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GiRiS
TESADUF

Huseyin Rahmi Gurpmar m romam ( 1900) istanbul' da Edirnekapi 'da bir
kenar mahllede mahalle kadmlan kavgasiyla baslayan birinci bolumde, kocasmm
baskasiyla

da evlenecegi

dusuncesine

kapilan Gulsum, komsusu buyucu Nefise

Hamm' dan bunun onlenmesini ister; sonradan annesini de bu ise katmca ana kiz,
paralanm

buyucuye

kaptmrlar.

Kendi halinde bir adam olan ve evini guclukle

gecindiren Rifki kansiyla kaynanasmm bu aptalhklanru ogrenince, ikisini de bir hayli
lurpalar, eline bir odun alip Nefise Harumm evine kosar.
Ikinci bolumde, Rifkr' dan korkan buyucu, mahalle degistirmis,

hakkmda

acilan dolandincihk

davasi da ona iyi bir reklam olmustur; sirndi "Cardakh Bakici"

diye tanmmaktadir

Nefisenin agina dusenlerden biri bu kez Saibe olur: Kocasi

Mail' in Sohret admda duskun bir kadma rutuldugunu ogrenen Saibe, Cardakh Bakici
Nefiseden yardim ister. Beri yanda Mail'in tamamen kendisinin olmasim saglarnak
uzere Sohret de Nefiseye gelmistir. Nefise birbirinden habersiz iki kadiru ustalikla
idare eder. Mail, kansim bosar, Sohreti ahr, anasi babasi tarafmdan
onlann olumlerinden sonra kalan paralan da yiyip bitirince sefalete duser

.,

'

reddedilir,

II Y AZARIN HAY A TI
HUSEYiN RAHMi GURPINAR
(1864-1944)
Yasadigi donem icinde buyuk degismeler getiren Turk toplumunun butun kat ve
zi.imrelerini, bazen gercek, bazen gulunc yanlanyle cok defa kabarnp komik yapmaya
ahstigi adet, itikat ve gelenekleriyle

romanlanna yansitrms. bunlara kimi zaman

izahh veya ibretli; kimi de horlayici acilardan bakrms olan Huseyin Rahmi Gurpinar
istanbul'da dogmus ve ornrunu bu sehirde gecirmistir
Annesini il<;: dort yaslannda kaybetti ve memurluk

dolayisiyle

uzaklarda

bulunan babasmdan ayn olarak Aksaray'da anneannesi tarafindan buyutuldu

Ilk ve

orta ogreniminden

yanda

birakn.Daha

soma girdigi Mulkiye

Mektebi'ni

hastahk

cok ozel dersler ve siki calisma ile Fransizca

yuzunden

da ogrenip kendini

yetistirdi.

Yazicihga
memurluklarda
kalemiyle

pek

erken

bulunmussa

yasamaya

baslayan

Huseyin

Rahrni,

1880'den

da, 1908 den itibaren mernurlugu

baslanustir Hayatmda

buyuk hadiseler,

soma

busbutun

bazi

birakip

dusus ve kalkislar

bulunmadigi icin surekli eser yazabilen verimli romancilanrmzdan biridir
Hie evlenmemis olan Huseyin Rahmi 193 5-1943 yillan arasmda iki donem
milletvekilligi yaprmstir Son otuz bir yihru gecirdigi Heybeliada'da 8 Mart 1944' de
vefat etrnis ve orada Abbas Pasa mezarligma gornulmustur.
Ki~iligi:
Huseyin Rahmi kulturu, zekasi ve nukteleriyle

ancak bir devre mahsus

Istanbul'un yetistirdigi nadir kisilerdendir. Aslmda konak gelenegine bagli bir yuksek
memur cocugu olmakla birlikte halkla yakmdan ilgilenrnis, onu dikkatle gozlernis ve
istedigi yanlanyla roman malzemesi yaprmsnr

Hicbir vakit gonlu ve kafasiyla halk

adarru olamarrus ama kendisini halka okutmanm yollanru bulrnustur

Halk onun

eserlerinde bir mesele degil, uzuntu konusu da degil, eek kez bir eglence motifidir. Bu
Huseyin Rahmi' nin yetisrne tarzi sonucudur. Onune cikan her tuhaf seyle hemen alay
eden, fakat bu tuhafliklann altmdaki acryi pek az hisseden eski Karagoz hayalcilerine
benzer.
Huseyin Rahmi' nin eserlerinde kendi kendine yetisrnis ( otodidaktik) olmanm
belirtileri vardir

Hicbir alanda derinlesmemis

ama her konuda kalem ovnatacak

kadar bilgi sahibi olrnus bulunmasi bundan ileri gelir. Bilhassa Fransiz basmim ve
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Fransa'da gelisen Edebi akimlan izleyerek Ban'daki yeni fikir ve gorusleri kendi
eserlerine de yansitmayi bilmistir. Onu altrms vasianndan sonra, yakmdan tamrms ve
"Huseyin Rahmi Gurpinar " adiyla bir eser yazrrus olan Refik Ahmet Sevengil
kisiligini su notlarla belirtmektedir:
"Ufak tefek ve yash, fakat hayrete layrk bir dinamizm tasryan bir viicudu
vardir
Neselidir; daima fevkalade enteresan mevzular, en canh dusunceler, en
giizel buluslar kolayhkla dilinin ucuna gelir.
Y akm uzak, etrafmdaki her seyi ve kendisini

terbiyeli,

kibar ve insaru

asla k.Irmayan ve istihzanm adesesi arkasmdan gormeye ahsnnsnr.
Cocuklugu
hayli fazla

istanbul hammlari arasmda ge.;mi~, aradaki yanm astrdan

olan zamana

ragmen o hayatm tesirlerini, jestlerinde

kuvvetle

muhafaza ediyor ... Gayet iyi tentene orer, yastik isler, beyaz isi yapar.

Kalabahgi ve insanlari tetkikten hoslamr fakat kalabaliga karismaktan
srkihr, utamr.
Hiiseyin

Rahmi'nin

eserlerine

siddetli bir pesimizme (kfitilmserlik]
Aldanmaktan

hakim olan

realizm,

onu

ihtiyarhgmda

gotiirmii~tiir.

korktugu icin kolay kolay inanmazdi. Biclige yaklastikca

etrafnu daha fazla karanhk goriiyordu. Cemiyete ve muhite hiicum, ona bir nevi
ic serinligi

gibi geliyor olmah ki DELi FiLOZOF Romamm yazarken, epey

rahathk duyrnustur.
Bedbinligi gittik.;e artmakla beraber, mizah ile yogrulmu~ ruhu, okurlarm
karsisma cmlciplak, hiiziinlii ve muztarip cikmaktan hoslanmaz,

zaman zaman

haskalariyla ve herseyle oldugu gibi kendi kendisiyle de alay ederdi."

Tiirler:
Rornanci ve hikayeci olarak edebiyat tarihimizde yer alan Huseyin Rahmi avm
zamanda tiyatro eserleri tenkitler, mizahi manzumeler ve makaleler de yaznusur

Tiyatrolan:
Roman ve hikayelerinde
Ortaoyunu

ve Karagoz'dekine

kisilerini
benzer

buyuk basan
muhavereleri

Rahmi'nin buyuk bir komedya yazan olmasi umulabilirdi
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ile konusturan,
ustalikla

yuruten

cok kez
Huseyin

Fakat vonlariridaki basansi

romanlarmm
kendisinin

hayli

altindadir.

Bu hal, o zamanki

sahne

edehiyatirmzm

zay1f11g1,

piyes tekniklerini iyi bilmemesi veva kalemini daha cok roman turune

ahsnrrrns olmasi ile aciklanabilir.

