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Öz 

1864-1944 yılları arasında yaşayan Hüseyin Rahmi Gürpınar, pek çok edebî türde eser kaleme almış 
olsa da romancı kimliğiyle öne çıkan bir isimdir. 41 roman kaleme alan Hüseyin Rahmi Gürpınar, roman 
tarihimizde Ahmed Midhat Efendi geleneğine bağlı olarak eserler vermiş, onun gibi konusunu halkın hayatından 
almış ve yine halkı eğitmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple romanlarında yerli hayatı yansıtan pek çok sahneye 
rastlanır. Gürpınar, alafranga merakı ve yanlış Batılılaşma anlayışının doğurduğu olumsuz sonuçları, halk 
arasında yaygın olan ve bilhassa kadınlar arasında bir çare olarak sığınılan bâtıl inançları, eğitimsizlik ve 
cehaleti, tespit ve teşhir ederek bunların düzeltilmesine çalışmış, bunlarla ilgili tekliflerini okuyucuyla 
paylaşmıştır.  

 “Hâce-i Sâni” diye de anılan Hüseyin Rahmi Gürpınar, eğitimsiz kitlelere eserleri vasıtasıyla ulaşırken, 
bâtıl inançların toplumdaki yerleşikliğine, bu inançların temelsizliğine ve zararlarına dikkat çekmeye çalışmıştır. 
Aslı ve gerçekliği olmayan, gözlemlenemeyen bir takım ritüellerin toplamı “bâtıl inanç” kavramıyla 
karşılanmaktadır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, romanlarında bâtıl inançlar konusuna geniş yer verirken, natüralist 
çizgide yazan bir yazar olarak da bu inançların kanıtlanamayan, gerçekliği yansıtmayan yönünü ortaya koymaya 
çalışmıştır. Romanlarda bu inançların yaygınlığı ve yerleşikliği eğitimsizlikle açıklanır. Bu inançların pek çoğu 
kadın karakterlerin ekseninde okuyucuya verilmektedir. 

Romanlarda sıklıkla karşılaştığımız bâtıl inanç örnekleri; fal baktırma, büyü ve muska yaptırma, kurşun 
döktürme, albasması inancı, halk hekimliği adı altında yapılan yanlış uygulamalar, doğaüstü varlıklara olan 
inanışlar, birtakım kavramların ve eylemlerin uğursuz kabul edilmesidir. Yazarın bu konuya en çok temas ettiği 
romanları ise Tesâdüf, Gulyabani, Cadı, Hakka Sığındık, Muhabbet Tılsımı, Şeytan İşi, Dirilen İskelet, Ölüler 
Yaşıyor mu? adlı yapıtlarıdır. 
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Abstract 
Huseyin Rahmi Gurpinar, who lived between 1864 and 1944, is a name that becomes prominent with 

his novelist identity, although he has worked in many literary genres. Huseyin Rahmi Gurpinar wrote 41 novels 
and he has adhered to Ahmet Midhat Efendi’s literary tradition in his works. Besides, he inspired by real life 
events and aimed to educate the people as Ahmet Mithad Efendi did. Thus, many scenes that reflect the local life 
in his novels prevail. To give suggestions for readers about the negative outcomes of the alafranga adoration and 
wrong understanding of westernization, Gurpinar tried to improve ignorance and lack of education problems 
based on the superstitious beliefs of the people and especially among women who see these beliefs as a remedy.  

Hüseyin Rahmi Gürpınar, also known as "Hâce-i Sâni", while he reaches the uneducated masses 
through his works, he has tried to draw attention to the situatedness of the superstitious beliefs in the society, the 
groundlessness and the harm of these beliefs. A set of unreal and unobservable rituals aggregation correspond to 
the term of “the superstitious belief”. While Huseyin Rahmi Gurpinar gave wide coverage to the superstitious 
beliefs in his novels, as a writer on the naturalist mode, he tried to reveal the unprovable and the aspect that does 
not reflect the reality of these beliefs.  The prevalence and situatedness of these superstitious beliefs are 
explained by the lack of education in the novels. Many of these beliefs are given to the reader through using the 
female characters.  

