir bütün olarak değiĢtirip dönüĢtürmesi için bu iĢle yükümlü 

kılınmıĢ resmi kurumlara ihtiyacı olacaktır ki Halkevleri ve Halkodaları tam da bu 

nedenlerle Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde taĢradaki kültürel hayatı 

modernleĢtirebilmenin - medenileĢtirebilmenin en temel aracı olarak seferber edilmiĢtir.  

Bu doğrultuda siyasal iktidar taĢrayı tanımak için her Ģeyden önce Halkevleri ve 

Halkodaları bünyesinde saha araĢtırmaları gerçekleĢtirmiĢ
751

 ve araĢtırmaların 

sonuçlarını raporlamıĢtır.
752

 Raporlar Cumhuriyet‟in taĢrayı „keĢif‟ sürecinde taĢrayı 

nasıl kavradığına ve taĢraya nasıl yaklaĢtığına ıĢık tutmaktadır. Cumhuriyet‟in, egemen 

olduğu coğrafya ve insan toplulukları hakkında mutlak surette bilgi edinme isteğini 

açıkça yansıtan raporlar taĢrada, „umumi ahval‟, „içtimai vaziyet‟, „maarif vaziyeti‟, 

„iktisadi vaziyet‟ ve „sıhhi vaziyet‟ olmak üzere beĢ temel nokta hakkında detaylı bilgi 

derlemeye çalıĢmaktadır.
*
 KeĢfin bir diğer yönü ise Cumhuriyet‟in 1930‟lu yıllarındaki 

söylemlerine hâkim „yerellik ve millilik‟ vurguları doğrultusunda, modern dünya ile 

                                                           
*
 Bu giriĢimlerde de baĢı çeken isim Kazım Karabekir‟dir. Öyle ki Kâzım Karabekir‟in anılarında 

KurtuluĢ SavaĢı Yılları‟nda Doğu Anadolu Bölgesi‟nde düzenlediği kamusal ritüellerin (bayramların), 

törenlerin ve eğlencelerin Ankara tarafından „bölge halkının yanlıĢ algılayacağı baĢa buyruk tavırlar‟ 

olduğu gerekçesiyle pek de hoĢ karĢılanmadığını aktarmaktadır.  
751

 Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın gerçekleĢtirdiği bu saha araĢtırmalarına, -köy gezilerine-, iliĢkin 

Asım Karaömerlioğlu‟nun bu gezilerin büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığında dair yorumu ve bunu 

temellendirirken kullandığı savlar için bkz. A. Karaömerlioğlu, 2011, s. 62 - 64. Gezilerin baĢarısını veya 

baĢarısızlığını tartıĢmak bu tez çalıĢmasının sınırları dâhilinde değildir ancak hatırlatmak gerekir ki bu tez 

dâhilinde yürütülen tartıĢmalarda da görüleceği üzere, gezilerin yapılabilmesi bile baĢlı baĢına baĢarı 

kabul edilmelidir. 
752

 TaĢradan, taĢra hakkında bilgi alabilmek için sadece devlet kurumlarının değil özel basım yayım 

organlarının da kullanıldığı kimi örnekler mevcuttur. TaĢradan gelecek haberlerin “muhitin ahlâk ve 

adetlerine tarihi an‟analarına, meraklı ve heyecanlı vak‟alarına dair yazılar veyahut hikâyeleri, resimleri 

[…] Halkevi, Spor kulübü, Muallimler birliği, Gençler birliği, Sinema, tiyatrolarla mekteplerdeki 

merasimler, müsamereler, davetler, ziyaretler ve eğlenceleri” içermesi istenilmektedir. Bkz. “Muhabir ve 

Fotoğrafçı Arıyoruz”, Büyük Gazete, N. 2, Ġstanbul, 1934, s. 21. 
*
 Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde yapılmıĢ saha araĢtırmalarına ve yazılan raporlara iliĢkin ufak bir 

açıklama yapmak gerekmektedir. Bir saha çalıĢması, farklı paradigmalar altında her daim araĢtırmacının 

ön yargılarını yansıtan öznel yorumlarla kuĢatılma riskiyle karĢı karĢıyadır. Bu tez çalıĢmasında incelenen 

saha araĢtırmalarında ve yazılan raporlarında öznel yorumların yok denecek kadar az olduğu 

belirtilmelidir. Bir saha çalıĢmasında, araĢtırmacı araĢtırma nesnesine takın(abil)dığı mesafe ölçüsünde 

çalıĢma nesnel bir çalıĢma olarak değerlendirilecekse bu bağlamda ilgili araĢtırmaların ve sonuç 

çıktılarını aktaran raporların olabildiğince nesnel olduğu söylenmelidir. 
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teması sınırlı olduğu, modern dünyaya ulaĢamadığı -elbette tam tersi de, yani modern 

dünyanın da ulaĢamadığı- için ‟arî Türk‟ün yuvası‟ olarak kabul edilen taĢrada „arî 

Türk‟e‟ özgü eğlence biçimlerinin keĢfedilmesi isteğidir.  

Raporlarda eğlence biçimleri ve eğlence kültürü hakkında bilgiler Cumhuriyet‟in 

eğlenceyi ele alırken gözettiği güdüler dâhilinde taĢradaki ekonomik örüntülerle, eğitim 

durumuyla ve kültürel yaĢamla bir arada ele alınmaktadır.
753

 Bu açıdan raporlarda ilk 

bakıĢta eğlence biçimlerine ve eğlence kültürüne temas eden veriler sınırlı gözükse de 

aslında yurttaĢın nasıl zaman geçirdiğinden düğünlere nasıl hazırlandığına
754

 veya nasıl 

oyun oynadığına kadar, eğlence ve eğlence bileĢeni olarak değerlendirilen her Ģeyin 

raporların tam merkezinde olduğu görülmektedir.   

Raporlarda dikkat çeken ilk nokta Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin 

açıktan ve doğrudan olumsuzlanmasının mevzu bahis olmamasıdır.
755

 TaĢrada yaĢayan 

insanlar, doğrudan ya da dolaylı her hangi bir verimlilik tartıĢmasına girmeden, pastoral 

bir dille örülü, durmadan çalıĢan ve sürekli üreten bir köy portresi içinde 

konumlandırılmaktadır. ÇalıĢma, taĢraya hasredilmiĢtir, taĢrada olmanın doğal bir 

                                                           
753

 ġevket Aziz Kansu, Türkiye‟de saha araĢtırmalarının „Türkiye‟nin nüfusunu‟, „Türkiye‟nin genel 

kültürünü‟ ve „Türkiye‟nin tabiat enerjilerinin incelenmesini ve ehlileĢtirilmesini‟ öncelikli olarak ele 

alması gerektiğini belirtmektedir: 

“Ġkinci soydan davalarımız doğrudan doğruya kadın, erkek, doğmuĢ, doğacak, genç yaĢlı 

Türk insanını ve Türk insanının ruh ve beden sağlığı bakımından bu gününü ve yarınını 

yani neslini ilgilendiren dâvalardır. Ölüm ile, fenasoy çekim genleriyle mücadele etmek, iĢ, 

giyecek, yiyecek, mesken ve ortalama yaĢama yaĢı, sosyal tababet ve hijyen meseleleri 

çalıĢmalarımızda esaslı inceleme konularımızdır. Üçüncü soydan davalar genel kültür 

davalarımızdır. Türk ve Anadolu medeniyetleriyle ilgili bütün maddî ve manevî kültür ve 

medeniyet olaylarının incelenmesi bu soydan davalar içindedir. Türk tarihi kadar 

Anadolu‟nun etnolojisi, folkloru, prehistoryası bugünkü Türk neslini ilgilendirmelidir.” 

Bkz. Prof. Dr. ġ. Aziz Kansu, “Türkiye Yüksek Etüdler Enstitüsü Hakkında”, Ankara Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 4, Ankara, s. 3 - 4. Vurgu orijinal metindedir. 
754

 TaĢrada sünnet, niĢan ve düğün törenleri, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidarın, saha 

araĢtırmaları haricinde baĢlı baĢına rapor hazırlayacak kadar özel ilgisine mazhar olan kamusal ritüel - 

eğlence karıĢımı edimlerdir. Bu raporlara birkaç temel örnek için bkz. ġ. H. Koçak, “Çorumda niĢan 

âdetleri”, Çorumlu, S. 3, Çorum, 1938, s. 7 - 13; ġ. H. Koçak, “Çorumda eski niĢan âdetleri”, Çorumlu, 

S. 4, Çorum, 1938, s. 13 - 16; I. Hakkı Gadızade, “Memleket Tetkikleri - Balıkesir Köylerinde NiĢan 

Adetleri”, Kaynak, S. 4, Balıkesir, 1933, s. 109 - 111. 
755

 Ġncelenen raporlarda eğlencenin doğrudan olumsuzlandığı örnekler bulunmamakla birlikte, yine 

doğrudan ifade edilmeyen, eğlence olarak görülen kimi faaliyetler bu kez doğrudan olumsuzlanacaktır. 

“Fena huylar” olarak ifade edilen edimler içki içme ve kumar oynama olarak belirtilmektedir. Bağlama 

iliĢkin bir örnek için bkz. A. Süreyya ĠĢgör, “Lapa Köyü”, Aksu, S. 16,  Giresun, 1937, s. 19. Bu türden 

„fena huylarla‟ karĢılaĢılmadığı belirtilen bir köye dair rapor için ise bkz. A. C., “Halkevimizin Köy 

Seyahatları -1- Yavuzkemal Nahiyesi”, 1933, s. 29. 
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sonucudur. Bu açıdan eğlence, çalıĢma dıĢında bir zamanın ve mekânın parçası değil 

bizatihi çalıĢma zamanının ve mekânının bir parçası olarak görülmektedir: 

“Kadınlar mutfak ve ahır iĢlerini yalnız baĢına ve tarla, pazar iĢlerini de erkekle beraber 

yapmaktadırlar. Evde boĢ durmazlar ya çorap iĢlerler yahutta kilim ve cecim dokurlar. 

Erkekler de oduna gideler, çift sürerler, mekârecilek ve demircilik yapan erkeklerde 

bulunmaktadır. Çocuklar iĢlerinin yettiği ev iĢlerini yaparlar boĢ kaldıklarında harman 

yerlerinde, çeĢme baĢlarında kendilerine mahsus oyunlarla vakit geçirirler.”
756

  

Eğlence biçimleri ne olursa olsun ve aynı zamanda da kim eğlenirse eğlensin, 

eğlence taĢra söz konusu olduğu zaman çalıĢmayla bağlantılandırılmaktadır.  Hatta öyle 

ki bir eğlence biçimi mi yoksa kendinde değer taĢıyan özgün bir edim mi olduğu 

tartıĢmalarının Erken Cumhuriyet Dönemi‟nin tümünü saran spor ve beden eğitimi, 

taĢrada çalıĢmayla denk tutularak bu tip tartıĢmalardan azade kılınmıĢtır. Köylerde 

“spora meraklılar yoktur. Gerçi köy iĢleri[nin] bunun yerini tutmakta”
 757

 olduğu üstüne 

basa basa vurgulanır.  

Aksu‟da neĢeli olma hali üzerine yazılmıĢ bir yazı, taĢrada çalıĢma ve eğlence 

arasında kurulan iliĢkide çalıĢmaya yönelik kesif vurgunun mahiyetine ıĢık tutmaktadır. 

Yazıya göre, insanın neĢeli olmasına ve hayattan zevk almasına giden yol çilekeĢlikle 

baĢlamaktadır: 

“Ġnsanın kendisinin fuzulî olduğunu düĢündüğü zamanlar en cefalı anlarıdır, fakat, ne 

zaman ki beĢeriyetin kendisinden de bir faide beklediğini yani kendisine de ihtiyaç 

olduğunu düĢünür, o zaman iki misli kuvvet gösterir ve ancak o zaman manevî bir kuvvet 

bulunur.”
758

  

Yazının ilerleyen kısımlarında açıkça kurulan ve çok yoğun bir biçimde 

vurgulanan, insana değer kazandırıp onu siyasal bir varlık olarak topluma dâhil edecek 

yegâne edimin çalıĢma ve emek olduğudur. Yazıya göre, “iĢte her birimiz gayretimizi 

büyük bir çalıĢmanın ufak bir kısmı olarak kabul etmeliyiz, ancak bu düĢünce bize 

                                                           
756

 A. ĠĢsever, “Bir Köy Tekiki”, Aksu,  S. 12, Giresun, 1934, s. 21.  
757

 A. ĠĢsever, “Bir Köy Tekiki”, 1934, s. 25. KöĢeli parantez içindeki ilave bana aittir. 
758

 S. Nazım, “NeĢ‟e”, Aksu, S. 1, Giresun, 1933, s. 23. 
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kendi gayretimizden ziyade manevi kuvvet verir.”
759

 Eğlence tam da bu noktada 

anlamlıdır zira çalıĢan yurttaĢ için eğlence artık çalıĢtığı ölçüde bir hak haline 

dönüĢmeye baĢlamaktadır:  

“NeĢ‟e lüzumlu çalıĢmanın arkadaĢıdır. Hernekadar dâhi Michel Angelonun beyni 

yıpranmıĢ isede çamurdan vücuda getirdiği Ģahseserlerini ikmal ettikçe kendi kendine 

yükseliyor ve neĢ‟eleniyordu. En ufak bir ihtira ve eserde bile bir mühteri neĢ‟esi 

mevcuttur. Hayatın bir maddenin içine girdiği, mevcut olmıyan bir Ģeyi kuvveden fiile 

çıkardığı, binaları yaptığı, kumaĢları boyadığı yerde neĢ‟e tam manasile mevcuttur. Hayat, 

bütün zevk ve neĢ‟esile bize güler.”
760

 

Nihayetinde çalıĢma, eğlence ve neĢeli olma arasında kurulan iliĢkide bir hak 

olarak iĢaret edilen Ģeyler ise ancak ve ancak hayatı var ede(bile)nler için bir hak olarak 

görülmektedir: 

“Sağlam bir vücut, doğru bir hayat felsefesi, neĢ‟nin ilk Ģartlarıdır. Bunlara malik 

olmayanlar bu evsafı elde etmek için bütün kuvvetlerile çalıĢmalıdırlar. Bu gayretin içinde 

bile neĢ‟e mevcuttur. Etrafımızda olan zevk ve sefa hakiki neĢ‟e değildir, ancak bunun bir 

kopyasıdır. Hakiki neĢeyi içimizde, ruhumuzda aramalıyız ve bununla yaĢamalıyız. Maddî 

neĢ‟enin değil, manevî neĢ‟enin kıymeti vardır. NeĢ‟e ve neĢ‟esizliğin sebebini etrafımızda 

değil, sırf kendimizde aramalıyız.”
761

 

Öyle ki bu hak taĢrada çekirdekten, çocuk eğitiminden öğretilmeye baĢlatılacaktır. 

Çocuklarının neĢesinin kuvvetten geleceği bunun ise ancak ve ancak her türlü spor 

faaliyeti - beden eğitimi ile her tür oyun ve eğlence biçimiyle gerçekleĢebileceği 

vurgulanmaktadır.
 
Dikkat çekmek gerekir ki vurgulanan, çocuk eğitiminin -hatta genç 

ve yetiĢkin eğitiminin- eğlenceli olması gibi pedagojik bir kaygı değildir zira taĢradaki 

her tür çalıĢma zaten eğlencedir: 

“Çocuklarımızın aynı zamanda kuvvetli ve neĢeli olması da Ģayan-ı teĢekkürdür. Daima 

neĢeli bulundurmak için çocuklara korkunç ve iğrenç Ģeyler gösterilmemeli ve kulakları da 

bu gibi Ģeyler iĢitmemeli hatta çirkin ve kaba sözleri bile duymamalıdır. Ġdman taliminde 

aynı zamanda eğlenceli oyunlarında bulunması pek muvafıktır. Buna muayyen ağırlıktaki 

bir Ģeyin muayyen bir mahale atılması husus talimleri de ilâve olunmalıdır.”
762

    

TaĢranın neĢesiz olduğu ve taĢradakilerin eğlencesiz bir yaĢam sürdüklerine dair 

egemen kabulün ardındaki taĢrada insanların çalıĢmaktan zaman bulamamalarına iĢaret 

                                                           
759

 S. Nazım, “NeĢ‟e”, 1933, s. 24. 
760

 S. Nazım, “NeĢ‟e”, 1933, s. 24. 
761

 S. Nazım, “NeĢ‟e”, 1933, s. 24. 
762

 K. Karabekir,  2015, s. 22. 
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eden yorumlar eğlencenin çalıĢmaya koĢutlanmasıyla yapı bozuma uğratılmakta, ancak 

yerine yeni bir Ģey ikame edilmemektedir. Milli Mücadele Yılları‟nda sıklıkla 

vurgulanan bilinç -Ģuur- tartıĢmalarının izdüĢümü olarak taĢrada çalıĢma ile eğlence 

arasında kurulan iliĢkinin katılığı, „safiyeti‟ belli olan yurttaĢın taĢrada baĢıboĢ 

bırakılmaması, onun kötü telkinlerin, kötü alıĢkanlıkların etkisi altında kalmamasının 

engellenmesi içindir; „arî Türk‟ün‟ özünü yitirmemesine yöneliktir.
763

 Bu açıdan 

1920‟lerin baĢlarında Kâzım Karabekir‟in Erzurum‟da kurduğu “Ġbret yeri (aynı 

zamanda konferans salonu), müze, müzik mektebi, muhtelif kurslar (elektrikçilik, 

sinemacılık, fotoğrafçılık), spor kulübü (avcılık, atıcılık, binicilik, uzun yürüyüĢ, -

binicilik ve atıcılık), okuma salonu, okuma bilmeyenlere mektup yazma merkezi, bir 

gazete, sinema ve film kütüphanesi (ilim ve fenne dair)”
764

 bileĢenlerinden oluĢan “irfan 

müesseseleri”
765

 benzeri çok amaçlı yapılar 1930‟ların ikinci yarısından itibaren aynı 

amaçlar doğrultusunda Halkevleri ve Halkodaları bünyesinde görülmeye baĢlanacaktır. 

ÇalıĢma ile eğlence arasında kurulan bu iliĢki Halkevleri‟nın ve Halkodaları‟nın 

bizatihi varlığıyla, bunların süreli yayınlarında yayımlanmıĢ Ģiirlerle
766

 ve 

Halkevleri‟ndeki ve Halkodaları‟ndaki temsillerle
767

 pekiĢtirilmiĢtir. Türklüğü ve 

                                                           
763

 Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin taĢrada bu özü muhafaza konusunda oldukça 

katı olduğu görülmektedir. Fahrettin Altay‟ın 1931 yılında milletvekili seçimlerinde Konya‟dan bir çiftçi 

milletvekili seçilmesi için aldığı bir telgrafta seçilmesi istenilen kiĢinin “çiftçi olarak kalması, hayatına ve 

mesleğine daima sadakat göstermesi; Mebusluğunda, tatil zamanında yine mesleğiyle ve mesleğiyle 

meĢguliyetine bağlı kalması; tatilini köyünde geçirmesi; Meclis‟teki hayatında hal ve vaziyeti ve kıyafeti 

esas memleketindeki gibi olması; Meclis toplantıları ve her yere kasketi ve poturu ile gelmesi; gündelik 

hayatı ve yaĢama tarzını değiĢtirmemesi yalnız merasimlerde herkes gibi frak - jaket - redingot giymesi” 

özellikle vurgulanmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. F. Altay, 2008, s. 435 - 437. Ayrıca Tarih Kongresi‟ne 

yerel gündelik kıyafetleriyle katılan köylülerin ve benzer biçimde köylerde ve kasabalarda tezgahları 

önünce poz veren iĢçi/köylü milletvekillerinin fotoğrafları yurttaĢlara arî „kökenleri‟ tanıtma amacıyla 

okul kitaplarına ve süreli yayımlara bastırılmıĢtır. Bkz. Y. BelirtilmemiĢ 2016, s. 75 - 76.  
764

 K. Karabekir, 2015, s. 25. Parantez içindeki açıklamalar orijinal metindedir. 
765

 K. Karabekir, 2015, s. 25. 
766

 Refik Fikret imzalı Yıl Dönümü adlı Ģiir yurttaĢın Cumhuriyet‟le birlikte gururlanması ve neĢelenmesi 

için bir çağrıdır: “ArkadaĢ! Türklüğün bu kutlu günü / Göysünün üstünde açan bir güldür. / Ġçinde 

kuvvetle vuran gönüldür, / Sevinçle bezenen bu yıldönümü! // Mademki zinciri attın boynundan, / Dört 

yere dalbudak salsın sevincin; / KoĢmak ta, gülmek te hep senin için / Çağlasın sevincin, aĢsın 

boynundan. // On yıldır boy attın bir fidan gibi, / Yeni bir incelik geldi süsüne; / Sen Cümhuriyeti tak ta 

göysüne / Gez topraklarında bir arslan gibi!”  Bkz. R. Fikret, “Yıl Dönümü”, Aksu, S. 1, Giresun, 1933, 

s. 9.    
767

 Nurhan Karadağ imzalı Halkevleri Tiyatro ÇalıĢmaları (1932 -1951) adlı eser, Halkodaları ve 

Halkevleri sahnelerinde aktarılan sembolleri ve simgeleri sergilenmiĢ oyunlar ve bu oyunların metin 
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Türklerin kadimliğini vurgulayan Mete
768

 gibi Türk Tarihi‟nden kopup geldiği iddia 

edilen tarihi figürler sahnelere çıkartılmaktadır. Ancak asıl önemlisi bu türden 

temsillerde Mustafa Kemal Atatürk‟ün çalıĢkanlığına dair söylemlerin, „arı Türk‟ olan 

taĢradaki yurttaĢların çalıĢkanlığına dair söylemlerle kesiĢtirilmesidir. Bu bağlamda 

Mete gibi figürler, kadim ama mazide kalmıĢ Türk tarihini cisimleĢtirirken; Mustafa 

Kemal Atatürk, Türk bayrağı, bando ve koro eĢliğinde çalınan ulusal marĢlar gibi 

Cumhuriyet‟in temel sembolleriyle yeni siyasal beden ve onun modernleĢtirici ve 

medenileĢtirici güdüleri cisimleĢtirilmektedir. Sahnelerde geçmiĢ ile an arasında iliĢki, 

anın temel imgeleri ve sembolleriyle kurulmaktadır. 

