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ENDERUNLU VASIF'IN "TAHMiS BA-ISTILAHA-i ZENAN DER-VAnI-i
NUSH UPEND EZ-DEHAN-I VALinE"" iLE "CEVAB-NAME-i
PESENDIDE EZ-DEHAN-I DUHTER-i ZiBENDE-GlrHER" iSiMLi iKi
MANZUMESiNE PEDAGOJiK AC;IDAN BiR YAKLA~IM

Dr. Lokman TURAN

u

. yUzyll divan ~iirini incelerken Vaslfl iyi degerlendirmek gerekir. Divan
iirinin dort be~ yiizytlhk macerasmm bu son asnn mizacma uygun bir
~ekilde ve agrr agrr degi~eye b~ladlgl goriiliir. Fakat degi~meyi, bir b~ka ifadeyle
gelenekten aynlmayl 18. yiizytldan ve Nedim Be ~eyh Galib'in ~iirlerinden
b~latarak takip etmek yerinde olur. Bununla birlikte divan ~iirini, bu ~iirin son ve en
gilr sadasl alan ~eyh Galib'den soma gozardl etmek veya degerlendirme dl~l
brrakmak hakslzhk olur. Bundan dolayl, 19. yiizyil divan ~iirini klasik donernin
~iiriyle kar~tl~trrmak ve farkhhklan ortaya koyarak bu ~iiri yeniden bir
degerlendirmeye tabi tutmak ~arttrr. i~te bu amaca ilk adtrn olacagl dii~iincesiyle, 19.
yiizytlda ya~ayan Vaslfm iki manzumesini pedegojik a~ldan ele almak yerinde
olacaktrr.
Ahmet Hamdi Tanpmar, makaleye konu olan bu iki manzumenin bir Endenm
alaymdan hatta "zenne" taklidinden dogdugunu ve bu iki rnanzumeye diyalog
tllrUntin ~artlanm verdiginizde ortaya bir halk tiyatrosunun ~tkacagml ifade eder.
Yazar, Vaslfm bu iki manzumede ana-klz anla~rnazhgml pedegoji ilminin ifadesiyle
~atl§masml topladlgml soyleyerek "Maha/le ve bir slmJa mahsus biitun bir terbiye
ve hayat ufuksuz/ugu, hu/asa her $ey bu iki manzumede vardlr. Bu daha 0 devirden
~ekirdek ha/inde Hiiseyin Rahmi'dir. "I der. Tanpmar, ozellikle bu rnanzumeden
hareketle Vaslfm farkmda olsun olmasm gelenekle kar~l k~lya oldugunu ifade
eder.
"Tahmis ba-lstIUiha-i zenan der-vadt-i nush upend ez-dehan-l valide" ile
"Cevlib-name-i pesendide ez-dehan-l duhter-i ztbende-giiher" isimli iki
rnanzume, rnahalle kanslyla klzmm diyalogu pedegojik a~ldan ele almdlgmda devrin
bir ayinesi olan aile kururnundaki bazl gostergelerin giinilmiizden pek farkh olmadlgl
gorulmektedir.
Rah~an Gllrel, Enderunlu VaslfDivam, Kitabevi yay., ist. 1999, s.537-546.
Atatiirk Dniversitcsi KfizIm Karabekir Egitim Fakllitesi TUrk~e Bolllmtl.
1 Abmet Harndi Tanpmar, 19. ASlf TUrk Edebiyatl Tarihi, <;:aglayan Kitabevi, ist. s. 85.
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Bu iki manzume, hangi ayldan ele almrrsa almsm, bir ta1am sosyal hadiselere
ana-klZ arasmdaki

l~lk tutrnasl ve gelenege kar~l direni~i gOsterrnesi veyahut
yatI~maYl gOz online serrnesi baklffimdan dikkate degerdir.

