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Behcetü’l-Hadâik Fî Mev‘izati’l-Halâik’ta 
yer alan “bismillah”9 redifli peygam-
ber kıssalarına da telmih yoluyla işaret 
eden arı duru bir Türkçe ile yazılmış şu 
nefis kaside ile yazımızı bitirelim.

Korku yirde sana aman bismillah
Nurlandurur sinde iman bismillah

Eksük işün tamam bolur adın aysan
Can dinçligi ruh u reyhan bismillah

Barlıkını bildürmege ol Halikun
Müminlarga keldi burhan bismillah

Degül erdi sana helal can öçürmek
Helal kıldı sana kurban bismillah

İndürdi yüz on dört sure Muhammedga
Başladugun dükel Kur’an bismillah

Âdemiler imin degül ivden kovdan
Div okına bolur kalkan bismillah

Tufan çıkup top <dünyānı> duttugından

Kemide Nuh erdi aygan bismillah
Hüdhüd biti iltür erdi Belkis dapa
Yazdı tevki’in Süleyman bismillah

Könül yarır hem aydur can hem dinlenür
Ten içinde işitse can bismillah

İki közinden arifün ırmak kibi
Yaş yirine akıdur kan bismillah

Dükel nese bezendükden sana mana
Dil bezegin birdi ugan bismillah

Tenünden can ayrılıban savuldukdan
Rahmet bolup sana yagan bismillah

Köşküni koban gurun dapa bardugundan
Canun başlap uçmaka agan bismillah

İbrikları su doldurup ileyünde
İçgil diye sana gılmān bismillah

Haziretü’l-kudse kirüp hicabsuzın
Dizar körgil diye sana subhan bismillah

HALDUN EROĞLU’NUN 
YILDIZLAR KÜSERKEN 

ROMANI
Nurullah Çetin

Prof. Dr. Haldun Eroğlu, Türk tarihi ho-
cası. O; Türk tarihini sadece bilgi olarak 
öğretmiyor, aynı zamanda canlı yaşan-
tı sahnesine dönüştürerek romanlaş-
tırıyor. Bu bağlamda şimdiye kadar üç 
roman yazdı. Zigetvar’ın Laneti (2016), 
Cuma Değirmeni (2017) ve son romanı 
Yıldızlar Küserken (2019). Yıldızlar Kü-
serken, ilk romanı Zigetvar’ın Laneti’nin 
devamı niteliğinde.

Roman esas itibarıyla iki bölüm hâlin-
de düzenlenmiş. Birinci Bölüm, “İntika-
mın Esareti” başlığını taşıyor ve Ziget-
var Savaşı’nı konu alıyor. İkinci Bölüm 
ise “Esaretin İntikamı” başlığını taşıyor 

ve Sokullu Mehmet Paşa’yı anlatıyor. 
Aslında bu iki bölüm, iki ayrı roman 
olarak işlenebilir. Zira her iki konu da 
başlı başına ayrı ayrı iç zenginliğine 
sahip.

Yazar, bu romanında Türk tarih romanı 
yazıcılığında çok nadir görülen bir yön-
tem denemiş; o da Türk tarihine öteki-
nin gözüyle bakmak ya da tarihin belli 
dönemlerinde savaştığımız, değişik 
şekillerde münasebete girdiğimiz mil-
letlerin gözüyle o savaşı ya da münase-
betleri değerlendirmek. Türk tarihini 
romanlaştıran yazarlarımız genellikle 
tarihî olayları, durumları ve savaşları 
bizim gözümüzden nasıl görünüyorsa 
öyle yansıttılar. Haldun Eroğlu ise Zi-
getvar Savaşı’nı, Sırpların gözüyle yan-
sıtmış. 

