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Huseyin Rahmi, kulturu, zekasi ve niikteleriyle ancak bir doneme · o::;if>..
istanbul'un yetistirdigi nadir kisilerdendir.
Yasadigi donem icinde buyuk degismeler geciren Turk toplumunu
bazen gercek, bazen gulunc yanlan ile 90k defa komik yapmaya cahsugi
adet, ahskanhk ve gelenekleriyle romanlanna yansitnus, gercekci bir Turk
yazannuzdir.
Huseyin Rahmi'nin bu romamru okurken buyuk bir zevk aldim.
Romandaki tipler okadar gercekciydi ki kendimi o donemi yasanus gibi
hissettim.
Huseyin Rahmi' nin romannn okurken o donemin Istanbul yasannsi
ilgimi cekti. Daha aynnnh bilgiler edinmek icin Hakka Sigmdik romanuu
tez cahsmasi olarak sectim, Eseri incelerken maddi unsurlar cikanp, bunlar
hakkinda gerekli arastmnalar yapnm. Bu cahsmayi yaparken bildigimi
sandigun bazi maddi unsur hakkmdaki bilgilerimin eksik oldugunu
farkettim. Boylece bu arasurma sayesinde eksik bilgilerimi tamamladigun
gibi, bilmedigim bazi maddi unsuru da kelime dagarciguna katnus oldum.
Bu romam incelemem icin beni gorevlendiren bolum baskanumz,
degerli hocam Doc. Dr. Biilent Yorulmaz 'a ve bana kaynak kitap temin
etmemi saglayan yardnnsever kiymetli hocam Yrd. Doc. Dr. Adnan
Akgiin 'e sonsuz sevgi ve saygilanmla tesekkurlerimi sunanm.
Okudugum bu roman Acar matbaacihk tarafindan 1995 yihnda
lstanbul'da basilrmstir. 1995 baskisi Kemal Bek eliyle bugunun diline
aktanlnus, Ozgur yaymlan tarafindan nesredilmistir.
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Hiiseyin Rahmi Giirp1nar,
Huseyin Rahmi 17.08.1869' da istanbul' da dogdu. Babasi
Hunkar yaverliginde bulunmus olan Sait Pasa' dir. Henuz dort
yasmda iken annesi oldu, o tarihden sonra istanbul' da teyzesinin
ve buyuk annesinin yanmda kaldt. Once Agayokusu mahalle
mektebinde, sonra Mahmudiye Rusdiyesi'nde okudu, bir yandan
da ozel bir ogretmendcn Fransizca ogrendi. Mehrec-i Aklam
denilen idadi'yi bitirdikten sonra Mekteb-i Mulkiye'ye girdi;
orayi bitirince Adliye Umur-i Cezaiyye kaleminde memur oldu,
bir sure ikinci Ticaret Mahkemesinde aza mulazunhgmda
bulundu, bir sure de Nafia Nezareti Tercume kaleminde cahsn;
Mesrutiyet ilan edilince devlet memurlugundan
aynlarak
hayatim yazilanyla kazanmaya basladi.
Daha rusdiyede ogrenciyken "Gulbahar Hamm" adh bir
oyun yazdt. Bastian ilk yaztsi "istanbul' da Bir Frank" adim
tasunaktadir, bu yazi Ceride-i Havadis gazetesinde cikrmsur.
Fakat onun tanmmasma yol acan ilk eseri, "Srk" romamdir.
Bunu Ahmet Mithat'a gonderdi, eser Tercuman-i Hakikat
gazetesinde tefrika edildi, sonra kitap halinde basildi. 0 tarihden
baslayarak Iktam' da ard-arda yaymlandigi altr romam ile unu
90k genisledi. Mesrutiyet devrinde Ahmet Rasim'le birlikte
"Bosbogaz" adh bir mizah dergisi cikartti, bu yuzden
mahkemeye verildi, beraat edildigi halde dergisi kapattldt.
Mesrutiyet'ten sonra eserleri, Sabah, Vakit, Zaman,
Cumhuriyet, Son Posta vb gazetelerde 91kt1.1942 Yilmda "Ben
Deli miyim?" romam yuzunden bir kere daha mahkemeye
verildi, fakat yine beraat etti. Son yillarda milletvekili secildi,
Son otuz bir yihm gecirdigi Heybeli adada 8 Mart 1944 yilmda
vefat etti.
Huseyin Rahmi, ilk eserlerinden son eserlerine kadar hep
aym ozellikleri surdurdu.
Romancihgmm bashca ozellikleri sunlardir:
- Genel olarak realizm etkisi altmdadir. Hemen hemen butun
eserleri hirer gozlem urunudur. Huseyin Rahmi 'yi tamyan bir
yazar bir konferansta, onun cahsma yontemini soyle anlatrmstrr.
( 1 )