Rejimin cisimleĢtirilmesine yardımcı olan bir diğer temel yol ise taĢradaki 

ritüellerin disipline edip düzenlemesi, taĢrada rejimin kendi resmi ve kamusal 

ritüellerini uygulayabilmesi ve aynı zamanda da taĢradaki gündelik hayat rutinlerini bir 

tür ritüelistik dizge olarak görüp disipline edip düzenlemesinden geçmektedir. Bu 

bağlamda Cumhuriyet‟in taĢradaki gündelik hayata Halkevleri ve Halkodaları ve 

“Ankara‟nın adamı”
769

 olarak tanımlanan öğretmenler (daha kapsamlı bir ifadeyle 

eğitimciler)
770

 gibi „araçlarla‟ sızmaya çalıĢması devletin temel simgelerinin dolaĢıma 

sokulduğu anda siyasal meĢruiyetin ve ondan kaynaklı siyasal ciddiyetin, disiplinin ve 

düzenin kendiliğinden sağlanacağı inancını yansıtmaktadır.
771

  

                                                                                                                                                                          
çözümlemeleri dolayımıyla tartıĢamaya açan orijinal bir çalıĢmadır. Bkz. Nurhan Karadağ, Halkevleri 

Tiyatro ÇalıĢmaları (1932 - 1951), Ankara, 1998. Benzer bir son dönem çalıĢması için Esra Dicle 

BaĢbuğ‟un Resmi Ġdeoloji Sahnede adlı eserini de belirtmek gerekir. Bkz. E. Dicle BaĢbuğ, Resmî 

Ġdeoloji Sahnede, Ġstanbul, 2013.  
768

 Bkz. “Halkevi Temsilleri”, Aksu, S. 1, Giresun, 1933, s. 31. 
769

 T. Hayrettin, “KurtuluĢ Hareketlerimiz - Ġnkılâp ve Köy”, Kadro, S. 20, Ağustos, Ġstanbul, 1933, s. 

31. Vurgu orijinal metindedir. 
770

 Ülkü‟de yayımlanmıĢ bir çeviri, görev yaptıkları yerlerde bir aradalık duygusunu geliĢtirmek ve 

gündelik hayatı düzenleyip siyasal iktidarın meĢruiyetini pekiĢtirmek amacıyla Almanya‟da köy 

öğretmenlerinin asli görevlerini “bayram ve törenleri, yaya yürüyüĢleri zengin ve güzel olarak tertib ve 

tatbik etmek” olarak sıralamaktadır. Yazıya yapılan ek ise, Türkiye‟de taĢrada görevli öğretmenlerin 

Alman meslektaĢlarını örnek almalarını ve aynı amaç uğruna çalıĢmalarını ister mahiyettedir. Bkz. J. F. 

Dietz, “Almanyada Yeni Köy Öğretmeni”, Çev. M. A. Akademir, Ülkü, S. 31, Ankara, 1935, s. 38. 
771

 Bu egemen tavrın yansıması olarak 1937 yılında Afet Ġnan, taĢrayı ve köyü iĢ baĢındaki köylüler ve 

okul öğrencileri olarak iki temel görüntüyle hatırladığı yönündeki ifadelerini 1970‟li yılların ortalarında 

tekrarlaqmaktadır. Bkz. Prof. Dr. A. Ġnan, Cumhuriyet‟in Ellinci Yılı Ġçin Köylerimiz, Ankara, 1978, s. 
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ġu ana kadar anlatılar eğlencenin, resmi ve kamusal ritüellerle (bayramlarla) ortak 

zemini gözetilerek Ģekillendirilen bir izlek üzerinde hareket etse de yine tekrardan 

belirtmek gerekir ki eğlence ve ritüel bir ve aynı Ģey değildir. Ritüelin biçimsel 

çerçevesi siyasal iktidar için eğlencenin biçimsel çerçevesinin çizilmesine örnek 

oluĢturmaktadır. Öyle ki imkanlar dahilinde düğün ve sünnet töreni gibi ritüeller dahi, 

ritüel özlerini ve ritüelistik yönlerini tam olarak yitirmeden, eğlenceye dönüĢtürülmeye 

çalıĢılmaktadır. Eğlencenin bu Ģart ve koĢullar altında düzenlenmesi, Cumhuriyet‟in 

taĢrada karĢı karĢıya kaldığı zorunlulukların bir sonucudur. Eğlence dizgeleri ile ritüel 

dizgeleri arasındaki temas, zorunlulukların yarattığı Ģartlar gözetilerek sağlanmıĢtır.  

Siyasal iktidarın taĢraya resmi ve kamusal ritüeller (bayramlar) dolamıyla sızması 

ve taĢrada yavaĢ yavaĢ kök salmaya baĢlaması ise, ritüellerin ayırıcı yönlerinin ön plana 

çıkmasına neden olmakla birlikte aynı zamanda da eğlence ile resmi ve kamusal 

ritüeller (bayramlar) arasındaki farkları da görünür kılmaktadır. Giresun merkeze bağlı 

Lapa Köyü‟nde gerçekleĢtirilen saha çalıĢmasında, taĢrada resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) ile eğlencenin birbirine denk tutulduğu ve Cumhuriyet‟in, modernleĢtirici 

ve medenileĢtirici temel saikleriyle köye yavaĢ yavaĢ sızdığı, köyü rejimin düĢünsel 

alanına çektiği görülmektedir. Bu bağlamda taĢrada resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) ile eğlence dizgelerinin kesiĢtirilmesi, siyasal iktidar tarafından 

uygulanmaya baĢlanan modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarının en temel baĢarısı 

olarak selamlanmaktadır: 

“Evvelce halk yalnız düğünlerde ve dinî bayramlarda temiz ve süslü elbiselerini giyerek 

gezip tozmakta ve kemençe, davul çaldırarak oynayıp eğlenmektedirler. Üç dört yıldan beri 

millî bayramlarda da eğlenceler tertip etmektedirler.”
772

 

Çizilmeye çalıĢılan bu çerçeve aldatıcı da olmamalıdır zira selamlanan bu 

baĢarının mahiyeti, Cumhuriyet‟in temel güdülerinden uzaklaĢtığı anlamına 

                                                                                                                                                                          
13. Metnin orijinal Ġngilizce künyesi için bkz. “Important status and work of the Turkish Woman in the 

Republic…”, The Financial Times,14 February 1937. Ayrıca bkz. “Köylerimizde Türk Kadını”, Ulus, 

14 ġubat 1937. Ayrıca bkz. T. Hayrettin, “KurtuluĢ Hareketlerimiz - Ġnkılâp ve Köy”, 1933, s. 31. 
772

 A. Süreyya ĠĢgör, “Lapa Köyü”, Aksu, S. 15, Giresun, 1937, s. 21. 
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gelmemektedir. Ayrıca anlatılanlar Cumhuriyet‟in taĢradaki düzenden ve bu düzeni 

sürekli kılan disiplin kodlarından memnun olduğu, ya da daha hafif bir ifadeyle, var 

olan Ģeyleri zımni kabul ettiğini de güçlü Ģekilde ima etmektedir. Cumhuriyet‟in, taĢrayı 

disipline edip düzenleyerek modernleĢtirebilmek ve medenileĢtirebilmek için -„terbiye 

edebilmek için‟- Halkevleri ve Halkodaları gibi araçlarla müdahaleden, ilgili kurumların 

sunduklarını egemen kılmak için ise mücadeleden, hiç ama hiç kaçınmadığı 

anımsanmalı, selamlanan baĢarının da tam da bu olduğu akılda kalmalıdır.  

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde kültür hayatına müdahalelerinin yoğunlaĢtığı 

yıllarda, Salih Cemal imzalı Halkçılık, Köycülük adlı makale, resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) ile eğlence biçimleri ve eğlence hayatı arasında açılmaya baĢlayan 

mesafede de akılda tutulması gerekenin yine yığının terbiyesi olduğu hatırlatmaktadır: 

“Her milletin içtimaî bünyesine, kabiliyetine, tâbi olduğu maddî ve manevî Ģeraite göre 

muhtelif istikametler alır. Bunun içindir ki diğer milletlerin tatbik ettikleri halk terbiyesi 

sistemini ve programını memleketimizde tatbik etmek beklediğimiz faydayı temin 

edemez. Halk terbiyesi köylerden baĢlar, Ģehirlerde nihayet bulur.”
773

 Nitekim disipline 

edilip düzenlenecek -„terbiye edilecek‟- taĢrayı terbiye etmek için izlenecek yol bu kez, 

“Ģehirleri köylere götürmek mecburiyetindeyiz”
774

 ifadesiyle dile getirildiği üzere 

merkezden çevreye doğru olacaktır. Bunun tipik bir göstergesi Halkevleri ve 

Halkodaları bünyesindeki araĢtırmacıların gittikleri köyde Cumhuriyet‟in temel 

sembollerini halka „tanıtmaları‟ ve bu semboller hakkında demeçler vermeleridir: 

“Öğlenden sonra pazarın münasip bir mahallinde, götürülen Ģanlı bayrağımız merasimi 

mahsusa ile direğe çekildi. Ve bu esnada heyetin reisi tarafından açık ve köylünün 

anlayacağı bir lisanla heyecanlı bir hitabede bulunularak bayrağın bir millet, bir devlet 

bünyesindeki ehemmiyet ve mevkii ve hele bizim bayrağımızın tarihimiz boyunca kendi 

kanlarıyla boyanmıĢ olduğu; Türk milletinin bağrından kopan son Sakarya zaferinin bu 

bayrağa en hür ve müstakil enmuzecini nescettiği anlatıldı, Ģan ve Ģerefle dolu bayrağımızın 

her zaman böyle ihtiram ve mesaimle çekileceği köylere izah edildi. Bayrak sevgisi telkin 

                                                           
773

 S. Cemal, “Halkcılık, Köycülük”, 1933, s. 4. 
774

 S. Cemal, “Halkcılık, Köycülük”, 1933, s. 5. 
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edildi […] Bilâhara bu bayrak bir köyün muhtarına hediye edilerek köylerinde de her sabah 

böyle ihtiramla çekilmesi tenbih edildi.”
775

   

Rejim sembollerinin taĢradaki kamusal alanlarda yoğun biçimde dolaĢımda olması 

ve bu dolaĢımın sürekli kılınmaya çalıĢılması, -Cumhuriyet, köylerde bayrak çekme 

„ritüelini‟ gündelik rutinin bir parçası olarak kabul edilmesi isteğini açıkça dile 

getirmektedir
776

- taĢranın sürekli ve sürekli keĢfedilecek, fethedilecek ve disipline edilip 

düzenlenecek bir uzam olarak kabul edildiğini gözler önüne sermektedir.  

Köylerde bayrak Ģehirlerde ise -ki anlatılarda vurgulanmayan ancak her daim 

orada olan bayrak harici- meydanlar ve meydanların merkezlerindeki Mustafa Kemal 

Atatürk büstleri - heykelleri baskın araçlardır. 22 Ocak 1932‟de Samsun‟da dikilen 

Atatürk heykelinin açılıĢ merasiminde yapılan konuĢmalarda vurgu Mustafa Kemal 

Atatürk üzerinedir. Konunun bu tez çalıĢmasıyla ilgili yönü, meydanların ve haliyle 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün „gölgesinin‟, eğlencenin kamusallaĢacağı alanı iĢaretlemesi 

kaynaklıdır zira nasıl ki merkezlerde (büyükĢehirlerde) sinema gösterileri arasında 

Onuncu Yıl MarĢı eğlenceye teğellenmiĢse taĢrada da, bayrak ve Mustafa Kemal 

Atatürk gibi simgeler ve imgeler eğlenceye teğellenmektedir.
777

 

Eğlence dizgelerine eklemlenen Cumhuriyet‟in taĢradaki bayrak, meydanlar ve 

Mustafa Kemal Atatürk heykelleri -  büstleri harici meĢruiyet sağlayan ve pekiĢtiren en 

temel araçlardan bandolar -yine- sahneye çıkarmaktadır. Çorumlu‟da yayımlanmıĢ bir 

habere göre Amasya‟nın GümüĢhacıköy kasabasını ziyaret eden Çorum Halkevi heyeti 

                                                           
775

 A. C., “Halkevimizin Köy Seyahatları -1- Yavuzkemal Nahiyesi”, 1933, s. 28.  
776

 Köy meydanlarında bayrak dikme bir baĢka yazıya da konu olmuĢtur. Buna göre,  

“Yurdumuzun asil köy halkında, bayrak sevgisini ebedileĢtirmek, al beyazı, köyün 

nihayetsiz yeĢillikleri ortasında dalğalandırmak düĢüncesiyle her köyümüzün meydanına 

bir bayrak dikilmiĢtir. Bu her sabah güneĢ doğarken çekilmekte ve her akĢam gün batarken 

merasimle indirilmektedir.” 

Bkz. “Köy meydanlarında bayrak”, Aksu, S. 1, Giresun, 1933, s. 30.  
777

 Öyle ki Ģehirlerde düzenlenen okullar arası müsabakalarda kazananlara verilen ödüller bayrak ve 

Atatürk fotoğrafı gibi rejimin temel sembolleridir. Çorumlu‟da Ģehrin önemli olayları arasında sayılan 

1938 Haziran‟ında ilkokullar arasında yapılmıĢ bir voleybol turnuvası sonucunda kazanan okul takımına 

(altı takımın katıldığı bu turnuvada finale kalan okulların adları bile Cumhuriyet kamusallığını 

yansıtmaktadır: Ġstiklâl ve Ġnkılâp) “Atatürk‟ün büyük fotoğrafı armağan olarak verilmiĢtir.” Bkz. 

“Çorum Havadisleri - Voleybol Maçları”, Çorumlu, S. 3, Haziran, 1938, s. 31. 
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halka nutuklar vermiĢtir ancak asıl ilginin bandoya gösterildiği anlaĢılmaktadır: “Gezi 

heyetin beraberinde bulunan onüç kiĢilik Bando takımı ile belediye bahçesinde muhtelif 

parçalar çalarak halkın çok samimi bir hava içinde eğlenmelerine temin edilmiĢtir. 

Bütün köy gezilerinde bando takımı milli havalar çalarak köy delikanlılarına yaptırdığı 

millî oyunlarla gençlerimizin millî oyunlarımıza rağbet ve alâkalarının artmasına yol 

açılmıĢtır.”
778

 Benzer Ģekilde Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın salonlarında veya 

bahçelerinde gerçekleĢtirilmesi istenen niĢanların, düğünlerin ve(ya) “büfeli ve danslı 

olan […] törenlerin müzik ve eğlenti ihtiyaçlarını”
779

 -açıktır ki kastedilen balosudur- 

yine bandoların karĢılaması için yoğun çaba harcanmıĢtır.  

Çorumlu‟da yayımlanmıĢ bir rapora göre Çorum Halkevi Ar ġubesi (Sanat 

ġubesi), “kemân, piyano dersi alan talebelerine muntazaman derslerini vermeğe devam 

etmiĢ, çocuk esirgeme kurumu menfaatine verilen gardenparti ve niĢan nikâh 

törenlerinde proğrama dahil parçaların ekzersizlerile meĢgul olmuĢtur.”
780

 

Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın faaliyet raporlarında bandoların niĢan, düğün 

törenlerinde ve balolarda kullanılırken herhangi bir sınıfsal ve(ya) statü grupsal farklılık 

gözetmediği özellikle dikkat çeken noktadır.
781

 Türkiye‟yi kaynaĢmıĢ ve bütünleĢmiĢ 

bir toplum olarak örgütlemek isteyen Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve siyasal elitleri 

Halkevleri‟yle ve Halkodaları‟yla taĢrada hem zenginlerin hem fakirlerin, hem 

köylülerin hem de Ģehirlilerinin aynı mekânda, mekânda sunulan benzer eğlence 

biçimleriyle ve bando gibi benzer eğlence araçlarıyla eğlenmelerini, eğlencede 

yarattıkları ortaklık dolayımıyla birbirileriyle kaynaĢmalarını, sağlamaya baĢlamıĢlardır.  
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 “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu, S. 4, Çorum, 1938, s. 38.  
779

 “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu, S. 5, Çorum,1938, s. 30.  
780

 “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, 1938, s. 31. 
781

 1938‟in Ağustos‟unda Çorumlu‟da yayımlanmıĢ bir faaliyet raporuna göre, “sene baĢından bugüne 

kadar 91 fakir düğünlerinde meccanen bando” katılmıĢtır. Bkz. “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin 

Bir Aylık ÇalıĢması”, 1938, s. 31; “Çorum Havadisleri Halkevimizin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu, S. 

7, 1938, s. 46 - 47; “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu, S. 8, 1938, s. 

96; “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu,  S. 11, 1938, s. 31 - 32.  
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2. 2) TaĢra(da)/(lı) Eğlence ve Sorunlar 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde taĢrada uygulanan eğlence siyasalarının karĢı 

karĢıya kaldığı sorunlar önceki sayfalarda aktarılan ülke genelindeki eğlence 

siyasalarına içkin sorunlar yanı sıra taĢraya özgü sorunları da bünyesinde 

barındırmaktadır. TaĢra, coğrafi olarak farklı farklı yerleĢim bölgelerini kapsadığından 

taĢrayı disipline edip düzenleme amacıyla resmi ve kamusal ritüellerin (bayramların) 

seferber edilmesi baĢlangıç için kaçınılmaz bir tavırdır. Ancak resmi ve kamusal 

ritüellerin (bayramların) ya da düğün ve sünnet törenleri gibi ritüel yönü ağır basan 

„eğlencelerin‟ taĢrada eğlence eksikliğini giderecek ikame araçlar olarak görülmesi 

oldukça sorunludur. Bu açıdan sorunun ilk bağlamı taĢrada eğlencenin disipline edilip 

düzenlenebilmesi için resmi ve kamusal ritüel (bayram) dizgelerinin hem söylemsel 

hem de pratikte örnek alınması ve her iki dizgenin birbirine olabildiğince yaklaĢması 

kaynaklıdır.  