The superstitious beliefs that we encountered in the novels can be exemplified as visiting fortune tellers, 
making a spell and amulet, lead pouring (Molybdomancy), incubus belief, wrong medical practices under the 
name of folk medicine, beliefs in supernatural beings and considering a number of concepts and activities as 
ominous. The novels that the author made a point of these beliefs are Tesadüf, Gulyabani, Cadı, Hakka Sığındık, 
Muhabbet Tılsımı, Şeytan İşi, Dirilen İskelet, Ölüler Yaşıyor mu? which are his literal works.  
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Giriş 
Aslı ve gerçekliği gözlemlenemeyen, kanıtlanamayan birtakım ritüellerin toplamının 

oluşturduğu bâtıl inanç kavramı Türk Edebiyatında kendine Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarında 
çokça zemin bulur. Romanlarda kadınların bâtıl inançlar karşısındaki konumuna dikkat çeken Hüseyin 
Rahmi Gürpınar, pek çok romanda eğitimsiz kadınların bu inançlar karşısındaki zayıf tutumlarını 
gösterir. Zira Hüseyin Rahmi Gürpınar için yazın “yüksek felsefesi”nin doktrinlerini paylaşabileceği 
bir zemindir. Öyle ki kendisi bu sahada çokça etkisi altında kaldığı Ahmet Mithat Efendi gibi “hace” 
sıfatı ile anılmıştır. Hace-i Sâni Hüseyin Rahmi Gürpınar, devrin gelenek ve inanç temelli genel 
teamülünden farklı bir çizgide yer almış ve kendince geliştirdiği fikirlerini de edebiyat aracılığıyla 
yansıtmıştır. Berna Moran, bizzat Hüseyin Rahmi’nin ifadesi olan “yüksek felsefe”nin temeli 
hakkında şunları söyler: 
 “Gürpınar’ın yapmak istediğini kısaca belirtmek gerekirse denebilir ki, halkın geleneksel 
inançlara, yerleşmiş düşüncelere, görenekleri ve dine dayalı zihniyeti yerine, Batının akla, bilime 
dayalı pozitivist zihniyetini yerleştirmeye çalışmıştır.” (Moran, 2003:114). 

En nihayetinde kalemi aracılığıyla topluma yön vermek isteyen Gürpınar, kendince sakıncalı 
gördüğü birçok meseleye eğilmiştir. Bunlardan biri de cehaletten beslenen bâtıl inanç konusudur: 

“Türk toplum hayatının önemli bir meselesi olan bâtıl itikatlar konusu üzerinde en çok duran 
sanatçılardan biri Hüseyin Rahmi’dir. Bâtıl itikatlar ilk bakışta toplum hayatında çok önemli bir yere 
sahip değilmiş gibi görünse de insanı, aileyi ve insan ilişkilerini derinden etkilediği için son derece 
önemli bir sosyal meseledir.” (Yalçın, 2002:141). 

“Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş 
inanç,”1anlamına gelen bâtıl inanç (îtikat) kavramı; yazarın romanlarında fal baktırma, büyü ve muska 
yaptırma, kurşun döktürme, albasması inancı, halk hekimliği adı altında yapılan yanlış uygulamalar, 
doğaüstü varlıklara olan inanışlar, birtakım kavramların ve eylemlerin uğursuz kabul edilmesi gibi 
ritüel ve uygulamalar üzerinden somutlanır. 

Gürpınar için eğitim ve kadın, önemli başlıklardır. Zira sayısı kırk bire ulaşan romanlarında 
yazar ekseriyetle cehaletin doğurduğu sakıncaları işaret ederken bu acziyet hâli içinde ise en çok kadın 
karakterlerini ve tiplerini işlemiştir. Eğitim imkânlarından yeterince istifade edemeyen kadınlar, 
yazarın çokça karşı çıktığı “sömürü” ilişkisinin temel öznesi haline gelmişlerdir. Romanlarda 
kadınların bâtıl inançlar karşısındaki konumuna dikkat çeken Hüseyin Rahmi Gürpınar, pek çok 
romanında eğitimsiz kadınların bu inançlar karşısındaki zayıf tutumlarını gösterse de eğitimli kadınları 
da bâtıl inançları dışlayan bir tavır içinde çizmez: 

“Bâtıl inançlara inananlar ne belli bir sosyal tabakaya ne de belirli bir beden yapısı veya 
mizaca sahiptirler. Okuryazar olan şahıslar da (Tesâdüf’te yer alan Sâibe gibi) cahil halk gibi 
büyücüden medet umarlar.”  (Koşar, 2008: 81). 