"Kendisinin bircok not defteri vardir, bir yerde otururken, yolda
giderken dikkate sayan bir vaka oldu, bir musehede filan gecti
mi hemen defterine not eder, sonra romanmda strasi gelince bu
malzemeyi kullamr"
( Refik Ahmet: Huseyin Rahmi Bey, Hayati veEseri:
Guzel Sanatlar Birliginde verilmis bir konferans.)
- Kimi eserlerinde Naturalizm etkisi altmdadir. Claude
Bernard' m bilime uyguladigi deneyimi o da romana uygularms
ve boylece deneysel roman meydana getirmistir, Huseyin Rahmi
de kimi eserlerini bu yontemle yazdi.
- Naturalizm etkisinin sonucu olarak, kimi eserlerinde bastan
sona, kimi eserlerinde de yer yer, hayann cirkin, bozuk.gulunc
yanlanm ahr bu yanlan aciga vurur.Kendisi soyle der "insanlann
kabahatlerini gunahlanm kendilerine acik olarak gostermeli ki
onlan tekrardan kacmsmlar, insanhk odur ki, baskalannm
yamnda yapmamasi lazim gelen seyi, yalnizken de yapmamah.
Bunlan soylemek Iazimdir. Nice adamlar herkesce fena tanmnus
mevzular etrafmda soz soylemislerdir.Edebiyatm cercevesine
hersey girer, fecaat ve istikrah bile".
** "Roman1n Fezalar kadar genis sahasi her mevzu icin aciktir.
Ictimai ve bunyevi her marazm her cesidi butun uryanliklanyla
hikayelere girer".
- Huseyin Rahmi, toplum hayatmda Tanzimatla baslayip
Mesrutiyet, Birinci Danya Savasi, Cumhuriyet gibi turlu
donemler gosteren degismelerin, insanlann hayatmda ve
goruslerinde meydana getirdigi etkileri ve tepkileri ele almis
bunlan hirer hirer olay cercevesi icinde islemistir,
Daha ilk romanlanndan baslayarak bircok eserde eski ile
yeni cansmasmi ana tema olarak secmis; boylece kimi
eserlerinde, geleneklerin yikthst sirasmda eskiye baglanamiyan,
yeniyi de hazmedemiyen taklitci zuppe tipini ( S1k, Sipsevdi);
kimi eserlerinde, insan icgudusu ile toplum kurallan arasmdaki

(2)

uyusmazhk uzerine egilmis ve eski devrin kati ahlak kurallanyle
bagdasmayan yeni dusunceli insanm eski duzen icindeki
mutsuslugunu ve bunun aile kurumu uzerindeki olumsuz
etkilerini ( Nimetsinas, Sevda Pesinde, Son Arzu )gostermi~tir.
- Birinci Dunya savasi icinde maddi, manevi butun degerler
altust olup da toplum katlan arasmdaki farklar daha belirgin
ortaya cikmca yazar, eskiden toplumla birey arasmdaki
uyusmazhktan dogdugunu belirttigi kotuluklerin bu kez katlar
arasindaki ucurumdan kuvvetli ile zayrf arasmdaki causmadan
dogdugu gorusune varmis, "Gucu yetenin yetmeyeni baguta
bagirta yemesi"nden yakmmis ve yalmz cikar kaygisma dayanan
iliskilerin dogurdugu sapikhklan, kudurganhklan gostermis; ilk
romanlannda gorulen zuppe tipinin yerine, bu sefer hayat
savasmda basan kazanmak icin ahlaksizca yasamayi ilke edinen
kisileri ele alrrus, bunlann cikar ve zevk elde etmek icin butun
deger yargrlanrn nasil cignediklerini islemistir, (Hakka Sigmdik,
Ben Deli miyim, Kokotlar Mektebi.)
- Huseyin Rahmi'nin romanlan "Tore Romani" 'dir. Buyak
konak ve yahlarda yasiyan insanlardan, en kenar mahallelerde
yasiyan yoksul halka kadar, pasasi, efendisi, hamrru, kucuk beyi,
gelini, kaynanasi, murebbiyesi, metresi, zuppesi, zamparasi,
delisi, doktoru, hacisi, hocasi, ahcisi, hizmetcisi, evlatligi,
buyucusu, ufurukcusu, tulumbacisi, dilencisi, vb. ile eski
istanbul 'un her katmdan insanlan onun eserinde kendi cevreleri,
· kihklan.gorenek ve gelenekleri, dusunceleri, inanclan, dilleri ve
her turlu ozellikleriyle, yasamakta; yanm yuzyil onceki
istanbul 'un ath tramvaylan (Sipsevdi), kagithane alemleri,
Ramazan gecelerinde Sehzadebasi gezmeleri (Son Arzu) mahalle
baskmlan (Tebessum-i Elem), olu gomme torenleri (Hayattan
sayfalar) , kenar mahalle kadmlannm konusmalan (Tesaduf) vb.
butun aynntilanyle yaziya gecirmis bulunmaktadir.
- "Sanat icin sanat"
gorusunu benimseyen Edebiyat-1
cedide' ciler, aydm kisilere seslenirlerdi. Huseyin Rahmi ise
dogrudan dogruya halk tabakasma seslenmistir. Bullin
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eserlerinde halkm toplumsal egitimini yukseltme amaci gutmus,
boylece Edebiyat-1 cedide gorusunun tam tersine, "toplum icin
sanat" gorusunu benimsemistir, Kendisi soyle demektedir.
* Edebiyattan, Sanattan gaye herhalde bir menfaat-i
ictimaiyedir,
- Kendisini "kirk yildtr kafasma doldurdugu felsefeyi etrafina
sacan bir murebbi" diye goren yazar, halkm bilgisini genisletme
isini, tipkt Ahmet Mithat gibi hikaye aracihgryle yapmaya
cahsir. Fakat Ahmet Mithat'tan aynldigi nokta, ogretmek
istedigi seyleri kendi agzmdan degil de, kahramanlann birinin
agzmdan vermesindedir. Sozgelimi bir yerde mantarlar uzerine
uzun uzun konusurlar (Mnrebbiye ), alafranga sofrada yemek
yeme usulu tarif edilir (Sipsevdi), bir . baska eserde de
"determinizm" felsefesini anlanr (Tebessum-i Elem) vb. yazar
soyle demektedir:
* Ben her eserimde kaarilerimi azami sathiyyat arasmda yuksek
bir felsefeye dogru cekmeye ugrasmrn.
** Bana eserlerimde fazla felsefe yaptigum soyluyorlar, Fakat
herkes kupkuru okur mu? Halka onlan okutmak icin hikayenin
icinde parca parca vermeli.
- Halk icin yazi yazmanm dogal bir sonucu olarak, halkm
anlayabilecegi
dille yazmak gerektigini
dusunmus.butun
eserlerini sade bir dille yazmaga cahsmistir. Dil konusunda soyle