BOyle bir 9ah~maya b~lamadan once ku~aklararasl r;at~ma, genr;/ik
psikolojisi ve r;ocuk-anababa tavrl ile yeti$kin tavrllll ayudamak gerekir. Aileiyi
huzursuzluklarm, hatta toplurnsal karga~alarm sebepleri ar~tlflldlgmda insanlar
arasmda ileti~irnsizliklerin oldugu ve digergarnhgIn (empati) yeterince hayatlffilza
girrnedigi anla~ilmaktadrr. Aileler, yocuklarmdan, yoeuklar ailelerinden
yakmmaktadrrlar. K~aklar arasl yatl~malar ise, meseleyi daha farkh boyutlara kadar
gottirrnektedir. Aslmda bu yatl~malarm Olrnasl, insanm tekamnIii apsmdan oldukya
onemlidir. Zaten ku~aklar araSl yatl~manm, bazl olurnsuzluklarl yanmda tek olumlu
tarafmm, insanlann degi~irne olan ihtiyac1 sebebiyle yenilik taraftarl olrnalan
sonueunu doguruyor olrnasldrr. Ku~aklar araSl yatl~manm hem sebebi, hem de
sonucu olan degi~im, toplumda ya~h olanlarm direneini, geny neslin ise taraftarl1gml
meydana getirir. Bu durumda hangi millet ohrrsa olsun 0 toplumun genyleriyle
y~l1larl arasmda yatI~ma, anl~mazlIk ba~gosterir. Genylige ve ge~lere bakl~ aClSl
geneIIikle aym minval ilzeredir. Prof Dr. Atalay Yorllkoglu, Sokrat gibi, kendisini
genclige adayan bir filozofun bile, "Bugtintln genyleri IUks ve g1:isteri~ dii~kilnli,
sayglslz, b~kaldlran, geveze ve obur yaratIklardrr!." dedigini yazar. Yazar ba~ka bir
dii~Untiri1n de, genylerin sorumsuzlugundan ve uyan oldugundan bahisle memleketin
onlara nasil teslirn edilecegi hususunda timitsizlige d~ti1giinU ifade eder. 2 Genylerin
de ya~b insanlarl hep tutueu, geri kafal1, uyu~uk, egoist, korkak, ikiyUzlil nasihatyi ve
ernreden insanlar olarak degerlendirdigi gOrtl1Ur.3
Toplurnumuzun bir diger onemli meselesi de, insanlarm birbirlerini anlarnaya
yerine, onlara akll vermeleri ve bu yolla i~lerin yilrtldugiinU sanrnalarldlr.
DolaylSlyla toplumumuzda, ash Yunanea "empatheia" olan ernpati veya bizim
digergamlIk dedigimiz ~eyin eksikligini tespit etrnek gerekir. Empati, bir insanm
kendisini, ba~kasmm yerine kOyrnasl, onun duygu ve dU~iineelerini dogru olarak
anlamasl olarak tarif edilmektedir. 4
cah~malarl

Empatiden onee belki empatinin alt yaplSl olan ki~iler araSI ileti$im 5
eksikligi, 19. yUzyllm b~lannda mahalle kansl)lla klZl arasmdaki diyalogu ihtiva
eden Vasd'm iki manzumesinde de gorulmektedir.
Bir de, sosyal ileti$im vardrr ki, bunun iyin insanlarni. yUzyUze gelmeleri,
birbirlerinin seslerini duyrnalan ~art degildir. Bir divanl okurken, bu eserin ~airiyle
duygusal veya fikri bir ileti~imin iyine girilrnesi, sosyal ileti~ime omek gOsterilebilir.
2, Atalay YOriikoglu, Gen~lik C;:agl, Ozglir yaymlan, ist. 1998, s. 203.
3 A.g.e, s.204
4 UstUn Dokmcn" ileti~im C;:atI~alan ve Empati, Sistem yaymclhk, ist. 1998, s. 135.
5 "Ki~ilerarasl ileti~im, kaynagl ve hedefi insan olan ileti~imdir." A.g.e, s. 22.
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Bu durumda, ana-babalar veya yl>neticiler ~ocuklarmalmemurlarma sadece
bir taknn emirler verip, onlarm bu emirler kar~lsmdaki tepkileriyle ilgilenmezlerse,
bu tavularml "ileti§im" degil, tek yl>nlii bilgi iletimi (enformasyon) kabul etmek,
gerekir. 6
Bu a~Iklamalardan sonra, r;ocuk-ana-baba tam ile yeti§kin tavrz iizerinde de
durmak yerinde olacaktu. <;:ocuk-anababa tavn, genellikle biiytlklerin ~ocuklarma
tam'gUvenmeyerek, onlarl bir yeti~kin olarak degerlendirmemeleri ve kendilerine
bagnnh olarak gormelerine denir? Bir baklma insanlarl bir fert veya ~ahsiyet olarak
gonneyip onlan yetersiz birer YIgm olarak gl>rmek demektir. DolaylSlyla bu tavrrda,
kii~iimseme, a~agIlama, begenmeme, akll venne gibi bir ~ok ~ey sozkonusudur.
Ancak yeti~kin tavnnda, ki~iler birbirlerine deger verirler, kimse kimseye akI1
vennez fakat, akh kullanmaya sevk eder. Bu tavrrda herkes once bireydir. <;:ocukanababa tavrmda, anne ve babanm ~ocuguna kar~l kendisini koruyucu gibi gl>nnesi,
ona giivenmeyip bir taklffi gorevler iistlenmesine engel olmalarl gibi meseleler
onplana ~lkarken, bir i~i ba~aramayan ~ocuklarml, bu rolU oynayan anne ve babalar,
aYlplamak ~eklinde cezalandlrmaktadlrlar. 8u tavnn en biiyiik ozelliklerinden biri de
nasihatr;i olmaktu. Bu durumda ~ocuk, dinlenen degil dinleyendir ve dinleyen, fakat
yeti~kin gibi cevap veremeyen bir hiiviyettedir.
i~te, Vaslfm, anne ile klZ arasmdaki diyalogu mahiyetini ta~lyan iki
manzumesinde, anne ile klZ arasmda ileti~im ve empati eksikligi vardlr. Anne klZlm
kii~iik dU~t1Iiicii ifadeler kullanrrken, klZ annesine:

"Soziln tutarsam EY bunaml$ gel yeti§mEYim"

diyerek onu "bunaml§" olarak nitelendirmektedir.
Ozellikle, ergenlik doneminde gen~ klZ ve anne arasmda gorulen anla~mazhgl
goz online sermesi a~lsmdan ~u beyitler l>nemlidir:
Annenin klzma:
Her merdiim-i

~ebaba

Her gordiigUn iistine

takIlma sllbek gibi

dU~me

kl>pek gibi

veya
"Olma sokak sUpUrgesi kadm kadmcIk 01"

sozlerine kar~IlIk klzmm cevabl

6 Ag.e, s. 20.
7 Ag.e, s. 135.

olduk~a ilgin~tir:
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"Sen yat babamla her gicede ben sevi~meyim"

ve

der. Boylece klZ annesinin kendi hayatmdan limek vererek, onu ktiCumseyici
bir tavrr ir,:ine (cocuk-anababa taVrI) ginnektedir.

~a~tlaYlcl

Ustiin Dokmen, bir insanm ki~iligini olu~turan tiC benlik durumunu (ki~isel
roller) ~u ~ekilde ~emalandrrmaktadlr:

IAnababa I

IYeti~kin I
I <;ocuk

0
G
UJ

!;lekill: Bir insanm ki~iliginin olu~turan tic benlik durumu (ki~isel roller)
Manzumede anne, genel olarak, r,:ocuk-anababa rolii ir,:inde nasihat ederken
klZ, yeti~kin gibi cevap vennektedir. (~eki12)

Anne

!;leki12. Anne: Her merdl1m-i ~ebaba talolma sobek gibi
Her gordiigUniin iistl1ne
diyerek klZJnl

yeti~kin

dii~me

kopek gibi

gibi gllnnemektedir.

Ktz: Sen yat babamla her gicede ben

sevi~meyim

---..£A~.U.!.:··:....T~O"""r-",ki!.I·Y.aat~A~ra~stIi!!r.!!m!!!a.."la""rt,-,E",,n~sti~·t~O~sO,,-,D~e","r.gJ~·si
. .........
Sa!!.lYl.!..I"""13~E~rz~u~r"",um.......l~99,,,,,9,--

--=-231-

diyerek, kendisine bir 5zgilrlUk istemekte, annesine
b~kaldlrmakta ve ifadeleriyle annesini ki.il;:ilk dti~tirmekte
yani ona ~ocuk gibi davranmaktadlr.

