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ÖZET
Bu makalede; Cumhuriyet döneminden günümüze resim sanat›nda konu olarak halkbilimi ö¤elerinin
hangi sanatç›lar taraf›ndan ele al›nd›¤› incelenmektedir. Ressam ve eser isimlerine ba¤l› olarak yöneliﬂler ve
e¤ilimler ele al›nmaktad›r.
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ABSTRACT
This article examines the question of which artists used folkloric components as subject materials for
their paintings from beginnings of the Turkish Republic to the current day. The tendencies of usage, varying
from painter to painter, and the names of the works are listed.
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Halk biliminin konular› aras›nda
bulunan bir çok konu, Türk resim sanat›n›n hemen hemen her döneminde yer alm›ﬂ, halk bilimi ö¤elerinden yararlan›larak yap›lan resimler günümüze, kimi zaman toplumda yaﬂanan sosyal olaylar›n,
kimi zaman da art›k yok olmaya yüz tutmuﬂ kimi halk kültürü imgelerinin ve o
dönemlerin belgesi olarak taﬂ›nm›ﬂt›r.
Sanat eserleri üretildikleri zamandan itibaren çok daha uzun süre yaﬂayabilmekte ve kültür ögesi olan birçok maddesel imge yok oldu¤unda bile varl›¤›n›
sürdürebilmektedirler.Resim sanat› bu
nedenle halk kültürü ögelerinin yaﬂat›lmas›nda yüzy›llar boyuca önemli bir yere
sahip olmuﬂtur. Sanatç›n›n ﬂahsi görüﬂü,
sosyal çevreyi alg›lay›ﬂ›, kültürel davran›ﬂlar› ve benzeri durumlarda gösterdi¤i
de¤iﬂkenlik ve farkl›l›¤a ra¤men resim
sanat›nda di¤er ögelere göre halk bilimi
ögelerinin daha gerçekçi biçimde iﬂlendi¤i ve bu nedenle de daha kal›c› oldu¤u görülmektedir.

Halkbilimi normlar› içinde bir masal›n ya da baﬂka bir anlat›n›n kiﬂilere göre
tekrar aktar›m› sonucu de¤iﬂikli¤e u¤ramas› muhtemeldir. Ama bu de¤iﬂim yaz›l› sanat ürünlerinde oldu¤u gibi resim sanat›nda da söz konusu de¤ildir.
Türk resminde halkbilimi ö¤elerinin
yer ald›¤› resimler, sanat tarihinin baﬂlang›c›ndan günümüze kadar sahnedeki
yerini korumuﬂtur. Ulusal kültür yaratma u¤raﬂ›s› içinde olan Türk toplumu
uzun y›llar Türk resminde halkbilimsel
ö¤elerden yararlanm›ﬂt›r. Bu nedenle resimde, öncelikle Türk insan›n› ve do¤as›n› konu seçme gere¤ine inan›lm›ﬂt›r. Bu
inanç halkç›l›k politikas› ile birleﬂince,
Anadolu insan› ve do¤as› belli baﬂl› konu
durumuna gelmiﬂtir. Bu konular sanatç›lar›n eserlerinde kimi zaman yerel konular›n soyutlanmas› ﬂeklinde, kimi zaman
da gerçekçi bir ifadeyle yer alm›ﬂt›r. Yerel
konular üzerinde çal›ﬂan sanatç› ve eserlerin çoklu¤u bilinmektedir. Burada daha
çok halk yaﬂam›ndan kesitlere yer veren
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ve bu konuda kendini kabul ettiren baz›
sanatç›lar ve eserleri örnek olarak belirtilmiﬂtir.
Türkiye’de resim sanat›n›n do¤uﬂu
ve geliﬂmesini 19.yüzy›lla s›n›rland›rmak
yanl›ﬂ olur. Bu konu sadece Bat› etkilerinin belirledi¤i bir durum de¤ildir. Türk
resminin geliﬂmesinde Rönesans’tan gücünü alan Bat› sanat›n›n etkisi elbette
vard›r ama asl›nda Türk resminin geliﬂmesinde Bat›n›n rolünün ikinci derecede
kald›¤›n› belirten eleﬂtirmenlerin say›s›
da hayli kabar›kt›r. Bat› tarz›ndaki bu
de¤iﬂim hiçbir zaman geleneksel Türk
resminin tamam›n›n y›k›l›p, Bat›l› anlay›ﬂta bir resim sanat›n›n tamamen egemen oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Tarihi kökeni çok eskilere dayanan Türk
resmi Bat› sanat›yla tan›ﬂarak ça¤daﬂlaﬂm›ﬂ ve evrenselleﬂmiﬂtir. Bu düﬂünceyle
19. yüzy›lda Avrupa’ya resim bilgilerini
art›rmak üzere, mühendishane, harp
okulu gibi kurumlarda e¤itim gören birçok sanatç›-ö¤renci gönderilmiﬂtir. O dönemde Avrupa’ya gönderilen bu isimlerin
baﬂ›nda Hüsnü Yusuf Bey, Osman Nuri
Paﬂa, ﬁeker Ahmet Paﬂa, Süleyman Seyit
Bey gibi sanatç›lar gelmektedir.. 18641930 aras›nda yaﬂayan Hoca Ali R›za,
bunlar›n en meﬂhurlar›ndand›r. (Tansu¤
1995:158)
Cumhuriyet dönemi Türk resim sanat›na bak›ld›¤›nda bu dönemin resim sanat›nda Avrupa sanat›n›n ça¤daﬂ ak›mlar›na paralel e¤ilimler, D grubu ad› alt›nda toplanan ressamlar›n sergilerinde göze çarpmakla beraber Anadolu insan› ve
onun sosyal yaﬂant›s›na, rengine, desenine bir yaklaﬂ›m söz konusudur. Bir çok
sanatç›da bu durum görülmektedir.