demistir:

*

Lisan denen seyi, yazanlann yalruz kendileri degil,
okuyuculann ekseriyeti de anlamak mesruttur. (---) Lisan bir
nevi tarikat esran degildir, ve oyle olmaz. yazilan bir eseri onun
muharririyle
birkac
havassindan
baskasi
anlayamazsa,
afedersiniz, ona lisan denmez.
Dille edebiyatm ayn ayn seyler oldugu kamsmm egemen
oldugu bir devirde, onlann birbirinden
aynlmayacaguu
savunmus, boylece, kendi cagmi asip dil ve sanat tutumuna yol
gostermistir:
** Lisanmuzda sadeligin elzemiyyet ve ehemniyeti cidden
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bilindigi gun edebiyat baslamis olacaktir.
( Cadi Carpiyor, 1913, S.1)
***
Edebiyat, gayesine dogru teali 191n cirpmdiracagi
kanatlanmn kuvvetini lisandan alacaktir; lisan, tayyare-i sanatm
pervanesidir. ( Sakavet-i Edebiye, 1913 , S.49)
- Cumleleri kurulus bakirnmdan kusursuz olmakla birlikte,
uslubu ozenli degildir. Usluptan once dusunceye onem vermis,
saglamhgi suse yeg saymis; butun eserlerini sussuz, sade ve tabii
bir anlatimla yazrmstir:
* Fikir kuvvetsiz olursa ne yaparsaniz nafile. Fikirde kuvvet
olursa odun gibi yazilsa yine okunur.
* * Bizim icin artik edebiyatta, her seyde, her yerde sihhati
ziynete tercih edecek zaman gelmistir, ( Cadi Carpiyor , S 63)
*** Ne eskicilere ne yenilere benzemiyen, kendime has.acik
sade bir uslubum vardir, Muvaffakiyetimi temin eden de iste bu
sussuz, sasaasiz ifademdir. (Cadi Carpiyor, S .46)
- Romanlannm canst kuvvetli olmakla birlikte okuyucuyu
eglendirmek, belki biraz da gazetede tefrika sayismi cogaltmak
icin uzatilan taklitli konusmalar, makale cesitli felsefi
dusunceler ve vaka d1~1 bilgi vermeler yuzunden ana vakamn
yuruyusu aksamaktadrr,
Sozgelimi Sipsevdi' de alafranga
Sofrada yemek yeme usulunun anlatilmasi tam 60 sahife surdu,
- Sonuclar genellikle acikh ve ahlakidir. Cogu zaman guldurucu
sahnelerle bashyan eserler boylece uzuntu verici olaylarla sona
erdirilmis olur.
- Huseyin Rahmi'nin roman olaylan kendi yasadigi zamanda
gecer, Seksen yillik tarihimizin butun kabuk degistirmeleri,
yikmttlan ve cokuntuleri bir ic tarih yapragi gibi onun
romanlanna yansmustu. - Huseyin Rahmi' inin romanlannda
birbirinden farkh iki uslup goze carpar: 1- Soylesme (Muhavere)
uslup, 2- Tahkiye, tasvir ve hitap uslubu, Uslubunun canh, neseli
ve
yasayan
tarafi
soylesmelerlede
gorulur,
Sahislan
konusturdugu yerde meddah, karagoz ve ortaoyun geleneginden
faydalanrrustir. istanbul konusma dilinin butun alay, istihza, ima,
cinas inceliklerini buralara koymustur.Romanlann
on ikisi,
dedikoducu mahalle kadmlanmn
konusmasi
ile baslar,