Zaten Istigrak-i Seheri, Hazan Biilbiilii

gibi

oyunlan suf okunmak icin yazilrmstir istanbul ve Izmir de hasanyla oynanan tek
eseri Kadm Erkeklesince adh uc perdelik dramidir. Bu eser ise Utanmaz Adam
romamnm sahneye uygularusindan ibarettir.
Edebi tenkit ve polemik
kitaplannda toplanmisnr.

yazilan:

Cadi Carpiyor,

Sikayet-i

Edebi gibi

Bu iki eserde kendisine hucum edenleri zeki. sert bazen

kaba sozlerle haslayan yazar aym zamanda roman ve hikaye hakkmda degerli gorusler
ileri surrnustur. Ben Deli Miyim? adh romarun,

l 925'te ahlaka aykm gorulerek

savcilikca yaymdan men edilmesi uzerine yazdigi Miidaafaaname de onernli tenkit
ve polemik eseri sayihr

Eserleri:
· Huseyin Rahmi'nin turlerine gore yazmis oldugu eserler sunlardir

Romanian:
S1k (Ayine)
iffet
Mu tall aka
Murebbiye
Bir muadele-i Sevda .
Metres
Tesaduf
Nirnetsinas

Sipsevdi
Kuyruklu Yildiz Altmda Bir Izdivac
Sevda Pesinde
Gulyabani

Cadi
Hakka Sigmdik
Toraman
Hayattan Sahifeler

Son Arm

T ebessum-i Elem
Cehennemlik
Ef sun cu Baba
Ben Deli Miyirn?
Tutusmus Gonuller
Billur Kalp
Evlere Senlik, Kaynanam Nasil Kudurdu?
Muhabbet Tilsirru
Mezarmdan Kalkan Sehit
Kokotlar Mektebi
Seytan i~i
Utanmaz Adam
Eskiya Ininde
Kesik Ba~
Gonul Bir Y el Degirmenidir
Sevda Ogutur
Olum Bir Kurtulus mudur?
Dirilen iskelet
Dunyarun Mihveri Kadm mi, Para m1'J
Kaderin Cilvesi (Basirruza Gelenler)
Deli Filozof
Can Pazan
Insanlar once Maymun mu idi?
Oluler Yasiyor mu')
Namuslu Kokotlar

Hikayeleri:
Kadinlar Vaizi
Namusla Aclik Meselesi
Meyhanede Kadinlar
Kati! Buse
Iki Hodugun Seyahati
Tunelden ilk (1kt~
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Gonul Ticareti
Melek Sanrmstim

Seytaru

Oyunlan:
Hazan Bulbulu
Kadm Erkeklesince
Tokusan Kafalar
iki Dami a Ya~
Istigrak-i Seheri (Dramatik bir oyun. Tercuman-i Hakikat'te yaymlanrms

1887)

Mesuduz (Basilmarms)
Ask Delisi (Ceviri)

Tenkitleri:
Cadi Carpiyor ("Cad1" adh romam hakkmda Sahabettin

Suleyman' in elestirisi

uzerine yazrlrmstrr 1913)
Sekavet-i Edebiye ( "Cadi Carpiyor" uzerine Sahabettin Sulevrnan ve Ali ~aci'nin
yazilan uzerine vaztlrrustir 1913)
Mudafaaname ( "Ben Deli miyirn?" romamnm mustehcenligi ileri suruldugu sirada
yazdigi yazilanrn icerir )

Derlemeleri: (Makale, sohbet, am)
Muntehabat-i Huseyin Rahmi
Sanat ve Edebiyat
Eti Senin Kemigi Benim

Cevirileri:
113 Numarah Cuzdan
Bir Kadmm Intikarru
Batinyol'lu Ihtiyat
Paris'te Bir Teehhul
Frederic ile Bernerene
Bicare Bakkal
Andre Comelis
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Roman Teknigi:
Huseyin
Romancilanndan
bakimlanndan

Rahmi,

Roman

teknigi

bakimindan

(bilhassa Halit Ziya Usakhgil'den)

cagdasi

olan

Turk

geridir Tahkiye ve kurulus

A Mithat Efendi' nin kusurlanru devam ettirdigi de soylenebilir

Cunku o da ustadi gibi genis bir kitle tarafindan okunmak emelindedir. Gazetelere
tefrika romanlar yetistirrnis, gecimini kalemiyle saglamak icin gereksiz uzatmalar
yaprms cok defa cala kalem yazmrstir.
Romanlannda temel vakalar, ikinci ucuncu derecedeki onernsiz ayrmnlara
kansarak zor ayirt edilmektedir. ilk bakista goz alan tore. fikir. kisi ve olay kalabahgi,
romanm kolay okunmasim engellemektedir
Ara yere kanlan ve olaya ilintisi zayif olan

kornik soylesmeler cekicidir.

fakat romanlanm Muhavere tekniginde Ortaoyunu'ndan farksiz bir hale sokmaktadir
Ustelik bu soylesmeler, yazan saran komik cazibeleriyle konudan uzaklasnnr. vakayr
sirtlannda tasimazlar.
Ne var ki, Huseyin Rahmi' nin butun kudreti sanati da .Ahmet Mithat Efendi'
de
asla

olmayan

toplanmisnr.

Servet-i

Fununcu'lara

fazla

avam

isi gelen

Huseyin

Rahmi'nin halk romanlan degil

bu

sovlesmelerde

halk dili kornedvalan

yazdigiru soylernek dogru olur
Huseyin Rahmi'nin Ahmet Mithat

gibi olaylann akisirn birden

keserek

ansiklopedik ve felsefi bilgiler vermesi de roman teknigine sigmayan bir kusurdur.
Gerci Ahmet Mithat, bu bilgileri kendi agzmdan verirken Huseyin Rahmi _ roman
kisilerine soyletir. Mesela Sipsevdi'de alafranga yemek usulleri, Tebessum-i Elern'de
determinizm felsefesi

kahramanlan tarafindan uzun uzun anlatihr.

F akat cahil

kadmlann siirle felsefe uzerinde tarnsrnalan, Arap usaklann Schopenhauer sistemini
anlatrnalan, sokakta ispirto icen serserilerin yeni edebiyati bilgic agizla elestirrneleri
Ahmet Mithat'mkinden bile tuhaf bir durum mevdana zetirmektedir. Ovsa Husevin
..J

._.,

•

•

Rahmi bu tuhafligi, halki yuksek bir felsefeye cekmek amaciyla bile bile yapngim
soylemektedir "Herkes kupkuru felsefeyi okur mu') Halka onlan okutmak
hikayenin icinde parca parca vermeli

icin

" Boyle dusundugu icin de roman vak alan

arasma adeta makaleler ve musahabeler sikistrrmayi huy edinmistir
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Konular:
Huseyin Rahmi' nin Roman ve Hikayelerindeki konular, kendi gordugu ve isittigi
veya gazetelerde okudugu hadiselerden cikanlrmsnr. Ancak yazar naturalist metodla
cahsng: ve bunlan bir amac ugrunda kullandigi icin olaylar ustunde ayrklamalar,
degismeler ve buyutrneler yaprmsnr. Kendi anlatisma gore mesela
Murebbiye'nin konusu; cocuklugunda konak kornsulan

olan Ahmet Vefik

Pasa'rnn yasayismdan cikanlrmsnr. Bu romandaki Dehri Efendi, Pasarun kendisidir
Y eni

Pendik

gazinosunda

oturdugu

bir

gun,

karsilasugi

acik

sacik

kadinlar.Meyhanede Hammlar romamm ilham etrnislerdir. l 898'de gazete sutunlanna
gccen bir hadise 1923 'te basilan Son Arzu romamaruna konu olrnustur