Annenin her bendin sonunda:

"Olma sokak. siipilrgesi kadm kadmclk 01"

demesi sebebiyle ana-klz arasmdaki lYatt~ma, artan bir hlz ile ivme
kazanmaktadrr. Annenin bu ~ocuk-anababa tavrma, klzm cevabl manidardrr:
Bir bildigime ugramaYlID hi y ah~maynn (ml)
diyerek yetl~kin slfatml yine on plana ~Ikarmaktadrr. Aynca annesmm,
"sokak. siipilrgesi olma, kadm kadmcIk 01", soziine klzm bir ba~ka cevabl daha
vardlr:
KlZ:
(Gen~liginde)

Evde tenhri oturdun mu hi-sebeb

demektedir. Bu, anneyi
yapllan bir ~agndrr. (~ekiI3)

Anne

~ekil

di1~iinmeye

sevk ettigi

i~in yeti~kinden yeti~kine

KlZ

3: Anne: Olma sokak stiptirgesi kadm kadmclk 01
Klz: Evde tenha oturdun ml bi-sebep

der.

Anne, bir b~ka be~likte yeti~kinden yeti~kine dogru bir istekte bulunarak.
klZma bir tezgah kurup, gorenlerin takdirlerine mazhar olmasIDI arzu etmektedir.
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Annenin bu tavsiyesinden ilki, yeti~kini hedef alan bir hareket ise de, kIzmm yaptlgl
i~ten otiirU glirenlerin takdirlerini kazanrnasml istemesi ve yocuguDu insanlarm
takdirlerine muhtay ve bag1lllh kI1masl ise, anababa tavndrr:
Dest-gah ligrefi ellerili'l aldanrna alma
Desin gorenler i~iifii peh peh kemali.ifte
Elvermez ise Penbe Han1lll yozme haHifie
Doku pamuk hI1alisi geydir halaliifie
Olma sokak siipiirgesi kadm kadmclk 01

~ekilde

Buna ragmen klzm bu sozlere tepkisi farkhdrr. KIZ, adeta bu sozleri kInar
soze ba~lamaktadrr:
Clknk-misal dlrlayacagma hey ozan
Gir dest-gaha doku bezin parecik kazan

diyerek, ~aire r;lknk gibi dlrlamamaSlnl, tezgaha girip bez dokuyarak para
kazanmasml onermektedir. Klzm agzmdan geryekle~tirilen bu ifadelerden ~airlere
bakl~ aylSI ve anneyi ince bir ~ekilde tenkit vardrr. Vaslfm bu tiir ifadelerie, sosyal
hayatm mahalle merkezli ortammda, ~airlere bakl~ aylsml vermege yah~tlgl da
dii~iiniilebilir. ($eki14):

Anne

KlZ

Ozan

D
~ekil

4: Anne: Dest-gilh ogreft ellerlifi aldanma alma,
diyerek klZlnI

~alI~masl i~in

yonlcndirmesine,
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KIz: Annesinin tezgaha gir cali~ demesine ragmen, inee bir
manevra He aym sozleri klZ, ~aire soylemekte ve ozana akIl
vermek suretiyle onu coeuk yerine koymaktadlf.

Ozan: Sair, klZIn kendisine tavsiyelerine daha soma eevap
vereeektir.

Annenin ve klzm i~ hayatma ginne ve i~ kurma hususunda ifade ettikleri
aym zamanda ~airin tevekkUI ve kader anlaYI~ml da ortaya koydugu i~in
onemlidir. Anne, klzma para kazanmasml tavsiye ederken, onun bo~ bo~ oturup
yanh~ bir teveklctll i~inde bulunmamasl gerektigini dolayh olarak ifade eder. Divan
~airi, kendi yazdIklanm -bir mahalle lazlOm agzmdan da olsa-, "dzrdzr" olarak
nitelendinnesi, ciddi bir ~ekilde i~ kurma ve i~ hayatma atI1mayl yegledigini ortaya
koyar.
g5rii~ler,

