YEREL VE ÖZGÜN B‹R ROMAN: TIFLÎ EFEND‹
An Original and Local Novel: T›flî Efendi
Un roman local et original: T›flî Efendi
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ÖZET
Bu yaz›da, meddah anlat›lar›ndan biri olarak kabul edilen T›flî Efendi’nin estetik özelliklerinin ön
plana ç›kar›lmas› ve onun tikel bir metin olarak incelenmesi amaçlanmaktad›r. T›flî Efendi’de yer alan kiﬂilerin, karakter olma özellikleri, iç konuﬂmalar›, anlat›daki tasvirler ve neden-sonuç iliﬂkileri, T›flî Efendi’nin, içinde bulundu¤u tarihsel ve toplumsal koﬂullar›n yaratt›¤› “yerel bir roman” oldu¤unu gösterebilir.
T›flî Efendi’de varsay›lan “yerel ö¤eler”, Gregory Jusdanis’in Gecikmiﬂ Modernlik ve Estetik Kültür adl› kitab›ndaki “yerellik” tan›mlar› temel al›narak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Böylelikle roman›n Bat›dan ithal edildi¤ini savlayan ve tümel bir yaklaﬂ›mla bütün meddah anlat›lar›n› ahlakî gönderimleri do¤rultusunda s›n›flayan anlay›ﬂ sorgulanacakt›r.
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ABSTRACT
This article aims to emphasize the aesthetical characteristics of T›flî Efendi stories which are considered as a kind of meddah stories and analyze T›flî Efendi stories as an original text. Characters, their features, interior monologues, descriptions and correspondences between cause and effect in T›flî Efendi stories
could prove that these stories are the “local novels” created by historical and social conditions of T›flî Efendi’s era. The supposed existence of “local motives” in T›flî Efendi stories are discussed on the basis of “localness” definition of Greory Jusdanis in his book Gecikmiﬂ Modernlik ve Estetik Kültür. In this way, the general
opinion which claims that “novel” kind imported from western literatures and, without considering differences, classifies all meddah stories according to their moral messages will be discussed.
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Bu yaz›da, bir meddah anlat›s› olan
T›flî Efendi’nin metinselli¤inin ortaya
konulmas›na; onun, yaﬂanan tarihsel ve
toplumsal de¤iﬂimlerin yaratt›¤› yerel ve
özgün bir roman oldu¤unun somutlanmas›na çal›ﬂ›lacakt›r. Bu edimde, ilk olarak Türkiye’de baz› eleﬂtirmenlerin roman› ve roman teorilerini al›mlay›ﬂlar›
sorunsallaﬂt›r›lacak, daha sonra ise
meddah anlat›lar›n›n bugüne kadar nas›l incelendi¤i genel hatlar›yla tart›ﬂ›lacakt›r. Son düzlemde, T›flî Efendi’nin
metinselli¤inin, bir baﬂka deyiﬂle estetik
özelliklerinin belirlenmesine çal›ﬂ›lacakt›r.
Fethi Naci, Yüzy›l›n Yüz Roman›
adl› kitab›n›n “Önsöz”ünde Türk roma-

n›n›n “Bat›dan ithal edilmiﬂ bir edebiyat
türü” oldu¤undan söz eder (7). Ayn› ﬂekilde Berna Moran da Türk Roman›na
Eleﬂtirel Bir Yaklaﬂ›m 1 adl› kitab›nda,
Türk roman›n›n bat›dan al›nd›¤›n› belirtir (77). Her ne kadar iki eleﬂtirmenle
ayn› görüﬂü paylaﬂan yazarlar›n say›s›
art›r›labilse de (Örne¤in Ahmet Hamdi
Tanp›nar da, XIX. As›r Türk Edebiyat›
Tarihi’nde “biz”de roman›n olmad›¤›na
iliﬂkin düﬂünceler öne sürer), bu çabada
bulunmay›p söz edilen düﬂüncenin genel
bir e¤ilim oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Bu kertede Gregory Jusdanis’in Gecikmiﬂ Modernlik ve Estetik
Kültür adl› kitab›ndaki savlar›n› tart›ﬂmak, roman›n bat›dan al›nma bir tür
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olup olmad›¤› konusunda aç›l›m sa¤layabilir. Jusdanis’in sav›n› genel olarak
özetleyecek olursak, onun Bat› merkezli
düﬂüncenin karﬂ›s›na yerelli¤i koydu¤u
söylenebilir. Jusdanis’e göre araﬂt›rmac›lar yerel ﬂartlar› ihmal ederek modernli¤i Bat›yla eﬂanlaml› olarak kullan›rlar
(12). Halbuki, yazara göre, “almaﬂ›k deneyimler almaﬂ›k teoriler ve metodolojiler talep eder. Bu en az›ndan, Bat› edebiyat›n›n belirleyici özelli¤i olan estetik
özerkli¤in bütün kültürlere ait bir özellik olmas› gerekmedi¤i anlam›na gelir”
(28). Görüldü¤ü gibi, Jusdanis, yerel
ﬂartlar›n ihmal edilerek Bat›n›n tek do¤ru kabul edilmesine ve ülkelerin ancak
her anlamda Bat›ya yaklaﬂt›¤› ölçüde
do¤ru yolda oldu¤u yarg›s›na karﬂ› ç›kar. Çünkü bütün yöntemler kendi ba¤lamlar› içinde geçerlidir ve “safsata olan
tikel bir ideolojiyi evrensel olarak göstermektir” (31). Peki yerel ﬂartlar›n ihmal edilmemesi için ne yap›lmal›d›r? Bu
soruya Jusdanis’in özellikle eleﬂtiri gelene¤i ba¤lam›nda cevab› ﬂudur: Örne¤in
“Afrika’ya ait bir eleﬂtiri, yap›tlar› kendi
Afrikal› okurlar›n gelene¤i içinde bir yere koyacak ve söz konusu yap›tlar›n ele
ald›¤› toplumsal ve felsefî koﬂullar› ayd›nlatacakt›r” (31). Bir baﬂka deyiﬂle her
ülke, Avrupal› teoriler gibi, tarih ve toplumsal koﬂullar›n›n sundu¤u “olay örgüsü” içinde söylemler geliﬂtirmelidir (3031). Nitekim Jusdanis’in yap›lmas›n›
önerdi¤i, ülkelerin yerel ﬂartlar›n›n dahilinde teoriler geliﬂtirmesine yönelik
çaba, Türk yaz›n eleﬂtirisinde görülmez.