Nitekim ülke genelinde kutlanan resmi ve kamusal ritüellerle (bayramlarla) ve 

onların sahip olduğu ritüelistik dizgelerle taĢrada gündelik hayatı disipline edip 

düzenlemek isteyen Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin elde ettiği 

baĢarı sınırlıdır; makul olmak adına baĢarı, en azından Cumhuriyet‟in kurucu 

kadrolarının ve siyasal elitlerinin beklediği düzeyde değildir.
782

  

Bu bağlamda diğer bileĢen olan resmi ve kamusal ritüeller (bayramlar) dıĢında 

kalan eğlence biçimleri ve eğlence hayatı da sorunlarla sarmalanmıĢtır. Hatırlatmak 

gerekir ki, Erken Cumhuriyet Dönemi‟ndeki saha araĢtırmaları aynı zamanda da 

Cumhuriyet‟in taĢradaki kültürel yaĢama ve gündelik hayat akıĢına müdahale 

edebilmesini sağlayacak eğlence araçlarının arayıĢıdır. Saha araĢtırmalarında 

araĢtırmacılar taĢradaki niĢan, düğün, sünnet gibi „eğlence‟ biçimlerinde çalınan 
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 Özellikle Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Kadro‟daki yazılarında sınırlı baĢarının neden olduğu 

huzursuzluk ve „hayal kırıklığı‟ takip edilebilir. 
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kemençe gibi geleneksel, gramofon gibi çağdaĢ müzik aletlerinin adetlerini ve bunları 

kullanabilenleri tespit etmeye çalıĢmıĢlardır.
783

 Verilerin öncelikli olarak gözler önüne 

serdiği, Cumhuriyet‟in taĢrada yurttaĢa sunabileceği eğlence araçlarının sınırlılığıdır; 

teknik eksikliklerdir. TaĢradaki kasabalara ve köylere ulaĢmanın en temel dert olduğu 

hakikati, sınırlılıklar ve eksiklikler için meĢru gerekçelerdir
784

 ancak aynı sınırlılıklar ve 

eksiklikler taĢradaki Ģehirler söz konusu olduğu zaman izahı zor bir durumlar 

yaratmaktadır. 1930‟lu yıllar Konya‟sında gündelik hayatı tasvir eden Fahrettin Altay, 

Cumhuriyet devrimleriyle yaratılan coĢkunun görülememesini, hissedilememesini yine 

Cumhuriyet‟in teknik eksiklikleri üzerinden açıklamaya çalıĢmaktadır. Dayanak 

gösterdiği teknik eksikliklerin yarattığı sorun o derece büyüktür ki, “memleket içi 

seyahatler, kadın, erkek toplulukları, gezintiler”
785

in hiç yapılamadığından açıkça 

Ģikâyetlenir. Maddi imkânsızlarla ve teknik yetersizliklerle sarmal bu duruma maddi 

imkânsızlıklar ve teknik yetersizlikler zorlanarak çözüm bulunmaya çalıĢarak, 

Cumhuriyet‟in istekleriyle yapabilirliği arasındaki gerilimin aĢılacağı umulmaktadır. 

Nitekim Fahrettin Altay‟ın taĢrada çığır açtığını iddia ettiği, Konya‟daki üst düzey 

memurlar ile eĢrafın ileri gelenleriyle “Konya‟nın altmıĢ kilometre kadar batısında 

Kadınhanı ilçesinin güneyinde dağlar üzerindeki Kestel yaylası[nda] bir gezinti yaparak 
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 Bağlama dair örnekleri içeren raporlar için bkz. Ġ. Erenel, “Bulancak Kazasının (ġeyhmusa) Köyü”, 

Aksu, S. 21, Giresun, 1940, s. 5. Ġbrahim Erenel imzalı rapor, ilgili müzik aletlerinin ne zaman 

kullanıldığı ve ne için dolaĢıma sokulduğunu aktarmaktadır. Rapora göre köylüler eğlenebilmek için 

“düğünlerinde davul, zurna, kemençe ve klarnet gibi saz aletleri kullanırlar. Horan, karĢılama ve yürüme 

gibi oyunlar oynanır.” Bkz. Ġ. Erenel, “Bulancak Kazasının (ġeyhmusa) Köyü”, 1940, s. 5. Giresun 

Tirebolu‟ya bağlı Espiye Köyü‟ndeki saha araĢtırmasının sonuçlarını aktaran bir diğer raporda ise 

köydeki birkaç evde gramofon bulunması sevinçle karĢılanırken gramofonlarda halk türkülerinin 

çalındığının tespiti „hayıflanma‟ nedenidir. Bkz. A. Süreyya ĠĢgör, “Giresun Espiye Köyü”, Ülkü, S. 91, 

Ankara, 1940, s. 55 - 63. Giresun Çayır Köyü üzerine hazırlanmıĢ rapor ise köydeki müzik aletleri ve 

bunların kullanıldığı eğlence biçimlerini tasvir etmektedir. Köyde ritüel (bayram) ile eğlencenin 

neredeyse iç içe geçtiğini gözler önüne seren rapor köydeki eğlence hayatını, “dinî, millî bayramlarla, 

düğünlere inhisar etmiĢtir. Bu gibi zamanlarda kadın, erkek ayrı ayrı yerlerde toplanarak davul, kemençe, 

bağlama gibi çalgıları çalıp eğlenmekte ve bu eğlentilerde kol, kırma vs. gibi oyunları oynamakta” 

ifadeleriyle betimlemektedir. Bkz. A. Süreyya ĠĢgör, “Giresun‟un Çayır Köyü”, Ülkü, S. 32, Ankara, 

1935, s. 146.   
784

 1935‟te, yaklaĢık yüz kilometrelik bir çap içindeki Merzifon, GümüĢhacıköy ve Amasya arasında altı 

günde gelen posta, ulaĢım zorluğuna basit bir örnektir. Bkz. Yazar BelirtilmemiĢ, C. H. P.  -  Dördüncü 

Büyük Kurultayı GörüĢmeleri Tutanağı, Ankara, 1935, s. 166.  
785

 F. Altay, 2008, s. 427. 
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on beĢ gün çadırlı kamp”
786

 yapmaktır. TaĢra anlatılarına içkin ulaĢılamazlık verili 

kabulüne karĢın Cumhuriyet‟in taĢrayı ulaĢılabilir kılarak kadınlı erkekli on beĢ günlük 

bir kamp yapabilmesi Ģüphesiz ki baĢlı baĢına bir baĢarıdır. Ancak bu türden örnekler 

çok değildir ve üstüne üstlük Cumhuriyet‟in bu tip Ģeyleri hoĢ karĢılayıp teĢvik ettiği de 

söylenemez. Zira buradaki en büyük sorun eğlencenin kurumsallaĢamaması, bir 

sürekliğe sahip olamaması ve Ģahsi giriĢimler olduğu için denetlenememesidir. Bunlarla 

da doğrudan bağlantılı olarak bu tip örneklerin en büyük tehlikesi halk nezdinde bir tür 

sınıfsal - statü grupsal fark yaratma intibası uyandırma ihtimalidir ki bu durum, 

Cumhuriyet‟in eğlence siyasalarında, en azından görünür düzeyde, kaçındığı Ģeylerin 

baĢında gelmektedir; eğlence herkesle beraber ve herkes içindir. Belli bir zümrenin 

tekelinde değildir.  

Buradaki tavır ise çeliĢkilidir. Örneğin „çığır açıcılığı‟, ilgili yörenin önde 

gelenlerine seslenmesinden kaynaklanmaktadır. Gezi, devlet ve askeri erkân ile 

taĢradaki eĢrafı kapsamaktadır. Örnek radikal ancak aynı zamanda da sıradan bir 

okumaya tutulursa Cumhuriyet‟in taĢradaki eĢrafla, Ģüphesiz ki detayları salt ilgili 

örnekle tam olarak da ortaya çıkmayan, bir tür „uzlaĢı‟ gerçekleĢtirdiği dahi iddia 

edilebilir. En azından Cumhuriyet‟in modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasaları eĢrafa 

sunularak ilgili siyasalara yönelik taĢradaki güç odağı eĢrafın „homurdanmaları‟ 

soğrulmak istenmiĢ olabilir. Önceki sayfalarda aktarılan niĢanlarda ve düğünlerde 

yapılacak masrafları düzenleyen kanuna taĢradan eĢraflar gözetilerek dile getirilen 

tepkiler gözetildiğinde bu soğurma kendi içinde anlam kazanmaktadır. Bir baĢka nokta 

ise Cumhuriyet‟in taĢraya sızmada zorlandığı ve fakat eline geçen her tür imkânı 

kullanmak için de azami çaba gösterdiğidir. Modern ve medeni bir eğlence biçimi olan 

bu türden bir gezi Ģüphesiz ki Cumhuriyet‟in taĢradaki siyasal egemenliğinin 

pekiĢtirilmesine hizmet etmektedir. 
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Bu noktada en temel sorun herkesin, yani aslında halkın, halka yeni eğlenceler - 

eğlence biçimleri sunma iddiasında olanlar için, yine ve yeniden geri planda 

tutulmasıdır. Cumhuriyet, devlet ve askeri erkân olarak eĢrafla birlikte gezerken halkla 

birlikte, en azından ilgili örnekte görüldüğü Ģekliyle, gezmemiĢtir. EĢrafla birlikte 

olduğuna iliĢkin sınırlı örneklere kıyasla halkla birlikte olduğuna iliĢkin örnekler çok 

çeĢitlidir ve gerçekten halk bu eğlencelerde „vardır‟, sahnededir. Ancak bir baĢka gerçek 

ise, ilgili örneklerin tedricen rastlantısal olduğudur. Halkın varlığı, plan ve kurgu 

dahilindedir. Plan ve kurgu ise yine ve yeniden yerel için özel bir anlam taĢıması istenen 

resmi ve kamusal ritüeller (bayramlar) ile eğlence karıĢımı eğlence biçimlerine 

iliĢkindir. Balıkesir Halkevi‟nin „teĢvikiyle‟ gerçekleĢtirilen, 5 Mayıs Ova Köy‟ü gezisi, 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde resmi ve kamusal ritüelleri Türkçe‟de karĢılayan 

bayramın anlam geniĢliğine uygun bir tür bayram-eğlence olarak görülüp 

değerlendirilerek Köy Bayramı olarak da tanımlanmaktadır. Ova Köyü‟ne düzenlenecek 

bu gezinin, ya da bir baĢka ifadeyle Ova Köyü‟nde kutlanacak Köy Bayramı‟nın, 

haberinin köylülere önceden ulaĢtırıldığı anlaĢılan bu gezide-eğlencede yaĢananlar, 

Balıkesir Halkevi süreli yayımı olan Kaynak‟ta Ģu Ģekilde aktarılmaktadır:  

“Köycüler Ģubemizin tertip ettiği „köy bayramı‟ beĢ mayısta ova köyünde yapıldı. Bu 

bayrama on dört köy ile Ģehirlilerden mürekkep büyük bir galabalık iĢtirak etti. Ova 

köyünün üç tarafı çayla çevrilmiĢ olan sahasında o gün üç binden fazla köylü ve Ģehirli 

baharı bütün bir iĢtiyak içinde kutlulayordu. Bir gün evel her türlü tertibat alınmıĢ, satıcılar, 

kahveciler çadırlar kurmuĢlar; her taraf bayraklarla bezenmiĢti. Bayrama Kolordu 

kumandanı, vali, Fırka reisimiz ve teĢkilâtımız da iĢtirak etmiĢti. Halkevinin temin ettiği 

otobüslerle gezinti gayet ucuza mal edilmiĢti. Orada sabah saat altıdan, gece ona kadar 

kalındı, eğlenildi. Milli Köy oyunları oynandı. Cirit ve Cop gibi milli sporlar yapıldı. Köylü 

ve Ģehirli gençler arasında muhtelif koĢular tertip edildi. Köyler arasında halat çekildi. Geç 

vatka kadar pehlivanlar güreĢti. Hatırası ve duyulan zevki hâlâ anılan „Halkevi köy 

bayramı‟ köylü ve Ģehirli arasında hakiki ve samimi bir anlaĢma vücude getirmiĢ; herkes 

eğlenmiĢ ve memnun kalmıĢtı. Köy gezintilerinden her Ģubenin istifade etmesi ve kendi 

yolunda bir vazife görmesi esas olduğundan Ovaköy bayramı münasebetile: Spor Ģubesi 

müstetit köy gençlerini tanıdı ve seçti. Cirit, cop ve güreĢ gibi mahallî ve millî sporları 

yakından tetkik etti. Güzel sanatlar Ģubesi ova köyü ve civarı türküleri ve oyunları hakkında 

notlar aldı.”
787
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 “Halkevimizin Aylık ÇalıĢma Bülteni”, Kaynak, S. 4, Balıkesir, 1933, s. 134 - 135. Alıntı imla 
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Bu açıdan denilebilir ki; Cumhuriyet taĢrada eĢrafla gezmektedir ancak bu türden 

gezilerde örtük bir sessizlik hâkimdir. Sanki kendisinin eĢrafla gezdiğini gizlemek 

istemektedir. Halkı ise toplamaktadır, bu türden bir araya geliĢlerde de kendini 

olabildiğince kamusal alanda göstermek istemektedir. EĢrafın katılımı, Cumhuriyet‟in 

modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarının taĢrada onaylandığı örneklerle sınırlı bir 

biçimde sunulmaktadır.
788

 Oysaki halkın katılımı onaya bakmaksızın onay verileceğine 

yönelik ön kabullere dayalı biçimde her daim ve her Ģekilde vurgulanmaktadır.  

ReĢat Nuri Güntekin Anadolu seyahatlerinde tuttuğu notlarında Cumhuriyet‟in bu 

tavırdaki inadının ve ısrarının görünür olduğu ender olayı aktarmaktadır. TaĢrada, ki bu 

kez herhangi bir Halkevi veya Halkodası gibi kurumsal yapının doğrudan teĢviki veya 

zorlaması olmadığına dair güçlü emarelerin bulunduğu, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

eğlencenin ritüelistik kalıplar altında kamusallaĢtırılmasının güzide bir örneği olarak 

düzenlenmiĢ baloya, “renk renk açık tuvaletlerin üstüne mantolar giyilmiĢ, pelerinler 

atmıĢ kadınlar, smokinli, yahut sadece koyu elbiseli erkekler; aralarında çarĢaflı birkaç 

ihtiyar kadın”
789

dan oluĢan herkes kesimden insan katılmıĢtır. Baloda asıl dikkat çekici 

olan „Hacı amca‟ olarak bilinen yaĢlı eĢrafın içine düĢtüğü durumdur. Balo „düzenleme 

komitesi‟nin en pahalısından bilet sattığı Hacı, -Hacı‟ya modern bir eğlencenin biletinin 

satılması, üstüne üstlük bunun en yüksek değerden satılması baĢlı baĢına semboliktir-, 

“Helâl ve hoĢ olsun. BeĢ kâğıdı saydırdılar… Elbette gideceğiz; velâkin bir Ģeye aklım 

ermiyor. Bizim bildiğimiz bir insan, parasını verip eğlentiye gitti mi baĢkaları oynar, o 
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 1936 yılında Balıkesir Halkevi‟nde düzenlenen eĢrafında davetli olduğunun örtük bir biçimde sezildiği 

kostümlü baloya dair bir haber dikkat çekicidir: 

“AçılıĢ onuruna ve bir gece önce verilen bu balo değil Balıkesir de hemen hemen diğer 

illerimizde yapılan kostüm balolarının en güzeli ve en çok muvaffak olanı olmalıdır. 

Evimizin alt ve üst salonu halılarla süslenmiĢ ve türlü türlü Ģekillerle bezenmiĢti. Herkes bir 

türlü kıyafete girmiĢti. En çok beğenilen kıyafetler içinde yüz, yüz elli senelik Türk 

kıyafetleri idi. Bu akĢam Türk kıyafetlerinin muhtelif devirlerde ve muhtelif bölgelerde 

aldığı Ģekillerin hemen hepsi canlandırılmıĢtı. Sabaha kadar süren bu balo baĢtan baĢa bir 

neĢ‟e içinde geçmiĢtir.” 

Bkz. “Halkevi ÇalıĢması 1 - 1- 936‟dan 26 - 2 - 936”, Kaynak, Sayı BelirtilmemiĢ, Balıkesir, 1936, s. 78. 

Alıntı imla hatalarına dokunulmadan aynen aktarılmıĢtır. 
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 R. Nuri Güntekin, 1972, s. 95. 
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oturduğu yerde bakar, eğlenir. Bu baloda adamı parasiyle oynatıyorlar”
790

 ifadesiyle 

Cumhuriyet‟in taĢradaki eğlence siyasalarındaki hikmet-i hükümetini tam olarak 

yansıtmaktadır. Doğrudan müdahalesi olsun ya da olmasın Cumhuriyet herkesin 

kamusal eğlencelere katılmasını ve eğlencelerin bir parçası olmasını istemektedir; 

belirtildiği gibi yurttaĢları „eğlenceye zorlamaktadır.‟  

Ancak „zorlamada‟ kadim açmazlar yine gün yüzüne çıkmaktadır. Her Ģeyden 

önce bu, resmiliği ile gayr-i resmiliği arasındaki mesafenin bulanık olduğu, bir 

„gönüllü-zorlamadır‟. TaĢrada eğlence araçlarının kıtlığı ve eğlence hayatının 

durağanlığı kurucu kadroların ve siyasal elitlerin dahi sürekli hayıflandığı konuların 

baĢında gelmektedir. 1930‟lu yılların ilk yarısında Konya‟da gençlerin tutkuyla 

oynadıkları ve oynamaları için de „teĢvik‟ edildikleri futbol yoklukla sarmalıdır. Para 

yoktur, saha yoktur ve futbolla ilgili bilgi sahibi olan yoktur; Fahrettin Altay bu 

sorunların en azından para ve mekânla ilgili boyutlarını Ġsmet Ġnönü‟nün yaptığı maddi 

destek ve Konya‟daki askerlerin tarlaları düzleyerek futbol sahasına çevirmesi ile 

aĢmıĢtır ancak futbola dair güncel bilgilerin nasıl elde edileceği belirsizliğini 

korumaktadır.
791

 Cumhuriyet bir yandan kendi kurumsal yapısı dıĢında eğlence hayatına 

müdahale edilmesini, önceki sayfalarda belirtilen gerekçeler kaynaklı, hoĢ 

karĢılamazken diğer yandan, kendinden kaynaklanan nedenlerle taĢraya gücünün 

yetmediği, elinin uzanmadığı durumlarda hiç de istemediği halde kendi kurumsal yapısı 

dıĢındaki Ģahsi giriĢimlere bel bağlamak, onların „müdahalelerine‟ icazet vermek 

zorunda kalmaktadır. 

D. Köymen imzalı bir yazı sorunun doğrudan Halkevleri‟ni ve Halkodaları‟nı 

ilgilendiren boyutuna yoğunlaĢmaktadır. Yazıda Ģikâyet edilen ilk nokta, Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟ne hâkim teknik bilgi ve araç eksikliğini doğrudan yansıtan 
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Halkevi ve Halkodaları binalarının, binadaki sahnelerin ve sahnelerde sergilenen 

gösterilerin yetersizliğidir.
792

 Giresun‟dan bu noktaya temas eden bir baĢka yazı ise, 

”sahne iĢlerinde çok eski bir tarihe, bir varlığa sahip olan Giresun‟daki bu hareketsizlik 

hazin manalar doğurmaktadır”
793

 ifadesiyle mazinin Cumhuriyet‟ten daha hareketli ve 

canlı olduğunu bile ima etmektedir. Ancak sorunlar salt Halkevi binasının, 

Halkevi‟ndeki sahnenin ve sahnede sergilenen gösterilerin sürekli tekrar edilmesiyle 

sınırlı değildir; binalar, sahneler ve gösteriler yetersizdir, evet ve fakat Halkevleri‟ne ve 

Halkodaları‟na gelen yurttaĢlar da bölgenin eĢrafı, eğitimli ve(ya) münevver-aydın 

kiĢileridir. ġüphesiz ki Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın bulundukları bölgelerdeki tüm 

yurttaĢlara seslenip onları Halkevleri ve Halkevleri bünyesindeki gösterilere dahil etme 

görevi vardır ancak bu görevin mahiyeti yurttaĢları kaynaĢmıĢ bir kütle olarak „inĢa 

etmek‟ ve bizatihi eğitimli olmayanları Halkevi‟ne ve Halkodası‟na çekip onları 

eğiterek onlara yurttaĢlık Ģuuru kazandırmaktır: 

“Biz burada çok mühim bir noktaya temas etmek istiyoruz: Millî piyesler -mümkün 

olduğu kadar- açık havada ve kütleye gösterilmesi… ġehir ve kasabalarımız da, çalıĢan 

gençliği ve bu mesaiden istifade edecek olan halkı tatmin edecek derecede müsait binalar 

yoktur. Bunca fedâkarlık ve feragatla hazırlanmıĢ olan millî piyesler, en çok iki üç kere 

gösterilebiliyor… Ve bunu az insan görüyor. Hangi bina var ki, üç dört yüz kiĢiden fazla 

alsın… ġunu itiraf etmeli ki temsilleri seyredenlerin çoğunu münevver tanıdığımız halk 

teĢkil etmektedir. Halbu ki, gaye, geride kalanı, asıl kütleyi aydınlatmaktadır… Hatta, 

gösteriler de yer bulamayan bazı münevverlerimizin, iĢi idare edenlere gücendikleri bile 

oluyor…”
794

    

EleĢtiriler belli bir noktadan sonra çok daha hayati olarak görüldüğü anlaĢılan bir 

baĢka konuya, Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın kapalı mekânlarda eğlenceler 

düzenlemesini bir tür gelenek haline getirmesine yoğunlaĢmaktadır. Eğlencenin -ki 

hangi eğlence biçimi olursa olsun- kapalı mekânlarda sıkıĢtırılmıĢ bir halk kütlesiyle 

değil de açık havada halkın her hangi bir davet beklemeden kendiliğinden katılımıyla 

                                                           
792
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 D. Köymen, “Açık Havada Gösteri”, Aksu, S. 16, Giresun, 1937, s. 33 - 34. Alıntı imla hatalarına 
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gerçekleĢtirilmesinin unutulduğu anlaĢılarak buna sirayet edilmesi „zorunluluğu‟ 

hatırlatılmaktadır: 

“Kapalı yerlerde dar binalarda verilen temsillerle, açık havadaki‟lerin halk, münevver, bir 

bütün kütle üzerindeki tesirleri farklıdır. Dar binada, size heyecan verecek, yani, kendine 

bir Ģey öğretilmek telkin edilmek istenen kütleyi arzu ettiğiniz çoklukta karĢınız da 

bulamazsınız… Fakat, açık havada gayeye yaklaĢmıĢ olduğunuzu görürsünüz.”
795

           

Cumhuriyet‟in bu konuda gösterdiği azami çabanın hayatiliği, D. Köymen‟in açık 

havada gerçekleĢtirilen ve eğitimli eğitimsiz, Ģehirli köylü herkesin katıldığı bir 

gösteriyi örneklendirmesi ve gösterinin yarattığı havayı betimlemesinden 

anlaĢılmaktadır: 

“Bunu, ben, ilk defa Görelede (Kozanoğlu) açık havada gösterilmesinde müĢahede ettim. 