1950’lere kadar Cumhuriyet döneminin
önemli ressamlar›ndan Turgut Zaim
(1906-1974), Zeki Kocamemi (1901-1959),
Cemal Tollu (1899-1968), Nurullah Berk
(1906-1982), Bedri Rahmi Eyübo¤lu
(1913-1975), Sabri Berkel (1909), Cevat
Dereli (1901-1989), Ali Avni Çelebi 1904http://www.millifolklor.com

?), Muhittin Sebati (1906 1935), Hale
Asaf (1905-1938) Eﬂref Üren (1897-1984),
Zeki Faik ‹zer (1905-1989)’in tablolar›nda
halk bilimi ögelerinden yararland›¤› gözlemlenmektedir.
Bu sanatç›lar aras›nda Turgut Zaim,
Bat› resminin etkilerini halkbilimsel bir
duyuﬂla karﬂ›lamas› ve Anadolu Halk
kültürü konusundaki baﬂar›s› ile dikkat
çeken önemli ressamlar›m›zdan birisidir.
Turgut Zaim, minyatür düzenlemelerinden köylü nak›ﬂlar›na kadar bir çok
halkbilimsel unsuru y›llar boyu kararl›
bir tutum içinde, kendine özgü bir ﬂekilde
yorumlayan bir sanatç› olarak kalm›ﬂt›r.
Türkiye’de yayg›nlaﬂan bir ak›m›n öncüsü olarak bilinen Zaim, Türk resim sanat›nda Bat›da teknikten öte konu ve motif
bak›m›ndan çok bir ﬂey bulunamayaca¤›n› düﬂünen ender sanatç›lardan biridir.
Zaim’in, tuval üzerine yapt›¤› “Yemiﬂçi, Yaylada Yörükler, Yörükler Köyü,
Ürgüplü Yörükler ” adl› ya¤l›boya resimleri halkbiliminin resme aktar›l›ﬂ›n›n en
güzel
örneklerindendir.
(Tansu¤
1999:165)
Turgut Zaim’in, Yörükler Köyü ve
Yaylada Yörükler tablosu incelendi¤inde
bir çok halkbilimsel ö¤eden yararlan›ld›¤›
aç›kça görülebilir. Bu resimlerde Yörüklerin yemek kültürü, giysileri, baﬂ ba¤lama
biçimleri, çorap ve bel ba¤lama kuﬂaklar›ndaki dokuma motifleri, giysilerdeki dokumalar, ve günlük yaﬂamdan kesitler iﬂlenen halkbilimi ögelerinin baﬂ›nda gelmektedir.. Bunlar›n yan› s›ra yöresel bina
(yap›) özellikleri, Yörüklerde renk anlay›ﬂ› gibi konularda da Turgut Zaim’in resimlerinden fikir edinmek mümkün olmaktad›r. Sofra sinisi ve ortaya konan tabaklardan aile fertlerinin tahta kaﬂ›klarla yemek yiyiﬂine kadar, imece kad›nlar›n›n yüzlerindeki yorgun görünüﬂ ve çocuklar›n yaﬂam› içinde yer alan oyunlara
kadar bir çok motif ve öge Zaim’in resimlerinde yerini almaktad›r.
Cumhuriyet döneminde halkbilimi-
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ne karﬂ› Türk ayd›nlar› aras›nda büyük
bir ilginin do¤mas›. Cumhuriyetin erken
dönemlerinde Halkevlerinin bir kültür
oca¤› olarak faaliyet göstermesi vb. sebepler, bir çok alanla birlikte resim sanat›nda da özellikle Anadolu insan›na yöneliﬂi sa¤lam›ﬂt›r.. Köy eliﬂleri ve nak›ﬂlar›,
Anadolu ev mimarisi dünya ölçülerinde
ilgi çekici kaynaklar olarak görülmüﬂtür.