Türk roman eleﬂtirisinin önemli isimleri
olarak kabul edilen her iki araﬂt›rmac›n›n (Naci ve Moran) Bat›l› teorileri geçerli kabul edip ortaya konan ürünleri
söz edilen teorilere uygunlu¤u ölçüsünde
de¤erli buldu¤u bu ba¤lamda söylenebilir. Çünkü onlara göre roman türü gelene¤imizde yoktu, biz onu Bat›dan ithal
ettik ve bu nedenle Bat› teorilerini de ithal etmeliyiz. Bu yaklaﬂ›m›n ayn› za-

138

manda Bat›da birtak›m toplumsal ve tarihsel süreçlerin ortaya ç›kmas›nda
önemli rol oynad›¤› roman türünün,
farkl› toplumsal ve tarihsel süreçleri yaﬂayan bir ülkede Bat›daki roman türünden farkl› özellikler de göstererek özgün
bir ﬂekilde yer alabilece¤i ihtimalini görmezden gelmiﬂ oldu¤u sonucu ç›kar›labilir. Ayn› ﬂekilde tarihsel ve toplumsal
koﬂullar›n ihmal edilmesi, Jusdanis’in
ifade etti¤i yerel bir teorinin oluﬂturulmas›na da engel teﬂkil eder. Böylelikle
Jusdanis’in dedi¤i gibi Bat› merkezli bak›ﬂ aç›s›yla Bat›l› olmayan metinlerde
dil ve metinselli¤e yap›lacak göndermeler bulma aray›ﬂ›na girmememiz konusunda uyar›l›r›z (24). Yazar›n bu sav›n›n
Türkiye’deki görüntüsü daha çok, Bat›
etkisinde geliﬂen ve onun ölçülerine
uyan romanlar d›ﬂ›nda dil ve metinselli¤e gönderme yapma aray›ﬂ›na boﬂuna
girmememiz yönündedir. Bu nedenle bu
yaz›da incelenmesi planlanan ve bir
meddah anlat›s› olan T›flî Efendi’nin dil
ve metinselli¤ine yap›lacak olan gönderimler, bir karﬂ› tav›r al›ﬂ niteli¤i de kazanacakt›r.
Meddah hikâyelerinin birtak›m
araﬂt›rmac›lar taraf›ndan nas›l de¤erlendirildi¤ini sorgulad›¤›m›zda, bu araﬂt›rmac›lar›n daha çok meddah hikâyelerini bir bütün hâlinde inceleme yoluna
gittiklerini görürüz. Bir baﬂka deyiﬂle,
araﬂt›rmac›lar için meddah hikâyelerinin estetik ve metinsel özelliklerini bulmaktan çok, tümel bir yaklaﬂ›mla meddah hikâyelerini bir çerçeveye oturtma
sorununun (bu edimde, meddah hikâyelerinde ahlakî gönderim bulma amac› ön
plandad›r) öncelikli yer edindi¤ini söylemek mümkündür. Özdemir Nutku’nun
Meddahl›k ve Meddah Hikâyeleri adl›
kitab›, Pertev Naili Boratav’›n 100 Soruda Türk Halk Edebiyat› adl› kitab›nda
meddah hikâyelerini inceledi¤i bölüm ve
Metin And’›n Geleneksel Türk Tiyatrosu
adl› kitab› söz etti¤imiz yaklaﬂ›ma ör-
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neklik teﬂkil ederler. Meddah hikâyelerinin tümüne iliﬂkin yarg›larda bulunan
bu araﬂt›rmac›lar›n bütün meddah hikâyelerini incelemedikleri vurgulanmal›d›r. Örne¤in bu yaz›da incelenen ve Arap
harfli yaz›lan T›flî Efendi söz edilen
araﬂt›rmac›lar›n kitaplar›nda yer almaz.