 Eğitimlisinden eğitimsizine pek çok kadın, romanlarda fal baktırırken, büyü yaptırırken veya 
büyü yapıldığına inanırken karşımıza çıkmaktadır. Romanlarda bu eylemlerin uygulayıcısı 
konumundaki kadınlar bu uygulamaları sorunlu evliliklerini ve ilişkilerini düzeltmede bir çare olarak 
görmektedirler. Bunu örneklendiren alıntıları “Sığınılan Bir Liman Olarak Bâtıl İnançlar” başlığı 
altında değerlendirildi. Yine romanlarda kadınların odağında işlenen bâtıl inanç uygulamalarının 
bilinmezlik temelli korkuyu tetiklediği ve bu korkunun bir baskı aracı olarak kadınlar üzerinde etkili 
olduğu söylenebilir. “Bir Baskı Aracı ve Korku Unsuru Olarak Bâtıl İnançlar” başlığı altında da bu 
durumu örneklendiren alıntılara yer verilmiştir. “Sağlık Gerekçesiyle Uygulanan Bâtıl İnanç 
Örnekleri” başlığında ise sahte dini kimlikleriyle şifa dağıtan kimselerin esiri olmuş kadınların içinde 
bulunduğu acziyet hali işlenir. Son olarak da “Rasyonalite ve İrrasyonalite Karşısında Kadının 
Konumlandırılışı” başlığında maddi temelle yaslanmayan bâtıl inanç uygulamalarında niçin 
ekseriyetle kadının özne olarak seçildiği bahsini irdelenmiştir. 

 
1. Sığınılan Bir Liman Olarak Bâtıl İnançlar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’a göre toplumumuzun başlıca sorunlarından birinin kaynağı, sağlam 

temeller üzerine inşa edilemeyen evlilik kurumudur. Birbirini aldatan eşlerle dolu roman örnekleriyle 
yazar, bu kurumun temelindeki çürümeye dikkat çeker. Bâtıl inançlar da burada eşleri tarafından 

                                                           
1Güncel Türkçe 
Sözlük,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a27cc94dad822.81780307 



aldatılan kadınların sığındığı bir liman işlevini görür. Aldatıldıklarının idrakinde olan kadınlar çareyi 
fal baktırmakta, büyü ve muska yaptırmakta görürler. Bu köklü sorunun temellerine inemeyen 
kadınları bunu yapmaktan alıkoyan da ya yeteri kadar ya da hiç eğitim görmemiş olmaları ile sosyal ve 
çalışma hayatına dâhil edilmeyişleridir. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Bir Muâdele-i Sevda (1899)romanın merkezindeki Nâki Bey’in 
sorunlu evliliklerinin temelinde bâtıl inançların olduğu yanılgısı işlenir: 
 “Doğru doğru bu işte bir büyü var... Dün geceki gelinin dediği gibi eski karılarından biri vefat 
etmiş. Fakat ikincisi daha ölmemiş. Tekrar sana varmak için hoca hoca dolaşıyormuş... Ben de 
diyorum. Bunlar akla sığacak işler değil... Tevekkeli değil efendi, oğlanı yarın okutalım. Odasının 
kapısına bir tavşan astırayım... Yedi dükkân süprüntüsü, güneş doğmadan alınmış güvercin tersi, 
çörek otu, üzerlik, kilise buhurdanından artmış günlük daha bilmem neler... Bu tertibi bizim kalfaların 
hocası Molla Hanım bilir. Ona hazırlatayım da Nâki’nin çamaşırlarını tütsüleyeyim...” (Gürpınar, 
1946: s.46) 
 Nâki Bey’in annesi vasıtasıyla yazar, o devirdeki bazı yanlış inanışları ve bunların nasıl bir 
çare olarak görüldüğünü örneklendirir. Gürpınar; üç kez evlenen Nâki Bey’in kendisi yerine başka bir 
erkeği seven son eşini bu evliliğe zorlamasının romandaki sakıncalarını anlatır. Bunun hemen yanında 
bu hakikati göremeyen Nâki Bey’in annesi ile de sorunun kaynağını farklı bir zeminde arayan îtikat 
esiri kadınların gerçeklikten ne kadar uzak olduklarının altını çizer. 