Pencereden pencereye veya kapi aralanndan yaptlan bu
Muhavere' ler.karagozde oldugu gibi esere giris ozelligi tasir,
Huseyin Rahmi'nin tahkir.tasvir ve hitap dili ise epey
cansizdir.Devrinin yazt diline gore pek sade de saytlmaz. Felsefe
yapngi yerlerde uslubu bir kat daha agirlasir.

Hiiseyin Rahmi Giirpinar 'in Romanlar,;
(Ayna, 1889), lffet ( 1896), Mutallaka( 1898),
Murebiyel 1899), Bir Muadele-i Sevda (1899), Medres
(1899),Tesaduf( 1900), Nimetsinasff Xll), Sipsevdi (1911),
Kuyruklu Yildiz Altmda Bir Izdivac (1912), Sevda Pesinde
(1912), Gulyabani (1912), Cadi (1912), Hakka Sigmdik (1919),
Toraman (1919), Hayattan Sayfalar (1919), Son Arzu (1922),
Tebessum-i Elem (1923), Cehennemlik (1924), Efsuncu Baba
(1924), Ben Deli miyim? (1925), Billur Kalp (1926), Tutusmus
Gonuller (1926), Muhabbet Ttlstmt (1928), Mezanndan Kalkan
Sehit (1929), Kokotlar Mektebi (1929), Seytan i~i (1933),
Utanmaz Adam (1934), Eskrya ininde (1935), Kesik B~ (1924),
Gonul Bir Yeldegirmenidir Sevda Ogutur (1943), Olum Bir
Kutulus mudur ? (1945), Dirilen iskelet (1946), Dunyamn
Mihveri Kadm mt Para mt ? (1949), Deli Filozof (1964), Act
Gulus (1967), Can Pazan (1968), insanlar Maymun mudur?
(1968), Namuslu Kokotlar (1973).
Sik

Huseyin Rahmi Gurp1nar'1n (jykuleri:
Kadmlar Vaizi (1920), Meyhanede Hammlar (1924),
Namusla Achk Meselesi (1933),
Basit Buse (1933), iki
'f~n
Seyahati (1933), Tunelden ilk Cikrs (1934), Gonul
Ticareti (1939), Melek Sanrrustun Seytam (1943), Eti Senin
Kemigi Benim (1963).
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MADDi UNSURLAR.
Esya Unsurlar1.
Altm : Parlak san renkte, yogun tellesen, havadan, sudan
etkilenmeyen ve ticari degeri 90k yuksek olan maden.
Baston: Ynrurken dayanmaya yarayan, uzeri az veya 90k
islenmis degnek,
Cuval : Pamuk veya kenevirden orulmus buyuk torba.
Elmas : Genellikle renksiz ve saydam olarak bulunan
billurlasnus saf karbon. Cok sert, fakat kolay kmlan bir
tas olan elmas tras edildikten sonra kuyumcularda
kiymetli tas olarak sattlir.
Fener: Saydam bir maddeden yapilnus veya boyle bir maddeyle
donanlnns, icinde isrk kaynagi bulunan kutu.
Fw1 : ince tahtalann Cemberle tutturulmastylc yaptlmis karm
siskin, ustu ve alti duz kap.
Harar : Kildan orulmus buyuk cuval.
Kanepe: Birkac kisinin oturabilecegi arkahgi ve kol dayayacagi
yeri olan genis koltuk.
Karyola : Somyayi tasryan tahta veya maden kisnn, yatakhk.
Kase: Cam, cini, toprak v.b.den yaptlmt$ derince canak.
Kese: Cepte tasman ve icine para, tutun.v.b. seyler koymak icin
kullantlan kumas veya orgu kucuk torba.
(7)
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Kibrit : Bir ucu surtunme sonucu yanabilecek bilesimde olan~ ~
kucuk tahta veya karton cop veya mumla kaph kucuk ~~
fitil. ~
Komur : Siyah renkli bitkisel kaynakh, icinde yuksek oranda
karbon bulunan kan yakrt, Bazi pilllerde pozitif yakit
o larak kullamlrr.
Kup : Su, pekmez, tursu gibi maddeleri veya bugday ve un gibi
zahireyi saklamaya yarayan, topraktan yapilrms.genis
kannh dar dipli kap.
Mangal : lcine kor konulan teneke, torak, pirinc, bakir v. b den
yapilnmis ustu acik isitma araci.
Minder: i9i yumusak bir madde ile doldurularak dikilen ve
uzerine oturmaya veya yaslanmaya yarayan silte.
Mum : Bir fitili tamamen saracak sekilde, bal mumu, stearik
asit veya parafinden yapilan ve yandigi zaman parlak bir
alev veren silindir, kesik koni veya dekoratif bicimli
cubuk.
Odun: Y akilmak uzere kesilerek parcalara aynlmis