Mimar ve ressamlar bu kaynaklardan yo¤un bir ﬂekilde yararlanm›ﬂlard›r. Turgut
Zaim Ankara’ya yerleﬂen ve ölümüne kadar Anadolu köyü ve göçebe yaﬂamdan
sahneleri, resminde baﬂar› ile uygulayan
bir sanatç›d›r.Paris’te k›sa bir süre kalm›ﬂ ve orada kalman›n Türk sanat›na yarar sa¤lamayaca¤› düﬂüncesiyle yurda
dönmüﬂtür.
Resim sanat›nda halkbilimi ö¤elerinden yararlanan sanatç›lardan biri de
Malik Aksel’dir. Ankara’da 1930’larda
Gazi E¤itim Enstitüsünün resim bölümünde y›llarca resim e¤itimine hizmet
etmiﬂ olan Aksel’in resimleri Anadolu insan›n›n yaﬂant›s›n› anlatan bir an› gibidir.
Aksel, resimlerinde Anadolu halk
yaﬂam› üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Tuval
üzerine ya¤l›boya ile çal›ﬂt›¤› “Hal› Dokuyanlar” adl› eseri örnek olarak verilebilir.
Malik Aksel’in ö¤rencileri de halkbilimsel
ö¤elerden yararlanarak resimler yapm›ﬂ
ve 1934’de Ankara Halkevi’nde bozk›r insanlar› konusunu iﬂleyen bir sergi düzenlemiﬂlerdir. Anadolu bir çok sanat›n temel konusu olarak ressamlar›n da yararland›¤› insan, yaﬂam biçimlerini, tarla çal›ﬂmas›n›, do¤as›n› iﬂledi¤i bir mekan olarak yer alm›ﬂt›r.
Bedri Rami Eyübo¤lu (1911-1975),
Anadolu k›rsal motif örneklerini resminde motiflemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak resimlerinde deformasyona gitmiﬂ, yararland›¤› halkbilimi ö¤elerini deforme ederek yorumlam›ﬂt›r.Resminde folklorcu e¤ilimlere aﬂ›r› ölçüde yer veren Eyübo¤lu ﬂairli¤inin ve yazarl›¤›n›n da etkisiyle popüler
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bir üne kavuﬂmuﬂ, Anadolu k›rsal nak›ﬂ
örneklerini resmine maletmeye çal›ﬂan
yo¤un bir çaba içine girmiﬂtir. Deformasyon genelde figürlerde yer al›r. “Halay,
Hamam›n Üç Kurnas›, Morlu K›z, Çamçakl›, Sar› Gelin, ﬁakirem” gibi resimlerinde deformasyon oldukça fazlad›r. (Tansu¤ 199:182)
Eren Eyübo¤lu (1913-1988)’nun ise
eﬂi Bedri Rahmi Eyübo¤lu’ndan oldukça
farkl› bir tarz› vard›r. Konular›nda o da
Anadolu yaﬂant›s›n› iﬂlemiﬂtir, ancak resimlerinde kulland›¤› ö¤eler geometrik
bir örgü içinde yer alm›ﬂt›r. “Ana” adl›
eseri buna en güzel örnektir. (Özdemir
1997:142)
Nurullah Berk (1906-1974) Müstakil
Ressamlar ve Heykeltraﬂlar Birli¤i’nin
kurucular› aras›nda yer al›r. 1932 y›l›nda
Paris’te Fernand Leger ve AndreLhote
atölyelerinde çal›ﬂm›ﬂt›r. D grubunun kuruldu¤u y›llarda, kübist denemeler yapm›ﬂ, resimlerinde yerel konular› geometrik düzenlemeler içinde sunmuﬂtur. Nurullah Berk’in “Küpçü ve Portre” adl›
eserlerinde Türk halkbilimi motiflerini
kübist bir anlay›ﬂla iﬂledi¤ini görürüz.
(Özdemir 1997:144)
Osmanl› Ressamlar cemiyetinin kurucular›ndan olan Ruhi Arel (Mehmet
Ruhi) (1880-1931) gerçekçi temalar› yorumlamakta dönemin di¤er ressamlar›ndan daha büyük bir duyarl›l›k göstermiﬂ
ve resimlerine yo¤un bir yerel atmosfer
kazand›rmakta en büyük baﬂar›lardan
birini ortaya koymuﬂtur. Halk yaﬂam›n›
ve dönemin sosyal olaylar›n› resimlerine
konu alm›ﬂt›r. Baﬂl›ca eserleri ﬂunlard›r:
Taﬂoca¤›nda Çal›ﬂanlar, Atatürk’ü Karﬂ›lama, Muhacir Kad›n, Yazmac› Köylü Kad›n›.