Annenin klzma
Erlerle etme pencerelerden

ah~-veri~

Dadliia gahi yardlm edip sen de gor ki
Yag baglasun yUregi nineniifi kan~

i~

karl~

Tek dur kii~iik:den evde oturmakhga ah~
Olma sokak siipiirgesi kadm kadmcIk 01

demek suretiyle klzml baskici bir

~ekilde

egitmege

((ah~masl

kU9ukden evde oturmaga alz$", demesine klZI, sokaga ((IkIP on
oyna~

ve "Tek dur
kendisine

be~ ya~mda

aramak istedigini soyler:
~IkIP

sokaga tende iken haslh bu can

Onbe~ ya~mda kendime

bir oyn~ araYlm

Annenin a~lfl basklCI tutumuna kar~I1Ik, klzm sokaga ((lklP oyn~ veya
aramak istemesi arasrnda onemli bir ~atl~ma vardrr. ~iirde genellikle
anababa roliinii oynayan armenin ((ocugunun isteklerine kulak asmamaSI veya bir
diger ifadeyle kendisini onun yerine koymamasl (empati) soz konusudur. Edebl eser,
her ne kadar tarihl bir vesika hilviyeti ta~lmasa da, devrin sosyal meselelerin~ I~Ik
tutmasl baklmmdan bulundugu asra ~ahitlik eder. Bu dikkatle ~iire baklldlgmda, 19.
ytizyl1m b~larmda bir armenin klZlyla olan milnasebetiyle giinUrnOz TOrkiyesi'nde
arme baba ile klZl arasmdaki ili~ki arasmda bazl ufak tefek farklar d1~mda
benzerlikler veya paralellikler oldugu g5rOliir. Anadolu'nun muhtelif kasabalarmda
tesadiif edilebilecek olan anababa-klz milnasebeti arasmdaki ileti~imsizligi,
Tiirkiye'nin onemli O1~iide ((agd~ bir muhiti olan ~ankaya Lisesi'nde okuyan klZ ile
anne ve babasl araslOda da g5rmek milntkiindiir. Bu baklmdan, Prof. Dr. Atalay
arkada~
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Yoriikoglu'nun ~u ifadeleri, 19. yUzyI1 aile yaplslyla gtlnUmiiz ailesi hakkmda bir
mukayese zemini ol~tunnaktadlr:
"Gelir ve egitim diizeyi yUksek 0100 <;ankaya Lisesi'nde klZ ogrenciler
arasmda yiiriitulen bir soru~tunnada (Oksoo, 1982) gen~lerin anababalanyla ilgili
yakmmalan ~u konularda toplanmaktadrr. Erkeklerle arkada~hk, erkek arkada~lanm
eve getirememek, arkada~larmm onaylanmamasl, geceleri dl~arl ~Ikamamak, ders
~ah~malarma karl~I1masl, dii~iincelerinin onemsenmemesi, dayak ve liseyi bitirince
evlenmeye zorlanmak... ,,8
Yukarlda 6zellikle gen~ klzlarm anababalarmdan yakmdIklan hususlarl
Vaslfm makaleye konu 0100 manzumelerinde de g6nnek mtimkiindiir. Ozellikle
erkeklerle arkad~hk ve gece dl~anya pkamamak hususlarl Be, Annenin klZI ile
diyalogunu veren ilk manzumenin 13. bendinde bir paralellik vardlr.

Gice yansl gezme donup duzd-i §eb-reve
Koglar babaiia kom~u konu hayda gel eve
Olma sokak siiptirgesi kadm kadmclk 01
Toplumun deger yargllarl ooababayl 'rocuk iizerinde baskl kurmaya
zorlamaktadlr. Gece yarlsl gezme diyen anne, ~ocugunu dii~iindilgll i~in degil, daha
'rok konu kom~unun babayl aylplamasl sebebiyle, gece gezmesini yasaklar. Fakat,
kIz i~in "§unun bunun"hi~ de 6nemi yoktur.
Bu gice be~de gel a p~am demeyip ~u bu
De

~ehni~iniiil. altma

geldik're Penbe huu

Haykrrma pek~e duymasm amma hani Dudu
Pend eyledik~e 01 geveze ben eni konu
On be~ ya~mda kendime bir oyna~ araylffi