Huseyin

Rahmi roman konulan icin aktualite'den de faydalarur Mesela Kuyruklu Yildiz
Altinda Bir Izdivac romaru, 1910'da Halley Kuyruklu Yildizunn dunyarmza vakm
gececegi veya carpip yok edecegi hakkmda cikan soylentilere dayanarak yazilrmsur.
Yine Cadi romaru, o sirada moda olan ispirtizma salgiru ile alay eden bir vergi
rornamdir.
Huseyin Rahmi'nin romanlannda olaylar, bir dava etrafinda kurulur

Y azici

once bu tezi gelistirecek malzemeyi toplar. Sonra o fikir etrafinda vak' alar icadma
gm~ir

Yani

vakayi

vaka

oldugu

icin yazmaz,

bir dusuncenin

hizmetinde

kullanmaya bakar Soz gelisi: Olum bir Kurtulus mudur? romarunda fuhus konusunu
ele almaktadir Bu konuda olaylar icat ederek fuhus hakkindaki gori.i~lerini uzun
uzadiya anlatmak firsati bulrnaktadir.
Huseyin

Rahminin

romanlannm cogu

istanbul

halk

zumrelerinin

rurlu

vasayislanm gosteren tore romanlandir. Ahmet Mithat'tan sonra daha modem ve
genis olcude insan kalabahginr,
toplumun

aksayan,

curuyen,

onlann inane ve adetlerini. den ve kusurlaruu.
bozulan

yanlanm

buyutecle

gostererek

anlatan

rornancirmzdir Eserlerinin hemen hepsinde fuhus, taklitcilik. voksulluk. bos inanclar,
gayri mesru cocuklar,

mirasyedilik,

harp zenginligi,

frengi. bosanrna,

murailik,

zuppelik gibi toplum yaralanna parmak basrrns olmasi bu yolda kararh ve direnisli
oldugunu gosterir.
Y asadigi zamanda bircok degismelere ugrayan Istanbul' un turlu manzaralan ve
bugun ortadan kalkmis bulunan

nice sahneler.

Ramazanda Sehzadebasi.

Sirket

vapurlan, mahalle baskinlan, tulumbacilar, atli tramvaylar, mahalle kadmlan. cenaze
torenleri, murebbiyeli,

cok kadinh, cariyeli eski konaklar. Buyuculer.

efsuncular,

batakhaneler.. Bundan baska her tabakadan istanbul halkmm giyimleri. sohbetleri.
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di.i~i.ini.i~ ve inanclan, bilhassa yoksul ve cahil kalabahgin, hizrnetci. usak, arabaci.
serseri takirrnmn yasayis ve konusmalan, Huseyin Rahmi'nin romanlanru cok zengin
bir gecmis zaman sergisi haline kovmaktadir

Kisiler:
Huseyin Rahmi Gi.irpmar'm romanlarmda pek kalabalik kisiler bulunrnaktadir
F akat bu kisilerin

cogu siliktir. Ancak bir isimden

ibaret kahrlar.

Havanrruza

kansacak kadar canli ve guclu gori.inmezler.
"S1k" romarunda bulunan bazi kahramanlann,

her rornanmda. biraz daha

geli~mi~ olarak tekrar yasanldigi gorulur. Bunlann baslicalan dedikoducu kadmlar.
kocakanlar,

ki.ilhanbeyler, serseriler, sarhoslar, meczuplar,

Avrupa'yi ters anlarms

zuppeler, din perdesi altinda buyuculuk, ufuruki;:i.ili..ik yapan yobazlar. sinir hastalan.
manyaklar, isterik kadmlar, sakat akillilar, edepsiz ve Karagoz'e mahsus (Anadolulu.
Yahudi, Ermeni, Rum, Frenk) tipleridir. Son romanlannda harp zenginlerini. bunlann
yoldan cikardigi temiz aile kizlanrn, yeniligi hazmedemeyen

kadin ve erkekleri.

bilhassa her cesit akil hastalanm daha bir israrla anlatmaya kovulmustur.
Konular gibi, kisilerini de, bir tezi, bir gorusu belirtmek ve dogrulamak
sectigi dikkati cekmektedir

Her ne kadar hayattan almrrus hissini verirse de bunlar

oldukca yapmacik tiplerdir.
Ki~ileri hakiki yapmak
Romanlannda
insanoglunun

iyiligi

Yazar bunlan

endisesi

temsil

eden

hie acimadan

ile hep bozuk
durust,

kotuler ve adilestirir.

ve asagihk

faziletli

kisiler

taraflanndan
pek

azdir.

ahr.
Yazici

arasira dusebilecegi bayag1hk halini ki~ilerinin butun havatlanna

butun insanlara

ICm

vayrms gibidir. Romanlannda

esler birbirlerine

ve

ve cocuklarina

ekseriye ihanet ederler. Bu ha! Huseyin Rahmi' nin aile ocagina karsi

y1k1C1

degilse

bile pek de gi.ivenli olmadigrm gosterir. Ahmet Mithat Efendi'nin vapici ,·e saf
ulkuculugunu onda asla bulamayiz.

Cevreler:
Realist-naturalist

metodla calismak

isteyen Huseyin Rahmi

kisilerini

taa

cocukluk ve geni;:lik devrelerinden tutarak ele almisnr. Yasatugi kisilerin <;ogu alt
tabakadan oldugu icin istanbul'un yoksul, kirli, bakimsiz semtleri romanlannda

cok

gorulur T asvirlerinde bilhassa cirkin taraflan gostermeye ozenir. Cevreye bir fotograf
objektifiyle degil bozuk ve dusuk yanlan secen bir ressam gozuyle bakar. Ben Deli
miyim? romam dolayisiyla yapug: savunmada sunlan soylemektedir.
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"Herhangi

bir sanat frrcasnn

bir mezbeleyi,

bir cif eyi de tasvir etse

hakikate

uygunlugu dolayisryla nezihtir. Mesela

levharmzda

civanm

tesbit

',".Opleri,

edecegiz.

Sahili

dolduran

cdr

Yernis iskelesi

ciiriik

meyveleri;

bazilarnmn icinde giiuese karsr bitli insanlar uyuyan o murdar kaynaklarr, yagh,
katranh,

rakrh, saraph, gazh, benzinli

sokaklarr,

sinekleriyle,

micolariyla,

meyhanelerden

kiifiirleriyle

uyuz

tiiten

bir camur tabakasryla yaldizh

kedileriyle,

kopekleriyle

miilevves

meze kokulanyla,

sarhoslaruun

nara ve

Halit Ziya' nmkilere

taban tabana ziddir.

gdstermek lazrm gelir. "

Huseyin
Istanbul'un

arilarryla,

kalm

Rahmi'

nin cevreleri

en kibar ve zengin semtlerini

koseleri, her cins halkm kaynastrgi

ele ahrken bu kenar bucaklari,

yerleri, batakhaneleri.

0,

izbe, esrarh

sehir dismdaki tenha. bes,

netameli bolgeleri bilhassa secmektedir.

Zaman:
Huseyin

Rahmi'

yilhk tarihimizin

nin roman olaylan

kendi yasadigi

zamanda

yikintilan

ve cokusleri

butun kabuk degistirrneleri,

yapragi gibi onun romanlanna

gecer.

Seksen

bir ic;: tarih

yansimistir.