Yine evlilik kurumu içindeki sorunlara eğilen Metres(1900)romanında da Saffet Hanım, 
evliliğindeki sorunu gerçeklikten uzak gerekçeler üzerinde temellendirir. Parnas’ın kocası Hâmi’ye 
büyü yaptığını ve bu yolla kendisine bağladığını düşünen Saffet Hanım, bu büyüyü bozdurmak ister 
halde karşımıza çıkar:  

“Ah, ne dediğimi biliyor muyum? Alık oldum işte… Dudu beni dinle, o Parnas kahpesi 
kocama büyü yapıyor, yoksa bir erkek başka türlü bu kadar zaptolunmaz, Nuruosamaniye kapısındaki 
hocayı pek methediyorlar. Yarın seninle oraya gidelim. Şu büyüyü bozdurtalım, kaç kuruş isterse 
veririm...” (Gürpınar, 1945:285) 

Tesâdüf(1901) romanı Gürpınar’ın bâtıl inanç konusuna etraflıca eğildiği ilk romanıdır. Öyle 
ki Refik Ahmet Sevengil, “Tesâdüf romanı bizim eski kurşun dökücü kadınlar rezaleti ile alay edilmek 
için yazılmıştır.”der. (Sevengil, 1944: 65) Bâtıl inançların zararları tezi üzerine kurulu olan bu metnin 
odağında da kadınlar yer alır. İki ayrı hikâye etrafında örülen metnin düğümlendiği nokta fal bakıp 
büyü yapan Nefise Hanım’dır. Romanın ilk hikâyesinde kocasının kendisi üzerine kuma getireceğini 
düşünen Gülsüm Hanım’ın Nefise Hanım tarafından dolandırılışıanlatılır. Gülsüm Hanım başta olmak 
üzere Nefise Hanım mahalleli pek çok kadının inançlarını ve zayıflıklarını çıkarları doğrultusunda 
kullanıp sömürür. Romanın ikinci vak’ası da aldatma hadisesi üzerine temellenir. Mâil Bey, Sâibe 
Hanım ile olan evliliğine sadık kalmamış onu Şöhret adlı metresiyle aldatmıştır. Eğitimli biri olan 
Sâibe Hanım da kocasını tekrar elde etmek için Nefise Hanım’ın kapısını çalar. Kocasını tekrar 
kazanmak isteyen Sâibe Hanım’a, Nefise’nin önerdiği ve yapmasını istediği şeyler, bâtıl inanç 
kavramını örneklendirir:  

“Kızım Sâibe Hanım, şimdi beni dinle. Ben artık bu işi üzerime aldım. Mâil’i o kadının 
sevdasından kurtaracağım. Fakat dediklerimi tamamiyle yapmalı. Şimdi sana yazılı ufak ufak mavi 
kâğıtlar vereceğim. Bunları suda ıslat, kocan geldiği akşamlar bir kolayını bulup içir. (Fildikos 
gömleği iade ile) çamaşır değiştirdiği vakit bunu da arkasına giydir. Öbür gelişinde yine 
çamaşırından bir şey getir.” (Gürpınar, 1945:200) 
 Öte taraftan Mail Bey’in metresi Şöhret de Mail Bey’i elinde tutmak için Nefise Hanım’a 
büyü yaptırmaktadır. Bu “tesadüf”ten Nefise Hanım sonuna kadar istifade eder ve kendisine bir hayli 
maddi kazanç da sağlar.  

Nefise Hanım- Gülsüm Hanım, Sâibe Hanım, Şöhret ve diğer mahalleli kadınlar gibi kurgu 
karakterler özelinde yazar yanlış inanışların pençesindeki kesimi sömüren – sömürülen ilişkisi üzerine 
oturtur. 