Romanın özgün yanlarından biri; ta-
rihin önemli olaylarını merkezden 
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değil, çevreden vermiş olmasıdır. Pek 
çok tarihî romanda olaylar, durum-
lar, savaşlar genellikle merkezden yani 
padişahlar, krallar, paşalar, komutan-
lar merkeze alınarak sunulur. Haldun 
Eroğlu ise merkezi geriye çekip çevreyi 
öne almıştır. Mesela Zigetvar Savaşı’nı 
biz daha çok çevreyi temsil eden mu-
hafız asker Ratko’nun gözünden izliyo-
ruz. Savaşın yöneticileri var ama geri 
planda kalıyorlar. Aynı şekilde merkezi 
temsil eden Sadrazam Sokullu Mehmet 
Paşa, romanda önemli bir yer edinmiş 
ama onun kişiliği ve iç dünyası yine 
çevreyi temsil eden Zelyo bakış açısıyla 
verilmiş.

Romanın bir başka özelliği de hama-
si, epik bir üslup yerine dramatik bir 
üslubun tercih edilmiş olmasıdır. Zi-
getvar Savaşı’na katılanların -mesela 
asker olarak katılan Ratko ve Komutan 
Zirinyi’nin- dramları ön plana çıkmış. 
Türklerin zafer kazanmış olmasının 
yansıması olarak hamaset havasını 
görmüyoruz. Sokullu Mehmet Paşa’nın 
zaferleri, başarıları ve bunun hamasi 
bir üslupla yansıtılması yerine onun 
kişisel dramı ve trajik sonu ön plana çı-
karılmış.

Roman esas itibarıyla dört Sırp’ın traje-
disi üzerine kurgulanmış. Bunlar sıra-
sıyla şöyle:

1. Asker Ratko: Ratko, ailesinden ve top-
lumundan gelen bir etkiyle fanatik bir 
Türk düşmanı olur ve hayatını Türk-
lerden intikam alma amacına yönelik 
olarak kurgular. Onun intikam duy-
gusunu tetikleyen asıl olay ise kardeşi 
Zelyo’nun devşirme olarak alınıp götü-
rülmesi ve Osmanlı Devleti hizmetine 
sokulmasıdır. “Türklerden! Zelyo’nun 
intikamını alacağım.” (s. 28) cümlesi, 
Ratko’yu bir maceraya sürükler. Ayrıca 
kız kardeşi Matilja’nın, Müslüman Türk 
delikanlısı Doğan’a kaçıp onunla evlen-
mesini de bir türlü hazmedemez.

Zigetvar Kontu Zirinyi, Türklere karşı 
asker toplamaya başlar. Ratko da onla-
ra katılır. Zamanla Zirinyi’nin en yakın 
muhafızı olur. Zigetvar Savaşı’na katılır, 
orada ağabeyi Zelyo’yu karşı cephede 
görür ve içi acır.

Ratko, intikamını alamaz ve Türkler 
karşısında girdiği savaşta yenilir. Onun 
trajedisi şuradadır: Arzusu, Türklerden 
intikam almak ve Türkleri yenmek; reel 
dış dünya gerçekliği ise kendisinin ye-
nilmiş olması. Bu trajik kılma roman-
da şu ifadelerle perçinlenir: “Ah Ratko 
ah! Tıpkı şu zavallı ve bahtsız balık gibi 
güçlü ile daha güçlü arasında yaşanan 
ve sonu hüsranla bitecek bir yola mı gi-
riyorsun ne?” (s. 20) 

Ratko’nun trajedisi, aslında gözlem-
lediği bir somon balığının trajedisi ile 
aynıdır. Romanda Ratko-somon balığı 
özdeşliği, güçlü bir edebî vurgu ile su-
nulur. Somon balığı, soyunu yaşatmak 
için güçlü akıntılara karşı verdiği bü-
yük bir mücadele ile tam amacına ula-
şamadan kendisinden daha güçlü bir 
kartalın pençesinde çaresizce yem olur. 
Ratko da aynı şekilde -somon balığı 
gibi- bir mücadeleye girmiş ama Türk 
kartalı onu yemiştir.