Dil ve Uslup:
Huseyin Rahmi'nin

'

romanlannda

1-

Soylesme (muhavere)

2-

Tahkiye, tasvir ve hitap uslubu

Uslubunun

canli,

konusturdugu
Istanbul

yerlerde,

konusma

koyrnustur.

neseli

yanlis anlamalardan,

uslubu.

ve

yasayan

tarafi

butun

alay, istihza,

tiyatrolannm
ters cevaplardan

argo sozlugu vardir. Yine Anadolu

Romanlannm
Pencereden

pencereye

soylesrnelerde

istifade

insanlanm

ederek

gorulur.

geleneginden

irna, cinas

muhaverelerinde

Turlu halk tiplerini ve bilhassa kulhanbeyleri

Ermeni ve Yahudilerle

farkh iki uslup goze carpar:

meddah, karagoz ve ortaoyunu

dilinin

Dogmaca

birbirinden

Sahislan

favdalanrmsnr

inceliklerinini

buralara

oldugu gibi cinash sozlerden
mizahli

konusturdugu

anlanrm

bulmustur

verlerde pek zengin bir

kendi siveleriyle

konusturarak

Rum,

cahilleri tuhaf tuhaf soyleterek guldurme yollan bulmustur
on ikisi dedikoducu

mahalle kadmlannm

veya kapt aralannda

oldugu gibi esere giris ozelligi tasir

yapinklan

bu muhavereler

Asil roman konusuyla

10

konusmasiyle

ilintileri

baslar

Karagoz'de
zavifnr.

Arna

evrede olup bitenleri ogrenmemize ve dogacak olaylan daha iyi kavTamam1za vardim
ederler. Ayru zamanda konuyu hafifleterek degi~ik bir hava saglarlar.
Huseyin Rahmi'nin tahkir, tasvir ve hitap dili ise epey cansizdir. Devrinin vazi
diline gore pek sade de savtltnaz. Felsefe yapt1g1 yerlerde uslubu bir kat daha agirla~ir
bazen Vecihi' nin romanlannda gorulen fazla suslu, hissi usluba da karugi olur. :,;-e var
ki, Huseyin Rahmi dilde sadeligi israrla savunmustut. Ona gore
"Lisan, bir nevi tarikat esran degildir. Y azilan bir eseri, ooun muharriri
ile birkac seckinden

baska kimse anlayamazsa aff edersiniz ona lisan denemez."

Kendi uslubunu da soyle anlatmaktadlf
"Ne eskilere, ne yenilere benzemeyen kendime has acrk, sade bir iislubum
vardir.

~luvaffakiyetimi

Eserlerimde

temin

anla~ilmayan

eden de iste bu siissiiz ~a·~aasiz ifademdir.

bir

ciimle

olmayacagi

gibi

akhmm

ermedigi

meselelere de giri~mem."

Romanlarmda Amac:
Huseyin Rahmi' nin butun roman ve hikayelerinde

bir amac. bir tez 15a\"

vardir. Onu realizmden ayinp, naturalizme yaklasnran cihet budur. Bunu istevere··
ilerek yaptig: ~u sozlerinden anlasihr.
" Edebiyattan, sanattan gaye herhalde bir ictimai menfaattir. ,1uharrir.
ilmi ve edebi vukufunu, kasabalanm1zm,

koylerimizin

kadar yaymak imkannnn dilsiinen ve bu memleketin

en izbe kose bucaklanna
ihtiya4;lan01 tamamryle

bilen iyiliksever bir insan olmahdir."
Huseyin Rahrni, Ahmet Mithat Efendi gibi halk icin edebiyat vaptlrnasr fikrini
savunur Kendini halka okutacak careler arar. Bir tartismada sunlan soylemi~ir:
"Avam
risaleler,

icin edebiyat

olrnazrrus; Bugiin Avrupa'da

mecmualar, gazeteler,

Tiyatrolar
hizmetleri

oynamyor.

kitaplar, romanlar cikryor. Piyesler yazrlryor.

Bunlarm, halkm

zihinlerini

aydmlatmak

hususundaki

inkar olunur mu? Tiyatrolar var ki pazar aksamlart yalrnz amele ile

doluyor.
Her snuf halkm ruhunu ho~landiracak
Herkes

avam icin ne kadar

fikri kabiliyetine

gore

mahiyette

anlar ve anladija

sdzler, eserler vardrr.

seyleri

yiikselmek, yalvan~lanyla ellerini bize uzatnus milyonlarca

arar.

Karsunizda

halk var."

Umuma ve topluma ycnelen bu biraz nazari amacin dismda, romanlannda
rastlanan baslica somut tezler sunlardir
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Sekiz

romanmda

bunun sebebine

aile

yikimlanm,

denk olmayis,

ters

anlamaktan

takimim yedi romanmda
bile

pek

az gorulen

yerilmekte,

birinin

istememesi

ararmstir.

oturu

toplumda

bayagi

ve gulunc

ele alrmstir. Bu tiplerin Turk vasayisma
adet,

inceleyerek

giyim-kusarn,

tavir

ve

hareket

olan

uyrnadigi

zuppe

gibi banda

<;:ilgmltklan

siddetle

alay ve hiciv konusu yapilmaktadir.

Alti rornarunda,
kotuye kullanan

zenginlerinin

batil inane tasiyan zurnreleri

sahtekar,

Sekiz-on

halkirmzm

gecimsiziiklerini

yas farki, kultur farki, taraflardan

veya ruh bastasi olmasi gibi noktalarda
Avrupa'yi

kankoca

eserinde

vaptigi
ugradigi

yolsuzluklarmdan

murai kisiler oldugunu

aile

cahillik

felaketler

ilham

alan

ve

ele

devletce

ahnrmstir.

bu romanlarda

hazirhksiz bir toplumun kurbarn olan cocuklar,
halleriyle

ve kudretle

ele ahnrnaktdir.

utanmaz,

yan deli kisileri

oynadiklan rollerden dogan sonuclan
Romanlannm

dogan

belalar.

, toplumca
Bilhassa

duzensiz,

ahlaksiz

korunmayan
Birinci

teskilatsiz.

zavalh

Cihan
koru

harp

Harbi
zunlerde

gen<;: kizlar, dullar ve vetimler acmaklt

Son birkac romanda

inceleyerek,

cogunun din.i

gostermi~tir.

ve bilgisizlikten

facialan

yermis, bunlardan

bunlann ciddiye

ruh hastasi manvak,
almmasmdan

rezil.

ve ararruzda

gostermistir.

cogu acikh bir dersle biten Huseyin

umutlanru

gunden gune yitiren, fakat bu yitikligini

gizlemeye

cahsan bir romancidir
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Rahrni

korumser.

mizah ve eglence

perdesi.

bezzin.
altmda

3 - BiLi:NIVIEYEN KELil\tlELER

VE lVIAN ALARI

GiYil\tl - KUSAIVI

I. BOLUlVl
IVIAHALLE KARILARI
Manalan

Kelimeler

Bas Ortiisii: Basa ortulen ortu
Cep: Genellikle birsey koymaya yarar, g1ysmm belli bir yeri acilarak

icine

yerle~tirilen astardan yapilrms torba veya giysinin uzerine konulan parca ile vapilmis
yer
Camasir:

iy giysisi

Y ikanmasi gereken kirli

Carsaf: Eskiden kadmlann kullandigi ve bastan ortulen, pelerinli, eteklikli sokak

giysisr.
Entari Yakasi: Entarinin boyuna gelen, boyunu ceviren bolurnu
Entari Yeni: Giysi kolu.
Ferace: Kadmlann sokakta giydikleri, mantoya benzer. arkasi bol, vakasiz, cogu kez

eteklere kadar uzayan ust giysisi.
Fes:
Sapka yerine kullarulan, kirrmzi kalm cuhadan vapilrms, tepesinde puskulu
olan, silindir hiciminde bashk.
Gomlek:

Vucudun

ust kismma giyilen ince, kollu ve yakah giysi

Kadmlann

giydikleri ince kumastan vapilrrus kolsuz, yakasiz ic; camasm, kombinezon Vucudun
ust kisrruna giyilen ic carnasir
Kadif e Hirka: Kumastan yapilrms ustluk
Mest: Uzerine ayakkabi giyilen kisa konclu, hafif ve yumusak bir tur ayakkabi
N af e Kiirk:

Tilki, samur, tavsan vb, tuylu hayvanlann kann taraflanndan yap ii an

kurk.
Nalm: Hamam gibi tabam islak olan yerlerde kullamlan, ustu tasmali, tabaru yuksek,

agactan bir cesit rakunya.
Pabuc: Ayakkabi.
Yasmak: Kadmlann ferace ile birlikte kullandtklari gozleri acikta birakilan ince vuz
ortusu. Basla birlikte yuzu, agz: kapatan, beyaz renkte ve van seffaf tulbentten
yapilm1~ iki parcali ortuye denir.
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II. BOLUJ\'l

TUHAF BiR DOLANDIRICILIK

Astar: Giyecek, perde, canta ayakkabi gibi seylerde, kumasin veya derinin ic tarafina
gecirilen ince kat.
Atlas: Yuzu parlak, sik dokunmus bir tur ipekli kurnas
Canfes Pacahk: Uzerinde desen bulunmayan, acikh koyulu iki renkli gibi gorunen,
ince dokunrnus, parlak, tok, ipekli kumas ve bu kumastan yapilrrus pantolon. salv ar
veya uzun kulot parcasmm ayak bilegini saran bolumu

Carsaf:
Dugme: Giyecek, yorgan vb. nin bazi yerlerine ilikleyici veya susu olarak dikilen
kernik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapilrms kucuk tutturmahk
Entari:Genellikle tek parcali kadm giyecegi

Arap i.ilkelerinde erkeklerin Qi\ dizi

uzun, duz ustluk.
Esvap: Giysi, giyecek, elbise.
Etek: Gisinin belden asagi kalan bolumu.

Vucudun asagisma

giyilen.

degi~ik

bicirnlerde, genellikle kadm giysisi. Giysinin alt kisrm.

Gomlek:
Hirka: Onden acik, kollu genelikle yunden ust giysisi. Daha cok soguktan korunmak
icin giyilen,

kurnastan,

bazen

ici pamukla

beslenmis,

ceket

bicirninde

giysi

Dervislerin giydik!eri ust giysi ..
Kordela:Giyecekleri suslernek veya birseyi baglarnakta kullanilan kurnas serit.
Kumru gogsii Canf es Pacahk:
Kiirk: Bazi hayvanlann giyecek yapak icin islenmis postu
Nazar Takmn:
Oya:Genelikle ipek ibrisirn kullanarak igne, mekik, rig veya firkete ile vaprlan ince
dantel.
PacahkiPantolon, salvar veya uzun kulot parcasmm ayak bilegini saran bolurnu
Pelerin:Omuzlardan asagi dokulen, genis kolsuz bir cesit ustluk, harmani
Postal: Konclu ve kaba potin.
Tentene.Dantel.
Terlik:Genellikle ev icinde giyilen hafif ve turlu bicirnlerde avakkabi
Yabanhk:Konuk

olarak bir yere giderken veya belirli gunlerde

adamhk.
l-l

givilen kisilik,

Yeldirme:Kadmlann

carsaf yerine

kulland1klan,

basortusu ile birlikte

giyilen

hafif

ustluk.
Yemeni:Kahpla

basihp elle boyanan,

kadinlann baslarma baglad1klan

tulbent.

m.B6Lfr~1
(ARDAKLI BAKICI
Canfes Hirka:Uzerinde

desen bulunmayan,

ince dokunmus

parlak, tole, ipekli

kumastan yapilmis, canfes hirka

Carsaf:
Fildekoz ii; Gomlegi:Bir cesit pamuk ipligi, iskocya ipligi denilen ince ve saglam
pamuk ipliginden dokunmus fanila.
Gecelik Entari:Geceye ozgu olan, gece kullamlan, yatakta giyilen giysi, gornlek.
Gron Carsaf:
Hotoz Degermi:Kadmlann

sus rein saclanmn ustune taknklan, cesitli renk ve

bicirnde yapilrms kucuk bashk. Tavuz kusu, tavuk gibi kuslarin baslarinda bulunan

tuyler
Ipek Mendu.lpek bocegi kozalan cozulerek cikanlan ve dokumac1hkta kullamlan
cok ince, esnek ve parlak telden vapilmis mendil.
Kadife: Yuzeyi belirli umnlukta birakilrms

ham madde

lifleriyle

kapli. parlak

yumusak kumas
Mendil:Burun ve ter silmekte bazen de el ve yuz kurulamakta kullamlan kucuk. kare
bicirninde dokuma
Pei;e:Eskiden ulkernizde, bugun bazi ulkelerde kadmlann sokakta vuzlerini ortukleri
ince siyah ortu
Nikap: Bir seyi gizlemek icin uzerine cekilen ortu
Samur Kiirk: Samur hayvanmm cok yumusak ve ince tuyleri olan kucuk hayvamn
postundan yapilan kurk.
Tuvalet:Kadmlarm gece roplannlarda giydikleri gosterisli elbise
Vasak Kiirk:Kedigillerden kulaklan sivri disleri ve urnaklan keskin kurkunden
yararlamlan yirnci hayvandan yapilan kurk
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IV.BOL~I
SAIBE IIANIM

Canfes Entari: Uzerinde

desen bulunmayan

ince dokunrnus

parlak. tok, ipekli

kurnastan yapilmis entari
Cep:
Evsab:
Mendil:

V. BOLUl\'I
SOIIRET ILE l\'L\i:L
Ceket: Erkeklerin ve kadinlann

giydigi, genelikle onden dugrneli. kalcayi orten, kollu

Carsaf:
Elbise: Elbise libasm cogulu Giysi
Fes:
Ipekli mendil: Ipekten yapilrms mendil
Ipekli kumas: Ipekten yapilrrus kumas.
Ipekli mintan: ipekli kumastan yapilrrus yakasiz, uzun kollu erkek gornlegi Gomlek
uzerine giyilen kollu gornlek.
KryafetrGiyci
Kundura:Kaba islenmis, bagsiz, koncsuz ayakkabi.
Kusak.Bele sanlan uzun ve enli kumas
Potin:Koncu ayak bilegini ortecek kadar uzun olan. bagcikh veya van tarafi lastikli
ayakkabi, potin

VI.BOL~I
Al\'IANSIZ ASK
Diigme:
Fes:

Kryafet:
Kusak:
Mendil:
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Po tin:

VII. BOLUM
SOHRET'TEN HABER

Atlas Kiirk:

Camasir:
(izme:Koncu diz kapaklanna kadar cikan bir cesit avakkabi.
Giivez Atlas:Mora calan kirrmzi kumas
Kiirk:
Lastik: Yagmurlu havalarda ayakkabi uzerine giyilen kaucuktan papuc
Mendil:
Potin:

VIII. BOLUl\'I
SOHRET'iN KA(IRILl\'lASI

Camasir:
Carsaf:
Fildekoz

i~ Gomleg]:

Keten Mendil:Keten

liflerinden vapilrrus mendil.

Mendil:

Pabuc:
Pe~e:

IX.BOLUM
l\'lAiL'DE TELAS

Atlas Terlik:

Camasir:
Carsaf:
(orap:C::e~itli ipliklerden orulen, ayaga giyilen giyecek
Dantel:Her turlu iplikle orulen, veya bir kurnasm kenanna, islenen turlu bicirnde igne
ve ag gorunumunde orgu, tentene
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Dantel Kordela:Dantelden

yapilrrus kordela.

Elbise:
Fes:
Gecelik:Gece

kullanilan,

yatakta giyilen giysi.

Gecelik Gomlegi:
Ipek EldiventDis

etkilerden

korunmak

icin ele giyilen kumas,

deri veva kaucuktan

yapilan el giysisi.
Serin havalarda

Pardiisii:

obur giysilerin

uzerine giyilen ince ustluk.