Önceleri sosyal içerikli resimler yapan Nuri ‹yem (1915), daha sonraki dönemlerde resimlerinde Anadolu’dan çeﬂitli kad›n baﬂlar›n› iﬂlemiﬂtir. Eserlerinde
Anadolu insan›n yaﬂam›n› portrelere yanhttp://www.millifolklor.com
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s›tarak bir anlamda duygusal mesajlar
vermektedir. Baﬂ ba¤lama biçimleri, kad›nlar›n köy yaﬂam›, portrelerindeki yorgun bak›ﬂlar, ‹yem’in tablolar›na ald›¤›
baﬂl›ca konulard›r. Eserleri: Dededen Toruna Atatürk Türküleri, Portre, Nalbant,
Halk ﬁairi, Çeﬂme Baﬂ›, Aile, Orkestra,
Ana ﬁefkati, Kardeﬂler.
Neﬂet Günal (1923) Anadolu tiplerinin kompoze edildi¤i etkili resimler yapm›ﬂt›r. Baﬂl›ca eserleri ﬂunlard›r: Çay›rda, Çocuklar, Ana ve Çocuk, Ba¤ Bozumu,
Aile, Toprak, Bunal›m, Korkuluk, Köylü
K›z, Baﬂakç›lar. Günal’›n resimlerinde
halkbilimsel unsurlardan oldukça fazla
yararland›¤› görülmektedir. Günal, Anadolu insan›n›n yaﬂam biçimini; bazen bar›nd›klar› evlerin mimari yap›s›n›, bazen
de o bar›nak içindeki günlük yaﬂam›, figürleri ön planda tutarak ifade etmiﬂtir.
Figürlerin hemen arkas›nda bebek beﬂi¤i,
testi v.b. eﬂyalar Anadolu yaﬂam›n›n tipik
bir göstergesi olarak Günal’›n resimlerinde yerini alm›ﬂt›r.
Resimlerinde figürlere fazlaca yer
veren bir baﬂka sanatç› ise Nedim Günsür (1924)dur. Günsur, figür-mekan iliﬂkisini kaynaﬂt›rarak resimlerini izleyicisine sunmuﬂtur. Bu konudaki baﬂl›ca
eserleri “Madenciler, Gurbetçiler ve
Tren”dir.. Günsur’un resimlerinde Anadolu yaﬂam›, ço¤unlukla d›ﬂar›daki yaﬂam
ve halk›n birbirine olan yak›nl›¤›, geleneklere uygun ﬂekilde ifade edilmiﬂtir.
1950’lerden günümüze do¤ru gelindikçe resimlerinin konular›nda halk yaﬂam› ve yerel konular›n soyutlanm›ﬂ ifadesi olan baz› sanatç› ve eserleri ﬂunlard›r:
Nevzat Akoral (1926) “Ankara Kalesi”, Nuri Abaç (1926) “Köydeki Alman Gelin, Çalg›c›lar Gemisi”, Duran Karaca
(1934) “Ads›z”, ‹brahim Balaban (1921)
“Birdirbir Oyunu, Göç, Dibekte Bu¤day
Dövenler”, Mehmet Baﬂbu¤ (1956) “Çocuk “, Ali Düzgün (1954) “Vanl› Genç K›z,
Sonbaharda Kad›nlar›m›z, Vatan›mda
http://www.millifolklor.com

K›na Geceleri”, Birsen Çeken (1962) “Kat›rc›lar, Ayder Yaylas›, Yaylaya Göç, Çamaﬂ›r Y›kayanlar”.
Görüldü¤ü gibi halkbilimi ö¤eleri
Cumhuriyet döneminden günümüze, Bat›l›laﬂma süreci dahil resim sanat›nda ad›
bilinen bir çok sanatç›n›n yararland›¤›
kaynaklardan olmuﬂtur. Türk ressamlar›
yaﬂad›¤› çevreye, Anadolu insan›na ve do¤as›na, insan›n›n yaﬂam tarz›na, motiflere, figürlere, imgelere eserinde yer vermiﬂ, böylece halka do¤ru gitmiﬂtir.
Cumhuriyet döneminde devlet ad›na
yetiﬂtirilmek üzere yetenekli gençler seçilerek Avrupa’n›n sanat merkezlerine gönderilmiﬂtir. Türkiye’ye döndüklerinde bu
sanatç›lardan Bat› resmine ba¤l› resim
yapanlar oldu¤u gibi bir k›sm› da geleneksel Türk biçim ve renk duyarl›l›¤›n›,
köy ve köylü nak›ﬂlar›n› ve birçok halkbilim ögesini resimlerinde kullanmay› tercih etmiﬂtir.
Bütün bu örnekler göstermektedir ki
Türk ressamlar› eserlerini oluﬂtururken
halkbilim ögelerinden yararlanm›ﬂlar,
baﬂta Anadolu insan›n›n yaﬂama biçimi
olmak üzere halkbiliminin birçok ögesini
resimlerine zevkle yans›tm›ﬂlard›r.