Bunun yan›nda ad› an›lan kitaplar›n
meddah hikâyelerinin ilk incelenme evresindeki önemli rolü göz ard› edilemez;
fakat bu önemli araﬂt›rmac›lar›n yaklaﬂ›m›n›n daha sonra meddah hikâyeleri
üzerine çal›ﬂan kiﬂiler taraf›ndan aynen
tekrar edildi¤i söylenebilir. Ayr›ca söz
edilen araﬂt›rmac›lar›n meddah hikâyelerinin etik bir iﬂlevi oldu¤unu öne sürmelerinin ve bu hikâyelerin metinselli¤inden çok bu iﬂlevini ön plana almalar›n›n incelemelerin bir baﬂka sorunu oldu¤u görülür. ‹ncelenen araﬂt›rmalar içinde, yaln›z David Selim Sayers’›n, “Letâ’if-nâme ve Çok Seslilik” adl› yaz›s›n›n, meddah hikâyesinin estetik özelliklerini öncülleyen bir araﬂt›rma oldu¤unu
ifade etmek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Bu
noktada, metnin yerel ve özgün bir roman oldu¤unun somutlanmas› için incelemeye geçilebilir. Bu incelemede, her ne
kadar Bat›l› roman teorilerinin terimlerinden yararlan›lacaksa da, bu teoriler
salt do¤ru kabul edilmeyecektir. Aksine,
bu teoriler ve terimler yaln›zca T›flî
Efendi’nin özgün bir roman oldu¤unu ortaya koymak için bir araç iﬂlevi yüklenecektir. ‹lk olarak T›flî Efendi anlat›s›n›n
kiﬂilerinin tip veya karakter olma özellikleri tart›ﬂ›lacakt›r.
Anlat›n›n baﬂ kiﬂisi olan T›flî Efendi, Lord Raglan’›n belirledi¤i “geleneksel
kahraman”›n hiçbir özelli¤ini göstermez
(78-79). Geleneksel kahraman›n özelliklerinin d›ﬂ›nda s›radan bir insan olan
T›flî Efendi’nin niteliklerini s›ralad›¤›m›zda onun bugünkü etik ölçütlerine göre olumsuz özelliklere sahip oldu¤u söylenebilir. Mahbub dosttur (eﬂcinsel), afyon içer, ehl-i keyfdir, korkakt›r, ç›kar›n›
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düﬂünerek yalan söyler vb. Fakat bütün
bu özellikleri yüzünden eleﬂtirilmez ve
anlat›c› taraf›ndan iyi bir insan olarak
gösterilir. T›flî Efendi’nin bu özellikleri
nedeniyle onu anti-kahraman olarak nitelemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. T›flî Efendi’nin ve romandaki di¤er kiﬂilerin tip
veya karakter olup olmad›¤›n› incelemek için bu iki terimin aç›klanmas›na
ihtiyaç vard›r. E. M. Forester, Roman
Sanat› adl› kitab›nda, tip için “yal›nkat
kiﬂi”, karakter içinse “yuvarlak kiﬂi” terimini kullan›r (108). Yal›nkat kiﬂi, tek
cümleyle aç›klayabilece¤imiz, bizi hiç
ﬂaﬂ›rtmayan figürlerdir. Yal›nkat kiﬂi,
“[tek cümlenin d›ﬂ›nda] bir varl›¤a sahip
de¤ildir; ne hoﬂland›¤› bir ﬂey vard›r, ne
de en tutarl› uﬂaklar› bile karmakar›ﬂ›k
kiﬂilere dönüﬂtüren birtak›m özel, güçlü
istekleri ve özlemleri” (108). Forester’›n
ölçütleriyle bakt›¤›m›zda, T›flî Efendi’yi
tek cümleyle özetleyemeyece¤imizi görürüz. Çünkü onun tek cümleyle özetlenmeyecek kadar farkl› istekleri, özlemleri
ve duygular› vard›r. Her ne kadar mahbub dost olsa da, Kanl› Bektaﬂ’la (afyonun etkisiyle) yatar ve bu deneyimini
bir daha yaﬂamak için can atar. T›flî’nin
bu özelli¤i, Hilmi Yavuz’un “Romanda
Tip Sorunu Üzerine, 1” adl› yaz›s›nda,
özellikle Sartre’›n düﬂüncelerinden yola
ç›karak verilmiﬂ tip (tip) ile yaﬂanm›ﬂ
tip (karakter) aras›nda yapt›¤› ayr›mdan verilmiﬂ tip (karakter) bölümünde
yer almas›na neden olur. Çünkü Yavuz,
verilmiﬂ tipin yazar taraf›ndan önceden
okuyucuya bildirildi¤ini; yaﬂanm›ﬂ tipin
ise verili özelliklerin d›ﬂ›na ç›kt›¤›n› belirtir (33). Anlat›c› taraf›ndan mahbub
dost (eﬂscinsel) oldu¤u söylenen T›flî
Efendi’nin anlat›n›n ileriki bölümünde
anlat›c›n›n belirledi¤i ölçütlerin d›ﬂ›nda
ayn› zamanda bir kad›nla birlikte olmas› ve tekrar birlikte olmak istemesi,
onun verilmiﬂ tipin ötesinde yaﬂanm›ﬂ
bir tip oldu¤unu kan›tlar. Yine Forester’›n ölçütleriyle düﬂündü¤ümüzde, T›f-
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lî Efendi’nin, tek bir duygunun etkisinde
olmay›p “güçlü istekleri ve özlemleri” olmas› yönüyle yuvarlak tip niteli¤ine büründü¤ü söylenmelidir. Bu sav›m›z› ﬂu
örneklerle somutlayabiliriz. T›flî Efendi,
o¤lanlara ve afyona çok düﬂkün olmas›
yan›nda kitaplara da çok düﬂkündür. Bu
nedenle Kanl› Bektaﬂ, de¤erli bir kitap
sayesinde onu kurdu¤u tuza¤a düﬂürür
(33-34-35). T›flî Efendi, hoﬂ sohbet olmas›na karﬂ›n yorgun ve k›zg›n oldu¤unda
kimseyle konuﬂmak istemez (20-21-22).