GeniĢ, parkımsı bir yere kurulan sahne, sahne önündeki meydanı dolduran koca bir halk 

yığını elbette insana heyecan veriyor… Ülki pınarları daha gür akıyor… Burada yersiz 

kalmak, görememek, gelip, yer bulamıyarak geridönmek endiĢesi yoktur. Herkese 

duyuruldu… Ve herkes geldi temsili seyretti… Halkevi gençleri burada, gayeleri 

gerçekleĢmiĢ gibi bahtiyar ve heyecanlıydılar… Çünkü, kendilerini binden fazla insan 

seyrediyordu… Ve bu halk, Türk kızlarının, Türk gençlerinin sahnedeki Ģerefli baĢarılarını 

derin bir asalet sükünetiyle, karĢılaĢmıĢtı.”
796

 

D. Köymen açık havada düzenlenen gösterilerde en önemli yönü, “bankadan mısır 

almak için gelen köylülerin o gece orada bulunmaları güzel bir tesadüf, hele köylü ve 

kasabalı halkın bir arada bulunması”
797

 olarak iĢaretlemektedir. Bu bağlamda köylüler 

ile Ģehirlilerin, Ģehirlerde bir araya geliĢlerine dair örnekler çoğaltılabilir. Zonguldak 

Halkevi‟nin 200 kiĢilik bir köylü kafilesini Ģehir merkezine getirip 500 kiĢilik bir Ģölen 

verdiği, köylülerin Ģehirlilerle kaynaĢtığına dair haber
798

 bunun bir baĢka örneğidir.  

Cumhuriyet, yurttaĢların eğlenceye katılımlarında zorunluluk ile gönüllük 

arasındaki bir denge kurmaya çalıĢmaktadır. Eldeki veriler, siyasal iktidarın taĢrada 

yurttaĢları eğlencelere dahil edebilmek teĢvik edici olduğunu ancak bunun mutlak bir 
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zorunluluk olmadığını, taĢrada yurttaĢların rızaları alınarak onların kendiliğinden 

eğlencelere katıldıklarını hatta ve hatta eğlencelere katılmak için can attıklarını inat ve 

ısrarla vurgulamaktadır. Balıkesir Halkevi‟nde düzenlenen “köylü geceleri”ne dair bir 

haberde aktarılanlar bu duruma örnektir. Haberde köylülerin Halkevi‟ndeki Pazartesi 

eğlencelerine katılmayı her hangi bir tesir altında değil de kendi kendilerine adet 

edindikleri dile getirilerek, sinema gösterileri, temsiller veyahut konferanslar gibi farklı 

farklı „eğlencelerin‟ varlığının onların gönüllü katılımına engel olmadığı 

belirtilmektedir.
799

     

Söylemler ve anlatılar köylülerin ve kasabalıların taĢra Ģehirlerindeki modern 

eğlencelere ulaĢıp, onların tanıkları olmalarını sevinçle sunarken, metin altında gözden 

kaçmaya çok müsait olan ince bir detay tam anlamıyla gün yüzüne çıkmaktadır: 

Köylüler ve kasabalılar Ģehirlere, siyasal iktidarın sunabildikleri imkânlar dâhilinde 

„taĢınmıĢlar‟ veya kendi çabalarıyla Ģehirlere gelip, Ģehirlerdeki modern eğlencelere 

„tesadüfen‟ Ģahit olmuĢlardır. Tesadüflerin yaratabileceği anlamsal farklılıklar ve 

köylülerin ve kasabalarının Ģehirlerde baĢıboĢ dolaĢıp
800

 aylaklık etmeleri siyasal 

iktidarı ürkütmektedir. TaĢra(lı)nın masum, temiz ve naif olduğuna yönelik inanç ve bu 

inancın arka planında taĢra(lı)nın her türden telkine açık çocuksu yapıya sahip olduğu 

düĢüncesi beraber ele alındığında, taĢra Ģehirlerine köylerden ve kasabalardan gelenlerin 

baĢıboĢ bırakılıp aylaklık etmelerine „izin verilmesi‟ hem Ģehir yaĢamının rutinini 

bozmaya hem de onlarda farklı ‟intibalar‟ uyanmasına neden olabilir.
801

 Bu açıdan taĢra 

                                                           
799

 “Cumhuriyetin Onaltıncı Yılında HALKEVĠMĠZ”, 1939, s. 190. 
800

 Kars‟tan Cumhuriyet Halk Partisi‟ne gönderilen bir pusulada, polisin iĢsizleri ve baĢıboĢları 

kovalamakta yetersiz olduğu ve ne yapılması gerektiği sorulmaktadır. C. H. P. - Dördüncü Büyük 

Kurultayı GörüĢmeleri Tutanağı, 1935, s. 158. Pusulaya ne cevap verildiği belirsizdir. Aylaklık 

konusunda Kadro‟da dile getirilmiĢ bir öneri dikkat çekicidir; taĢranın Ģehirle kaynaĢması ve bu sayede 

de Cumhuriyet‟in devrimlerinin taĢrada yaygınlaĢtırılması için tavsiye edilen “tatil aylarında Ģehir 

kenarlarında kamp kuran avarelikten canları sıkılan, kahvelerde pinekliyen mekteplileri seferber edip” 

taĢraya göndermektir. Kadro, taĢradaki aylaklık ile Ģehirdeki aylaklığın birbirlerini soğurabileceği 

düĢüncesindedir. Ġlgili yazı için bkz. V. Nedim, “Ümmîlikle Mücadele Ġçin Köy Kampları”, Kadro, S. 1, 

II. Kânun, Ankara, 1932, s. 43.    
801

 Bu noktada imparatorluk mazisi tekrardan güne taĢınmaktadır. Geç Osmanlı Dönemi‟ndeki savaĢlar 

sonrası bin bir zorlukla hayatta kalabilenler köylerine-kasabalarına döndükten sonra, tattıkları Ģehir 
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Ģehirlerine kendi imkânlarıyla gelen köylülerin ve kasabalıların Ģehirlerde Halkevleri‟ne 

ve Halkodaları‟na gitmeden, „kendileri gibi olanlarla‟ rahatça zaman geçirecekleri Köy 

Hanı olarak ifade edilen bir tür ara mekânların öngörüldüğü oldukça ilginç bir öneri söz 

konusudur: 

“Köylü terbiye ve sıhhat esaslarına vakıf bir müdirin ifadesinde bulunması icap eden bu 

binada en az varlıkla temiz ve sıhhî yaĢama imkânlarını görecek ve tecrübe edecektir. 

Handa yapılacak ufak inkılâp, ziraat, sıhhat müzeleri en verimli olan gözlerden terbiye 

yoliyle köylünün ruhî ve fikrî inkiĢafına hizmet edecektir. Bu hanlarda bir okuma odası 

vücude getirmek, basit konuĢmalar tertip etmek, terbiyevî filimler göstermek, karagöz 

oynatmak, küçük köylü piyesleri temsil etmek vs. yollariyle de köylünün inkiĢafına hizmet 

etmek kabildir. Köyünde binbir iĢiyle meĢgul olan, akĢam evine yorgun dönen, ve 

muhitinin sessizliği içinde pısan köylü Ģehrin mahmuzladığı heyecanları, muhitinden 

ayrılmanın verdiği muhit arama iĢtirakiyle, boĢ vaktinin çokluğu ile her türlü telkin ve 

terbiyeye karĢı fevkalâde açık ve alıcı olacaktır.”
802

   

Cumhuriyet‟in taĢrada eğlenceyi düzenleyici siyasalarında, Halkevleri ve 

Halkodaları gibi kapalı mekânları ön plana çıkartmasına yönelik eleĢtiri yerli yerinde 

dururken yine bir baĢka kapalı mekân olan Köy Hanı‟nı ön plana çıkartmaya çalıĢması, 

Cumhuriyet‟in taĢrada kaçınmak istediği ancak kaçınamadığı kısır döngüyü gözler 

önüne sermektedir. Cumhuriyet, kendince haklı gerekçelerle oldukça soğuk bir ifadeyle 

iĢaret etmektedir; eğlencenin nerede düzenlendiğinin ve yurttaĢın eğlence için nereye 

gitmesi gerektiğinin iĢaretidir bu, ancak iĢaret ettiklerinin içini de tam olarak 

dolduramaması nedeniyle de yurttaĢlar „bildiğini okumaya‟ devam etme eğilimi 

göstermektedirler. 

EleĢtiriler, eğlence mekânları olarak yeĢil alanlar ve parklar iĢaret edilerek 

bertaraf edilmeye çalıĢılmaktadır. Oysaki görülen gerçek, yurttaĢların Ģehirlerde zaman 

geçirebilecekleri yeĢil alanların ve parkların yetersizliğidir. Cumhuriyet, taĢrada yeĢil 

                                                                                                                                                                          
havasının kumar, at yarıĢı, kadın, lüks giyim gibi „dünyevi‟ nimetlerini özleyerek tekrardan Ģehirlere 

„düĢmüĢler‟ ve Ģehirdeki zevk-ü sefa ve sefahat girdabında hem kendileri boğulmuĢlar hem de geri 

kalanları boğmuĢlardır. Bu konuya dair detaylı örnek için bkz. Hilmi, “Köyümde Gördüklerim”, Ülkü, S. 

37, Ankara, 1936, s. 58 - 63.  
802

 N. Kemal, “Köylü Hanı”, Ülkü, S. 16, Ankara, 1934, s. 320. Alıntı imla hatalarına dokunulmadan 

aynen aktarılmıĢtır. Ayrıca bkz. N. Köymen, “Köy ÇalıĢmalarında Tek Müsbet Yol: Köylü Hanı, Ülkü, 

S. 40, Ankara, 1936, s. 299 - 302. Balıkesir Halkevi‟nde de “köylümüzün Ģehirle olan münasebetlerinde 

kolaylık ve kılavuzluk temin etmek” amacıyla “Köylüye Kolaylık Bürosu” adı altında bir büro kurulmak 

istendiği anlaĢılmaktadır. Bkz. “Balıkesir Halkevi - Tesis Faaliyetleri”, Kaynak, Sayı BelirtilmemiĢ, 

Balıkesir, Tarih BelirtilmemiĢ, s. 32. Büro hakkında detaylı bilgiye ulaĢılamamıĢtır.  
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alanları, meydanları ve parkları, yeni „eğlence‟ mekânları olarak iĢaret ettiği andan 

itibaren yurttaĢların talepleri yağmaya baĢlamaktadır. Bu kez de yurttaĢ, Cumhuriyet‟in 

modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarıyla kıĢkıttığı eğlence arzusunu, doğrudan ve 

hem de Cumhuriyet‟in kadim sembollerini kullanarak, dile getirmektedir. Aksu‟da 

yayımlanmıĢ bir yazı Giresun‟un “büyük bir meydanında Gazinin heykeli paratoner 

gibi”
803

 merkezde olacak bir park inĢası talebine yöneliktir. Nasıl ki “Gazinin resmi 

evlerimizin en temiz köĢelerinde bir ayet gibi asılıdır. O resmin olduğu odada ıĢık ateĢ 

ve ıĢık yakmak lâzım gelmez. Orada muhakkak ılık bir hava ve gök mavi bir ıĢık 

vardır.”
804

  

Taleplere koĢut taleplerin karĢılanması için gerçekleĢtirilen en küçük giriĢim dahi 

Cumhuriyet‟in çok büyük baĢarısı olarak sunulmaktadır: Bir park inĢasından
805

 

pazarcıların müĢterileri olmadığı zamanlarda hem boĢ zamanlarını dolduracak hem de 

kendilerini „eyleyecek‟ ama aynı zamanda da onları aylaklıktan kurtaracak bir uğraĢ 

olarak Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın süreli yayınlarını okumalarına
806

 uzanan ve 

örnekleri çoğaltılabilecek her türlü giriĢim, Cumhuriyet‟in kazanımları olarak 

görülmektedir. 

                                                           
803

 “Giresun‟da Heykel”, Aksu, S. 7 - 8, Giresun, 1934, s. 7.  
804

 “Giresun‟da Heykel”, 1934, s. 7. Talebin gerekçesi ilginçtir. KurtuluĢ SavaĢı‟nda Giresun‟u 

düĢmandan „temizleyen‟ Türk halkı bir meydan, bir park ve Kurucu Baba heykeliyle ödüllendirilmek ister 

zira onlar „çalıĢarak‟ borcunu ödedikten sonra artık Kurucu Baba‟nın gölgesi altında dinlenmek 

istemektedirler: “Giresun, kurtuluĢ savaĢında en baĢta çalıĢtı. Pontos gibi bizi içten içe yiyen kuduz 

burada süngülendi. Ġstiklal döğüĢünde buranın seçilmiĢ gençlerinden bir kısım bizzat Gazinin hizmetinde 

bulunmak Ģerefini kazandı.” Bkz. “Giresun‟da Heykel”, 1934, s. 7. Alıntı imla hatalarına dokunulmadan 

aynen aktarılmıĢtır. 
805

 Giresun‟da bu türden bir talebin karĢılanması belediyenin “[…] halkın temiz hava alması için mutena 

bir yerde çok Ģık, çok güzel bir park vücuda getirmiĢtir” ifadesiyle ilan edilmektedir. Bkz. “Park”, Aksu, 

S. 1, Giresun, 1933, s. 31. Bir baĢka haber ise bu kez Bulancak Halkevi‟ndeki kısıtlı imkânlara karĢın 

tiyatro oyunlarının sahnelenebilmesini baĢarı olarak sunmaktadır: 

“Esasen bina itibariyle fakir denilebilecek derecede olan kasaba merkezinde zelzele 

dolayısile halihazır binadan baĢka bina elde edilmiyeceğine nazaran “asgari çalıĢma” pilanı 

mucihince mütevazı surette çalıĢan evimizin Temsil Kolu [Ģunları yapmıĢtır]:  Kasabada 

temsil verilebilecek ancak bir garnizonun dar bir sahnesi ve azamî 200 kiĢi alabilecek bir 

salonu vardır. Bu yoksuzluğa rağmen […] piyesler temsil edilmiĢtir. ġunuda itiraf etmek 

gayet tabidir ki bina yoksuzluğuna kadın amatör yoksuzluğuda inzimam ettiğinden badema 

yapılacak temsil iĢleri için tedabiri lazimenin alınmasına karar verilmiĢ bulunmaktadır.”  

Bkz. “Bulancak Halkevi‟nden”, Aksu, S. 21, Giresun, 1940, s. 29. Alıntı imla hatalarına dokunulmadan 

aynen aktarılmıĢtır. 
806

 MuĢ Halkevi‟nin en büyük baĢarısı olarak sunulan bu „zafer‟ için bkz. B. K. Çağlar, “Halkevlerinde 

Göze Çarpan ÇalıĢmalar ve Beliren Değerler”, Ülkü, S. 53, Ankara, 1937, s. 387 - 388. 
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Siyasal iktidarın bu türden taleplere sistematik bir tepki göstermeyip talepleri 

karĢılamaya çalıĢmasının arka planında nihayete erdirmek istediği ancak bir türlü de 

istediği gibi nihayete erdiremediği kadim bir amaç yatmaktadır: Modern ve medeni 

dünyanın nimetlerinden asgari düzeyde yaralanarak eğlenen Cumhuriyet yurttaĢının, 

Cumhuriyet‟in sembolü olmasıdır. Eğlencenin kamusallaĢtırılmasının arka planındaki 

bu güdü, önceki sayfalarda da aktarıldığı üzere, Ģüphesiz ki her ne Ģart ve koĢul altında 

olursa olsun, yurttaĢların eğlenceye katılmasının istendiği anlamına da gelmemektedir. 

Cumhuriyet‟in temel değerlerini gözeterek eğlence uzamının bir parçası olmak, 

Cumhuriyet‟in temel değerlerini bilmekle doğrudan bağlantılıdır.
807

 Bu açıdan teknik 

yetersizlikler, yurttaĢın Cumhuriyet‟in değerleri kavrayıĢındaki „yetersizlikle‟ 

kesiĢtirilmektedir. Sorunun müsebbibi sorunları çözemeyen ancak sorunları çözmek için 

her Ģeyini seferber ettiğini dile getiren ve yine buna karĢın sorunları çözememe fasit 

döngüsü içindeki Cumhuriyet‟tir. 

Tüm bunlara karĢın Cumhuriyet‟in taĢradaki eğlence hayatını düzenlemek için 

takındığı resmi ve kurumsal tavır o kadar belirleyicidir ki bu belirleyicilik Halkevleri‟ni 

ve Halkodaları‟nı saran söylemin ve anlatının vaat ediciliği ile üst üste binmiĢtir. 

Eğlence biçimlerinin çeĢitlendirilmesi ve eğlence kültürünün modernleĢtirilmesi ve 

medenileĢtirilmesi beklentisi baĢlı baĢına bu vaatlerden sızmaktadır. Cumhuriyet‟in 

amaçladığı jimnastik, güreĢ, boks, eskrim, deniz sporları, dağcılık, kayakçılık, avcılık, 

bisiklet gibi farklı sporlar dallarının
808

; tiyatro, opera, operet, bale gibi farklı sanat 

dallarının; klasik müzik gibi yeni müzik dallarının; radyonun ve sinemanın yurttaĢların 

                                                           
807

 TaĢrada „zaman geçirme‟ aracı olarak görülen ve eğlence çeperine dahil edilmek istenilen her türlü 

edimin bir zihniyet değiĢimini yansıtmak zorunda olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda “çocuklara  -

küçük kasabalarımızda ve köylerimizde çok bulunur- geceleri ve bilhassa kıĢ geceleri ocak baĢında Ģunun 

ve bunun söyledikleri o korkunç cin, peri ve cadı hikâyelerini” anlatmaları açıktan olumsuzlanmaktadır. 

Bkz. H. Malik Evrenyol, “Korkunun Anası Cehalettir”, Ülkü, S. 37, Ankara, 1936, s. 45.  
808

 Örnekler için bkz. “Çorum Havadisleri Çorum Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, 1938, s. 38. Bunların 

geliĢi güzel değil de kapsamlı bir programa dâhilinde Ģekillendirilmesi talebini içeren bir değerlendirme 

için bkz. N. Baba, “Halkevleri‟mizde Sporun Yeni Veçhesi”, Ülkü, S. 94, Ankara, 1940, s. 347 - 358.     
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eğlencelerinde önde gelen araçlar olmasıdır. Bu sayede yurttaĢlar hem eğitilirken hem 

de Cumhuriyet‟in temel değerleriyle sarmalanacaktır.  