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ATEﬁ PAHASI DEY‹M‹ VE SIRA DIﬁI B‹R ﬁÂ‹R
GARÂMÎ ÜZER‹NE
The Saying “The Cost of Fire” and Garâmî, an Extraordinary Poet
A propos de l’expression “ateﬂ pahas›”
et d’un poète hors du commun Garâmî

Yrd. Doç. Dr. Kenan ERDO⁄AN*
ÖZET
Bu makalede XVI. yüzy›lda yasam›ﬂ, divan ﬂairi olarak bilinen Karaferyeli Garâmî üzerinde durulmuﬂtur. Garâmî; ﬂâirli¤inin yani s›ra musiki, hat, remil konusunda da bilgili, ilginç bir ﬂahsiyettir. Özellikle odun
ve somun krizi konusunda yazd›¤› iki ﬂiiri onun halk ﬂiiri ve günlük hayatla ne kadar ilgili oldu¤unu göstermektedir. Yaz›da ayr›ca bu kriz ﬂiirlerinin yaz›lmas›n› aç›klayan “ateﬂ bahas›” deyimi üzerinde durulmuﬂ, tezkireci Aﬂ›k Çelebi’ nin, Garâmî hakk›ndaki de¤erlendirmeleri ilave edilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
Garâmî, divan ﬂiiri, ekonomik kriz, musiki, remil.
ABSTRACT
This study deals with Karaferyeli M. Garâmî, generally referred to as Garâmî, a divan poet of the sixteenth century. Apart from being a poet, Garâmî at the same time was knowledgeable about music, remil (geomancy), and calligraphy; and thus was quite a unique personality. In this study, emphasis is placed on certain works like two of his poems dealing with crises arising from shortages of bread and firewood during his
lifetime. These poems indicate that the poet was always interested in the daily public life of his society and
the folk poem. After giving information about his ideas and position regarding these crises, the study presents
some texts about the poet written by Aﬂ›k Çelebi and other tezkire writers.
Key Words
Garamî, Divan Poetry, Economic Crisis, Music, Fortunetelling

Giriﬂ
Tanzimat devrinden itibaren eski
(divan) ﬂiirin; günlük sorunlarla, halk›n
problemleriyle ilgilenmedi¤i, halktan ve
hayattan kopuk oldu¤u, saray çevresinde belli bir kitleye, yüksek zümreye hitap etti¤i.. ﬂeklinde bir çok tenkitlerle
yayl›m ateﬂine tutuldu¤u söylenebilir.
Hele Nam›k Kemal ve arkadaﬂlar›n›n
yeni edebiyat› yerleﬂtirmek için eski edebiyat›n kusurlar›n› say›p dökmeleri, hatta karikatürize etmeleri pek ço¤umuzun
bildi¤i bir husustur. Cumhuriyet döneminde de bu durum böylece devam etmiﬂ
ve genel bir kanaat halini alarak ders ki*

taplar›na bile girmiﬂ, adeta kemikleﬂmiﬂ
bir yap› oluﬂturmuﬂtur. Ancak bir süre
sonra sa¤duyu galip gelerek daha önyarg›s›z de¤erlendirmeler yap›lmaya baﬂlan›nca, bu tenkitler de tenkit edilmiﬂ ve
yap›lan tart›ﬂmalar bir çok kitap ve makaleye konu olmuﬂtur. Belki de ilgili tenkit sebebiyle, sahada çal›ﬂan uzman ve
akademisyenlerin baz›lar›n›n bu bilgisizli¤i gidermek, önyarg›lar› aﬂmak ve
kemikleﬂmiﬂ yap›y› k›rmak için, bilimsel
yay›nlar›n›n yan›nda zaman zaman tan›t›c›, aktüel, popüler yaz›lar yazma yoluna girdikleri de görülmektedir1.
Art›k bu gün divan ﬂiirine, hatta ge-
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nel olarak ﬂiire çok farkl› aç›lardan bak›labildi¤i gibi2, bu arada hep farkl› yönlerine bak›larak arada derin uçurumlar
varm›ﬂ gibi gösterilen halk ve divan ﬂiirinin ortak yönleri üzerinde de durulmakta ve divan ﬂiirini halk ﬂiirine yaklaﬂt›ran bir özellik olarak deyimler ve
atasözleri konusunda da çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r3.
Biz bu yaz›m›zda önce, belki de kriz
zamanlar›n›n bir deyimi olan, “ateﬂ bahas›” deyimi üzerinde biraz duracak, ard›ndan tezkireci Aﬂ›k Çelebi (ö.1571)’nin
odun ve somun s›k›nt›s› (krizi) üzerine
iki murabba’ yazd›¤›n› söyledi¤i ve kendisiyle görüﬂerek, uzunca hayat›n› hikaye eyledi¤i ilginç ve s›ra d›ﬂ› bir ﬂâir olan
Garâmî hakk›nda bilgi vererek, onun
hakk›nda yaz›lanlar› de¤erlendirip yorumlayaca¤›z. Sonra da bu bilgileri ve
manzumeleri bize nakleden Aﬂ›k Çelebi
ve Sehî Bey’in onun hakk›nda yazd›klar›n› ilave edece¤iz.