 
2. Bir Baskı Aracı ve Korku Unsuru Olarak Bâtıl İnançlar 
 
Tehlike öngörüsüne yaslanan korkunun temelinde çoğu zaman bilinmezlik ve gaipten kaynaklı 

kaygılar mevcuttur. Kurgu metinlerin düğümlenişinde çoğu kez yazarın bu bilinmezliğe yaslandığı 
görülür. Gürpınar korku türünde kaleme aldığı eserlerinden de bu korkunun maddi temellerini 



öncellikle gizler. Okurun merakı bu şekilde diri tutulurken yazar, okuru gerçeklik ve maddi olandan 
uzaklaştırıp gaip olanın kıyısına yaklaştırır. Burada okur kurgunun ilerleyişine paralel bir şekilde 
“korku” fikrinin maddi olmayan nedenler ve unsurlarla ilintili olduğu şüphesi içine çekilir. Yazar 
kendi dünya görüşünün haklılığını ortaya koyarcasına –sürprizi sona saklar şekilde- gaipten kaynaklı 
korkunun bütün maddi temellerini sonda açıklar. Böylelikle korkunun kurguda bir baskı aracı olarak 
kullanışının örneklendirilişini görürüz. Burada bâtıl inanç uygulamalarının seçildiği örnekleri veren 
yazar eğitimsiz toplumların içine çekildiği tehlikeye de dikkat çekmek ister. 

Gürpınar’ın korku türünde kaleme aldığı Gulyabani(1915)romanında bâtıl inançlar bu 
atmosferin yaratımı için kullanılır. Romanın başkişisi olan Muhsine, Ayşe Hanım adlı eski bir 
tanıdığın aracılığıyla Dudullu civarındaki büyük bir konağa hizmetçilik için götürülür. Bu evde Çeşmi 
Felek ve Ruşen adlı kadınlarla birlikteyken bir dizi açıklanmayan ve doğaüstü güçlerin tesirindeki 
olaylar olarak yorumlanan hadiselerle karşı karşıya kalır. Ruşen eve yeni gelen Muhsine’yi bir süre 
sonra olması muhtemel olaylar için uyarır. Burada Muhsine’nin alması gerektiği tedbirler arasında 
sayılanlar bir dizi bâtıl inanç örneğidir: 
 “Dinle. Mavili esvap giyme. Uçkurunu kıbleye karşı bağlama, kapı eşiğine oturma. Kuşağını 
kör düğüm etme. Yatağını duvar kenarına yapma. Akşamları saç örgülerini çöz. Gözlerini birbiri 
üstüne yedi defadan ziyade kırpma. Seni korkuttukları vakit ayak başparmaklarını tırnaklarını 
birbirine sürt. İki elinle kulaklarının memelerini tut. Bir demir bulabilirsen üzerine bas. ‘Emret ya cin! 
Hazırım.’ Diye bağır. Kalbini ferah, itikadatını tam tut, bir şey olmaz.” (Gürpınar, 1944:36-37) 

Bu bâtıl inançlar dizisi konaktaki kadınlardan Ruşen ve Çeşmifelek’in reel olmayana karşı 
aldıkları yine reel olmayan tedbirleri göstermesi açısından önemlidir. 

Çeşmi Felek ve Ruşen Kalfa ‘ya göre daha genç olan Muhsine karşılaştığı birçok garip olayı 
önce akıl süzgecinden geçirip mantık dairesi içinde kalmaya çalışır. Fakat daha sonra 
açıklayamayacağı bir dizi olayla karşılaşması, genç kadını gördüklerini doğaüstü güçlerle açıklama 
yoluna götürür. Sonuç olarak Gulyabani romanında köşkün sahibesi Şefika Hanım’ın mal varlığını ele 
geçirmeye ve köşke gelen kadın hizmetçileri cinsel açıdan istismar etmeye dayanan bir dizi garip 
olaylar yaşanır. Bu olayları, olayların merkezindeki eğitimsiz, pasif ve bâtıl inançlarının kurbanı 
kadınlar çözemez.  