Pe~e:
Soneri Diigmesi:

X. BOLUM
NiKAH KIYIL~L-\

Ceket:
Cep:
Keten Mendil:
Kordela:
Kusak:
Mendil:
Pantolon:Belden

baslayan

ve genellikle

pacalan

ayak bileklerine

kadar inen giyecek.

Yelek: Ceket altma giyilen kolsuz ve kisa giysi.

XI.BOLUNI
TESADUF

Cep:
Don.Giysi,

vucudun belden asagisma giyilen uzun veya kisa

giysi Kulot

Entari:
Esvap:
Etek:
Fanila:Genellikle ince pamuk ipliginden dokunmus. ten uzerine giyilen ic camasin
Yumusak yunden dokunrnus, hafif ve gev~ek kurnas
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Hirka:
Kumru Gogsii Canfes Pacahk:
Kusak:
Mendil:
Nazar T akmn:
Pacahk:
Pe.;e:

XII. BOLU~I

ON SEKiz YIL SONRA

Entari:

Kiyafet:
Mend ii:
Takke:ince kumastan ve cogunlukla

yanm yuvar bicirninde baslik

U sak Kryaf eti:

YiYECEK-i(ECEK
I.BO LUM
:MAHALLE KARILARI

Manalari

Kelimeler

Akide Sekeri: Sekerin kaynatilarak

agda durumuna getirilmesi ile vapilrrus renkli ve

kokulu agizda guc eriyen seker, daha cok akide sekeri denir
Armut:Gi.ilgillerden,

cicekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetisen bir agac Bu

agacm rengi sandan yesile kadar degisebilen
meyvesi
19

tath, sulu, ufak, yumusak

cekirdekli

Asma:Asmagillerden

dallan cardak uzerine yayilan bitkilere

gene! olarak verilen ad

Belirli bir tur uzum veren bitki.

Biber: Pathcangillerden

yurdumuzda

cok yeti~en bir bitki Bu bitkinin. taze\·ken

sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlamlan urunu
Ciger: Ak cigerle kara <;igerin ortak adi. Ak ciger, yurek ve kara cigerin olu~rurdugu
takim, vurek, ic.
Cemen: Maydanozgillerden

bir bitki ve bunun kokulu tohumu

durumuna getirip sanmsak, kirrruzi biberle kan~tmlarak

Bu tohumu un

yapilan pasmma uzerine

surulen macun
Corba: Sebze veya atle hazirlanan sicak, sulu ic;ecek
Ekmek:

Cesitli tahil unundan

yapilm1~ hamurun

fmnda,

sacta veva randirda

pi~irmesiyle vaptlan yiyecek
Elma: Gulgillerden <;:i<;:ekleri pembe veya beyaz bir agac Bu agacm kabugu parlak..
sert k.lrm1z1dan vesile kadar turlu renkte, kokkusu hos, tan eksi veya tatli. dokusu
gevrek, ufak c;ekirdekli meyvesi
Fmdrk: Kay1s1gillerden, kuzey yanm kurenin ilik yerlerinde ve yurdumuzun daha cok
Dogu Karadeniz Bolgesinde vetisen bir aga<;c1k Bu aga<;<;1gm sert bir kabuk icinde
bulunan yagh, nisastali urunu
Frstrk: Antep fisngr, earn fistigi veya yer fistigi denilen yemi~lerin genel adi.
Hamur: Unun su veya baska s1vilarla yogrulmu~ hali
Kahve:

Sicak iklimlerde

meyvesinin

vetisen,

<;:ekirdeklerinin kavrulup

kok boyas1gillerden
dovulmesi

bir agac. Kahve

azaci

ile elde edilen toz. Bu tozla

hazirlanan i<;ecek
Koruk:
Koyun Ba~1:
Kurban Eti:
Kuru Fasiilye: Kurutulmu~ fasulyeden yapilm1~ yiyecek
Latilokum Sekeri: Sekerli nisasta eriyigini pisirip hafif agdala~marak vapilan, kucuk
kup veya dikdortgen bi<;:imindekesilen sekerleme, latilokurn.
Leblebi: D1~ kabugu <;:1kart1ld1ktan soma fmnda kavrulup eglencelik olarak yenilen
no hut
Pastirma: Tuz, cernen kirrruzi biber kan~1mmm et uzerine surulerek guneste veya iste
kurutulmas1 yoluyla vapilan yiyecek
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Portakal: Tururn;:gillerden, Akdeniz i.ilkelerinde vetisen bir agac Bu agacm kirrmzrya
calan sari, toparlak veya sobe gevrek, ufak cekirdekli meyvesi
Sa bah Y emegi: Sabah yenilen yemek.
Sirke: Salatalara yemeklere eksilik vermek icin kulamlan eksimis uzum suyu Bir
takim kimyasal yontemlerle hazirlanrms hilesiklerin ortak adi.
Su:
Sogii~: Suda kayrutilrp pisirilen, suyundan aynlarak yenen et. Uzerine yag ve limon
konulmadan ve birbirine kansnnlmadan yenen dornates, salatahk vb.

Seker: Seker kanusi, seker pancan, patates havuc, rmsir, bugday gibi bircok bitkilerin
sap ve koklerinden, oz suyundan veya ni~astasmdan cikanlan birlesirninde karbon.
oksijen veya hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve cogu tath olan
maddelerin

gene!

adi.

Seker

katilarak

yapdm1~, lokum.

akide.

cikolata

gibi

yiyeceklerin gene! adi
Tuz: Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatland!fmada kullarulan billursu
mad de
Uziim: Asmanm taze veya kuru olarak yenilen ve salkim durumunda

bulunan

meyvesi.
Y emek: Agizda cigneyerek yutmak. Kann doyurma isi
Yemis:

Bitkilerde

dollenrne sonucunda

cicegi, meyve yapraklanndan olusan ve

tohumu tasiyan organ
Zehir: Organizmaya

gmnce kimyasal

etkisiyle

fizyolojik

gorevleri

bozan

ve

miktanna gore canhyi oldurebilen madde.

II. BOLUl\'I
TUHAF BiR DOLANDIRICILIK
Ana Siitii:
A~: Pisirilerek hazirlanan yemek.
Balda: Baklagillerden,

yurdumuzun

her yerinde vetistirilen, taneleri badic icinde

bulunan veya kuru tanesi.
Baklava: Cok ince yufkadan yapilarak arasma ceviz, badem gibi seyler konulan tath
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Bal: bzellikle bal anlannm bitki ve ciceklerden toplad1klan bal ozunden yap1p,
kovanlanndaki petek gozlerine doldurduklan, rengi beyazdan esmere kadar degi~en
tatli, koyu sivi madde. Olgunla~mam1~ incirin disma sizan tathsi

Cekirdek: Etli meyvelerin icinde bir veya birden cok bulunan, cogu sert bir kabukla
kaph to hum Y enmek icin satilan cekirdek.
Ekmek:
Hamor:
Rezai Yaprag1:
Horoz:
Incir Agac):

Dutgillerden, asil yurdu Akdeniz kiyilan olan, yapraklan genis dilimli

bir agac. Bu agacm etli, tath yemisi
Kaday1f: Undan vapilan, tath yapmaya yarar turlu bi<;imlerde yiyecek
Kirm1z1 Biber:
Krema: Bir cesit yumurtah sut tathsi. Sutun yuzunden toplanan yagh katman
Kevgirden ge<;irilmi~ krema veya sutle koyula~tmlm1~ corba
Kuru Uziim: Kurutulrnus uzum
Leblebi:
Pastirma:
Peynir: Peynir mayasi ile kan~tmlarak sutten vapilan ve bircok turu olan besin
Su:
Sucuk: Sisirilip kurutulmu~ bagirsak icine baharath et kivmasi doldurularak vapilan
bir tur yiyecek.