2. Kont Zirinyi: Bu kişinin isteği, ken-
di kişisel menfaatlerini ve iktidarını 
artırmak ve genişletmektir. Daha çok 
toprak ve mülk edinme ihtirası ile do-
ludur. Onun intikam duygusunu tetik-
leyen itici güç, kişisel çıkar dürtüsüdür. 
Kişisel çıkar temini amacına ulaştır-
mak için şiddet uygulamaktan, cinayet 
işlemekten çekinmez; hatta bundan 
zevk alır. Para hırsıyla köylüleri soyup 
soğana çeviren ve zulmeden, onları acı-
madan harcayan, ölüme sürükleyen bir 
zalimdir. Esir olarak yakaladığı Türkle-
rin istediği fidyeyi tam getirmediği için 
acımasızca kafalarını keser. Toprakları-
nı genişletmek ve siyasi hâkimiyet gü-
cünü artırmak için Türklerle girdiği sa-
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vaşta Zigetvar Kalesi’ni savunamamış, 
yenilmiş ve ölmüştür.

Hem Ratko hem de Zirinyi’nin trajedisi, 
romanın başında yer alan “ihnin esare-
ti, felaketin çığlığıdır” (s. 9) ana örge-
siyle (leitmotive) verilmiş. Hem Ratko 
hem de Zirinyi, zihinlerindeki intikam 
ve kişisel menfaat hırsı düşüncelerine 
esir olmuşlar ama sonları felaket ol-
muştur.

3. Zelyo: Ratko’nun kardeşi olup çocuk-
ken ailesinden devşirme olarak alınan 
ve Osmanlı Devleti hizmetine verilen, 
Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın en 
sadık adamı olan, “Sarı” lakaplı Zelyo 
da kendi içinde bir trajedi yaşar. Aslın-
da onunki dram seviyesinde kalan bir 
acıdır. Devşirilmiş olmaktan çok da bir 
şikâyeti yoktur. Sadece Osmanlı Dev-
leti bürokrasisinin çarpık işleyişinden, 
kişisel iktidar ve hâkimiyet alanı çatış-
malarından muzdariptir; bu entrika-
larla dolu çarkın kurbanı olmuş ve bu 
yüzden köyüne geri dönmüştür. 

Ratko-somon balığı benzerliği motifi, 
bu katmanda Zelyo-yaralı martı ben-
zerliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Zel-
yo, zaman zaman geçmişini hatırlar 
ve kendi kaderini yaralı bir martıyla 
özdeşleştirir. Zaman zaman hatıraları-
na dalar ve köyüne geri dönme isteğini 
ifade eder fakat önceleri onun da martı 
gibi kanadı kırıktır ve uçamaz. Ancak 
sonunda efendisi Mehmet Paşa öldürü-
lünce artık İstanbul’da kalmasının bir 
anlamı kalmadığını görür ve köyüne 
geri döner. 

4. Sokullu Mehmet Paşa (1506-1579): 
I. Süleyman, II. Selim ve III. Murad Dö-
nemlerinde 14 yıl Osmanlı Devleti’nin 
sadrazamlığını yapmış olan Mehmet 
Paşa da bir devşirme olmasına rağmen 
Müslüman Türk kimliğinden rahatsız 
değildir. Bu konuda bir şikâyeti yoktur. 
Romanda daha çok bilime önem ver-

mesi ve paşalarla -özellikle de Üveys ve 
Şemsi Paşalarla- mücadelesi ile günde-
me gelir. Devlete hâkim olma ve kadro-
laşma konularında büyük bir rekabet 
içinde oluşu anlatılır. Ayrıca bilime ver-
diği değer ön plana çıkar. Özellikle Taki-
yüddin Efendi’ye kurdurduğu rasatha-
neyi cahil ve kötü niyetli Şeyhülislam 
Kadızade Ahmet, “dine aykırıdır” diye 
sultana yıktırır. Mehmet Paşa, meczup 
kılığında Garip lakaplı bir kiralık katil 
tarafından hançerlenerek öldürülür.

Hem Zelyo hem de Mehmet Paşa’nın 
trajedisi de romanın ikinci bölümü 
mesabesinde olan “Esaretin İntikamı” 
başlıklı bölümün başında yer alan “fe-
laketin çığlığı, nihayetin bidayetidir” (s. 
179) ana örgesiyle (leitmotive) verilmiş. 
Kaynayan kazan hâline gelen bürok-
ratik rekabet ilişkileri, felakete dönüş-
müş ve bu durum onların sonunun baş-
langıcı olmuştur.
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Roman; açık, anlaşılır, etkileyici, akıcı, 
sürükleyici bir dil ve üsluba sahip. Özel-
likle yeni nesiller için anlaşılmayacak 
hâle gelen eski tarih dili ve üslubu ve 
eski dönemlere ait terminoloji, roman-
da oldukça yalınlaştırılarak ve açıkça 
anlaşılabilecek hâle getirilmiş. Yeni 
Türk nesillerinde Türk tarihi bilincini 
uyandırmada bu önemli bir husustur.