Cadı(1915) romanı adından anlaşılacağı üzere doğaüstü güçler ile bâtıl inanç eksenli bir 
kurguya sahiptir. Nâşit Efendi’nin ilk karısı olan Binnaz Hanım etrafında gelişen doğaüstü süsü 
verilen olayların anlatıldığı romanda Binnaz Hanım’ın öldükten sonra “cadı” olup eski evini ziyaret 
ettiği anlatılır. Nâşit Efendi ile evlenecek olan Fikriye Hanım’ı bu konuda uyaran Habibe Hanım ise 
bu mantık dışı durumu bâtıl inançlar ekseninde açıklar. Habibe Hanım’a göreNâşit Efendi’nin ilk 
karısı Binnaz Hanım’ın cadı olup evde dolaşmasının nedeni Binnaz Hanım’ın naaşının üstünden bir 
kedinin atlamasıdır. Yine Nâşit Efendi’nin Binnaz Hanım’ın ölümünden sonra ve Fikriye Hanım’dan 
önce Şükriye adlı bir kadınla daha evlenmiştir. Şükriye Hanım gelin olarak gittiği Nâşit Efendi’nin 
evinde çarpılmak korkusuyla gece pencereden dışarıya tükürmemeye, süprüntülüğe bir şey 
dökmemeye dikkat ettiğini söyleyerek yeni gelin adayını uyarır. 

Şeytan İşi(1928)romanında Hüseyin Rahmi Gürpınar, yalnız, dul ve zengin bir kadın olan 
Hayriye Hanım’ın dramını konu edinir. Okuma yazması dahi olmayan Hayriye Hanım komşusu olan 
Muammer Efendi ailesinin gönderdiği mektupların çokça tesirinde kalır. Cin ve perilerden geldiği 
belirtilen mektuplarda Hayriye Hanım’ın paralarını nereye saklarsa saklasın bulunacağı söylenir. Zaten 
hasis bir mizaca sahip olan Hayriye Hanım gittikçe rahatsızlanır ve en nihayetinde evini ateşe verir. 
Romanda Hayriye Hanım cin ve perilerden kendisine gönderildiğini sandığı mektupları yazıcılardan 
birine okuturken karşımıza çıkar. Bu sahnede mektupta yazılanlara kendisini kaptıran Hayriye 
Hanım’ın yanıtı dikkat çekicidir: 
 “Yazıcı devam eder: -Biz insanı döne döne deneriz. Esen rüzgârlardan hile sezeriz. Su üstünde 
hem havada gezeriz. Damdan dama serçe gibi sekeriz. Hayriye Hanım kelime-i şahadet getirerek: -
Doğru söylüyorlar… İnanmayan kâfir olur...” (Gürpınar, 1933: 69) sözlerini sarf eder.  

Okuma yazması dahi olmayan Hayriye Hanım’ın komşusunun aile fertlerince düzenlenen bu 
oyunu anlamaktan uzak idraki sonunu hazırlar. Kadıncağız akli dengesini kaybedip çıldırır, paralarını 
ve evini ateşe verir. Bâtıl inançlar karşısında eğitimsiz insanların uğrayabileceği zararları göstermesi 
bakımından Şeytan İşi romanı ibretlik bir metin olarak kurgulanmıştır. 

 
 



3. Sağlık Gerekçesiyle Uygulanan Bâtıl İnanç Örnekleri 
 
Gürpınar romanlarında konu edinilen bâtıl inanç  uygulamalarından bazıları da sağlık 

odaklıdır. Pozitif temellere yaslanan eğitimin henüz istenilen düzeyde yaygınlık göstermediği yılların 
konu edildiği romanların kişileri sağlık temelli sorunların çaresini çoğu kez bâtıl inanç 
uygulamalarında ararlar. Bu uygulamaların uygulayıcısı kimselere başvuran ve çoğu kez kadından 
oluşan bu kadro maddi ve manevi pek çok istismara da uğrar halde karşımıza çıkar. 