agac,

Piyano : Telleri vurma ile ses veren klavyeli muzik aleti.
Sahan: lcine yumurta v.b. seyler pisirmeye veya yemek
koymaya ve isitmaya yarayan, derinligi az madeni kab.
Sandik : lcine cesitli seyler konan kapakh, dort kose ev esyasi.
Sepet : Saz, karms veya ince sogut dallanndan orulen,
genellikle yiyecek ve esya tasimak icin kulllanilan

(8)

4;'~

Co 'I

'>-- ~·

saph veya sapsiz koyacak. Bashca su kisimlardan
olusur: Dip, Kollar, simit aduu tastyan kisimlar.
Tandirname : Tandir (yere cukur kaztlarak yapilan ufak cukur)
basmda otururken soylenen veya okunan masal.
Teber : Dervislerin tasidiklan uzun saph, yuvarlak agizh
kucuk balta. Mesin kesmek icin kullantlan alet.
Teber Dervislerin silahi niteligindedir, Daha 90k
Bektasi ve Ali 'ye baglanan tarikatcilar taraftndan
kullamhr,
Tencere : Yemek pisirmeye yarayan madenden yapilrms kab.
Teneke: Yumusak celikten yapilmis, uzeri kalay kaph ince sac,
Tesbih : Namazdan sonra Subhanallah, Elhamdulillah,
Allahuekber kelimeleri soylenirken, bunlann sayisuun
anlasilmasi icin veya yalmzca oyuncak gibi kullanilan
ipe dizilmis taneler butunu. Tesbihin ilk defa hangi
devirde kullamlmaya baslandigi kesin olarak
bilinmiyor. Uzunca bir sure tesbihin sadece bazi sofi
cevrelerinde kullamldigr samlmaktadir.
Ut (ud) : Kisa kahn saph, alti cift telli ve iri kannh dogu musik
aleti.
Vefk : Bir kimsenin umutlanna, isteklerine uygun sekilde,
uzerine harfler veya sekiller yazilnus muska.
Zayice : Yildizlann belli bir zamandaki yerlerini ve durumlanni
gosteren cizelge.
Zembil : Hasirdan orulerek yapilnus kulplu torba.
(9)

Siis Unsurlan:
Duzgunu : Cildi gergin tutmasi icin yuze surulen beyaz veya
renkli srvi. Eski Turk kadmlan yiizlerindeki
kmsikhklan gidermek, cildi ve sivilceleri tedavi etmek
icin kullandiklan ozel bir srvmm ismidir.
Kolonya : Icinde az miktarda koku bulunan tuvalet ispirtosu.
Kolonya ucucu yaglann alkollu cozeltileridir. Koku
verici madde olarak bergamot, limon v.b. kullanihr.
Lavanta : Lavanta ciceginden yapilan ispirtolu koku esansi,
parfiim.
Sabun: Bir alkalinin yagh bir madde uzerine etkisiyle elde
edilen, temizlik ve yikama islerinde kullarulan madde.
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Mekan Unsurlari:

Cumba : Y apt yuzune crkmn olarak yapilan pencere. Cumbanm
yaygm bir ismi de "cikma" drr. Evlerin alt kisrmm
yagmur sulanndan korumak ve sokagi rahatca
gorebilmek icin list katlar cumba seklinde yapihrdi.
Depo: Esya saklanan buyuk ambar.
Hamam: Yikamlacak yer. insanlann tarihi kadar eski olan
hamam, eski caglarda dini inanclann, gelenek ve
goreneklerin etkisi altmda dogmus bir yapidir. Turk
hamamlannda genellikle Osmanh devri Anadolu Turk
hamamlanna Osmanhlardan onceki Anadolu Turk
mimarisinin de etkisi oldugu gorulur,
Harem: Saray, konak v.b. buyuk evlerin yalruz kadmlara,
cariyelere odahklara aynlan bolumlerine verilen ad.
Magara : insanlar veya hayvanlar icin bannak olarak ise
yarayabilen tabii yer kabugu.
Mutfak: Ev, otel, lokanta v.b. yerlerde yiyeceklerin hazrrlandigr
bolumdur. Evin onemli bir parcasidir. Yiyeceklerin
temizlenerek hazirlandigr pisirildigi ve saklandigi
yerdir. Eskiden mutfak evden uzak bir bolumde veya
zemin katlanna yapihrdr, yerini simdi ise modem buyuk
yemek odasma birakti.
Konak : Buyuk ve gosterisli evlerdir. Konaklar geleneksel
Osmanh aile yapismm ortaya cikartugi mekan
tiplerindendir. Konagm evlerden farki 90k odah, buyuk
ve suslu olmasidir. Konagm haremlik ve selamhk
denilen iki bolumu bulunurdu. bu bolumler genellikle
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duvarla aynhr ve bir kapi ile birbirlerine

baglarur.