Gitti¤i evde kötü muamele gördü¤ü için
ev sahibine sözünü sak›nmaz (16); bu
nedenle aç›k sözlü oldu¤unu söyleyebilecekken Kanl› Bektaﬂ onu tuza¤a düﬂürünce Kanl› Bektaﬂ’a affetmesi için yalvar›r (37). Bütün bu farkl› özellikler, T›flî Efendi’nin bir tip olarak alg›lanamayaca¤›n› kan›tlar niteliktedir. Karakter
olabilecek ikinci figür ise Sultan Murat’t›r. Anlat›c› taraf›ndan verili özellikleri sunulmayan Sultan Murat, bir padiﬂah tipi olmaktan uzakt›r. Her ne kadar
kararlar› kesinlikle yerine getirilse de,
iç konuﬂma yöntemiyle, T›flî Efendi’yi
azlettirme karar›ndan onu görürse vazgeçebilece¤ini söyler (68). Bu özelliklerinin yan›nda ﬂüpheci ve k›skançt›r. Hizmetkâr›n Kara Mustafa Paﬂa’ya iﬂaret
etmesinde ve Kara Mustafa Paﬂa’n›n
birkaç gün görünmemesinden ﬂüphelenir (89-90). Ayr›ca Kara Mustafa’n›n
kendi meclisinden s›k›l›p baﬂka bir meclise gitme ihtimalinde onu öldürebilece¤ini ifade eder (88). Bütün bu özellikler
anlat›c› taraf›ndan verilmemiﬂtir. Söz
edilen özellikler, anlat› kiﬂisinin eylemleri sonucunda belirir. Bu anlamda daha
önceki terimleﬂtirmelerimizle söylersek,
Sultan Murat verili tip de¤il; yaﬂanm›ﬂ
tiptir (karakter). Ayn› zamanda, Sultan
Murat’›n tek bir cümleyle özetlenebilecek tek duygunun esiri olmamas› ve
farkl› duygular› yo¤un olarak yaﬂamas›
onun Forster’a göre karakter olma özelli¤ini somutlar. T›flî Efendi ve Sultan
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Murat d›ﬂ›ndaki figürlerin daha çok tip
özelli¤i gösterdi¤i söylenebilir. Örne¤in,
Kanl› Bektaﬂ, cinsel güdülerinin etkisi
alt›nda kalm›ﬂ, sinsi bir kad›nd›r. Bir
baﬂka deyiﬂle tek cümleyle özetleyebilece¤imiz ve özellikle cinsel güdüleriyle
tan›tabilece¤imiz bir tiptir. Kanl› Bektaﬂ’›n ve meddah hikâyesindeki di¤er
tiplerin, karakterin yan›nda yer almas›
roman›n kuruluﬂunda bir gerekliliktir.
Bu gereklili¤e de¤inen Forster, tiplerin
kolayca tan›nma ve an›msanabilme özellikleriyle anlat›n›n kuruluﬂunda önemli
bir yer edindiklerini söyler (109-110).
T›flî Efendi’nin anlat›m özelliklerinin belirlenmesi de, onun estetik özelliklerini görmek bak›m›ndan faydal› olacakt›r. Bu nedenle ilk olarak söz edilen
anlat›n›n iç konuﬂma (interior monologue) tekni¤ini kulland›¤› somutlanmaya
çal›ﬂ›lacakt›r.
Berna Moran, “Araba Sevdas›” adl›
yaz›s›nda, Bat›dan roman› alan yazarlar›m›z›n, roman kiﬂilerinin duygular›n›,
düﬂüncelerini okura sergileyebilmek için
daha çok iç çözümleme yöntemini, çok
seyrek de iç konuﬂma yöntemini kulland›¤›n› belirtir (77). Bu ba¤lamda, Emin
Nihat’›n Vasfi Bey ‹le Mukaddes Han›m’›n Sergüzeﬂti adl› roman›n› ele al›r.