Hakka Sığındık (1919) romanında Abdal Velî Efendi adlı meczup ve aciz bir şahsın nasıl 
“veli” mertebesinde bir şahıs haline geldiği Samatya Polis Merkezi’ni arayan bir kişi tarafından 
Komiser Şinâsi Bey’e anlatılır:  

“Virane ve mezarlık kovuklarında kıvrılıp yatar. Meczup, salyalı, sümüklü, mundar herifin 
birisi imiş. Öyle öteye beriye tehditnâme yazabilecek iktidarı şöyle dursun, söylenen lâkırdıyı anlamaz 
ve söylediği anlaşılmazmış. Fakat velâyeti o semt kadınları beyninde pek maruf imiş. Nefesi, kulunca, 
sıtmaya, havaleye, saraya, hafakana birebirmiş. Söylemeyen çocukların ağızlarına salyasından bir 
parmak sürerlermiş. Doğuramayan gebe kadınları çiğnetirlermiş. Yattığı kovuğun yakınındaki 
ağaçların dalları, hâcet bağları düğümlerinden gözükmezmiş. İhtisası kadın hastalıklarında imiş. 
Erkeğe okumaz, nazlanırmış. Cenab-ı Abdal pek zendostmuş. Güzel bir kadın gördü mü yılışır, 
salyalarını salıverir imiş. Pek para âşıklısı değilmiş. Fakat verirlerse de almamazlık etmezmiş. 
Paralarını nadiren kovuktaki zembile atar ve ekseriyetle boynunda asılı bir kesenin içinde koynunda 
saklarmış. Bazı haşarı ve hoppa kadınlar, Abdal’ı gıdıklayarak avutup güldüre güldüre kesesindekileri 
aşırırlarmış.” (Gürpınar, 1950: 81) 

Romanda bilhassa kadınların Abdal Velî’ye olan rağbeti üzerinde durulur. Derbeder bir hâlde 
yaşayan Abdal Veli namlı bu şahsı “veli” mertebesine yükselten mahalleli kadınlar kendine dahi 
bakmakta aciz olan bu kişiden medet umar haldedirler. Abdal Velî ile ilgili bu bilgilerde karşımıza 
eğitimsiz ve bâtıl inançları doğrultusunda gerçeği anlama yetisinden yoksun kadınlar çıkmaktadır. 
Bunun yanı sıra anne olarak gördüğümüz bu kadınların gebe iken kendilerini çiğnetmeleri, 
konuşamayan çocuklarının ağzına Abdal Velî’nin salyasından sürdürmeleri de sorumsuzluk ve 
cahilliklerinin bir başka boyutunu sergiler. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Muhabbet Tılsımı (1921)romanında Adnan Şem’î Paşa 
Konağı’ndaki çarpık ilişkiler özelinde devrin genel ahlak anlayışının eleştirisini yapar. Bu konaktaki 
cariyelerden biri olmak üzere yetiştirilen Pervin burada konağın hizmetini görmek üzere yetiştirilen 
Ali Bekir’e âşık olur. Romanda Pervin, Ali Bekir’le aralarına şeytanın girmemesi için etrafını okur, 
üfler halde karşımıza çıkar. Bununla birlikte Pervin ve Ali Bekir’in kaçtığı gece konakta yaşanan bir 
dizi hadisenin müsebbibi olarak da “şeytan” sorumlu tutulur: 

“Hanımefendinin odasından fırlayan hayaletin Pasa Efendi’yi felce uğrattıktan sonra Kalfa 
Hanım’ı ölüm uykusuna yatırdığına, Pervin’i kapatıldığı yerden çıkarıp onun yerine Ragıp Adnan’ı 
hapsettiğine, Gülizar’ı da pencereden kaçırdığına inanılır. Hoca Hanım bütün bunların insan isi 
olmadığını, şeytan isi olduğunu söyler ve ‘Emlina, mislina, mernus, tebernus, kefe tataynus. Dışarı, 
dışarı, dışarı...’ diye dualar mırıldanır, karanlıklara üfler, herkese destursuz yere basmamalarını 
söyler.” (Koşar, 2005: 56) 

Gürpınar, Nimetşinas(1902)romanında da ise halk hekimliği altındaki yanlış uygulamalardan 
birini örneklendirir. Doğum esnasında zorlanan Talât Hanım’ın rahat doğum yapabilmesi için Fatma 
Hanım, hamile kadına eşinin elinden su içirilirse gebenin rahat doğum yapacağı inanışının 
aktarıcısıdır: 

“Böyle doğuramayan gebelere beyinin avucundan su içirirler. Nihat Bey gelsin. Avucuna su 
koyalım; Talât Hanım içsin. Görürüsünüz çok geçmez kurtulur.” (Gürpınar, 1995: 111) 