Konaklar ahsap ve bazen alt katlan kagir olarak
yapihrdi.
Selamhk : Saray, kosk ve konaklarda erkeklere aynlmis
bolumdur, Selamhk, haremden ayn olarak yalmz
erkeklerin oturabildigi bir kisimdu.

V as1ta Araclari :
Manda Arabasi : Tek parca agactan yapilmis iki tekerlekli,
dingili tekerlek ile birlikte donen okuz arabasi,
Tramvay : Y ol profili uzerinde cikmti yapmayacak sekilde
dosenmis raylarda hareket eden tasrttir. Atla cekilen
arabalann cahstig; ilk tramvay yolu 1842'de New
York'ta Fransiz Coubat tarafindan dosendi,

Meslek Unsurlar1 :
Hekim : Hastahklan teshis ve tedavi etmeyi kendisine meslek
edinmis kimseler, tib doktoru, tabip.

lase : Gecimin

beslenme ile ilgili kisrm; yedirip · icirme,

Levazim : Gerekli olan seyler, gerecler. Silahh kuvvetlerin
yiyecek ve icecek dismda kalan cesitli arac ve
gereclerinin ifade etmek uzere kullamlan terim.
Mebus : Milletvekili.
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Yiyecek - icecek Unsurlan :
Badem: Badem agacmm sert kabuklu meyvesidir. Badem
yassi, oval bicimde cevizimsi bir meyvedir.
Baklava: ince yufkadan genellikle eskenar dortgen biciminde
kesilen icine kaymak, ceviz, badem, fistik ezmesi v.b.
seyler konan hamur tathst. Baklava 90k eskiden beri
bilinen Turk hamur tathlanndan biridir.
Bal : Bazi boceklerin, ozellikle balanlannm balozu dolu
kursaklanndan olusan koyu surup krvammda sekerli
madde. Anlar balozuyle birlikte meyve sulanm ve bazi
boceklerin vucut salgilanm da ahr, bunlan kendi kursak
salgilanyle kanstirarak bal haline getirir.
Bira : Cimlendirilmis tahil, ozellikle arpa ve serbetci otundan
mayalandirma ile elde edilen icki. Bira ilk cagda Misir
ve Yunanistan'da kullamlirdi. Romahlar, Golyahlar ve
Germenler de bira yapardi.
Bulgur (corba) : Kaynanlarak kurutulan ve kabugu cikanldiktan
sonra kmlan bugday, Eide edilen bu bulgurla yapilan
corbaya da bulgur corbasi denir.
Bumbar: Buyukbas ve kucukbas hayvanlann barsagma verilen
isimdir. Bumbar yemegi ise bu barsagm icine kiyrna
doldurularak yapilan yemektir.
Borek : Acilnus hamur veya yufka icine cesitli malzeme
koyularak pisirilen hamur isleridir. Su boregi, sigara
boregi, peynirli, ispanahh, kabakh, patatesli ve bunun
gibi.
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Dolma : Zeytinyagh ve etli olarak yaprak ve sebzeden yapihr.
Ekmek : Cesitli talul unundan yapilrrus hamur ateste, tas
uzerinde, tandirda, fmnda veya tepside pisirmeyle
hazirlanan yiyecek. Ekmek yapimmda bashca tic; islem
yer ahr: mayalama, yogurma, pisirme. Eskiden ekmek
tedavi amach olarak da kullamhrdi,
Fistik : Antepfistigi, camfisngi, yerfistigi denilen yemislerin
genel adidir.
Helva (irmik): Cogunlukla yag, seker, un veya irmik
kansimmda yapilan tath. Once irmik yagda kavrulur,
icine fistik veya badem anhr, Su ve sut konarak fmna
verilir.
incir : 8-10 metre boyunda meyve agacidir.lncir kuzey
Afrika' da cok kullarulan bir besindir. Sekline,
buyuklugune, rengine ve olgunlasma zamanma gore pek
cok cesidi var. Taze ve kuru olarak da tuketilir.
Kadayif : Taze ve has undan yapilan birkac cesit hamur
tathsmm genel ismidir.
Kahve: Kok boyasigillerden bir agactir. Ortalama 7-8 metre
bovundadir. Mevveden cikan cekirdeklere kabuklu
kahve denir. Kabugun aynlmasi icin meyveler acik
havada kurutulur veya nemli yerde birakilarak
curutnlur. Arna en iyisi ozel degirmenlerde aynlmasidrr.
Daha sonra taneler 25 C lik bir fmna atilarak disler
kmhr hale gelinceye kadar kurutulur. iyi kaliteli kahve
yesil renkli olandir. Turkiye'de kahve Kanuni Sultan
Suleyman zamamnda ogrenildi. Afrika' dan
gonderilmisti. V arhkh kisiler konaklarda kahve
pisirmekle gorevli kimseler cahstmrlardi.
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Kaymak : S-Ut-U hafif atesde calkalayarak veya belli bir
soguklukta birakarak elde edilen koyu ve yagh ozdur,
En iyi kaymak inek sutunden elde edilmektedir.
Keskul : Sutten yapilan bir cesit tathdir. Keskul, Hindistan
cevizi kabugundan veya agacmdan yapihr. Keskul, silt,
dogulmus badem, seker, pirinc unu ve patates unu ile yapihr.
Kurunzum : Toplanan uzumun suyu ve nemi almrrus, yalmz
kan uzumun kalmasidir.
Pirinc : Eski dunyanm steak bolgelerinde yetisen taneli bitkidir.
Revani: Yumurta ve irmikle yapilan bir cesit tath.
Sigara : ince kagitla silindir biciminde sanlan kiyrlrms tut-Un.
Sigara 1830 siralannda ortaya cikn; baslangicta elle
sanhyordu. 1861 - 1875 Yillan arasmda ilk makineler
yaptldi. Turkiye' de sigara yapmu resmi olusarak
1864 de 7 50 bin altm karsihgmda basladi.
S-Ut : Kadm ve memeli disi hayvanlarm memelerindeki bezler
tarafmdan salgilanan tathmsi beyaz srvi. Sutte uc
proteyin bulunur : kazein, loktalbumin ve laktoklobulin.
Seker : Seker kamisi ve seker pancanndan elde edilen kendine
has tath. Seker pek cok bitkide bulunur (sekerkamisr,
sekerpancan, havuc v.b.). Bazi ulkelerde agactan da
seker yapihrsa da seker sanayiinde ozellikle seker
pan can veya seker karmsi kullamhr.
Raki : Oz-um, erik, elma, incir gibi meyvelerin alkolle
mayalanarak dammlmasiyle elde edilen ve icine koku
vermek icin anason, sakiz v.b. maddeler katilan icki,
Turklerin milli ickisi sayilmakla birlikte dini etkilerle
onun resmi olarak uretimi gee; tarihlerde basladi.
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Yogurt : Suttin mayalanmasmdan meydana gelen beyaz, koyu
krvammda bir sut mamulu,
Yumurta : Bir disinin vucudunda olusan, ,dollenme ve
yumurtlamadan sonra aym turden bir yavru meydana
getiren icinde yedek besin maddesi etrafmda koruyucu
bir kihf bulunan canh hucre. Tavuk yumurtasi
beslenmede 90k onemli yer tutmaktadir.