Anne babasmm bu baskici tutumuna klZ, evlendikten soma kOCasl Be Bgili
ortaya koydugu dii~iincelerinde cevap verir.
KIZ:
izn alma n'eymi~ erden a klzlar dahl neler
8 Atalay Yoriikoglu" GeniYlik yagt, OzgOr yaymcllIk, ist. s. 140.
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k giiveysi dargm olur mu ya bu kadar
Yoksa yeili mi flkd1 bu kdnUn-l nev-eser
Ardmda yetip eni konu nay teker meker
On be~ y~mda kendime bir oyna~ araylm

demek suretiyle, ataerkil ailelerde kocanm hakimiyetini de
"erden izin almak da neymi~ yoksa yeni mi pkdl bu kanun", der.

hi~e

sayarak,

Gen~lige bakI~,

biiyiiklerce hep genfligi yiiceltip, genfleri kii~iik gormek,
onlarl mesuliyet duygusu olmamakla su~lamak ve rencide edecek tavlr
i~ine girmek ~eklindedir. inceledigimiz manzumede anne, klzma kar~l daima
a~agI1aYlcl bir dil kullanmakladlr. Bu ~agI1aYlcl tutumu gosteren ifadeler ~unlardlr:
ele~tirmek,

Sobek (degirmen ta~mm Uzerinde dondiigu sivri demir, mil), kopek, dO$ek,
tolele, sivrisinek, kU~ek, k6stebek, e~ek gibi jfadeler dolayh da olsa annenin klZI i~in
ho~ gordtigO niteliklerdir.

Gomilp giyimli elleri yiiksilnme hey dadak

Her merdiim-i

~ebiiba

takIlma sobek gibi

Her gordiigilnili'i iistilne dii~me kopek gibi
Her yosmaYI goriince yayI1ma do~ek gibi
Gidip kma gecesine siirtiik Wlek gibi
Qlma sokak siipiirgesi kadm kadmcIk 01

KIZ ka~ yanundan vlzlama sivrisinek gibi
Fing urma iki yanufia krrnak

kll~ek

gibi

y ere ge~er armdan erUTI kostebek gibi
Ayak baglyla sofira kahrsm e~ek gibi
Qlma sokak siipiirgesi kadm kadmclk 01

Alay, yetersiz anne babanm kullandlgl kotU bir silahtlr: Manzumede, annenin
kIzlyla alay ettigine $ahit olunur:
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Hay hay bari yordamma gUleyim biraz
Turp sikayIm zarafetufie fos yoga bu naz
Gel tuzlayIm da kokma seni yay zavalh kaz
Bir kerre saBa etmedi mi sUd-nenefi niyiiz
Olma sokak siipiirgesi kadm kadmcik 01

Annesi ile yatI~maya (bu, kavgaya varan bir yatl~mad1T.) giren klza, annesinin
ifadeleri, oldukya alaycldlr ve bir slire sonra da duygu somfuiisilne donii~mektedir.
"Yazlk degil mi senin i9in bu kadar emek gektim ", diyen anne klzmdan urndugunu
bulamaml~ bir dii~lince iyinde kendisini acmdJrmaktadJr:

Dikba~h

kahbe yan sallaylp gitme dikime

Pay verip oyle ta~

ba~ma

Yazlk degil mi a bu

nenemlli'i deme

~ekilen

emegime

Soma seni herifler omuzlarsa kim kirne
Olma sokak sliptlrgesi kadm kadmcik 01

Anne

~ek.il

KlZ

5: Anne: Yazlk degil mi a bu ~ekilen emegirne

derken [focuk roliinil oynamakta ve klZlDl yeti~kin olarak gormektedir.
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Giiniimiizde de aileil,:i problemlerin en onemlisini olu~turan, erkegin e~ini
dovrnesi meselesini Vaslfm ~iirinde gl:'lrrnek mOmkiindiir: Burada heniiz
gerl,:ekle~memi~ olan dovme jii/inin tehdit olarak algllandlgl goriiliir:

Sana dii~er mi kom~udan et etmek istemek
Duyar herif de safia l,:eker iyi bir kotek

Buldun belam dinlemedtln l,:iinkti sohbetiim
Dovsiin ko hasba oh mehel ne hacetim

Her klZ l,:ocugu gibi annesinden bir ~eyler isteyen kzza annesinin cevabl:

Neymi~

pateste telli pataktite yok deve

Sana sivayi kesdireyim giy seve seve

<;:ankaya Lisesi'ndeki klZ I:'Igrencilerin anne ve babalarmdan yakmmalarmm
bir diger sebebi de, okul biter bitmez onlarm kendilerini evlendirmek istemeleri idi.
Tabii ki, anne babanm istegi l,:OCuklarml zengin ve i~i olan bir insanla
evlendirmektir. Bu tavrm omekleri, inceledigimiz manzumelerde de bulunmaktadlr:

Babaii vereydi seni boJay kim mevaliye
Sayei'ide biz de

ta~mlrlZ

belki yahya

Baldm l,:lplak ahp oturtdurrna hahya
Ne plrprriye eyle meyil ne p~ahya
Olma sokak siipiirgesi kadm kadmclk 01

Bu sl:'lzlere klZ yeti~kin birisi olarak cevap verirken devrin anlaYl~ma da isyan
etmektedir. Annesinin, parasl ve riitbesi olan birisine vermek istemesinde "Sayefide
biz de ta~mlrzz beW yahya" dii~Oncesi hakimdir. Bu da klzi bir bakuna satl~a
l,:lkarrnak anlamma gelmektedir: Klz ise kendisine satm ahmm~ bir meta gibi bakan
miistakbel kocasma ~imdiden taVIT alml~tIT:

L.Turan: Enderun'lu VastI'm iki Manzumesine Pedagoiik Actdan Sir YakJastm

Alml~
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parayla sanki halaylk gibi beni

Sokmakhk ister a~ evine gidi kUlhani
Yagh pa9avra gibi atlp ben dahl seni
Yann ahp alaca karanhkda n1~eni
On be~ y~mda kendime bir oyn~ araylm

Anne

K>z

AD
Seidl 5: Anne: Ktzmt, mevleviyet payesine ul~ml~ sankh alimler
anlamma gelen mevaliye vermek isterken onu satlhk bir mal
gibi garmek istemektedir.

KIZ: Bu tavra aksiyoner bir ~ekilde kar~lhk vermektedir. KIZ
kendisinin kul ve kale gibi satllan meta muameJesi
yap tlmasmdan ho~lanmamaktadlr.

Kendisine ders 9ah~acaglm diyen klzma annenin, gir mutfaga hz, ben ne
diyorsam onu yap, demesi 9atl~ma psikolojisi i9inde ele almabilecek bir meseledir.
KIZ 9ama~rr Ylkamak, iplik egirmek, bez dokumak gibi ~eyleri oneren annesine kar~l
pkmaktadrr:
Lazlm mldrr ki ogreneyim 9ama~lr yumak
Ben bu pamuk elimle a fos saramam yumak
Baffa

dii~er

mi iplik egirip de bez komak

Dursun musandrrada hele oreke tarak
On be~ ya~lI1da kendime bir oyn~ araytm
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Yufka makarna a~maSml a~mayufi batla
Ben bilmem Oyle hamur

i~i

samsa baklava

Saylp bir iki tilrltl yemecik kaba saba
Da'vet i~lln konaga ~l1op yarm ibtida
On be~ y~mda kendime bir oyn~ arayIm

Ataerkil aile yaplsmda "nasmat ve emir", iizerinde durulmasl gereken
konulardrr. Bu aile yaplsmda nasihat etmek, akIl vermek var ama, aklml kullarImak
yoktur. Vaslfm annenin agzmdan yazrngl ~iirde, genel olarak ataerkil ailenin bir
bireyi olan annenin, fIkirlerini nasihat ilzerine kurdugu dikkat e;eker. Halbuki ~airin
bu ~iire cevap olarak yazdlgl "Cevab·name-i pesendide ez-dehan-l duhter-i zibendegUher" adh manzumede, klZm uslup ve ifadeleri tamamen farkh ve b~kaldlfl
psikolojisi i~indedir. KlZm psikolojisi, aklml kullarIma, aklmm almadlgma itiraz ve
isyan etmege dOntlk olmalda beraber, ergenlik dOneminin tipik ozelliklerini gOsterir.
Ger~ek problem ise, annenin klzml anlamamasl ve anlamaya da hie; niyetinin
olmamasldrr. Sair, klZln aklml kullandlgma dair ~oyle bir omek vermektedir:
KIZ:
<;:;ok y~ayan ml bilir i~i yoksa c;ok gezen

diyerek, bir ~eyleri anlamaya gayret eden klZ,
ml daha c;ok bildigine dair bir tartl~ma ie;ine girer.