Manzûmelerin
Yaz›lmas›n›
Aç›klayan Bir Deyim: Ateﬂ Bahâs›
Türkçe’mizde çok pahal›, fiyat› çok
yüksek anlam›na “ateﬂ pahas›” deyimi
vard›r4. Deyimin kayna¤› ve nas›l ortaya: ç›kt›¤› konusunda ‹skender Pala,
kaynak belirtmeden özetle ﬂu hikayeyi
anlat›r: Osmanl› padiﬂahlar›ndan biri
maiyetiyle beraber ava ç›km›ﬂt›r. Ancak
ya¤murda iyice ›sland›ktan sonra havan›n so¤uyarak ayaza, kesme si ve av yerinin yerleﬂim merkezine uzak olmas›
sebebiyle da¤da bir oduncunun kulübesine s›¤›n›rlar. Oduncu onlar› sabaha kadar s›cakta ateﬂin karﬂ›s›nda rahat ettirerek ikramlar eder. Sabah bu hizmetinin fiyat›n› sormalar› üzerine de, gelenin
padiﬂah oldu¤unu anlayan ve geceleyin
çevresine “bu ateﬂ bin akçe eder” demesini f›rsat bilen oduncu “bin alt›n” diye cehttp://www.millifolklor.com

vap verir. Vekilharc›n “ne ikram ettin ki
bu kadar para istiyorsun, bu ne bahas›
be adam?!” diye sormas› üzerine de “sabaha kadar ateﬂi k›vamda tutarak sizi
üﬂütmedim, ateﬂ bahas›” diye karﬂ›l›k
verir. Akﬂamki sözünü hat›rlayan padiﬂah paran›n verilmesini emreder. Böylece gözü aç›k ve f›rsatç› oduncunun padiﬂahtan ald›¤› para ve “ateﬂ bahas›” sözü
de çevrede duyularak yay›l›r gider5.
Gerçekten böyle mi olmuﬂtur, bilemiyoruz. Ancak bildi¤imiz; deyimin özellikle bir mal›n yokluk ve k›tl›k zaman›nda çok k›ymetlenerek, de¤erinin çok artt›¤›n› belirtmek için kullan›ld›¤›d›r. Böyle durumlarda o ﬂey ateﬂ pahas›na ç›kar.
Yani oldu¤undan çok fazla de¤er kazan›r. Bu da elbette f›rsatç›, muhtekir ve
vurguncular›n ortaya ç›kmas›na yol
açar. Krizin atlat›lmas›ndan sonra piyasa oturur ve yine her ﬂey kendi de¤erinde al›n›r ve sat›l›r. Ancak f›rsatç› ve gözü
aç›klar da vurgunu yaparak k›sa zamanda çok para kazan›rlar. Bu durum, bazen
Garâmî gibi bir ﬂâirin ﬂiirinde tarihe tan›kl›k eder. Kimi zaman da ﬂâir kendi
sözüne bir temsil getirerek anlam› kuvvetlendirir.
Ayr›ca atasözü kullanmak, divan ﬂiirinde irad-› mesel yahut irsal-i mesel
denilen edebi sanat› oluﬂturan unsurlardan biridir. Baﬂka ﬂâirlerde de görülmekle beraber XV yüzy›l›n büyük gazel
ﬂâiri Necati (ö. 1509)’den beri divan ﬂâirleri buna çok önem vermiﬂler, adeta atasözleri ve deyimlerle ﬂiirlerini süslerken
“taﬂ› gedi¤ine koyma”n›n tad›n› ç›karm›ﬂlard›r.
Divan ﬂâirlerinin söyleyiﬂiyle “âteﬂ
bahâs›”, bir çok ﬂâirimizin dilinde de¤iﬂik ﬂekillerde kullan›lm›ﬂt›r6. Aﬂa¤›da
Sâk›b Dede (ö.1735)’nin beytinde sahba
yani ﬂarap, dostlar›n “ﬂem’ safâs›”na topland›¤› s›rada “ateﬂ bahas›”na da ç›ksa
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yerinde görülürken; mahalli renkleri,
deyim ve atasözlerini kullanmay› seven
Diyarbak›rl› Hami (ö.1747)’nin beytinde
“güzellik mumu olan sevgiliye kavuﬂma
bedelinin el yakacak kadar ateﬂ pahas›”
oldu¤u anlat›l›r:
Yârân ki bezme cem’ olsa ﬂem’ safâs›na
Sahbâ yerinde ç›ksa ger âteﬂ bahâna
Metâ’-› vuslat› âteﬂ bahâ Hâmî
O ﬂem’ - i hüsn ile âzâde el de¤er mi meger

Erzurumlu Hâz›k (ö.1763) ise k›t
olan bir mal›n fiyat›n›n çok pahal› olaca¤›n›, ancak kervanlarla mal gelmesi, yani piyasaya çok mal sürülmesi üzerine fiyat›n›n düﬂerek ucuzlayaca¤› gerçe¤inden hareketle, sevgilinin ayva tüylerini
kervana benzeterek “sevgilinin yana¤›n›
öpüﬂ ﬂimdilik çok pahal›, ancak hat kervan› geldi¤inde ucuzlar” der.