Yer isimleri :
Aksaray : istanbul' da bir semttir. Semt sehrin en genis
vadilerinden birine kurulmustur,
Beyoglu : istanbulda bir semttir. Halie' in kuzeyinde, bandan
Kasimpasa dersi, dogudan Dolmabahce deresi vadileri
arasmda kalan butun alam .kaplar. Beyoglu admm Fatih
Sultan Mehmet zamamnda yikilan Trabzon Rum
devletine mensup olan ve sonradan lslamhgr kabul
etmis bulunan Prens Aleksu buraya yerlestigi icin
verildigi soylenir.
Eyyup : istanbul'da semt ve ilcedir, Eyyup semti, Haliein
yukan kesiminde meydana getirdigi dirsek icinde yer
ahr ve oteden beri surlar dismdaki yerlesmelerin en
onemlisi sayihr.
Sisli : istanbul' da bir semttir. Sisli once Beyoglu ilcesine bagli
bir bucak durumundaydi. 1954 de Beyoglu ilcesinden
aynldi. istanbul nufusunun en yogun ilcelerinden
biridir.
Taksim: istanbul'da bir semttir. Taksim adr 19.yy'in ikinci
yansinda kaynaklardan getirilen cesitli sulann semtlere
bolunmek uzere toplandigi buyuk depolann yapmu
sirasmda verildi.
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Klhk - Klyaf et Unsurlan.