Bu durumun tipik bir örneği Mustafa Kemal Atatürk‟ün Antep‟in kurtuluĢ 

yıldönümü için Antep Halkevi‟nde katıldığı eğlencede çalınan saza dair görüĢleridir. 

Sazın ilkellere ait bir müzik aleti olduğunu dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, 

yurttaĢların sazla yapılan müziği de olsa olsa “müzelik bir Ģey olarak dinleyebilirler. 

Müzik diye değil”
809

 sözleriyle değerlendirmektedir. Saz, bozkıra ve bozkırdaki engin 

durağanlığa ve hiçliğe ait, tek sesli müziğin Anadolu‟daki egemen aleti olabilir ancak 

“saban sürülürken söylenen bir Ģarkı, saban sürülmediği yerde söylenemez.”
810

 Eric 

Hobsbawmn‟ın vurgusu tarımsal üretim ve zihniyetinden sınai üretim ve zihniyetine bir 

nevi taĢradan Ģehirlere doğru göçe dairdir. Oysaki Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

eleĢtirilerinin taĢrada cevap bulacağı bu bağlamda bir uzam yoktur. ġüphesiz ki Antep, 

kırsalına göre Ģehirdir ancak Ġstanbul‟a ve Ankara‟ya göre hala taĢradır. Sazın çalındığı, 

Eric Hobsbawmn‟ın ifadesiyle „sabanın sürüldüğü‟, yerde sazı dıĢlamak, sazı „yaĢam 

alanından‟ kovmaktır. Söylem düzeyinde dile getirilen bu talep pratiğe de dökülebilir 

ancak burada bir baĢka sorun baĢ göstermektedir; dıĢlananın yerine yeni olarak ne 

koyulacağıdır. Saz müzeliktir ancak sazı çalanın saz sonrasında ne çalacak çalgısı, ne 

yeni çalgıyı öğretecek hocası, ne de sazın kaldırılıp koyulacağı bu sayede de yeninin 

yüceltilip eskinin yerileceği bir müzesi vardır; tüm bunlarla eğlenecek „yeni kulaklar‟ 

ise mevzu bahis dahi edilmemektedir.
811

 

                                                           
809

 “Gaziantep‟in 16. KurtuluĢ Yıldönümü Gecesinde Müzik Hakkında Sohbet - (25 Aralık 1937)”, 

Atatürk‟ün Bütün Eserleri (1938), C. 30, Ġstanbul, 2011, s. 128. 
810

 E. Hobsbawm, 2008, s. 296. 
811

 Nitekim bu türden giriĢimlerin söylem ve niyetten ibaret kaldığı, en azından yaygınlaĢ(a)madığı, 

anlaĢılmaktadır. 1937 yılında Antep Halkevi‟nde yerilen saz ve sazlı eğlenceler, 1938 yılında Türk Dil 

Bayramı kutlamalarının resmi tören programı dıĢında olup olmadığı belirsiz olan bir eğlencede baĢat 

eğlence aracı olarak kullanmıĢtır. “Bir halk saz Ģairi tarafından halk diliyle yapılmıĢ ve Çorum bölgesine 

mahsus türkülerin” hep beraberce söylenmesiyle akĢam sonlanmıĢtır. Bkz. “Çorum Havadisleri Çorum 

Halkevinin Bir Aylık ÇalıĢması”, Çorumlu, S. 6, Eylül, 1938, s. 31.  
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Eğlenceyi disipline edip düzenleyebilmek için sahip oldukları teknik araçların 

yetersizliğinin ve mali darboğazın farkında olan Cumhuriyet‟in kurucu kadroları ve 

siyasal elitleri, sorunu çözebilmek için bir baĢka yol olarak da özel giriĢimleri teĢvik 

etmiĢlerdir. En azından bu tavır belirtilen açmazların çözülebileceğine yönelik bir 

umuttur. Ancak teĢvik de baĢlangıç itibariyle katı kurallarla sarmalıdır. En temel kural 

Geç Osmanlı Dönemi‟nden kalan eğlence biçimlerine ve eğlence kültürüne temas eden, 

onu biçimlendiren mirasın Cumhuriyet tarafından değiĢtirilmesinin ve dönüĢtürülmesini 

elzemliğidir. Cumhuriyet görece serbest bir alan olarak iĢaretlediği kendi kurumsal 

yapıları dıĢındaki eğlencelere açtığı alanda dahi temel alıĢkanlıklarından taviz vermeye 

niyetli değildir. 

Bu durumun Halkevleri‟nin ve Halkodaları‟nın kurulması örneğinde olduğu gibi, 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde koĢulların yarattığı bir zorunluluk olmasından öte, ilgili 

dönem boyunca süregelen bir gelenektir. Bağlamdaki ilk örnekler ise Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nin ilk yıllarında karĢımıza çıkmaktadır. 1922-1923 yılları Samsun‟unda „deniz 

hamamları‟ olarak da ifade edilen halk plajları kurmak için yerel yönetimle temasa 

geçen müteĢebbislerin talepleri yerel yöneticilerin ilgisini çekmiĢtir.
812

 Bu ilginin 

sonunda varılan nihai nokta yerel yönetimlerin bu müteĢebbislerle ortak olmasıdır. 

1930‟lu yılların Samsun‟unda oldukça popüler bir eğlence mekânı olduğu anlaĢılan 

Derbent Gazinosu‟nun iĢletmesi Devlet Demiryolları Ġdaresi‟ne ait olacaktır.
813

    

Siyasal iktidarın müteĢebbislerin giriĢimlerine ortak olacak kadar „özgür 

bıraktığı‟ bu alana alıĢkanlıkları gereği müdahalesi salt bu çerçevede sınırlı 

kalmamaktadır. Nitekim siyasal iktidar yurttaĢlara Halkevleri ve Halkodaları gibi resmi 

kurumlar haricinde nerede ve nasıl eğlenmesi gerektiğini de gösteren üst norm 

                                                           
812

 „Deniz hamamı‟ olarak da bilinen halk plajlarının Samsun‟da kuruluĢ süreçlerine dair resmi yazıĢmalar 

ve yazıĢmalarda üzerinde önemle durulan noktalar için bkz. B. Sarısakal, Samsun Eğlence Tarihi, 

Ġstanbul, 2007, s. 80 - 85. 
813

 Derbent Gazinosu hakkında bilgiler için bkz. BaĢlık veya Yazar BelirtilmemiĢ, 19 Mayıs Samsun 

Halkevi Dergisi, S. 9, Samsun, 1936, Sayfa Sayısı BelirtilmemiĢ.  
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belirleyicisidir. Ġlgili örnekten devam etmek gerekirse halk plajlarının inĢa edilerek 

yurttaĢların nerelerde denize girmeleri iĢaret edildikten sonra bu kez plajlarda nasıl 

davranmaları ve denize nasıl girmeleri gerektiği düzenlenmektedir. Bunun doğrudan bir 

sonucu olarak eskiden insanlar plajlarda „davullarla zurnalarla eğlenirken‟, 

Cumhuriyet‟le birlikte düzenlenip disipline edilerek halka açılan plajlarda bu tip 

davranıĢlar artık Ģikâyet konusu olmaya baĢlamaktadır. ġikâyetler, “bir takım 

delikanlıların kumar oynattıkları ve kumarcılık yüzünden iffet ve namuslarını da lekadar 

ettikleri”
814

 iddialarından modern dünyanın bir giysisi olduğu için giyilmesi telkin 

edilen mayo dururken peĢtamallarla ve külotlarla denize giren erkeklerin yarattığı 

huzursuzluğa kadar uzanmaktadır.  

Edilen Ģikâyetlere siyasal iktidarın çok sert tepki gösterdiği söylenemez. 

Nihayetinde, bu tip Ģikâyetleri dile getirebilmek bile Cumhuriyet‟in taĢrada eğlence 

hayatını değiĢtirip dönüĢtürebilmesinin bir niĢanesi olarak kabul edilmektedir. Plajlarda 

nasıl davranması gerektiğini bilmeyen erkeklerden Ģikayet eden, ki bu Ģikayetleri konu 

edinen yazılarda açıkça belirtilmese de çıkarsanabilecek, kadınların özgürce plajlara 

gidebilmeleri bile tek baĢına Cumhuriyet için büyük bir baĢarı olarak görülmektedir.  

Yine de siyasal iktidarın uygulamalarıyla eğlence mekân sahiplerinin ve 

yurttaĢların istekleri mutlak bir uyum göstermemektedir. Kesin tarihi tam olarak belli 

olmayan ancak 1930‟lu yılların ikinci yarısı kuvvetle muhtemel olan Samsun‟da sinema 

sahipleri ile Belediye riyaseti arasındaki bir yazıĢma, sinemanın kapanıĢ saatinin 23.15 

olarak belirlenmesinin yaratacağı huzursuzluğa dikkat çekmektedir. Ġstanbul, Adana, 

EskiĢehir, Ġzmir, Malatya, Konya ve Ankara gibi Ģehirlerde sinemalar 24.00‟da 

kapanırken
815

 Samsun‟da “birkaç saatini hoĢ geçirebilmek için sinemaya gelen 

                                                           
814

 Aks-ı Sadâ‟dan aktaran B. Sarısakal, 2007, s. 81. 
815

 Ġlgili yazıĢmaya dair detaylı bilgi için bkz. H. Bedrettin DanıĢman‟dan aktaran B. Sarısakal, 2007, s. 

235. 
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müĢterilerin”
816

 23.15 gibi erken kabul edilen bir saatte kapatılması zorunlu tutulan 

eğlence mekânlarında eğlenmelerinin adil olmayacağı ve aynı zamanda tam da bu 

nedenle kavga çıkma ihtimalinden, kapanıĢ saatlerinin 24.00‟a çekilmesi talep 

edilmektedir.
817

   

Taleplerin karĢılanıp karĢılanmamasını da aĢan ve Cumhuriyet‟i en çok sıkıĢtıran 

teknik yetersizlikler, maddi zorluklar ve artık iyice gün yüzüne yeni bir sorun olarak 

çıkan, zamandır, zamanın hızlı akıĢıdır. Cumhuriyet taĢraya çok geç ulaĢabilmiĢtir ve 

oraya tam anlamıyla egemen olmaktan çok uzaktır. Üstüne üstlük taĢraya yaklaĢım 

iktisadi bir temelden değil pekâlâ kadim Türk özünü bulma amacıyla kültürel 

temeldendir. Asım Karaömerlioğlu‟nun belirttiği üzere ”asıl değiĢmesi gereken 

toplumsal ve iktisadi iliĢkilerken, köylülerin sorunlarının [ki burada taĢranın sorunları 

olarak genelleĢtirilebilir] kültürel geliĢmeyle çözülebileceği gibi naif bir düĢünce 

hakimdi[r].”
818

 Bu bağlamda geç saatlerde kapanması için talepkâr olunan sinema dahi 

yirmi yıl gibi kısa süre sonra yetersiz görülmeye baĢlanıp “Ģehrimizde sinemadan baĢka 

vakit geçirecek, eğlenecek neresi var”
819

 ifadeleriyle dile getirilen Ģikâyetlere dayanak 

oluĢturması için kerhen övülecektir. 

 Cumhuriyet‟in taĢradaki eğlence hayatına yönelik uyguladığı siyasaların 

baĢarısının ve baĢarısızlığının bizatihi taĢrada yaĢayanlar gözüyle değerlendirildiği 

örnekler neredeyse yok denecek kadar azdır ancak var olanlar ise açık sözlülüklerinden 

dolayı oldukça serttir. Aksaray Delegesi Naciye Osman‟ın 9 - 16 Mayıs 1935 tarihleri 

arasında CHP/F‟nin Dördüncü Büyük Kurultayı ön görüĢmelerindeki hiç de yenilir 

yutulur olmayan ifadelerle dolu oldukça uzun konuĢması bu sertliğin göstergesidir:  

                                                           
816

 H. Bedrettin DanıĢman‟dan aktaran B. Sarısakal, 2007, s. 235. 
817

 Ġlgili yazıĢmaya dair detaylı bilgi için bkz. H. Bedrettin DanıĢman‟dan aktaran B. Sarısakal, 2007, s. 

235. 
818

 A. Karaömerlioğlu, 2011, s. 63 - 64. KöĢeli parantez içindeki açıklama ve ilave bana aittir. 
819

 H. Bedrettin DanıĢman‟dan aktaran B. Sarısakal, 2007, s. 239. 
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 “Partimiz […] yüksektir, […] kudsidir. Fakat benim kalbimin tercümanı olamıyor. 

Çünkü köylü kadınının, […] yavrusunun yardımına koĢulamıyor. Evet gazeteler vardır. 

Fakat onlar okumıyor, raflara serilip çürüyor. […] Kadın incelikleri buralara girmelidir. 

Türk köylüsü ve yavrusu gelip geçen yolcunun attığını karpuz kabuğunu yemesin. Kendisi 

eksin, kendisi biçsin, kendisi diksin ve kendisi yesin ve yolcusuna da bunlardan versin. […] 

Çıkarken sordum; memlekete kaç gazete geliyor? Sekiz dediler. Doksan bin nüfuslu olan 

bir kasabaya sekiz gazete…. Bu ne acıdır, kaç kiĢiye bir tane. Vilayet içinde 300.000 nüfus 

vardır. Radyodan istifade eden 7 aile vardır. Bu yenilikleri, yirminci asrın kuvvetini halk 

nereden anlayacaktır. […] Yurdumun baĢka taraflarını da gezmiĢimdir. Oralardaki vaziyet 

daha eyidir. […] Bu hırs ve vatan heyecanım zaman zaman zevcime, Partilerime, valilere, 

kaymakamlara, hatta dün encümene çarpılmıĢtır. […] Recep Pekere anlatmayı tavsiye 

ettiler. Fakat onun Ģöyle gözleri beni korkuttu (AlkıĢlar). […] Zaman oldu ki, herkes 

yavrusu için koĢarken, ben zevcimden dayak yedim. Bu dayak, ne çorap yamamadığımdan, 

ne yemek piĢirmediğimden, ne çocuk yetiĢtirmediğimden idi. Benim göreneğe, kötü 

terbiyeye karĢı mücadelem sebep oluyordu. Bu gün de o terbiyeyi Türk anası, Türk hocası 

Halkevleri silkip atmıĢ ve Türk kanı aslına rücu etmiĢtir. […] Yardım için Himayei Etfal 

var, fakat yetmez, Muaveneti Ġçtimaiye cemiyetleri lâzımdır. Zenginlerin yavruları nasıl 

feci büyüyorsa, fakirlerinki de öyle… Kadınlar Halkevine gelmiyor. ÇalıĢtıktan iĢini 

yaptıktan sonra gezmek, eğlenmek istiyor. Esasenorta Anadoludaki halkevleri daha 

tamamlanmamıĢtır. […] Toplanalım, bir Ģeyler yapalım, çalıĢalım, dedim. Halkevleri 

kadınlara lâzımgelen tavsiyeleri veremiyor. Hatta çocuk bayramında köylü yavruları 

getirelim dedim. […] Teklifim kabul edildi. Herkes beĢer misafir bekliyordu. Halkevi 

baĢkanı arkadaĢımız tenezzül etmedi. Bir kadının teklifidir, diye nazarı ehemmiyete almadı. 

Ertesi gün sordum, ne dedi biliyormusunuz? Geçen sene getirdik, yazı takımı çalındı, onun 

için bu sene getirmiyeceğiz. Buna çok canım sıkıldı. Kaybolan bir yazı takımı idi. Türk 

çocuğuna bir söz söylenmemelidir. Biz onlar gelecek diye, oyuncaklar aldık, büfeler 

hazırladık, elbiseler dikdik. Maalesef arzumuza nail olamadık. […] Sonra tarihimiz 

hakkında. Türk anası, Türk köylüsü, bir Ģey bilmiyor. Ne olacak okumayıversin diyor. 

Hatta orta mektebin 2nci sınıfından çocuğunu alıyor, evlendiriyorlar. […] Saraydan 

fıĢkıran, etrafa yayılan saraylılar Türk hanımına, Türk kadınına hakaretle bakıyorlardı. Türk 

hanımı, Türk kadını değil mi, ne olacak adam sende diyorlardı. ġehirli misin? diye 

soruyorlardı. […] Kudsî Partimizin giremediği Ġç Anadolunun dertlerile beraberce 

uğraĢalım. Bu iĢler yalnız baĢına olmıyor, Kaymakamla temas ediyorum. Lâkayıd kalıyor, 

Vali ile temas ediyorum, lâkayıd kalıyor. […] Ġki validen öyle acı sözler duydum ki, bunu 

ölürüm unutmam hiçbir zaman. […] Hiçbir Ģeye münanaat edilmesin, Türk genci çalıĢmak 

isterken önü açık olsun, iĢte biz de sizden bunu istiyoruz.”
820

    

Aka Gündüz, kurultay müzakerelerinin son günü siyasal iktidara -ve haliyle 

Cumhuriyet Halk Partisi‟ne- yöneltilen bu eleĢtirilere karĢı çok sert ifadelerle tepki 

göstererek Cumhuriyet‟in resmi yüzünü göstermekle birlikte yetersizliğini de itiraf 

etmektedir: 

“Bir mütevazin bütçemiz vardır. Maliyeden geçen kongrede ne istedikse yapmıĢtır.  

Vergiler üzerinde uğraĢmıĢtır. Bugün de bir takım dilekler vardır. […] Bunu, dilek halinde 

söylemiĢizdir. Bunların hepsi ya olacak veya imkân elvermediği için olmayanların esbabı 

mucibesi söylenecektir. […] Dikkat ediniz, birkaç seneden beri bilhassa son zamanlarda 

memlekette iki rüzgâr estirilmektedir, bu rüzgarların hedefi bu memleketi idare etmek 

vükünü vicdanlarına ve omuzlarına alan Cumhuriyet Halk Partisinin baĢına doğrudur. Bu 

                                                           
820

 C. H. P.  -  Dördüncü Büyük Kurultayı GörüĢmeleri Tutanağı, 1935, s. 112 - 114. Alıntı imla 

hatalarına dokunulmadan aynen aktarılmıĢtır. 
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rüzgarların biri, her ne surette olursa olsun, küçük bir dilekte bulunurken, bu milletin fakrü 

zaruretten, sefaletten, meskenetten, kazançsızlıktan berbad, bitkin bir vaziyette olduğu 

mukaddimesini yaparak ondan sonra Ģu kadar dileği ortaya atmak… Gazetelerde, 

kahvelerde her yerde bu budur. ArkadaĢlar, açlıktan ölmüĢ Türk var mı? Türk ne vakit 

açlıktan öldü? (Gürültüler). Mütemadiyen hariçte yapılan, estirilen bir rüzgâr. Binetice 

sanki bu Hükümet, bu idare, bu Cumhuriyet idaresi, bu milletle beraber çalıĢmıyormuĢ gibi 

bir propaganda yapıyorlar. […] Ġkinci rüzgar: Vergiler, vergiler ağırdır, […] Ģöyledir, […] 

böyledir, vergileri indiriniz. ĠĢte, görüyorsunuz ki, dileklerimizde mevcud iĢler nazarı 

dikkate alınmıyor. Ağırları varsa Maliyece, Devletce, Hükûmetce bakılacaktır. […] Bir gün 

bu propaganda Ģunu yapacaktır: Gûya bu rejim vergileri arttırmaktaymıĢ (Öyle Ģey yok 

sesleri). Yok demekle olmaz, halkla temas ediniz, böyle propagandalar vardır (Öyle Ģey yok 

sesleri, gürültüler). […] Tayyare isteriz, yol isteriz, Ģimendifer isteriz, evimize kadar asfalt, 

patika isteriz, ne bileyim her Ģey isteriz. Fakat devlet on para yeni vergi koysa feryadı 

basarız.”
821

        

Bitirirken Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde siyasal iktidarın eğlence siyasalarını, 

siyasal iktidar gözüyle değil de ilgili dönem içinde oldukça ender bir tavır olarak 

eğlenenler gözüyle görmeye çalıĢmak görüntüyü netleĢtirecektir. Nuri Dündar imzalı bir 

yazı taĢrada ritüelden eğlenceye „indirgenmiĢ‟ düğünlerin getirilerinden hayıflanan „eski 

neslin‟ serzeniĢleriyle doludur: 

“Köy düğününde delikanlıların birini sarhoĢ olup nara attığını gören bir ihtiyar köylü içini 