Moran, Emin Nihat’›n bu romanda, iç
konuﬂma yöntemiyle kiﬂinin o esnada
akl›ndan geçenleri tasavvur ederek psikolojik gerçekli¤i yakalamaya çal›ﬂmad›¤›n›; bunun yerine “edebiyat yapmaya”
çal›ﬂt›¤›n› söyler (78-79). Moran, ayn› ﬂekilde Mizanc› Murat’› da eleﬂtirerek,
onun iç konuﬂma tekni¤iyle okura nutuk
çekme amac›n› güttü¤ünü ifade eder
(80) ve yaz›da as›l Araba Sevdas›’n›n iç
konuﬂma yöntemini baﬂar›yla kulland›¤›n› ortaya koymaya çal›ﬂ›r. Moran’›n inceledi¤i ve eleﬂtirdi¤i “Bat›dan roman›
alan” veya “Bat› roman›n›n etkisiyle yazan” iki Tanzimat romanc›s›n›n söz edilen romanlar›n›n yan›nda, T›flî Efendi
anlat›s›n›n iç konuﬂma tekni¤ini baﬂa-
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r›yla uygulad›¤›n› söylemek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Kanl› Bektaﬂ’›n Kara Mustafa
Paﬂa’dan ald›¤› “tezkire”den sonra anlat›c› taraf›ndan verilen iç konuﬂmas› bu
ba¤lamda örnek verilebilir:
Be cân›m Kara Mustafa zen-dost
de¤ildir mahbûb-dostd›r bu kadar gündür bize iltifat etmeyüp ﬂimdi muhabbet-nâme gönderip bizi da’vet itmek hiç
de¤ildir bir mahbûb sayd eylemiﬂdir asl›
bud›r ve yâhûd bizden ﬂikâyet eylemiﬂdir bulup beni götürüp bunda vücûd›n
fenâdan kald›rmak gerekdür deyü bu
da’vay› eylemiﬂlerdir. (77)
Al›nt›lanan iç konuﬂma örne¤i, tam
da Moran’›n iç konuﬂman›n yapmas› gerekti¤ine inand›¤› iﬂlevi görür. Bir baﬂka
deyiﬂle bu iç konuﬂma, anlat› kiﬂisinin o
andaki düﬂüncelerini vererek onun psikolojisini ortaya koyar. Kanl› Bektaﬂ’›n
söz edilen iç konuﬂmas›, anlat›c› taraf›ndan onun sinsi ve kurnaz bir kiﬂili¤e sahip oldu¤unu göstermek amac›yla bir iﬂlev dahilinde konulmuﬂtur. Söz edilen iç
konuﬂma örne¤inin say›s› art›r›labilse
de, gösterilemeye çal›ﬂ›lan “Bat›dan roman al›nmadan” önce de iç konuﬂma
tekni¤inin kullan›ld›¤›d›r. Ayr›ca Moran
taraf›ndan Tanzimat roman›nda seyrek
ve genelde baﬂar›s›z kullan›ld›¤› belirtilen bu yöntemin, T›flî Efendi’de olmas›
gerekti¤i gibi ve bu anlamda baﬂar›l› bir
ﬂekilde kullan›lmas› önemlidir.
T›flî Efendi’de gözlemlenen bir baﬂka anlat›m tekni¤i ise “paralel anlat›m”d›r. Özellikle sinemada s›kça kullan›lan bu yöntemle ayn› zaman diliminde
farkl› iki kiﬂinin yaﬂad›klar› olaylar verilmeye çal›ﬂ›l›r. T›flî Efendi’de de anlat›c›, ilk olarak T›flî’nin Çelebi ile mecliste yapt›klar› “iﬂreti” verdikten sonra, “ol
vakitte” Sultan Murat’›n yap›p ettiklerini anlat›r (74). T›flî Efendi’nin edimlerini anlatt›ktan sonra, ayn› zaman diliminde Sultan Murat’›n duygular›n› ve
yap›p etmelerini anlatmas› bu ba¤lamda
“paralel anlat›ma” örneklik teﬂkil eder.