Seker:
Serbet: Meyve suyu ile sekerli su kan~tmlarak vapilan icecek. Belli olaylar nedeni ile
konuklara sunulan sekerli icecek.
Tath: Seker tadmda clan, aci olmayan, icilebilen, yenilebilen
Tavuk:
Tepsi Boregi: I epside pisirilen bir cesit borek. I epsiye yufka do~eyerek hazirlanan
ve finnda pi~irilen boreklerin gene! adi.
Yemlik:
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ID.BOLW'I
<;:ARDAKLI BAKICI
Armut:
Ciger:
Citlembik Aga~: Karaaga~gillerden,

mercimekten az buyuk, burur lezzene meyvesi

olan bir agac
Corba:
Defne Cekirdegi: Defnegillerden yapraklan guzel kokulu ve yaz kis yesil olan bir
agacm meyvesinin cekirdegi
Ekmek:
Elma:
Et Yernegi: Etten, haslarup, yagda veya kozde yapilan yemek.
Frstrk:
iia~: Bir hastalrgi iyi etmek veya onlemek icin, turlu yollardan kullamlan madde. em.
deva, care, onlem.
Kahve:
Musmula: Gulgillerden, 2-3 cm yukseklikte dikenli bir kucuk aga~c1k Bu agacin
olgunlasip c;urudukten sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhos buruk ve bes cekirdekli
meyvesi, dongel, hesbiytk.
Pastrrrna.
Sarrrusak: Zambakgillerden,
alnndaki

25-100

sogan bicirnli surgulerinde

cm vukseklikte.

yapraklannda.

H

toprak

kokulu yag bulunan bir kulrur bitkisi. Bu

bitkilerin baharat olarak kullamlan disli bolumu
Su:
Seker
Tarcm: Defnegillerden bir agac Bu agacm icinde kokulu bir yag bulunmasi dolayisi
ile bahar gibi kullamlan kabigu
Tarhana:
bulgulardan

Icine dornates,

biber, sogan, kokulu otlar. silt veya yogurt

veya mayalanm1~ ve kurutularak

katilan

ufalanrrus hamurdan yapilan corba

malzemesi Bundan yapilan corba.
Yag:

Birle~iminde stearik, oleik, pamitik asitlerle gliserin bulunan ve bunlann

oranlanna gore kivamlari degisen bitkisel ve hayvansal madde
Yernis:
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IV. BOLUM
SAiBE HANIM
ila.;:
Kahve:
Ogle Y emegi:
Yumurta:
Zehir:
V. BOLU~I
SOHRET iLE l\'IAiL
Asma: Bademlerden cikanlan ve deri kosele gibi seyleri yumu~atmak icin kullamlan

yag.
Badem Sekeri:
Ciger:

Cay: (aygillerden bir agayc1k. Bu agayc1gm ozel islemlerle kurutulan yapragi Bu
yapraklann

haslanmas:

ile elde edilen guzel kokulu ve sanrntirak

kinruzi renkli

icecek.
Cesni: Yiyecek, icecek icin. Tat, tadrmlik. Hosa giden bir ozellik.
Ciris: Ciris otunun kokunden

bgutulmesiyle

vaprlan

suyla kanlarak

tutkal gibi

kullamlan esmer, san bir toz
<;::orek Otu: Dugun yiyegigillerden bir bitki ve bunun <;breklere cesni katmak icin
ekilen, susam iriligindeki siyah tohumu
Dalak:
Ekmek:
i.;ki: Icinde alkol bulunan icecek. Icki icme isi

Ila.;:
Kahve telvesi:
Karahalile:

Dogu Hindistan' da vetisen 1-3 cm uzunlugunda,

ig biciminde siyah

renkli, sert kokusuz taneleri
Karmyank: Bir tur kiymah pathcan yernegi
Karpuz: Kabuklugillerden,

surungen govdeli bir bitki

Bu bitkinin in ve sulu

meyvesi. Yuvarlak ve iri sey
Kavun: Kabakgillerden,

surunen govdeli, iri meyveli bir bitki Bu bitkinin genelikle

guzel kokulu, sulu ve etli meyvesi

Kaymak: Sutun yuzunde zar durumunda toplanan, acik san renkli koyu yagh katman
Sutu yayvan kaplar icinde ve hafif ateste tutarak elde edilen koyu. yagh, oz
Keten Tohumu: Keten bitkisinin, yag cikanlan veya dovulerek hekimlikte kullarulan
kucuk taneleri.
Kirnuzr Biber: Pathcangillerden bir biber turu

Bu bitkinin olgunlasinca

kizanp

yakici bir acihk kazanan, yemeklerde bahar olarak kullarulan tozu
Kuru Uziim:
Kiillii Su: Icinde kul eritilip, suzulerek elde edilen su.
Kola: Kolagillerden,
arulan, cekirdekleri
kullarulan

Afrika'rnn
kahveden

bir bitki.

sicak bolgelerinde

yetisen ve kola cevizi adiyla

daha uyanci olan bazr iceceklerde

Bu bitkinin

yapragindan

ve hekimlikte

cikanlan kokulu

bir

maddeyle

kokulandmlan ve icine seker, karbonat katilarak yapilan icecek
Latilokum:
Mantar: Mantarlardan icinde zehirlileri de bulunan, ernecleri bir govde ve bunun
ustunde bir sapka bicirninde gelismis, ilkel bitkilerin gene! adi.
Maya: Bazr besinlerin

yapimmda

mayalanmayi

saglamak icin kullarnlan madde,

ferment.
Oldiirkahir:
Pilic: Tavugun kucugu, erginlesmernis tavuk veya horoz
Sinameki: Baklagillerden, sicak bolgelerde yetisen, bircok turu bulunan bir bitki Bu
bitkinin meyvesi. Bu bitkinin bazi turlerinden elde edilen, hekimlikte ic surdurucu
olarak kullanilan madde
Siit:
Sampanya: A<;1k renk tath ve kopuklu sarap
Tath:

Tursu. Tuzlu suda veya sirke de birakilarak ozel bir kivama getirilrnis sebze veya
meyve.
Tuz:
Un: Ogutulerek toz durumuna getirilmis, tahil ve baska besin maddeleri
Yahni: Kavrulmus sogan ve salcayla pisirilen sade veya sebzeli et yernegi
Zencefil:

Zencefilgillerden,

Hindistan

ve Malezya' da yetisen

yuksekliginde karrus gorunusunde cok yilhk ve otsu bir bitki
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yaklasik

100cm

T
VI. BÖLlTh'l
Al\'IANSIZ AŞK
Bezelye: Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen. tırmanıcı bir bitki. Bu
bitkinin yuvarlak tanesi
Biberli Yahni: İçine biber katılarak yapılmış sebzeli et yemeği
Börülce: Fasülyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu renkli tohumu Bu bitkinin
sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü
Çeşni:
Çorba:
Et:
Fasülye: Fasülyegillerden,

barbunya,

çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri

bulunan bitki. Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları
Güllaç: Nişastadan yapılan, çok ince kuru yufka; bu yufkadan hazırlanan tatlı Tadı
hoş olmayan toz durumundaki bazı ilaçların kolayca yutulabilmesi için bunların içine
konuldukları nişastadan küçük kap
Hamur:
Hardallı

Çorba:

Hardalın

tohumu

toz

durumuna

getirilmiş

veya

sirke

ile

karıştırılarak yapılmış macun, çorba
Kahve:
Kaşar: Koyun sütünden yapılan, tekerlek biçiminde, sarımtırak yağlı bir peynir
Limonlu Çorba: İçine limon sıkılmış veya limon doğranmış çorba
Maydanoz:

Maydanozgillerden,

50-80cm yükseklikte

ufak yeşil yapraklı,

özel

kokulu iki yıllık otsu bir bitki
Nohut: Baklagillerden,

birleşik telek yapraklı çiçekleri sarımtırak renkte mevvesı

baklamsı, bol nişastalı bir bitki. Bu bitkinin yuvarlak tanesi
Pişkin Börülce: Çabuk pişen, pişeğen, pişek börülce
Sucuk:
Şeker:
Şerbet:
Turşu Suyu:
Yağ:
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VII. BÖLÜ!\'l
ŞÖHRET'TEN HABER
Armut:
Hoşaf: Şeker şurubundan, bütün veya dilimler halinde kaynatılmış meyve. komposto.
İncir Ağaci:
Sigara: İnce kağıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan
dumanı çekilen nesne
Yemiş

vur. BÖLÜM
ŞÖ RET' İN KA ÇIRIL!\'L>\SI
Biber:
Ekmek:
Haşlama:
İstakoz: İstakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda
gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan iri bir böcek
Meze: İçki içilirken yenilen yiyecek.
Rakı: Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla

elde

edilen içki.
Turşu:
Tuz:
Yemek:

IX. BÖLÜM
~lAİL 'DE TELAŞ

Çiroz Balığı: Yumurtasını atarak, zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
Ekmek:
Hoşaf:
Maya:
Meyve: Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan ve
tohumları taşıyan organ, yemiş
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Peynir:
Rakı:
Tatlı:
Yağ:
Yemek:
X.BÖLÜM
NİKAH KIYILl\ılA
Ciğer:
İlaç:
Meze:
XI. BÖLÜM
TESADÜF
Çiroz Balığı:
Kırmızı Biber:
Meyve:
Tatlı:
Yemiş:
Zeytinyağı:

Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel yağ

XII. BÖLÜl\ıl
ON SEKİZ YIL SONRA

Ekmek:
Zehir:
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4-iNDEKS

-A-

Akide şekeri: 12
Ana sütü: 41
Armut: 11-52-146
Asma: 10-107
Astar: 48
Aş: 32
Atlas: 48
Atlas kürk: 139
Atlas terlik: 190

-BBadem şekeri: 32
Bakla: 28
Baklava: 37
Bal: 29
Baston kıyafet: 64
Başörtüsü: 12-19-54
Bezelya: 127
Biber: 24-158
Biberli yahni: 120
Börülce: 120-125-126-127

-CCanf es entari: 70
Canfes hırka: 56
Canfes paçalık: 33
Ceket: 95-208-215
Ciğer: 14-22-58-95-215
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-Ç-

Çamaşır: 18-47-52-62-68-140-170-191-232-233
Çarşaf: 7-12-19-40-45-59-64-100-162-185-189-192-l
Çay: 97
Çekirdek: 37
Çemen: 13-14
Çeşni: 92-124
Çiriş: 97
Çiroz balıği: 234
Çitlembik ağacı: 67
Çizme: 140-148
Çorap: 191
Çorba: 10-24-66
Çörekotu: 93

-DDalak: 106-107
Dantel: 198
Dantelli çamaşır: 191
Dantel kordela: 191
Defne çekirdeği: 56
Don: 237
Düğme. 48-119

-EEğreti: 47
Ekmek: 22-24-29-37-51-53-93-94-154-236
Elbise: 92-184
Elma: 11-52-54-56Entari: 36-47-228-231-236
Entari yakası: 19
Entari yeni: 19
Esvab: 33-48-50- 70-231
Et: 123
30

94-233

Et yemeği: 57
Etek: 34-41-53-192-225

-FFanila: 232-233
Fasülya: 124
Ferace. 12
Fes: 20-92-95-122-129-176
Fındık: 11
Fıstık: 11-22-54
Fildikoz iç gömleği: 62-166-170

-G-GGecelik: 178
Gecelik entari: 68
Gecelik gömleği: 191
Gömlek: 18-31-55
Gron çarşaf: 59
Güderi astar: 148
Güllaç: 123
Güvez atlas: 140

-HHamur: 24-37-121
Hardallı çorba: 120
Haşlama: 158
Hezal yapragı:
Hırka: 30-47-231
Horoz: 37-38-138
Hoşaf: 141-181
Hotoz değermi: 56

-I-İİçki: 92-99
31

ilaç: 57-77-83-89-106-107-212-219-220

İncir ağacı: 37-141-144
İpek eldiven: 191
İpek kumaş: 108
İpek mendil: 62-102
İpek mintan: 95
İstakoz: 155-156

-J-KKadayıf: 37
Kadife: 24
Kadife hırka: 56
Kahve: 19-20-58-59-79-124
Kahve telvesi: 106-107
Kara çarşaf: 131
Karahalile: 97
Karnıyarık: 97
Karpuz: 106-107-108
Kaşar: 123
Kavun: 92-107
Kaymak: 108
Keten mendil: 171-215-217
Keten tohumu: 97
Kırmızı biber: 106-226
Kırmızı şeker: 37
Kıyafet: 95-239
Kola: 97
Kordela: 48-213
Koruk: 10
Koyunbaşı: 24
Krema: 47
Kruvaze yelek: 95
Kumru göğsü canfes paçalık: 48-228-229
Kundura: 92
32

Kurban eti: 23
Kuru üzüm: 40-92
Kuru fasülya: 24
Kuşak: 95-121-208
Küllü su: 106
Kürk: 30-140

-L-

.

Lastik: 141
Latilokum şekeri: 10-98
Leblebi: 11-40
Limonlu çorba: 111

-MMantar: 103
Maya: 92-198
Maydanoz: 118
Mendil: 55-59-73-122-147-173-191-215-216-231-232-237
Mest:10
Meyve: 232
Meze: 155-156-191-208
Mintan: 95
Muşmula: 53

-NNafe kürk: 19
Nalın: 7
Nazar takımı: 38-39-40-41-48-56-228
Nohut: 127- 202:

-00ya: 46-56
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-ÖÖğle yemeği: 79
Öldürkahır: 97

-PPabuç: 19-156
Paçalık: 34-39-40-41-48-50-54-234
Pantolon. 208
Pardüsü: 176
Pastırma: 8-9-10- 13-14-18-25-29-57
Peçe: 194-232-233
Pelerin: 47
Peynir: 29-154-186
Piliç: 97
Pişkin börülce: 120-121-124-125
Portakal: 11
Postal: 38
Potin:

, -RRakı: 155-191

-SSabah yemeği: 19
Samur kürk: 56
Sarımsak: 63
Sigara: 135-137-138-145-159
Sinameki: 97
Sirke: 10
Sofra: 14-19-20-24-31-77-78
Soneri düğmesi: 178
Söğüş: 24
Su: 18-28-37-53
Sucuk: 29
Süt: 70-99
3-l

-ŞŞal: 36-47
Şampanya: 103
Şeker: 24-28-36-37-39-40-124
Şerbet: 28-37-38-39-40-43-49-52-127

-TTakke: 238
Tarçın: 66
Tarhana: 66
Tatlı: 36-98-200-226
Tereyağı: 124
Terlik: 30
Tepsi böpreği: 37
Turşu: 156
Turşu suyu: 130
Tuvalet: 56-57-104-192
Tuz: 24-97-158-200

-UUn: 97
Uşak kıyafeti: 239

-ÜÜzüm:

-VVaşak kürk: 239

-Y-

y abanlık: 30
Yahni: 97
Yaka: 191- 196
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Yaşmak: 12-158
Yağ: 56-123-124-141-181
Yeldirme: 29
Yelek: 213
Yemek: 20-32-64-141-173-190
Yemeni: 46-56
Yemiş: 11-12-22-23-40-54-135
Yemlık: 29-123
Yumurta: 82

-ZZehir: 9-80-105-234-239
Zencefil: 97
Zeytinyağı: 233
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