çekerek yanındakine Ģöyle yakınmıĢtı: ‟Gençlerin ahlakı değiĢti. Biz gençliğimizde 

yaptığımız düğünlerde at üzerinde maharet göstererek cop, cirit, koĢu - güreĢ yaparak ve 

zeybek oynıyarak eğlenirdik. ġimdikilerin böyle Ģeylere önem verdiği yok. Bu zamanda bir 

düğün odlumu bir kavga olacak bir kan dökülecek diye ödümüz kopardı.‟ Ġhtiyarı haklı 

bulmamak elde değil. Gençler kasabaya gidip geldikçe görüĢleri sonucu olarak rakı içmek, 

                                                           
821

 C. H. P. - Dördüncü Büyük Kurultayı GörüĢmeleri Tutanağı, 1935, s. 195. KöĢeli parantez 

içindeki açıklamalar orijinal metindedir. Burada dile getirilenler bir anlık öfke patlaması olarak 

görülebilir ancak söylenenlerle farklı farklı yerlerde karĢılaĢılmaya baĢlanması burada bir tür bezginliğin 

de varlığını iĢaret etmektedir. 1938 yılında Isparta‟da yayımlanmıĢ Enerji adlı dergide Nâzım Örensun 

imzalı bir yazı bu imanın görece güçlü bir damara sahip olduğu Ģüphesini kuvvetlendirmektedir: 

“Kültür iĢlerinin memlekette yayımı, kuvvetlendiriliĢi, kökleĢtirilmesi yalnız büyüklere 

ve hükûmete has bir iĢ değildir. Büyüklerle, hükûmetle, milletle müĢterek bulunduğumuz 

bu iĢ ve maksatlar etrafında kendimizi mesul ve vazifedar saymamız medenî bir insan 

evsafına malik olmamak ve ne gibi medenî haklarımızın mevcut bulunduğundan habersiz 

ve gafil bulunmuĢ olmak demektir. Kültürün, bugünün medenî manasiyle köylerimizde 

yayım iĢinin  hükûmet kudretinden beklenecek bir mesele olmadığını, memleket iĢlerine 

aklı eren bir ferdin vicdanının, hissi seliminin emredeceği hususları tahakkuk ettirmeğe 

çalıĢmakla mükellef olduğunu bilmesi lâzımdır […] Halkın, köylünün yükselmesi, asrın 

adamı haline getirilebilmesi keyfiyeti proğram tanzimi, siyaset takibi veya memleket 

müdafaası gibi bir iĢ değildir ki iĢin tanzimi, ihzarı ve intacı hükûmetten beklenilsin! […]  

Bu, hükûmetten beklenemez. O, gayeleri bir araya toplayarak proğramını çizmiĢ, istikbali 

ve hedefi iĢaret ederek, çalıĢma, intaç etme iĢini vazifedarlarına, gençliğe vermiĢtir. Gençlik 

vazifesini idrak ederek iĢine baĢlamalıdır. Yoksa ayrı bir kuvvet «Ne duruyorsun Ģu iĢ sana 

aittir, seni bekliyor!» diye israfilin suru gibi kulakların dibinde çalıp da basü bedelmevt 

sırrına mazhar edecek değildir. ĠĢi beklerken, bu Ģiddetli ihtiyacı gözler görürken, sesle, 

ikazla, emirle, salâhiyet almaya bakmak suruna olmamaktan baĢka bir manâ ile ifade ve 

izak edilemez.” 

Bkz. N. Örensun, “Kültür ve Halk”, Enerji, C. 1, S. 11, ġubat, Isparta, 1938, s. 257 - 258.  
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kumar oynamak bir yenilik sayıyorlar. Ve bu suretle köylümüzün su katılmamıĢ tertemiz 

ruhunu günden güne bozuyorlar.”
822

 

Nuri Dündar‟ın aktardığı bu hayıflanmalara, ReĢat Nuri Güntekin‟in 1930‟larda 

Anadolu‟da, Cumhuriyet‟in tüm modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarını 

bünyesinde taĢıyan ama aynı zamanda da taĢranın özgünlüklerini de barındıran, bir 

baĢka düğünde yaĢanan kaosu aktarması cevap niteliğindedir. Cumhuriyet‟in tüm 

modernleĢtirici ve medenileĢtirici siyasalarına karĢın kadınlarla erkeklerin hala ayrı ayrı 

eğlendiği, eğlenceye indirgenmeye baĢlanmıĢ düğünde, aradaki mesafeyi aĢan „yeni 

nesil gençlerin‟ isyanı yoruma çok da yer bırakmamaktadır:  

“Eğleniyorduk ya… Bir yolsuzluk oldu, erkekler sokakta, kadınlar arka bahçede eğlenti 

yapıyorlardı. Delikanlılık bu ya; Ģeytana uyduk… Bir arkadaĢla arka sokağa dolandık; 

tahtaperdenin arasından kadınların oynadığını seyretmeğe baĢladık. Bir kötülükten değil ya, 

sanki nasıl oynuyorlar diye… Bekçi bizi görmüĢ, jandarmalara haber vermiĢ… Bizi 

yakaladılar: „Utanmaz herifler, siz elâlemin nikâhlı karılarını nasıl gözetlersiniz ha…‟ diye 

bizi çalyaka karakola götürdüler. BaĢımızı kurtarasıya kadar anamızdan emdiğimiz 

burnumuzdan geldi.”
823
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 N. Dündar, “Köylerimizde Kültür”, Kaynak, Sayı BelirtilmemiĢ, Balıkesir, 1935, s. 841 - 842. 

Vurgular orijinal metindedir. 
823

 R. Nuri Güntekin, 1972, s. 96. 
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SONUÇ  

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin 1940‟lı yılların ikinci 

yarısı Türkiye‟si gündelik hayat pratikleri ve kültürel hayatı karĢısında hissettiklerini en 

hafif ifadeyle büyük bir hayal kırıklığı, en ağır ifadeyle ise büyük bir Ģok olarak 

değerlendirmek yanlıĢ olmayacaktır. Hayal kırıklığının ardında Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde devrim olarak sunulmuĢ gündelik hayattaki büyük değiĢimlerin - 

dönüĢümlerin aslında sunulduğu kadar büyük ve Türkiye‟yi „muasır medeniyetler 

seviyesine‟ ulaĢtıracak kadar devrimci olmadığının fark edilmesi yatmaktayken 

yaĢanılan Ģok, eldeki kısıtlı ancak ümit vaat eden tüm imkânlara rağmen istenilen 

hedeflere ulaĢılamamasının geleceğe umut beslemeyi neredeyse „umutsuz‟ kılması 

kaynaklıdır. 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin konuĢmalarında ve 

yazılarında takip edilebilecek bu tavır, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde imhası 

amaçlanan eğlencenin bileĢenlerinin aslında imha edil(e)mediğini gözler önüne 

sermektedir. Tavrın takip edilebileceği öncelikli alan ise, Erken Cumhuriyet 

Dönemi‟nde olduğu gibi, kurgusal edebi eserlerdir; edebiyattır. Klasik bir örnek olarak 

Halide Edip Adıvar‟ın, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın bitiĢinin hemen ardından, 1946 yılında 

yayımlanmıĢ, Sonsuz Panayır‟ı, Ġkinci Dünya SavaĢı sonları Ġstanbul‟unda, mazide 

kaldığı düĢünülen eğlencesever Tanzimat züppelerinin ve Ġstanbul‟un „aklı bir karıĢ 

havada‟ havaî kızlarının sessizce ve sinsice yeniden ortaya çıkıĢlarını konu 

edinmektedir. Halide Edip Adıvar, Sonsuz Panayır‟da o kadar boğucu bir Ġstanbul tasvir 

eder ki sanki Milli Mücadele kazanılmamıĢ, Mütareke Dönemi ve ĠĢgal Yılları nihayete 

erdirilmemiĢ ve Ġstanbul‟daki eğlence hayatı „TürkleĢtiril(e)memiĢ‟tir. Türk ve 

Müslüman olmayan, Türk ve Müslüman olanlarının ise soysuzlaĢmıĢ kabul edildiği bu 

Ġstanbul salt varlığıyla bile Halide Edip Adıvar için zaten oldukça sıkıntı vericidir ancak 
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Sonsuz Panayır‟ın olay örgüsünde durum daha vahim bir boyut kazanmaktadır. 

Vahametin boyutu, Tanzimat züppelerinin ve „aklı bir karıĢ havada‟ havaî kızlarının 

arkalarını toplamaya çalıĢan, topla(ya)masalar bile kendileri tefekküre dalıp olanların 

bitenlerin tuhaflığından „Allah‟a sığınan‟ ailelerde tam olarak anlaĢılmaktadır. 

Dönem yazınına sızan gelecek kaygısı kaynaklı hayal kırıklığıyla iç içe geçmiĢ 

Ģokun yükseldiği temeldir bu. ĠĢgal Yılları‟nı ve Mütareke Dönemi‟ni arka plana alan 

dönem romanlarına hâkim düĢünce, eski kuĢağı ve değerlerini aĢılması zorunlu ancak 

aĢıldığı için de hüzün verici „Ģeyler‟ olarak sunarken, yeni nesli ve değerlerini geleceğin 

ne getireceğini tam olarak bilememekten kaynaklı örtük bir ürkeklikle olumlayarak 

yüceltmektedir.
824

 Bu açıdan vurgular eski kuĢak ve onların eskimiĢ değerleri ile bu 

değerlerin olumsuzlanmasıyla yoğrulacak yeni kuĢak ve onların umut verici 

değerlerinin öncüllüğü-ardıllığı üzerinedir.  

Ancak öncüllük - ardıllık iliĢkisine içkin verili kabullerin „imhasının‟ sorunları 

çözmekten öte derinleĢtirdiği anlaĢılmaktadır: ÇatıĢmanın nedenleri yerli yerinde 

dururken, çatıĢmanın temel öğeleri değiĢmiĢtir; zira artık konaklar yoktur, konaklarda 

yaĢayan aile büyükleri yoktur ve konaklarda yaĢayan aile büyüklerinin, ne olursa olsun 

sonunda haklı çıktıkları, çekip çevirip yol gösterdiği aileler yoktur. Gerçekte konaklar 

da, aile büyükleri de ve aileler de vardır Ģüphesiz; olmayan, tutunup takip edebilecekleri 

ve bu sayede de gündelik hayatta karĢılaĢtıkları kaosu anlamlandıracak aynı zamanda da 

kendilerini o kaostan koruyacak değerlerdir.
825
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 Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Ankara„sı bu düĢünsel izleğin en uç örneğidir. Ġlgili eserin özellikle 

„Ankara Ütopyası‟ için bkz. Y. Kadri Karaosmanoğlu, 2016, s. 170 - 235.   
825

 Ayrıca belirtmek gerekir ki benzer hayal kırıklıklılarının takip edilebileceği bir baĢka eser Halide Edip 

Adıvar‟ın Tatarcık„ıdır. 1930‟lu yılların ikinci yarısını konu edinen romanda eski dönem eğlenceleri ile 

yeni dönem eğlenceleri arasındaki farklar ilgili bağlam dahilinde sunulmaktadır: 

“Eskiden bir mahallede Ramazanlarda iftar vaktine yakın tiryakilerle eğlenmek için 

sadece iki haĢarı teneke çalardı. ġimdi ne fukara mahallede bile birkaç radyo var. En viran 

semtte birkaç evde tahtaları çökerterek gençler hora tepiyor. Haddin varsa itiraz et. „Efendi 

baba, sizleri ancak radyo ile medeni yapacağız,‟ diye torunlar yüzlerine haykırıyor. 

‟Medeni yapacağız‟ tabirinden ihtiyarlar Ģimdi Azrail gibi korkuyor. Bu cümle söylendiği 
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1940‟lı yıllardan bakıldığında, eğlence hayatında deneyimlenen hayal kırıklığı, 

öncül yıllar 1920‟lere ve 1930‟lara dair ne söylemektedir? Milli Mücadele‟nin askeri 

zaferle sonuçlanmasının hemen sonrasında ilan edilen „yeni milli mücadele‟nin nihai 

hedefi, toplumsal uzamdaki her türlü bileĢenin Cumhuriyet‟in medeni ve modern 

dünyadan örnek aldığı, modern ve medeni değerler altında yeniden yapılandırılmasıdır. 

Yeniden yapılandırmanın imha ve inĢa süreçlerinin muhatabı olan eğlence biçimlerine 

ve bu biçimlerden türeyen ama aynı zamanda da onu türeten eğlence kültürüne 

yoğunlaĢan siyasaların temel amacı ise eğlenceyi saran egemen düĢün yapısına 

müdahale ederek onu değiĢtirip dönüĢtürmektir. Bunun gerçekleĢtirilmesinin pratik yolu 

ise Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu yıkıma götürdüğü kabul edilen ve Mütareke Dönemi ve 

ĠĢgal Yılları Ġstanbul‟unu -Ġstanbul vurgusuna içkin ancak örtük olarak ifade edilen 

„iĢgal edilmiĢ her yeri‟- yaĢanmaz kılan toplumsal yaĢamda ve gündelik hayatta 

deneyimlenen histerik eğlence coĢkunluğunu soğurmaktan geçmektedir.  

1930‟lu yılların sonlarına gelindiğinde Ģahit olunan, değiĢimin ve dönüĢümün 

Cumhuriyet‟in istediği düzeyde gerçekleĢmediği, toplumsal yaĢamın ve gündelik 

hayatın kendi rutininde akıp gittiği ve eğlence söz konusu olduğunda da denetlenmesi 

ve disipline edilmesi amaçlanan „coĢkunun‟ tam olarak dizginlenemediğidir. Gerçekte 

ise dizginlenmek istenen, eğlenceye dair söylemlerde ve anlatılarda takip edildiği üzere 

zevk-ü sefa ve sefahat hastalığının neden olduğu ifrazat içinde debelenmedir; 

Cumhuriyet‟in bu hastalığı ortadan kaldırma seferberliğinde duyumsadığı ifrazat 

kokularının iĢaret ettiği hakikat ise, “Kral Lear‟ın dediği gibi […] insanın muhayyilesini 

kokut[makta olduğudur].”
826

 „Muhayyile‟ düzeyindeki kokuĢmuĢluk Cumhuriyet‟in 

kapıldığı girdabın vahametini gözler önüne sermektedir. Buradaki asıl sorunun eskinin 

Nietzscheci bir tavırla aktif unutuluĢa zorunlu sevki olduğu görülmektedir. Zorunlu bir 

                                                                                                                                                                          
zaman hepsi „Kefenine bürün, mezarına çekil… ArĢ!‟ diye kumanda veren bir kıyamet 

borusu iĢitmiĢ gibi ürküyorlar.”  

Bkz. H. Edip Adıvar, Tatarcık, Ġstanbul, 2009, s. 44. Vurgular orijinal metindedir. 
826

 H. Edip Adıvar, 2016, s. 38. Ġlave bana aittir. 
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unutuĢtur bu zira Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde geçmiĢin olumsuzlanması için 

seferber edilen söylemlerin ve anlatıların iĢaret ettikleri bizatihi Cumhuriyet‟in üstünde 

yükseldiğidir. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde bunların en azından söylem düzeyinde 

imhası sonrası inĢa edilecek „Ģeyl(er)e‟ temel oluĢturma kaçınılmazlığı, imhanın 

radikalliğine koĢut aynı radikallikte benimsetilecek değerlerin sunumunu zorunlu 

kılmaktadır. Oysaki olan, Cumhuriyet‟in teknik, maddi ve düĢünsel imkân(sızlık)ları 

dâhilinde sadece değiĢtirilip dönüĢtürülebilen değerlerin Cumhuriyet‟e özgü değerler 

olarak ikame edilmesi ile Cumhuriyet‟in özgün-egemen değerlerine eklemlenememesi 

kaynaklı bir tür üst anlatı yaratma sancısının yarattığı fasit bir döngüdür. Cumhuriyet‟in 

karanlıkları aydınlatan GüneĢ‟inin tam tepedeyken her Ģeyin gölgesini yok ettiği bir 

durumdan, GüneĢ battıkça uzayan gölgelerin o gölgeyi var eden cismi vurgulayarak 

onunla birlikte yeniden sahneye çıkmasıdır; Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun „kabusu‟ 

Sodom ve Gomore ruhuyla yoğrulu Bizantenliğin yeniden hayat bulma sancısıdır.
827

 

Bu noktada gerçekçi ve hakkaniyetli olmak gerekmektedir. Nihayetinde 

Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin 1920‟ler ve 1930‟lar 

Türkiye‟sinde uyguladıkları ve uygulamaya çalıĢtıkları siyasalar bizatihi kendilerinin 

deneyimledikleri kadim ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlara iyi niyetli çözüm 

arayıĢıdır ancak arka planda da kaçınılması imkânsız muazzam bir miras bulunmaktadır. 

Miras Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Batılı örneklere benzer modern ve medeni bir devlet 

                                                           
827

 Öyle ki bu durumu örneklemek için klasik metaforlar yine seferber edilmektedir. ĠĢgal Yılları ve 

Mütareke Dönemi‟ni yaĢamamıĢ, Milli Mücadele‟nin yıkıcı ve kurucu fırtınasını hissetmemiĢ yeni 

nesillerin ilk gazino deneyimleri -kendileri için bir tür ilk kamusal eğlence deneyimleri- bizatihi 

toplulukların - toplumların kurucu edimi olan kurbana içkin metaforlarla betimlenmektedir: 

“[…] Gazinonun içinden gelen acayip gümbürtü ve böğürtü, AyĢe‟ye insan sesinden 

ziyade boynuzları yaldızlı, tüyleri boyalı bir hayvan sürüsünün bağrıĢmasını hatırlatıyordu. 

Bunlar AyĢe‟ye harpten evvel, bilhassa çocukluğunda kurban bayramlarında gördüğü 

koyun pazarlarını düĢündürdü. Bunlar ne kurbanı? Rezalet ve sefahat! Sonra aynı pazarda 

baĢka sürüler de vardı. Tıpkı AyĢe‟nin mahallesindeki insanlar gibi, karınları çökmüĢ, 

tüyleri çamurlu, boynuzları kırık, melemeye bile takati olmayan bir sürü… Onlar da 

sefalete, açlığa kurban edilenler.” 

Bkz. H. Edip Adıvar, 2016, s. 66.  
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olabilmek için her alanda uyguladığı siyasaların olumlu ya da olumsuz sonuçlarına 

mündemiçtir. 

Nihayete erdirilmekten ırak, soğrulabilecek düzeyde tutulmasının baĢlı baĢına 

bir baĢarı sayıldığı kadim ekonomik sorunlar hala çözüm beklemektedir. 1920‟li yıllar 

gündelik siyasetini Ģekillendiren güvenlik kaygıları ve güven bunalımı sonrası 1930‟lara 

gelindiğinde ekonomik örüntüler Geç Osmanlı Dönemi‟nin ekonomik örüntülerinden 

pek de farklı değildir. Ġmparatorluğun modern ve medeni dünyanın getirilerinden 

yararlanabilmesi amacıyla dünya pazarlarına eklemlenmesi için uygulamaya koyulan 

siyasalar sonucu emeğin ucuzlamasının ve iĢ kollarının yitiminin neden olduğu 

sorunların gündelik hayattaki yansıması iĢsizliğe dayalı boĢ zaman, tembellik ve 

aylaklık söylemleri 1930‟lar Türkiye‟sinin gündemini yeniden iĢgal etmektedir. Bunun 

önüne geçebilmek için uygulamaya koyulan ekonomi siyasalarının kapsayıcılığına 

karĢın gündelik hayatı düzenleyecek siyasalara doğru tam olarak açılamaması ve onlarla 

temas edememesi ise sorunları daha sorunlu hale getirmiĢtir. 

Ġnsan eğlence örgütleyen bir varlıktır ve eğlence insanın doğasına içkindir. 