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T›flî Efendi anlat›s›n›n, üslup özellikleri de sorunsallaﬂt›rmaya de¤ecek nitelikte önemlidir. ‹lk olarak anlat›c›n›n
olaylar aras›nda kurdu¤u nedensellik
ba¤› tart›ﬂ›labilir. Ian Watt, The Rise of
the Novel adl› kitab›nda, romanda eski
anlat›lara güçlük katan ﬂaﬂ›rtmacalar›n
ve rastlant›lar›n yerini, zaman boyunca
ilerleyen nedensel bir ba¤›n ald›¤›n› belirtir (33). Ayn› ﬂekilde T›flî Efendi’nin
anlat›m›nda da olaylar›n rastlant›sall›¤›na de¤il; özellikle gerçeklik etkisi vermek için olaylar aras›ndaki nedensellik
ba¤›na yer verilir. Bu sav›, anlat›n›n k›sa bir bölümünden verilecek örnekler somutlar niteliktedir. Kanl› Bektaﬂ’la T›flî
Efendi’nin iliﬂkisinin anlat›ld›¤› bölümde söz edilen neden sonuç iliﬂkisi görülebilir. ‹lk olarak her iki kiﬂinin de nas›l
cinsel bir iliﬂkiye yöneldi¤ine cevap verir. Bu cevap hem T›flî’nin hem de Kanl›
Bektaﬂ’›n afyonun etkisiyle davran›ﬂlar›n› kontrol edemedikleri yönündedir. Daha sonra Kanl› Bektaﬂ’›n güzel oldu¤unu
kan›tlamak için onun “kibar lokmas›” oldu¤unu belirtir (40). Kanl› Bektaﬂ’›n söz
edilen cinsel iliﬂkiden çok zevk almas›n›
ve T›flî Efendi’yle sürekli cinsel iliﬂkiye
girme sebebini T›flî’nin aletinin büyüklü¤üyle ve onun geç boﬂalmas› ile aç›klar (40). Yine anlat›c›, T›flî’nin geç boﬂalma özelli¤ini afyona ba¤lar. Anlat›c›ya
göre afyon insan› daha güçlü yapar ve
onun geç boﬂalmas›n› sa¤lar (41). Görüldü¤ü gibi, anlat›c› taraf›ndan T›flî Efendi’nin neden geç boﬂald›¤›na kadar birtak›m aç›klamalar ve sebep sonuç iliﬂkileri kurulur. Olaylar aras›nda neden sonuç iliﬂkisi kuran bu üslubun bütün anlat›ya hâkim oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ
olmayacakt›r. Bu ﬂekilde anlat›c› olaylar
aras›nda bir boﬂluk b›rakmak istemez.
Böylelikle ayn› zamanda öykünün inand›r›c›l›¤›n› da sa¤lam›ﬂ olur.
T›flî Efendi’nin di¤er bir üslup özelli¤i ise, genel olarak konuﬂma diliyle yaz›lm›ﬂ olmas›d›r. ‹çinde yer alan argo
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kullan›mlar da konuﬂma diline yak›nl›¤›n› somutlar. Çünkü halk diliyle argonun s›n›rlar› birbirine kar›ﬂabilir ve bu
anlamda s›n›rlar kesin de¤ildir. Argoyla
ilgili ilk derlemelerde argo ve halk deyimleri ikilisinin birbiriyle sürekli çak›ﬂmas› bu ba¤lamda kan›t olabilir (Aktunç
16). T›flî Efendi’de anlat›c›n›n s›k s›k argo ifadelere yer verdi¤ini görürüz: “Yani
ol sohbet bir poka geçmezdi”, “siki kalkm›ﬂt›r” vb. Bu ifadelerin yan›nda diyaloglardaki gerçekçi boyut dikkat çekicidir. Bu ba¤lamda T›flî Efendi’nin Uzun
‹brahim Paﬂa ile olan diyalogu, anlat›m›n gündelik konuﬂma diline yak›nl›¤›n›
kan›tlar: “A bre hercayi taaccüp bu kadar eyyamd›r bize teﬂrif etmedin yohsa
bizde taksir etti¤in cermeri var ise ‘afv
ile muamele edesin didikte T›flî de hay›r
sultan›m biz ne ednây›z ki geda kemter
olal›m bugün dünyan›n hali malum bugün böyle yar›n ﬂöyle” (53). Anlat›m›n
gündelik konuﬂma diline yak›nl›¤›, ayn›
zamanda gerçeklik etkisini de güçlendirecek bir özellik gösterir. ﬁemsettin Sami’nin ilk Türk roman› olarak kabul edilen (gerçi art›k Ermeni alfabesiyle yaz›lan Akabi Hikyayesi ilk Türkçe roman
olarak kabul ediliyor) Ta’aﬂﬂuk-› Tal’at
ve Fitnat’›n› farkl› k›ld›¤› söylenilen
özelliklerin daha önceden var oldu¤unu
görürüz. Çünkü Ta’aﬂﬂuk-› Tal’at ve Fitnat’›n gerçekçi diyaloglar›, onu geçmiﬂteki ürünlerden ay›ran bir özellik olarak
sunula gelmiﬂtir. Fakat ayn› özelli¤in
T›flî Efendi adl› anlat›da da olmas› bahsedilen sav› çürütür.
Söz edilen anlat›daki tasvirler de
onun özgün ve yerel bir roman oldu¤unu
kan›tlayacak bir örnek özelli¤indedir.
T›flî Efendi’de do¤a tasvirleri de¤il, mekân tasvirleri yer al›r. Her ne kadar bu
özelli¤i, meddah hikâyelerinin geçti¤i
yerin ‹stanbul olmas› ile iliﬂkilendirebilsek de, ayn› ﬂekilde Osmanl› ﬂiirinin de
büyük oranda ‹stanbul merkezinde yaz›ld›¤›n›; fakat onu do¤a tasvirlerine yer
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verdi¤ini göz önünde bulundurmal›y›z.
Dönüﬂen tarihsel ve toplumsal koﬂullarla birlikte tasvirlerde de bir farkl›laﬂmay› gözlemlemek do¤al say›labilir. Örne¤in, T›flî Efendi’nin Çelebi’nin evine giriﬂi ﬂöyle anlat›l›r: “[T›flî] kapudan içerü
girdi kim gördü kim bir mükellef serây
taﬂ nerdübân a¤aç nerdübânlardan ç›k›p
gördü kim bir münakk›ﬂ iﬂleme yerde
cuka as›lm›ﬂ kapusunda perde” (70-71).