Bûs-› ‘izâr› ﬂimdilik âteﬂ bahâs›na
Geldükde kârbân-› hat› râyegânlanur

Arpaeminî-zâde Sâmî (ö.1733) ise
odun ve kömür s›k›nt›s›n›n, peﬂ peﬂe gelen çetin açl›k ve k›tl›k sonucunda gönülleri eziyet ve s›k›nt›lara soktu¤unu söylemektedir:
Siyah-› fahm ile âteﬂ bahâna heyzüm
Netice serd-i kaht ile dil meﬂakkatde

Nam›k Kemal ve Ziya Paﬂa gibi ﬂiirin büyülü ortam›na klasik ﬂiirle girip
yeni ﬂiirde karar k›lan Tanzimat dönemi
ﬂâir, gazeteci ve atasözleri derleyicisi ﬁinasi (ö.1826-1871) de aﬂa¤›daki beytinde
Haz›k ve Hami’nin yukar›daki beyitlerine yak›n bir söyleyiﬂle sevgiliye kavuﬂman›n zorlu¤undan söz eder: “O ay yüzlü güzelin kavuﬂma kumaﬂ› ateﬂ bahas›na! Onu elde etmek (sat›n almak) için
bin(lerce) gö¤üs yaras› ister (Burada yaran›n ﬂekil olarak yuvarlak ve paraya
benzedi¤i de hat›rlanmal›d›r).
Bin dâ¤-› sine ister iﬂtirâs›na
Kâlâ-y› vasl› ol mehin âteﬂ bahâs›na
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“Ateﬂ pahas›na” deyimine bir örnek
de Cumhuriyet devrinden, Garip ak›m›n›n önde gelen ﬂâirlerinden Orhan Veli
Kan›k’tan...
Arabac› nas›l k›yar düvesine
Var› yo¤u bir çift öküzü
Gelinlik bir k›z›/Üç tane kuzu
Her ﬂey ateﬂ pahas›na

Yukar›daki beyitlerde deyimin daha
çok sevgili ve güzelle ilgili olarak mecaz
ve tevriyelerle kullan›lmas›na karﬂ›l›k;
O. Veli Kan›k’›n, Sâmî’nin, nispeten Hâz›k’›n m›sralar›nda gerçek hayattan,
ekonomik krizlerden de izler taﬂ›d›¤›n›
söyleyebiliriz.
Sosyal konulara yer vermesiyle ve
bir çok eseriyle tan›nan, tenkit ve hicivleri yüzünden zehirlettirildi¤i söylenen
Osman-zade Taib7 (ö.1724) ise, “Kasîde-i
‘Arîzatü’l-Fukarâ” baﬂl›kl› fakirlerin halinin anlat›ld›¤› manzumesinde ayn› deyimi kullanarak gerçek odun, kömür ve
somun s›k›nt›s›ndan bahsetmektedir:
Ç›kd› âteﬂ bahâs›na heyzüm
Sat›lur dirhem ile ‘ûdâsâ
Odun ateﬂ pahas›na ç›kt›. Öd a¤ac› gibi dirhemle sat›l›yor.
Ya kömür ﬂöyle kim gubâr› dahi
Tûtiyâ old› dîdeye hâlâ
Ya kömür? ﬁöyle ki, tozu bile ﬂimdi gözlere
sürme oldu (o kadar azald› ve k›ymetlendi).
Koltu¤unda somun sanup sevinür
Bir fakir olsa mübtelâ-y› vebâ
Veba hastal›¤›na tutulan bir yoksul, koltu¤unun alt›ndaki ﬂiﬂkinli¤i görünce, somun zannederek sevinir.

Aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak hayat›, edebi kiﬂili¤i ve ﬂiirlerine yer verece¤imiz
Garâmî’ nin de odun ve somun hakk›nda
yaz›lm›ﬂ birer murabba’› vard›r. Bu
manzumelerin yaz›l›ﬂ sebebini ve ödüllendiriliﬂini ‘Âﬂ›k Çelebi;
“Merhum Sultan Süleyman bir k›ﬂ
Edrine’de (sene erba’a ve sittîn ve tis’a
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mi’ede (964/1556) k›ﬂlayup odun od bahas›na olup nân hemçünân oldukda
Bend: “Âh odun illâ odun illâ odun” bendinde murabba dimiﬂdür. Bir murabba’ somun hakk›nda bir murabba’
odun hakk›nda diyüp rikâb-› sultaniye virüp câyize alm›ﬂdur. ‹çinde bu
haneler hi1b vaki i alm›ﬂdur.” ﬂeklinde
ifade etmektedir.