Boy Kurka : V ahsi hayvan ticareti, yetistirme ciftlikleri ve
merkezlerden gelen hayvan derilerinin islenmesiyle kurk
olur. Boydan olanma ise boy kurku denir.
Ceket : Kollu, onden ilikli, bedeni kalcaya kadar orten gomlek,
kazak veya yelek ustune giyilen elbise.
Cubbe ( cuppe) : Y enleri genis uzun ve bol bedenli dugmesiz
elbise. Son zamanlarda avukatlar, yargiclar ve
unuversite hocalannm vazife basmda giydikleri uzun
elbiseye de cubbe denir.
Carsaf : Eskiden kadmlann giydikleri sokak kiyafetleri.
Corap : Ayaga giyilen orme giyecek.
Dantel : Elbise, camasir, ortn v.b. esyalara sus olarak dikilen ve
cesitli ipeklerle degisik bicimde orulen seyrek dokuma.
Danteller genellikle kadmlar tarafmdan igne, trg ve
mekikle orulen veya makinede dokunan yatak
takimlannda ve camasirlarda kullantlan zarif susleme
malzemesi.
Don: Vucudun belden asagisma giyilen ic camasm.
Entari : camasir uzerine giyilen ve genellikle tek parcadan
ibaret kadm giyecegi.
F es : K1rm1z1 cuhadan yapilmis, tepesinin ortasmdan puskul
sarkan bashk, Zamanmda Anadolu'nun bazi koylerinde
kadmlar bas ortulerinin altma fes koyarlardi. Fes (1925)
Cumhuriyet devrinde cikan kararla giyimi yasaklandt.

( 17)

Frenk Gomlegi : Y akah, genellikle uzun kollu erkek gomlegine
halk arasmda verilen isimdir.
Gomlek : Erkeklerin vucutlannm ust kisrmna ceket veya yelek
altma giydikleri kiyafet,
Kadife : Belli bir uzunlukta birakilan hammadde liflerinin,
dokuma sathmi kaplayarak ona tuylu bir gorunus
verdigi yumusak kumas. Kadifenin Turk giyim ve
kusammda onemli bir yeri vardir.
Ktl19 : Bele asilarak tasman, siperli bir sapa gecirilmis, uzun
sivri celikten meydana gelen silah. Kihcm ilk defa
kimler tarafindan nerede kullamldigr bilinmiyor.
Mes: Uzerine ayakkabi veya lastik giyilebilen coraba benzer
yumusak deri ayakkabi,
Okce : Ayakkabmm yere degen ve arka kismuu yukselten kan
ve cikmtih parcasi.
Pamuk : Koza seklindeki meyvesi uc dort veya bes dilim
halinde acilan tropikal bitki. Bu bitkinin tohumlanmn
cevresinde olusmus ince ve yumusak tellerin ismi de
pamuktur. Pamuk ipligi yumak veya cile halinde satilan
mad veya parlak dikis nakis ipligidir,
Pantolon : Belden baslayan ve pacalan ayak bileklerine kadar
inen giyecek. Bicimi ne turlu olursa olsun, erkek
giyiminin bashca unsurlanndan biri olan pantolon
daima aym parcadan meydana gelir.
Palto : Soguk havalarda diger elbiselerin uzerine giyilen, kahn
kumastan yapilnus giyecek.
( 18)

Ponje : Tisort tipi ve ekseriya yun ve ipek deseleri kansmundan
yapilmakta olunan hafif kumas. Tersi ve yuzu aym olup

90k hafif ve kaygan olan ponje'ler, degisik genislikte
dokunmakta olan hafif kumastir.
Potin : Koncu ayak bilegini ortecek kadar uzun olan bagcrkh
veya uzun ayakkabt.
Redingot: Bele oturan, bol ve genis etekli arkasi yirtmach uzun
erkek ceketi. Redingot, siyah veya gree sayattan yapihr,
Yakasi klasik bicimdedir, gogsu iki dugme ile iliklenir,
sag ve solda da iki sus dugmesi vardir.
Takke : lnce kumastan ve cogunlukla yanm kure biciminde
yaptlan bashk, ozellikle erkeklerin giydigi takke
kullamldigi yere ve ozellikle yapildigi kumas turune
gore isimlendirilir.
Uruba : Giyecek.
Y elek : Gomlegin uzerine, ceketin altma giyilen onden acilan
kolsuz giyecek.
Uzunluk - Ag1rhk ve Para Birimleri.
Akce : Kucuk gumus para. ilk akce Orban Gazi zamanmda
bastmldi.
Arsm : Uzunluk olcusu. Yaklasik olarak 68 Cm, parmak
ucundan omuza kadar olan mesafe.
Dirhem : Bir agirhk olcusudur. eski okkanm 400 de biri.
Kurus : Liranm yuzde biri degerinde Turk para birimi.
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Lira : Yuz kurus Turk para birimidir. ilk Osmanh Lira'si
Sultan Abdul Mecit zamamnda Tashihi Ayan Sikke

karanyle 5 ocak 1843 de basildi.
Okka : Dort yuz dirhemlik ve bin iki yuz seksen 09 gramhk
eski bir agrrhk olcusu birimidir.
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