~ok

gezenin mi e;ok

ya~ayanm

e;ah~masl,

varhgma

Ergenlik doneminde gencin kendisini kabul ettirmege
olan gUvenini tazelemesi gibi meseleler on plandadrr.

Ba~lz ba~lma

ben dahl bir i~ ba~araylm

mlsral, ergenlik doneminde hep annesinin istegine gore hareket eden klzm,
bagImSIZ bir ~ekilde hareket etmege ~ah~masml yani bagImSIZhk dti~tincesinin
tomurcuklanmaya ba~ladlgml ifade etmektedir. Anne babalar, c;ocuklarma, "bak
koskoca adam o/dun bu i~i beceremedin" veya "on be~ ya~ma girdin kafan
fa/~mlyor", derler. <;:;ocuk bir ~ey yapmaga gayret ettiginde ise ona kolayca engel
olmaktadlrlar. Boyle bir durumda e;ocukta ki~ilik ol~maz ve kendisine, daima
birilerine baglmh olma psikolojisi ~Ilanrr. Bu da toplumda yarahcl insan oranml
du§tirmektedir. HiIr fIkir ve te~ebbus, insanm fert olarak benimsenmesi baklmmdan
onemlidir. Bu bakImdan Vfunfm ergenlik dOnemine geImi~ bir klzm agzmdan dile
getirdigi:

L.Turan: Enderun'lu Vaslf'1D

Ba~lz b~lma

tid Manzumesine Pedagojik ACldan Bir Yaklaslm

ben dahl bir i~
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ba~araylm

mlsraml, gencin h11rriyet elde etme mllcadelesi olarak algllamak gerekir.

Anababa tavrmda gene;, anne babanm kendisine miisade ettigi kadar htirdiir.
Mesela, anne liNe kesret Be zahide ne pek de ae;Ik 01" derken klZmID ne e;oke;a zahide
(dindar) ne de e;oke;a ae;Ik sae;Ik olmaslm istemektedir. Anne klzma nasihat ederken
ve onun kaynanasmm nzasml kazanmasml, ona kul, halayIk olmasml emrederken,
Anne,

KIZ difile nush u pendimi kavliifide Sftdlk 01
Gozle nzft-yl kaynanaYI kul halayIk 01
Kim der sana ki e;amura var bula~Ik 01
Ne kesret ile zahide ne pek de ae;lk 01
alma sokak siipiirgesi kadm kadmclk 01

KIZ:

Suya gelirse sarmca yarm mrrm krrm
Urop

ba~ma ~aplagl ya

destisin klrufi

lira ki hazzl yok 0 kadar per de zlrzrrui'l
Gu~

etmeyip de kaynanamufi gayn dlrdlrm

On be~ ya~mda kendime bir oyn~ araylm

diyerek kaynananm sozlerini dlrdlr olarak degerlendinnek suretiyle annenin
sozlerine cevap verir. Bu, e;atl~manm en bariz omegini veren mlsral, ergenlik
doneminin psikolojisiyle de ae;Iklamak miimkiindtir. Ergenlik doneminde gene;, anne
babanm soylediklerinin tersini yapmak egilimindedir:
Bu gice be~de gel a pa~am demeyip

~u

bu
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altma geldik~e Penbe huu

Haykmna pek~e duymasm aroma hani Dudu

Pend eyledikge 01 geveze ben eni konu

On be~ ya~mda kendime bir oyna~ arayun

19. yiizyllm ilk yansmda eser veren Vaslfl edebiyat tarih~ileri ~iirlerinde
aleladeye dii~tiigu i~in tenkit ederler. Vaslfm incelemege ~ah~tIgunlZ iki
manzumesindeki diyalo!1;u, nesiller araSI c;:atI~ma ve <;:ocuk-anababa tavrma
5meklerle doludur. Divan ~iiri, pedegoji baklmmdan ele ahmrsa bu ~iirlerde bir~ok
pedegojik unsur bulunabilecegini ve bugiinki egitim ile de mukayese imkam
sagladlgl i~in, bu tiir ~ah~malara ihtiya~ oldugu d~uncesindeyiz.
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