Art›k, Osmanl› ﬂiirinin tasavvufî boyutundaki gibi “alemü’l-his” (duyular dünyas›) ve “alemü’t-temsil” (maﬂu¤un hakikî aﬂka vard›¤› yer) ayr›m› ortadan
kalkm›ﬂt›r (Anderws 88). Yani anlat›lan
do¤aya ait unsurlar (alemü’l-his), kendi
d›ﬂ›ndaki bir gerçekli¤i temsil etmez
(alemü’t-temsil). Bunun yan›nda anlat›lan do¤aya ait unsurlar da de¤ildir. Her
iki özelli¤in yerini T›flî Efendi’de kendi
gerçekli¤ine sahip mekân al›r.
Anlat›n›n farkl› ve özgün yönlerinden biri, cinselli¤e ve bedene bak›ﬂ aç›s›d›r. T›flî Efendi’de kad›n ve erkek, bedenleriyle de yer al›r. Bu beden, ne ise o
olan, yani kendi d›ﬂ›nda bir gerçekli¤i
temsil etmeyen bir niteliktedir. T›flî
Efendi’nin cinselli¤e ve bedene bak›ﬂ
aç›s› konusunda Mikhail Bakhtin’in
“karnavalesk” bedenler kavram›ndan
yararlan›labilir. Bakhtin, “karnavalesk”
bedenleri ﬂöyle tan›mlar: “Alçalma, adileﬂme, beden ve –tuvalet ihtiyac›n› giderme, çiftleﬂme de dahil olmak üzere
bedenin tüm iﬂlevleri tutars›zl›kla bezenmiﬂ karnaval deneyiminin unsurlar›d›r. Bu tutars›zl›¤›n bir parças› olan beden ‘kapal›’ veya ‘mahrem’ de¤ildir. Aleni
ve dünyaya aç›k bir bedendir” (Yumul
48). Bakhtin, söz etti¤i beden anlay›ﬂ›n›
yans›tt›¤› için Rabelais’nin romanlar›n›
över (“Gülmenin Tarihinde Rabelais” 80164). Bu do¤rultuda onun karnavalesk
bedenlerin estetik bir nitelik taﬂ›d›¤›na
iliﬂkin bir düﬂüncesi oldu¤u söylenebilir.
Bakhtin’in kapal› ve mahrem olmay›p
dünyaya aç›k olan bedenler nitelemesi-
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nin T›flî Efendi anlat›s›yla da örtüﬂtü¤ünü söylemek mümkündür. Anlat›da
do¤rudan sik (36-86), göt (87), am (40),
bok (3) sözcükleri yer al›r. Gösterilen örnekler bile, anlat›da bedenin ald›¤› konumu somutlayabilecek özelliktedir. Yani beden mahrem de¤il, aleni ve dünyaya aç›k bir bedendir ve Bakhtin’i izleyerek bu bedenin anlat›da olaylar›n ak›ﬂ›
sonucu ortaya ç›karak estetik mahiyet
içerdikleri savlanabilir. Anlat›da her ne
kadar cinsel iliﬂki anlat›lsa da, bu metnin “eski zamanlarda gizlice üretilen
pornografik ürün olan ‘bahnâme’”yle
(Ayvazo¤lu 54) özdeﬂ tutulabilece¤i anlam›na gelmez. T›flî Efendi’deki bedenin
ve cinselli¤in, olaylar›n ak›ﬂ çizgisinde
ve inand›r›c› bir ﬂekilde verilemesi bu
ba¤lamda önemlidir. Örne¤in Kanl› Bektaﬂ ve T›flî Efendi, afyonun etkisiyle cinsel iliﬂkiye girerler ve anlat›c› taraf›ndan bu iliﬂki duygusal herhangi bir yorumda bulunulmadan sunulur:
T›flî Efendi bunun gibi beyaz ve büyük am› gördikde ‘akl› gitdi çünkü ayaklar› kald›r›p yerleﬂdirmiﬂdi çünkü avrettür gördi ki alet kal›nca ve uzunca hayli
tamam gönlünce begendi ve belinden
kucaklayub iki sîm kollar›yla T›flî’ye sar›lub bir iki kere inzal oldu [....] aya¤›
yukar› oynaﬂub kendi eline T›flî’nin hikâyesin alub kutusun içine koydu gine
sar›lub baﬂlad› çalagmaya. (40-41)
Anlat›n›n hiçbir ahlakî gönderimde
bulunmadan, olaylar› olabildi¤ince do¤al
ak›ﬂ›nda vermesi önemlidir. Özellikle
Tanzimat romanlar›nda bedenin bu kadar “aleni ve dünyaya aç›k” oluﬂu ve cinselli¤in ahlakî gönderim olmadan sunulmas›na pek rastlayamay›z. Örne¤in,
benzer bir sahneye ‹ntibah’ta da rastlan›r. Roman›n kahraman› olan saf ve bütün kötülüklerden uzak yetiﬂtirilmiﬂ Ali
Bey, daha çok ﬂehveti temsil eden ve bu
nedenle kötü oldu¤u s›k s›k vurgulanan
Mehpeyker’le içki içer. Hem Ali Bey hem
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de Mehpeyker sarhoﬂ olduktan sonra
girdikleri cinsel iliﬂki ﬂöyle anlat›l›r:
“Han›m yavaﬂ yavaﬂ terennüm ettikçe,
bülbüller ahengine dem tutard›. Bu hal
ile bir saat e¤lendiler. Ondan sonra yatak odas›na dönerek visalin kuca¤›na
at›ld›lar, yatt›lar” (77). Al›nt›lanan ifadelerde, cinsel birleﬂme yaln›z “yatak
odas›na dönerek visalin kuca¤›na
at›l[mak]” ve “yatmak”la anlat›l›r. Tanzimat edebiyat›ndan bu ba¤lamda verilecek örneklerin say›s› art›r›labilir.