Arﬂivlerin ve sicillerin de¤erlendirilmesiyle bu y›llarda odun, kömür ve somun (ekmek krizinin) s›k›nt›s›n›n ve pahal›l›¤›n›n olup olmad›¤›, ayr›ca ﬂâire
böyle bir caizenin verilip verilmedi¤i belki de ortaya ç›kar›labilecektir8. Nitekim
bu yüzy›l›n büyük hamse ﬂâiri Taﬂl›cal›
Yahyâ Bey, Divan›’nda odun ve ekmek s›k›nt›s›n›n k›tl›k derecesine geldi¤ini ifade etti¤i gibi9; XVI. yüzy›lda yaz›lan baz›
hükümlerde de ‹stanbul’da odun, ekmek
ve bu¤dayla ilgili baz› fiyat hareketliliklerinin yaﬂand›¤› ve vurgunculu¤u önlemek için baz› tedbirlerin al›nmas›n›n istendi¤i10; keza XVIII. yüzy›lda Osmanl›
kurumlar› ve toplum yaﬂant›s› üzerine
yap›lan bir çal›ﬂmada, tarih içerisinde
de¤iﬂik zamanlarda odun, kömür ve ekmek s›k›nt›s›n›n yaﬂand›¤› anlaﬂ›lmaktad›r11.
Garâmî, Hayat›, Marifetleri ve
ﬁâirli¤i
Aslen Karaferyeli12 olan Garâmî’nin
do¤um ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. As›l ad› Mehmed’dir13. Sehî’ye göre Kad›c›k o¤lu diye bilinir14.
Medrese tahsilinden sonra ilim yoluna
girmiﬂ, sonunda Kahire kad›s› Leyszâde’den15 mülâz›m olmuﬂ ve bilahare Rumeli’ de kad›l›k yapm›ﬂt›r. Mehmed Süreyya, kaynak göstermeden III. Murad
devrinin (1574-1595) ortalar›nda vefat
etti¤ini kaydetmektedir16. E¤er bu do¤ru
ise kaynaklarda “altm›ﬂ›ndan sonra seyhttp://www.millifolklor.com

yidlik iddia ederek yeﬂil sar›k sar›nd›¤›”
belirtildi¤ine17 ve Sehî (ö. 1548) Tezkiresi’nin baz› nüshalar›nda ﬂâirin biyografisinin yer ald›¤›na göre18, XVI. yüzy›l›n
ilk çeyre¤inde do¤du¤unu ve 1580’li y›llarda, hatta III. Murad’›n saltanat›n›n
tam ortalar› olan 1584-86 y›llar›nda vefat etti¤ini söyleyebiliriz.
Garâmî; ﬂâirli¤inin yan› s›ra -hatta
ondan çok- musikiﬂinas, remmâl, hüner
ve meziyet sahibi, hoﬂ sohbet, on parma¤›nda on marifet olan ilginç ve s›ra d›ﬂ›
bir ﬂahsiyet olmas›yla ön plana ç›kar.
Altm›ﬂ›ndan sonra seyyidlik alâmeti
olan sar›k sarmas› da kendisiyle ilgili latîfeler yap›lmas›na sebep olmuﬂtur.
ﬁiiri ve kiﬂili¤i hakk›nda Sehî, “ehli dil nazik musâhib eﬂ’ar› latîf ve kendüsi hayli zarîf kimesnedür” derken Hasan
Çelebi ve Beyânî ﬂiirinin yaln›zca sade19
oldu¤unu söylemekle yetinirler. Kendisiyle görüﬂtü¤ünü ifade eden Aﬂ›k Çelebi; musikiﬂinasl›¤› ve remmâll›¤›na,
odun ve somun hakk›ndaki murabba’lar›na sayfalarca yer verdi¤i halde, ﬂiiri ve
kiﬂili¤ini “makbûl-i zurefâdan ve h›yâr-›
ﬂu’arâdandur” gibi bir cümleyle geçiﬂtirir. Meﬂâ’irü’ﬂ-ﬁu’arâ sahibinin verdi¤i
ﬂiir örneklerinin içinde “Karaferye hakk›nda ﬂehrengîzi vardur” diyerek yaylak
vasf›nda söyledi¤i iki beytini örnek olarak almas› ise onun böyle bir eserinin oldu¤u yolunda verilen önemli bir bilgidir20.
Bundan baﬂka Garâmî’nin ﬂiirlerini
bir divanda toplad›¤› da mevcut nüshas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Garâmî Divan›’n›n bugün bilinen tek yazma nüshas›
‹ngiltere’de British Museum’da bulunmaktad›r. Or. 1148 numarada kay›tl› ve
169 varak olan divan›n, 972 (1564-65)
tarihini taﬂ›yan sonundaki kay›ttan müellif hatt› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r21. ﬁimdi ﬂâir hakk›nda kaynaklarda verilen di-
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