Modern dönemde ödev-hak ikiliğiyle sarmalanmıĢ ve eğlencesi belli Ģartlara-hak 

ediĢlere bağlanmıĢ modern dönem siyasal öznesi yurttaĢların eğlenceleri bizatihi siyasal 

iktidar tarafından dayatılan -ve insanın kendi varlığına dıĢsal olan- nedenlerle 

sınırlandırılmıĢtır. Sürecin bütünü aynı zamanda da sınırlandırılan ve sınırlandırılması 

için çaba gösterilen eğlencenin sürekli bir sorun olarak anımsatılması sürecidir. Siyasal 

iktidarın tehlikeli olarak iĢaretlediği her türden edim veya olgu bir biçimde eğlenceye 

temas etmektedir. Siyasal iktidarın „mutlaklığı‟ göz önüne alındığında, pratikte olmasa 

dahi söylemsel olarak, her türden edim ve olgu neredeyse sonsuz çeĢitlilikte türetilebilir 

ve çeĢitlilik dolayımıyla eğlence sürekli ve sürekli olumsuz anlamlarla donatılabilir.  
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Bu açıdan Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlencenin siyasal bir sorun olarak 

ele alınmasının arka planında siyasal iktidarın eğlenceye içkin kabul edilen ve 

kaçınılmaz olarak görülen „handikaplarının‟ soğrulması yatmaktadır. Soğurma süreci bir 

yandan eğlenceyi kontrol altına alma çabasıyla diğer yandan da gündelik hayat 

uzamında Cumhuriyet‟in hem içte hem de dıĢta modern ve medeni yeni bir devlet 

olduğunun sunumunu gerçekleĢtirerek siyasal meĢruiyetini sağlayıp bunu pekiĢtirme 

hizmetine koĢulmasıyla bağlantılıdır.  

BaĢlangıç itibariyle eğlenceye yönelik egemen düĢünüĢü değiĢtirme-dönüĢtürme 

amacıyla atılan adımların ilki, var olan eğlence biçimlerini ve eğlence kültürünü 

geçmiĢe hasretmektir. GeçmiĢe dair söylemler ve bunlarla inĢa edilen anlatılar, eski 

eğlence biçimlerinin çeĢitliliği ve bu biçimler altında gerçekleĢtirilmiĢ eğlencelerin salt 

„eğlenceli‟ olduğuna yoğunlaĢmaktadır. Söylemler ve anlatılar bu türden bir tavrın 

mazide kaldığını zira bunlara günümüzde yer olmadığını, bunların artık aĢıldığını 

vurgulamaktadır. Burası ikinci adımın atıldığı noktadır. Zamana ve haliyle 

modernleĢmeye ve medenileĢmeye yenilen eğlence biçimleri ve kültürü zaten mazide 

kalması ve aĢılması gereken „Ģeyler‟ olarak olumsuzlanmaktadır. GeçmiĢe hasredilen 

artık geçmiĢe hapsedilmektedir. Bu eğlence biçimlerinin ve kültürünün, çağa uygun 

olmadığıdan eskidiği ve aĢıldığı belirtilmektedir.  

Cumhuriyet‟in Ġmparatorluk geçmiĢini ve eğlence hayatını bir bütün olarak 

olumsuzlaması aynı zamanda da Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde „yeni Türkiye‟ye, yeni 

Türk toplumuna ve yurttaĢına yakıĢan eğlence biçimlerinin ve eğlence kültürünün inĢası 

için gerekli hareket alanı açmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde miras kalan 

eğlenceye düzenleyici ilk somut müdahaleler yine söylemsel temellidir. Bu doğrultuda 

eğlencenin olumsuzlanmasına iliĢkin söylemlerin ve anlatıların olabildiğince tek 

tipleĢtirilip radikalleĢtirildiği görülmektedir. Ġmparatorluğun baĢat simgeleri padiĢah, 
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saray ve bizatihi Osmanlı Ġmparatorluğu, asıl muhataplar olarak kristalize edilirken 

diğer temel muhataplar olan gayr-i Müslim ve gayr-i Türk‟ler ise, Milli Mücadele 

sonucu yenik figürler olarak sahneden alaĢağı edilerek indirilmektedir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceyi düzenleme için atılan ikinci büyük 

adım ise, eğlence olumsuzlanmasıyla iĢaret edilenlerin ve olumsuzlamanın çizdiği 

çerçevenin olumsuz örnekler olarak olumlanmasıdır; eğlence uzamında Ģahit olunmuĢ 

ve deneyimlenmiĢ her Ģey kötü ve zarar verici olduğu kadar, Cumhuriyet için tam da 

kötü ve zarar verici oldukları için olumsuz örnekler olarak kabul edilip olumlanmaya 

baĢlanmaktadır. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun mutlak hükümdarının pay-î tahtı Ġstanbul 

bir Sodom ve Gomore‟dir ama artık değildir; tıpkı tanrının Sodom ve Gomore‟den 

Lût‟ü ve ona inanları çekip çıkarttığı gibi, Cumhuriyet de kendisine inananları mutlak 

hükümdarın otoritesinden kurtarıp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun betimlemesiyle 

“çoban”, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Ankara‟da toplamıĢtır.  

Bu bağlamda Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence karĢısındaki tavırlarının resmi ve kamusal ritüeller 

(bayramlar) ve ritüelistik edimler karĢısındaki tavırlarıyla benzerlik göstermesi ĢaĢırtıcı 

değildir. Zira Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlence düzenlenirken bilhassa kamusal 

alanda seferber edilen sembolizm oldukça yoğundur ve fakat buna koĢut görece sıkı bir 

denetim de söz konusudur. Cumhuriyet‟in resmi tarih anlatısına içkin ikilikler ve türev 

karĢılaĢtırmaları sembolizmi gündelik hayat akıĢında besleyen ana damardır: Osmanlı 

padiĢahları ve halifeleri ile Mustafa Kemal Atatürk, Ġstanbul ile Ankara, Osmanlı 

saray(lar)ı ile Çankaya, Osmanlı Ġmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı 

Ġmparatorluğu tebaası/yurttaĢı ile Cumhuriyet‟in „yeni Türk‟ü‟, histerik zevk-ü sefa 

düĢkünlüğüne ve sefahat sarmalına düĢmüĢler ile bunu belirli bilinçle -Ģuurla- soğurup 

kontrol altına alabilenlerin karĢılaĢtırmaları olarak Ģekillendirilmektedir. 
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Teori her zaman pratikle uyum göstermez; teorinin baĢarılı bir Ģekilde pratiğe 

dökümü maddi koĢullara ve eldeki imkânlara bağlıdır. Nitekim Cumhuriyet‟in 

eğlencede karĢı karĢıya kaldığı açmazlar da maddi koĢullarına ve elindeki imkânlara 

bağlıdır. Ancak bu noktada Cumhuriyet‟in eğlence kavrayıĢına ve eğlence siyasalarına 

içkin temel bir eksiklik, koĢulların ve imkânların eksikliğine öncüldür.  

Cumhuriyet için eğlence, modern ve medeni bir devletin modern ve medeni 

yurttaĢı olunduğunun göstergelerinden birisi olarak kabul edilmiĢtir. Temel bir soru ise 

cevapsız kalmaktadır: Gösterge olarak kabul edilen „Ģey‟ tam olarak nedir? Modern ve 

medeni dünyanın eğlenceleriyle mi; eğlendirenleriyle mi; eğlence araçlarıyla mı 

eğlenmek? Yoksa bizatihi eğlencenin kendisine ulaĢmak mı? Gerçekte her birinin farklı 

farklı düzlemlere sahip olduğu eğlence, eğlenme, eğlendirme, eğlendiren ve eğlenen, 

Ġmparatorluk geçmiĢinin eğlence merkeze alınarak olumsuzlanması söz konusu 

olduğunda yekpare bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Eğlence biçimlerinin 

eleĢtirisi aynı zamanda eğlenenlerin eleĢtirisidir; eğlenenlerin eleĢtirisi aynı zamanda 

eğlendirenlerin eleĢtirisidir; eğlendirenlerin eleĢtirisi eğlenceye dair herkesi ve her Ģeyi 

bünyesinde toparlayan eğlence kültürünün eleĢtirisidir; eğlence kültürünün eleĢtirisi ise 

yine, eğlenceye dair her Ģeyi var eden imgelerin, imajların ve performansların ama aynı 

zamanda da onların zihniyetinin eleĢtirisidir. 

Açıktır ki Cumhuriyet, yurttaĢlarını eğlenceye kıĢkırtmaktadır ancak 

Cumhuriyet‟in tavrı çeliĢkilerden azade değildir: Eğlence, olabildiğince disipline 

edilerek düzenlenmiĢ, ciddiyetle yapılması gerekilen bir edim olarak değerlendirilip 

ĢekillendirilmiĢtir. Cumhuriyet‟in dönemdaĢları Batı ülkelerinde de görece takıp 

edilebilecek bu tavır toplumsal bir edim olan eğlencenin toplumsal uzamda yaratacağı 

„düzensizlik‟ düĢünüldüğünde oldukça akılcı bir tutumdur ve fakat sınırlılıkları bakidir: 

Eğlence, ritüel değildir.  
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Sınırlılıklara karĢın Cumhuriyet‟in eğlenceyi biçimsel olarak ritüel (bayram) 

dizgeleriyle koĢutluk içinde düzenlemeye çalıĢmasındaki ısrarın iĢaret ettiği, eğlencenin 

eldeki imkanlar dahilinde baĢı boĢ bırakılmayıp hem içsel hem de dıĢsal faktörlerle katî 

suretle denetleneceğidir. Açmazın bir baĢka yönü burada baĢ göstermektedir. 

Cumhuriyet‟in elindeki imkânlar, sürekli ve sürekli imkânsızlıklara dolayımıyla 

değerlendirilmektedir; öyle ki imkânlar ironik bir biçimde imkânsızlıkları 

vurgulamaktadır.  

Ġndirgemeciliğin riskleri üstlenilerek denilebilir ki Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan 

Cumhuriyet‟e miras kalan bir eğilim olarak siyasal iktidarın eğlence karĢısında 

gösterdiği en temel ve klasik güdü eğlencenin bütçeye ek gelir getirecek bir kalem 

olarak vergilendirilmesidir. Gerçekten de Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceyi 

merkeze alan ve düzenleyen yasalar, önceki sayfalarda da aktarıldığı üzere eğlencenin 

biçiminin ne olup ne olmadığından azade, aslında sadece ve sadece vergilerle ilgilidir.  

Bu durum Cumhuriyet‟in eğlenceye söylem düzeyindeki radikal müdahalesinden öte 

pratikte ne kadar müdahale edebildiğini doğrudan tartıĢmaya açar niteliktedir, ancak 

eldeki veriler bu tartıĢmayı Cumhuriyet‟in eğlenceye müdahale etmediği - edemediği 

sonucuna da ulaĢtırmamaktadır. TartıĢmanın gösterdiği eldeki imkânların ve maddi 

yetersizliklerin müdahalenin dozunu belirleyen faktörler olduğudur. Bu tavır yabana 

atılmamalıdır, zira tavır eğlence söz konusu olduğunda bir tür maske görevi de 

görmektedir. Cumhuriyet‟in eğlenceye yönelik düzenlemelerinin temel dayanak 

noktalarından biri tekrardan hatırlatılmalıdır ki eğlencenin tam karĢısında 

konumlandırılan çalıĢmadır; ancak ve ancak çalıĢma, çalıĢılabilecek iĢ kolları 

yaratılmasıyla anlam kazanmaktadır. Oysa Cumhuriyet‟in elindeki imkânlar ve içinde 

bulunduğu koĢullar onu, yurttaĢın boĢ zamanını dolduracak iĢ yaratmada da oldukça 

zorlamaktadır.  
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BaĢa dönmek zaruridir. Modern ve medeni Batı dünyasının bir bileĢeni olduğunu 

ve yurttaĢlarının can güvenliği gibi temel sorunlardan azade kılındığını ispat ederek 

geçmiĢle farkını vurgulayıp kendi siyasal varlığını meĢrulaĢtırmak ve bunu sürekli 

kılmakla yükümlü Cumhuriyet, yurttaĢını eğlencelere katılmaya kıĢkırtmak zorundadır. 

Cumhuriyet‟in, baĢarısına ya da baĢarısızlığına bakılmaksızın, kıĢkırtmayla iç içe 

geçmiĢ eğlenceyi çevrelemesi bizatihi eğlencenin mahiyetine dair ne söylemektedir?  

 Benimsediği yol(lar) ve uyguladığı yöntem(ler) ne olursa olsun Cumhuriyet 

eğlenceyi, eğlenceden „yalıtmıĢtır.‟ Neredeyse eğlencesiz eğlence, Erken Cumhuriyet 

Dönemi eğlence hayatının gayr-i resmi Ģiarıdır. Nitekim aktarıldığı üzere Erken 

Cumhuriyet Dönemi‟nde Ġmparatorluğun yozlaĢmasına ve çöküĢüne sebep gösterilen 

tüm nedenleri dile getiren Cumhuriyet‟in kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin dile 

getirdikleri eleĢtirilere muhatap olmaya baĢlamaları bu çerçeve içinde gerçekte o kadar 

da sorun olarak görülmemektedir. Cumhuriyet, tüm söylemleriyle ve bunların 

Ģekillendirdiği anlatılarıyla, Mustafa Kemal Atatürk ve bayrak gibi her yerde ve her 

zaman görülebilecek sembolleriyle, eğlencenin disipline edilerek düzenlenmesi zorunlu 

ve ciddi bir toplumsal edim olduğu kabulünü egemen kılmayı baĢarmıĢ görünmektedir. 

BaĢarı görecelidir; göreceli olduğu ölçüde de baĢarısızlığa açık kapı 

bırakmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde kurucu kadroların ve siyasal elitlerin, 

tam anlamıyla aristokrat ol(a)mayan, tam anlamıyla burjuva ol(a)mayan hatta tam 

anlamıyla köylü bile ol(a)mayan bir ülkeye hepsinden devĢirilecek ortak değerler 

aĢılama çabasının iĢaret ettiği, eğlencenin standartlaĢtırılıp bu sayede de yurttaĢların 

kaynaĢmıĢ bir kütle olarak inĢa niyetidir. Bu açıdan Cumhuriyet‟in eldeki 

imkan(sızlık)lar ve teknik yeter(siz)likler dâhilinde inĢasında oldukça zorlandığı 

kurumlar ve kurumsal yapılar
828

, bu düĢünsel standartizasyonu merkez - taĢra demeden 

                                                           
828

 1930‟lu yılların baĢından beri gündemde olan devlet tiyatroları, devlet opera ve balesi ve sahne 

sanatlarının eğitiminin yapılacağı konservatuarlar ve bunların sergileneceği sahnelerin inĢası ancak tam 
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Türkiye‟nin her yerine yaymaya hizmet etmektedir. Bu sayede yurttaĢlar benzer 

güdülerle her yerde aynı eğlence biçimini arayacak ve eğlenceden aynı tadı almaya 

çalıĢacaklardır.  

   Belirsizlik noktaları bakî. YurttaĢlarının bu Ģekilde davranacağı inancı 

Cumhuriyet‟in eğlenceyi hâlâ tahayyüllerle ele aldığının göstergesidir. Cumhuriyet‟in 

kadim sorunları yanı sıra siyasal özneleri olan yurttaĢına karĢı duyduğu, güvensizliğin 

daha ağır bastığı güven - güvensizlik karĢımı hisler, yurttaĢın da her daim kendini 

sorgulama zorunluluğu hissi altında ezileceği bir renge bürünmüĢtür; öz eleĢtiriden 

kökten farklı olarak Cumhuriyet‟in çizdiği yoldan çıkma endiĢesinin neden olduğu öz 

güvensizlik halidir bu. 

Ahmet Celâl Menkü imzalı Cumhuriyet Dönemi Ġstanbul‟unun eğlence hayatını 

anlatan bir eleĢtiri yazısı eğlencenin eğlencesizliği ve eğlencenin yitimi üzerine 

yoğunlaĢmaktadır. Ancak yitirilen eğlencenin ne olduğu da tamamen belirsizdir. Bir 

yandan Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi‟ndeki resmi ve kamusal ritüeller (bayramlar) ya 

da bunlara bağlaĢık eğlenceler örneklendirilir, diğer yandan Mütareke Dönemi ve ĠĢgal 

Yılları kaosundaki eğlenceler, bir yandan Karagöz oyunları ve meyhaneler ön plana 

çıkartılır diğer yandan Cumhuriyet için dahi yeniliğinin eskimeye baĢlayıp baĢlamadığı 

belirsizleĢmeye baĢlayan „yeni‟ eğlence biçimlerinden tango gibi danslar. Eğlencenin 

tahayyül temelli yükseldiğinin ispatı olan sözlerle yazıyı noktalar; Ġstanbul yine de 

eğleniyor, fakat bu kez de “eski günlerin hatıralarını yad ederek eğleniyor.”
829

  

Zamansal olarak uzunca bir sıçrama yapıp, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde 

kurucu kadroların ve siyasal elitlerin içine düĢtükleri açmazı iĢaretleyerek konuyu 

                                                                                                                                                                          
anlamıyla 1940‟lı yılların ortalarında gerçekleĢecektir. Bağlama dair Ankara ve Ġstanbul gözetilerek 

haberler ve yürütülen tartıĢmalar için bkz. “Devlet Tiyatrosu”, Büyük Gazete, N. 16, 11 ġubat - 

Pazartesi, Ġstanbul, 1935, s. 3; “Ġstanbul‟da Konservatuar”, Büyük Gazete, N. 16, 11 ġubat - Pazartesi, 

Ġstanbul, 1935, s. 3.    
829

 Bkz. A. Celal Menkü, “Ġstanbulun Bugünkü Eğlencesi”, Büyük Gazete, N. 25, 15 Nisan - Pazartesi, 

Ġstanbul, 1935, s. 13. 
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toparlamak gerekmektedir. Son dönemlerde eğlence biçimlerinin ve eğlence kültürünün 

giderek yozlaĢtığına - soysuzlaĢtığına ve eğlencenin giderek yitirilen bir edim olduğuna 

dair genel bir kabul söz konusudur. Bu genel kabul, yitirildiği düĢünülen „edimlerin‟ 

yeniden keĢfine ve keĢfedilenlerin, bugünün eğlence kültürüne eklemlenme çağrılarına 

da temel oluĢturmaktadır. Çağrıların ironisi, yitirilenlere özlemin, var olan geçmiĢi 

özlemekten öte var olması istenen ancak olmayacağı da bilinen ve hakkında da bilinçli 

bir sessizliğin hüküm sürdüğü, geçmiĢe özlem olmasıdır. Bir hiçliğe, ve aslında hiç 

olmamıĢlığa özlemdir; yıkılan Ġstanbul Maksim Gazinosu‟na
830

, Ankara Çubuk Barajı 

Gazinosu‟na
831

 özlemdir. 

                                                           
830

 2002 yılında yeniden açılması gündeme gelen ve kısa bir süre sonra da perde diyen Ġstanbul Maksim 

Gazinosu‟na dair tartıĢmalar bu özlemi çok iyi yansıtan örneklerden biridir. Maksim Gazinosu‟nun 

tarihini anlatan Oktay Volkan Alkaya imzalı bir haber belirtilen özlemin dile getirildiği ifadelerle 

sonlanmaktadır: 

“Kapıları kapandıktan sonra Maksim gönül isterdi ki Ġstanbul gecelerinin bir müzesi 

olarak kalsın, ancak olmadı. Büyük Maksim bir otopark oldu. Caddebostan Maksim ise 

alıĢveriĢ merkezine dönüĢtü. TaĢlık Maksim‟in yerine bir otel dikildi. Bebek Maksim ise 

yandı bitti kül oldu…. Köle olarak doğan siyahi bir Amerikalının rüyasıydı Maksim, bir 

Rus masalıydı, Ġstanbul gecelerinde bir HabeĢ orkestrasıydı, azimli bir Erzurumlunun 

krallığıydı, Zeki Müren‟i 8 yıl ağırlayan bir saraydı. ġimdi ise sadece bir anı. Bu hikayede 

tek bir eksik var aslında o da gelecek…” 

Bkz. O. Volkan Alkaya, “Eğlence Dünyasının Efsanesi Maksim Gazinosu”, 

<http://www.radikal.com.tr/radikalist/eglence-dunyasinin-efsanesi-maksim-gazinosu-1221712/>, 

30. 08. 2017.  2014 tarihli bu habere, gazinonun yeninden açılmasının gündemde olduğu 2002 yılında 

gazinonun neden yeniden açılmaması gerektiği tartıĢan Güngör Uras‟ın yazısı bir cevap olarak 

konumlandırabilir. Güngör Uras‟ın 2002‟de yazdığı yazıyı ve konuya iliĢkin yaptığı yorumu 2014‟te 

yazılmıĢ bir baĢka yazıya cevap olarak konumlandırmak Ģüphesiz ki anakronik bir tavırdır ancak Oktay 

Volkan Akkaya imzalı haberin gelecek „eksikliğine‟ iliĢkin hayıflanmasının irdelenmesi anakronizmi 

bertaraf edecektir: 

“Bugünlerde „eski Maksimi‟ yaĢatmak gündemden düĢmüyor. Eski Maksim binasında, 

günümüz talebine dönük bir değiĢimi, „eski Maksimciler‟ kabullenemedi. Hala eski 

Maksim‟i canlandırabileceklerini, hayal ediyorlar. Ne yazık ki, yüz yıllık „gazino‟ 

döneminin sone ermesiyle, gazino döneminin en parlak müessesesi Maksim‟in de ömrü 

sona erdi. „Ah nerede o eski Taksim, eski Maksim… Eskiden Beyoğlu‟na erkekler 

kravatsız, kadınlar Ģapkasız çıkmazdı…‟ diyerek hayıflananlara, Hasan Pulur der ki, 

„Beyoğlu, eski Beyoğlu olamaz. Kaldırımlar yapılır, binalar boyanır, fenerler dikilir ama, 

eski Beyoğlu bir daha yaĢatılamaz, yaĢanamaz… Çünkü her Ģeyin baĢı, her Ģeyin ham 

maddesi insandır. O insanlar, artık yok. Kimi mezardadır. Kimi Atina‟da, Pire‟de 

Beyoğlu‟nun eski anılarıyla yaĢamaktadır. O Beyoğlu kültürü gitmiĢ, yerine bir baĢka 

kültür gelmiĢtir.” 