Yazar modern ve postmodern kurgu 
yerine klasik roman kurgusunu tercih 
etmiş ve zaman dizimsel yapıyı esas al-
mıştır. Bu da romanın kolayca ve akıcı 
biçimde okunurluluğunu sağlamakta-
dır. 

Romanın yeni tarihselci roman anlayı-
şı bağlamında günümüze dönük gün-
cel boyutu, doğrudan değil ama dolaylı 
olarak yansıtılmıştır. Bu bağlamda ro-
man; sadece eski zamanlarda olup bit-
miş tarihî olay ve durumları vermekle 
kalmıyor, aynı zamanda dolaylı olarak 
evrensel nitelikli mesajlar da veriyor. 
Bu roman kanalıyla günümüze dönük 
alınabilecek dersler ve mesajlar da var. 
Özellikle devlet yöneticilerinin bilimi, 
bilimsel ilerlemeyi kişisel menfaat ve 
iktidar çekişmelerine kurban etmeme-
si gerektiği hususu; devlet yönetiminin 
bilgili, donanımlı, kültürlü, iyi niyetli 
ehil ve layık kişilere teslim edilmesi 
gibi hususlar önemlidir.

1933 YILI DİL ANKETİ  
(Arapça ve Farsça Kelimelere 

Karşılık Önerileri)
Kadir Uzun

Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 
Türkçedeki bazı Arapça ve Farsça keli-
melere Türkçe karşılıklar bulmak ama-
cıyla bir dil anketi düzenlenmiştir. 12 
Mart - 2 Temmuz 1933 tarihinde her 
gün 10-20 kelimeden oluşan listeler, 
radyo ve gazeteler aracılığıyla halka 
duyurulmuş ve halkın bu kelimelere 
karşılıklar bulması istenmiştir. Söz ko-
nusu anket, Sedat Balyemez tarafından 
yayına hazırlanarak 2019 Mayıs’ında 
1933 Yılı Dil Anketi (Arapça ve Farsça Ke-
limelere Karşılık Önerileri) başlığı altın-
da okurla buluşturulmuştur.

7 Mart 1933 tarihinde, Çankaya Köş-
kü’nde Atatürk ile Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti heyetinin bir araya geldiği 
toplantıda “yeni Türk sözlüğünün ya-
pılmasını beklemekle beraber bugün 
yazarken, söylerken kaleme, yahut dile 
dolaşan Arapça ve Farsça sözlere ça-

buklukla öz Türkçe karşılıklar bulma 
işine girişilmesi”9 yönünde bir karar 
alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 

“Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
Araştırma Programı” hazırlanmıştır. 
Belirtilen programın ilk maddesin-
de, hem yeni Türk sözlüğünü ortaya 
koymak hem de Arapça ve Farsça ke-
limelere Türkçe karşılıklar bularak öz 
Türkçe yazı yazmayı kolaylaştırmak 
hedeflenmiştir. İkinci maddede ise bu 
hedefe yönelik olarak anket fikri şu 
şekilde dile getirilmektedir: “Bugünkü 
konuşmamızda ve yazmamızda kul-
lanılmakta olan Arapça ve Farsça ke-
limeler ayrılacak ve bunların Türkçe 
karşılıkları bulunmak üzere bir anket 
açılacaktır.”10 Ankette yer alacak keli-
melerin Şemseddin Sami’nin Kamus-ı 
Türkî’sindeki Arapça ve Farsça kelime-
lerden seçileceği söylenerek seçme iş-
leminde şu hususlara dikkat edileceği 
ifade edilmektedir:

9 Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Türk Dili -Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti Bülteni-, Nisan 1933, 
S 1, s. 95.

10 Türk Dili Tetkik Cemiyeti, age., s. 95.