Ta’aﬂﬂuk-› Tal’at ve Fitnat’ta da birbirleri için ölecek kadar ba¤l› olan her iki
sevgili, cinsellikten ve bedenlerinden yal›t›larak okura sunulur. Ayr›ca roman
boyunca cinsel imay› taﬂ›yacak bir yak›nlaﬂma da olmaz. T›flî Efendi’de ikinci
bir cinsel birleﬂme sahnesi daha vard›r.
Bu cinsel birleﬂme, Kara Mustafa Paﬂa
ile Çelebi aras›nda yaﬂanan eﬂcinsel bir
birlikteliktir. Her ne kadar T›flî Efendi
ve Kanl› Bektaﬂ’›n birlikteli¤i kadar anlat›da geniﬂ yer tutmazsa da, ima ile geçiﬂtirilmez: “Bari k›ç kald›rmadan k›z
oglan gibi ﬂundan bir kâm alayd›m deyüp bir yasd›¤› belinin alt›na koyup bacaklar›n kald›r›p iﬂin tamam eyledi ba’de kalk›p ellerin y›ka[d›]” (88). Al›nt›lanan cümlelerde görüldü¤ü gibi, cinsellik
için iyi veya kötü gibi herhangi bir etik
gönderimde bulunulmadan, yaﬂanan deneyim do¤al ak›ﬂ›nda verilir. Hem bedenin hem cinselli¤in mahrem olmay›p
aleni olmas›, özellikle modern romanlarda karﬂ›laﬂ›lan bir durumdur. Türk edebiyat›ndan söz edilen bedenin alenili¤ini
gerçekleﬂtiren romanlar olarak Bir Dü¤ün Gecesi, Aylak Adam gibi romanlar;
dünya edebiyat›ndan ise Var Olman›n
Dayan›lmaz Hafifli¤i −Söz edilen romanda “Ç›plak insan bedeninde utan›lacak bir yan yok... Çok normal. Normal
olan her ﬂey de güzeldir” (78) ifadesi, bedenin dünyaya aç›k, aleni olmas› yönünde bir ça¤r› gibidir− örnek olarak verile-
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bilir. T›flî Efendi’nin bu anlamda özgün
bir konumda oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ
olmaz.
Sonuç olarak ﬂunlar› söyleyebiliriz:
Gerek roman› Bat›dan al›nm›ﬂ bir tür
olarak görüp bu do¤rultudaki romanlar›n d›ﬂ›nda daha önceden yaz›lm›ﬂ romanlar›n olabilece¤ini reddeden eleﬂtirmenlerin; gerekse meddah hikâyelerini
tümel bir yaklaﬂ›mla çerçevelendirip onlar›n ahlakî gönderimlerini ön plana
alan araﬂt›rmac›lar›n meddah hikâyelerinin tarihsel ve toplumsal dönüﬂümlerin ortaya ç›kard›¤› özgün ve yerel bir
roman olabilece¤ini göz ard› ettiklerini
savlamak yanl›ﬂ olmaz. Bu nedenle T›flî
Efendi anlat›s›, her türlü ahlakî gönderimin d›ﬂ›nda estetik bir metin olarak
ele al›nmaya çal›ﬂ›ld›. Bu anlamda Jusdanis’in önerisi dikkate al›nabilir. Yani,
roman› oluﬂturan sosyal, psikolojik ve
ekonomik koﬂullar› farkl› ﬂekillerde ve
derecelerde yaﬂayan bir ülkede oldu¤umuzu göz önünde bulundurarak Bat› veya Avrupa temelli bir teorinin yerine yerel bir bak›ﬂla, yaﬂanan bu farkl› süreçleri göz ard› etmeyerek bir teori ve bak›ﬂ
aç›s› geliﬂtirebiliriz. Bu bak›ﬂ aç›s›nda
Bat› terimlerinden yararlan›labilirse de,
bunlar› tek do¤ru olarak benimsemek
do¤ru olmaz. Bütün bu bak›ﬂ aç›lar›, T›flî Efendi merkezinde söylersek, onu yerel ve özgün bir roman olarak görmeye
götürebilir.
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