Öyle ki yazısının sonlarına doğru Güngör Uras‟ın Maksim Gazinosu‟na dair yorumları, çeliĢkileri 

iĢaretlercesine „mazinin olumlanmasının‟ geçit törenine dönüĢmektedir: 

“Eskiden skandallar yoktu. Vefa Zata göre, Ġstanbul‟da ilk açılan gazinolardan biri Arkadi 

Gazinosu‟dur. 1926‟da Büyükdere‟de Beyaz Park Gazinosu açıldı. Anadolu yakasının en 

büyük ve lüks yeri ise Çubuklu Gazinosu idi. 1950‟li yıllarda Taksim Kristal Gazinosu ile 

TepebaĢı, Cumhuriyet, Taksim Belediye, Maksim, Yeni Kapı Mim Çakır, Bebek Belediye, 

Maçka Küçük Çiftlik Parkı ve Kazablanka gazinoları ünlendi. Fahrettin Aslan‟ın oğlu Sacit 

Aslan‟a göre, Ġstanbul‟da gazinolar dönemi 1975 yılında bitti. 1975‟e kadar gazinolarda 

çıkan solistlerin sanatı ön plandaydı. ġimdiye kıyaslanırsa skandalları yok denecek kadar 
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Sadi Yaver Ataman‟ın 1970‟li yıllarda özlemini dile getirdiği gibi
832

, “o 

cümbüĢü ve renkli esnâf hayâtı ve ahlâkı (loncalar), sokak satıcıları, Direklerarası‟nın 

                                                                                                                                                                          
azdı. ĠĢlerine hâkim insanlardı. MüĢterinin ödediği fiyat ile prodüksiyon orantılıydı. Ailenin 

rahatsız olmadığı programlar vardı. Sonra bu büyük sanatçılar ya vefat etti, ya iĢi bıraktılar 

ve yeni gelenler o düzeyde yetiĢemedi.” 

Bkz. G. Uras, “Maksim eski Maksim olamaz”, <http://www.milliyet.com.tr/maksim-eski-maksim-

olamaz/gungor-uras/ekonomi/yazardetayarsiv/08.12.2002/67586/default.htm>, 30. 08. 2017.     
831

 1937/38 yıllarında Thédore Leveau tarafından tasarlanmıĢ Çubuk Baraj Gazinosu‟nun yıkılması 

maziye özlemin yeniden gün yüzüne çıktığı son dönem örneklerden birisidir. Çubuk Baraj Gazinosu‟nun 

yıkımı üzerine oldukça uzunca bir açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara ġube BaĢkanı Tezcan KarakuĢ 

Candan Ģunları söylemektedir: 

“Cumhuriyet dönemi eserlerine yönelik yok etme giriĢimin bir örneğini de Baraj 

Gazinosu‟nun yıkılması ile yaĢadık. Bu kültürsüzlük ve vandallık nereye kadar. […] 

Yıkılan sadece bir bina değildir. Cumhuriyetin özgürlükçü laik ve modern yaĢamının tanık 

mekânlarıdır. […] Baraj Gazinosu 1930‟lu yıllarda, toplumdaki cinsiyet ayrımcılığının 

sonlandığı süreçlerde, yaygınlaĢan eğlence merkezleri olan gazinoların hafta sonuna 

yönelik tasarlanan ilginç mekânlarından birisiydi. Fransız Mimar Theo Leveau tarafından 

Nafıa Vekâleti proje bürosunda tasarlanmıĢtır. Yapı olarak modernite kavramının mekansal 

ve yaĢamsal izlerini taĢımaktadır. ÇağdaĢ bir anlayıĢla tasarlanan yapıda, baraj havuzundan 

gelen botlar, dans pisti ve suyun üzerine doğru çıkmıĢ olan terasın çevresinde bulunan 

merdivene bağlanmakta ve teras aynı zamanda suyunun iki yakasını birbirine bağlayan 

köprüye uzanmaktadır. Çevre peyzajı ile uyumlu olan yapıda Ankaralıların anıları vardır; 

Cumhuriyetin özgürlükçü değerlerinin izleri vardır. Bugün bile Ankara‟da bu kalite ve 

nitelikte bir mekânın olmadığı ortada iken, Baraj gazinosunun yıkılması modern yaĢamlarla 

hesaplaĢmanın mekânsal karĢılığıdır. Bir yılı aĢkındır kapatılarak çöküntü haline 

dönüĢtürülen Çubuk Barajı ve Baraj Gazinosu‟na yapılmak istenen düzenleme modern 

yaĢamın tehdit altında olduğunun en açık göstergesidir. Kadının ve erkeğin bir arada 

eğlenme, dans etme, insanın suyla, doğayla kurduğu iliĢkinin mekânsal karĢılığı olan Baraj 

Gazinosu‟nun yıkımını hiç unutmayalım. Bir bina yıkıldı deyip geçmeyelim. Yarın dans 

etmenin, kadın ve erkeğin bir arada eğlenmesinin yasaklanacağı günler Türkiyesi‟nin 

habercisidir bu binanın yıkımı.” 

Bkz. “Ankara‟da Moğollardan sonraki en büyük yıkım süreci: Çubuk Barajı Gazinosu‟nu yıktılar”, 

<http://www.birgun.net/haber-detay/ankara-da-mogollardan-sonraki-en-buyuk-yikim-sureci-

cubuk-baraji-gazinosu-nu-yiktilar-115049.html>, 31. 08. 2017. Ayrıca bkz. B. Bayhan, “Théodore 

Leveau Tasarımı Çubuk Baraj Gazinosu da Yıkıldı”, <http://www.arkitera.com/haber/27072/cubuk-

baraji-gazinosu-da-yikildi/%3Ca+href%3D>, 31. 08. 2017. 
832

 Gerçi Sadi Yaver Ataman‟ın özleminin „yeni‟ olmadığı, Ercüment Ekrem Talu‟nun 1936 yılında 

kaleme aldığı bir yazıda dile getirdiği ifadelerden takip edilebilir. Gözden kaçırılmaması gereken, 

tahayyülün hala oldukça baskın olduğu; özlem duyulanın ise 1930‟lu yıllarda da 2000‟li yıllarda da 

benzeĢtiğidir: 

“Öyle geceler hatırlarım ki, suyun yüzü kayıktan görünmez, Anadolu kıyılarının kuytu 

korularını dolduran bülbüller, sandallardaki hanendelere karĢılık yetiĢtirilemezlerdi. 

Mehtapçılar, Ġstinyeden kalkar, Çubukluya geçer, Anadolu sahilini takiben Kanlıca 

körfezine, oradan Çengelköy hizalarına gelir, oradan da sandalların cereyanına bırakarak, 

nihayet Bebek koyunca karar kılarlardı. Bu Boğazın gece alemi idir. Gündüzleri de, halk 

her birinin ayrı hususiyeti olan mesirelere akardı. Beylerbeyinin havuz baĢı, Çengelköyün 

ayazması, Vaniköyün icadiye tepesi -ki Ģimdi Fatin hoca malikânesidir- Kandillinin 

Küçüksu, bentler, Hisarın Göksu, yedi kardeĢler, HekimbaĢı çiftliği, Kanlıcanın Necip paĢa 

korusu, susuz bağı, yılanlı bağı, Mihrabadı, Çubuklunun iskele baĢı gazinosu, Beykozun 

Sultaniye çadırı, Tokat köĢkü, YuĢa tepesi, Sülücesi, Akbabası… Sonra karĢıda, her biri bir 

derde deva olan Çırçır, Hünkâr, kestane, fındık solarile Sarıyer, fırıldak bahçesi ve otuz bir 

suyu ile Yeni mahalle, bentleri, çayırı. Belgrad ormanı, Sultansuyu, Ġbrahim paĢa çiftliği ile 

Büyükdere, Tarabya, Yeniköy, Ġstinye… Emirgân korusu -ki Manakyan, Abdi, orta oyuncu 

Hamdi yazın sık sık burada temsiller verirlerdi-  Bebek bahçesi… Bütün bunlar, o vakitki 

Ġstanbul halkının yazlık, hava, eylence ve dinlenme ihtiyaçlarını tatmin eden sıhhî, ucuz, 

lâtif vasıtalardı… Memur, Boğaz içinde ufacık bir yalım olsun da, yazları oraya gideyim 

diye çalıĢırdı. Esnaf, küçük sanatkâr, yazın birkaç Cuma Boğaziçine gidip te felekten kâm 

alayım diye kazanırdı… Zaman Boğaziçini de öldürdü. Öldürmedi ise de fena hırpaladı. 
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hareketli temâĢa hayatı, Meddahlık, Karagöz, Ortaoyunu, Semâi ve ÂĢık Kahveleri, 

Ģatafatlı düğünler, Ramazanlar, Bayramlar… Nerede Beykoz‟un paçası; Eyüb‟ün 

kaymağı; yoğurtlu kebabı, pîranı; Unkapanı‟nda Atlamanın simidi; Karaköy‟ün 

poğaçası, su böreği; Vefa‟nın bozası; Kumkapı‟nın lâkerdası ve daha saymakla 

bitmeyecek o hareketli ve mutlu hayatı… Hepsi hayal olmuĢtur.”
833

 Oysaki zamanında 

esnaf hayatının cümbüĢü ve renkliliği, tam da çok cümbüĢlü ve çok renkli olduğu için; 

esnaf, ahlaksız olduğu için; sokak satıcıları, nasılsa bir daha karĢılaĢmayız düĢüncesiyle 

müĢterisine bozuk ve çürümüĢ mal sattığı için; Direklerarası‟nındaki temaĢa, insanda 

türlü türlü Ģehevi duygular uyandırdığı için; Meddahların ve Orta Oyunu‟nun, modern 

tiyatro, opera ve sinema karĢısında yeni bir Ģey koyamayıp var olan eskiyi sürekli ve 

sürekli pazarladığı için; Semâi ve ÂĢık Kahveleri, dedikodu kazanları olduğu için; 

Ģatafatlı düğünler, israf olduğu için; Ramazanlar kutsiyetine nazaran „eğlenceli‟ yönüyle 

ön plana çıktığı için; Bayramlar, istenilen anlam dünyasını bir türlü yaratamadığı için, 

aĢılmıĢlar ve tarihte kalmıĢlardır. Beykoz‟un paçası, bol paça suyu yerine bol kaynamıĢ 

suyla sunulduğu için; Eyüb‟ün kaymağı, yağı alınmıĢ sütün kalanından kaynatılmasıyla 

çıkartıldığı için; Unkapanı‟nda Atlamanın simidi susamı az olduğu için; Vefa bozası 

çok pahalı olduğu için; Kumkapı‟nın lâkerdası temiz yerlerde piĢirilmediği için 

eleĢtirilmiĢtir. Hareketli ve mutlu olduğu için özlem duyulan hayat, mutsuzluğu 

maskelemek için var olan her Ģeyi güzel bir hayal ve „hoĢ bir sada‟ olarak sunmaktadır.  

Nihayetinde bitirirken Cumhuriyet‟in egemen olduğu coğrafyayı ve yurttaĢları 

tanıyabilmek, oralar ve onlar hakkında detaylı bilgi edinebilmek için harcadığı yoğun 

mesainin sonuçları mutlak bir fiyasko olarak değerlendirilemez Ģüphesiz, ancak 

Cumhuriyet‟in kapsayıcı söylemlerini ve anlatılarını yeterli düzeyde karĢılamadığı da 

                                                                                                                                                                          
Yalılar yıkıldı… Rıhtımlar çöktü… Ġnsanlar göçtü… Yalnız, mezarlıkları ve mezarlar 

dimdik duruyor. Bunlar ve bunların taĢlarını bile karartan iğrenç kömür yığınları! Meğer 

insanların menfaat hırsı tabiatı bile öldürürmüĢ… Zavallı Boğaziçi!” 

Bkz. E. Erkem Talu, “Hey Gidi hey”, Yeni Hayat, N. 22, 18 Temmuz, Ġstanbul, 1936, s. 10.    
833

 S. Yaver Ataman, Türk Ġstanbul, (Haz. S. ġenel), Ġstanbul, 2006, s. 21. Parantez içindeki açıklama 

orijinal metindedir.   
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aĢikardir. “Halkımız bizim zannettiğimizden daha çok kesif yaĢıyor, seviyor, eğleniyor, 

nefret ediyor, velhâsıl hayat dediği oyunu bütün ciddiyetiyle oynuyor. Ve biz bunu 

bilmiyoruz.”
834

 Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın itirafı durumu sadelikle dile getiren ama aynı 

zamanda da zamanını aĢıp her Ģeyi ve herkesi tarihsiz kılan bir ezel - edep; hakikatle 

değil tahayyül ile düĢünüp çıkarsınım yapma özeleĢtirisine dikkat çeken bir örnektir. 

Siyasal iktidarın, ne yaparsa yapsın, her yere tam olarak sızamayacağını, her Ģeyi tam 

olarak denetleyip düzenleyemeceğini, her Ģeyi tam olarak kontol edemeyeceğini, aslında 

siyasal ikitdarın sınırını, gözler önüne sermektedir. Eğlence ise, ister öz(n)el isterse de 

kamusal olsun, siyasal iktidarın sınırlılıklarının görüldüğü ve siyasal iktidarın kendi 

sınırlılıklarını gördüğü yegâne edimdir.     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
834

 A. Hamdi Tanpınar, 2015, s. 96. 
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KAYNAKÇA 

A) BELGELER, GAZETELER, DERGĠLER VE MAKALELER 

AkĢam 

Cumhuriyet 

Hâkimiyet-i Milliye 

Milliyet 

Tanin 
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ÖZET 

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye‟sinde eğlence ile siyasal iktidar arasındaki 

„siyasal‟ iliĢkinin çözümlenmeye çalıĢıldığı tez çalıĢması, baĢlangıcında eğlencenin 

tarihsel - siyasal bir sorun olduğunu tespitine dayanmaktadır. Bu bağlamda ilk bakıĢta 

görülen, siyasal iktidarların ihtiyatlı olmalarıdır. Siyasal iktidar ile eğlence arasındaki 

bu ikircikli ve bir o kadar da „gerilimli‟ iliĢkinin çözümlenmesinin gösterdiği ise siyasal 

iktidarların eğlenceyi, iktidarların resmi ve kamusal ritüelleri, üretim ve tüketim 

örüntüleri ve bununla doğrudan bağlantılı olarak, son dönemin yaygın söylemiyle, 

zaman „yönetimiyle‟ bir arada değerlendirdiğidir.  

ModernleĢmenin ve sanayileĢmenin getirileriyle Ģekillenen modern dönemin 

temel gerilim noktalarını da yansıtan bu iliĢkiler ağı, modern dönem insanının (ve aynı 

zamanda da modern devlet yurttaĢının) nasıl eğlendiğinden nere(ler)de eğlendiğine, 

kim(ler)le eğlendiğinden ne tür eğlenme biçimlerini tercih ettiğine,  vice versa, kadar 

oldukça geniĢ bir bağlamı içermektedir.  

SanayileĢmiĢ modern bir devlet olma arzusundaki Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

kurucu kadrolarının ve siyasal elitlerinin, Erken Cumhuriyet Dönemi‟nde eğlenceye 

yaklaĢımı da benzer güdüler altında ĢekillenmiĢtir. Bir taraftan sanayileĢmeyi ve 

modernleĢmeyi tam olarak kavrayamadığından bu nedenle de sanayileĢmenin ve 

modernleĢmenin getirilerini tam olarak uygulayamadıklarından dert yandıkları Osmanlı 

Ġmparatorluğu geçmiĢinden -ve imgesinden- kurtulmaya çalıĢan Cumhuriyet, diğer 

taraftan bu çabalarına koĢut kendi özgünlüklerinin ayrıcı yönlerini ön plana çıkartmaya 

çalıĢmıĢtır. Bu noktada eğlence siyasal iktidar için Cumhuriyet‟in modern yüzünün 

sergilenebileceği temel bir araç olarak konumlandırılmaktadır. Kadınlar ile erkeklerin 

özgürce, refah içinde ve rahat biçimde ama aynı zamanda da beraberce eğlencelere 
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katılabilmeleri Cumhuriyet‟in en temel hedefleri arasında sayılmakta ve yurttaĢların bu 

bilinç dâhilinde hareket etmeleri istenmektedir. 

Cumhuriyet‟in eğlenceye yaklaĢımında hedef olarak belirlediği bu noktaların 

varlığı beraberinde dile getirilmemiĢ bir takım ön kabullerin, yine yurttaĢlar tarafından 

benimsenmiĢ olmasını gerektirmektedir: YurttaĢların özgürce, refah içinde ve rahat 

biçimde ama aynı zamanda da beraberce eğlencelere katılabilmeleri, eğlencenin baĢıboĢ 

ve geliĢi güzel olmayacağını varsaymaktadır. Özgürlük sınırsız değildir, haliyle 

„eğlecme özgürlüğü‟ de sınırsız değildir; bilinçsiz tüketimin ve israfın engellenmesi, 

zamanın boĢa „harcanmaması‟, refahın ancak ve ancak çalıĢma sonucu kazanılacağı ve 

bu bağlamda da eğlencenin ancak ve ancak bunları gerçekleĢtirebilenlerin, bu noktadan 

sonra doğal bir hakkı olacağı vurguları dönem içindeki söylemlerde sıklıkla 

„hatırlatılır‟. Eğlence bu noktada da sınırlandırılarak düzenlenmeye çalıĢılır; yılın 

neredeyse tümünü çalıĢarak geçiren yurttaĢın eğlencesi yurttaĢa bahĢedilmiĢ bir tür hak 

olarak tanımlanarak, yurttaĢın bunu bir tür „ritüelmiĢçesine‟ kavraması istenmektedir. 
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SUMMARY 

The dissertation that attempts to resolve the political relation between political 

power and entertainment in the Early Republican Era of Turkey, is based on the 

determination that entertainment is a historical problem as well as a political one at the 

first place. In this context, it is seen that at first glance, political powers are cautious 

against entertainment. The analysis of this ambivalent and tense relationship between 

political power and entertainment shows that political powers evaluate entertainment 

together with official and public rituals of the state, production and consumption 

patterns, and time management in direct connection with it. 

This network of relations, reflecting the fundamental stress points of the modern 

era shaped by the benefits of modernization and industrialization, shows how the 

modern era people (and also the modern state citizens) enjoy in what they have enjoyed, 

what kind of entertainment they prefer to have fun with who‟s - and vice versa. up 

includes a broad context. 

Founders and political elites of the Republic of Turkey whom desire to build a 

modern industrialized state aims same motivations for entertainment. In relation with 

that entertainment is positioned as a basic tool for the state and the political power to 

display the modern face of the Republic. The freedom of women and men to enjoy 

themselves freely, peacefully and comfortably, but also together is considered to be one 

of the most fundamental goals of the Republic and the citizens are asked to act within 

this consciousness. 

The existence of these points, which the Republic determines as a target in the 

approach to entertainment, necessitates that a number of pre-acceptances, which are not 

mentioned before, should be adopted by the citizens: Freedom is not unlimited; It is 

often reminded in that unconscious consumption and waste will be prevented, that time 
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is not wasted, that prosperity will only be gained as a result of work, and that in this 

context, entertainment can only have a natural right after this point. At this point, 

entertainment is tried to be limited. It is aimed that the citizen, who works through the 

whole year, will comprehend entertainment as an earning but also as a kind of sacred 

ritual. 

 

 

 