 
4. Rasyonalite ve İrrasyonalite Karşısında Kadının Konumlandırılışı  
 
Efdal Sevinçli, “toplumumuzun bir zamanlar büyülere, tılsımlara kapılışını edebiyatımızda 

Gürpınar ölçüsünde konu olarak seçen bir başka yazarımız yoktur.” (Sevinçli 1990:175) tespitinde 
bulunur. Sevinçli’nin de isabetle belirttiği üzere yazar tarafından sıklıkla ele alınan bu konun öznesi 
ise kadınlardır. Kadınların toplum içindeki sınırlanmışlığı ve eğitim bakımından geri bırakılmışlığı 
“rasyonel” idrakin uzağında bir imaja sahip olmalarına neden olur. Öyle ki romanlarda rasyonel tutum 
içinde gördüğümüz bazı kadınlar hemcinslerine göre talihli olan eğitimli kimselerdir. Yine de her 



eğitimli kadın aynı tutumu sergilemez ve çoğu kez eğitim alamamış hemcinsleri gibi bâtıl inançların 
esiri olup türlü istismarla maruz kalırlar. Atarerkil toplum örgütlenmelerinde kadının ve erkeğin zekâ 
ile ilgili konumlandırılış biçimi romanlarda da kendini aynı şekilde gösterir: 

“Ataerkil ideoloji, daha ilk şekillenmeye başladığı andan itibaren, erkeği rasyonellik (akıl/ 
zihin), uygarlık ve kültür ile buna karşılık kadını irrasyonellik, doğa ve duygusallık ile özdeşleştir(ir.) 
(Berktay, 2002:276)  

Romanlarda irrasyonel zekâ ile ilişkilendirilen kadınları içine düştüğü güç durumlardan ise 
çoğu kez rasyonel aklın temsilcisi erkekler kurtarır. 

Dirilen İskelet (1923) romanında Hüseyin Rahmi Gürpınar bâtıl inançlardan örneklere yer 
verse de bu roman diğer romanlarından farklı bir çizgidedir. Zira burada yazarın önceki romanlarında 
ortaya koymak istediği maddi temelli, rasyonel tavır sarsılır. Romanda doğaüstü birtakım hadiseler 
vuku bulsa da bunlar yazarın diğer romanlarında olduğu gibi mantıklı ve rasyonel bir temele 
oturtulmaz. Öyle ki romanın adındaki gibi bir iskelet romanın sonunda vücuda gelerek yasak aşk 
yaşayanları gazaba uğratır. Romanın iki kadın karakterini de yazar bâtıl inanç reddiyesi ve savunusu 
üzerine inşa eder. Şöyle ki Tayfur Bey’in âşık olduğu Bânu Hanım, Robert Kolej’de eğitim görmüş, 
devrine göre serbest fikirli, ileri görüşlü bir genç kızdır. Rasyonalist bir hayat görüşüne sahip olan bu 
genç kız, mezarlıklarda arkadaşlarıyla birlikte iskeletlerle oynayacak kadar da cesur biridir. Öte 
yandan Tayfur Bey’in Bânu Hanım’la evlenmeden önce, evlenme vaadiyle kandırdığı Nâsıra adlı genç 
kız ise fal bakan, büyü yapan, gelecekten haber veren tuhaf kabul edilebilecek bir mizaca sahiptir. 
Tayfur Bey’in evinde hizmetçilik yapan bu genç kız Tayfur Bey’in Bânu Hanım’a âşık olduğunu 
öğrendikten sonra bu ikilinin ilişkisi hakkında fal bakar. Romanda da aynen gerçekleşecek olan 
birtakım gelişmelerden bu fal sırasında bahseden Nâsıra aracılığıyla yazar geçmiş ve gelecek hakkında 
bazı bilgiler aktardığı iddiasını taşıyan fal bakma eylemini olumlar. Bâtıl inançların anlamsızlığını 
Tayfur Bey, Doktor Ferhad ve Bânu Hanım aracılığıyla vurgulayan yazar Nâsıra ile de bu konuda 
tezada düşer. (Toker, 1990: 138) 

Nâsıra bu minvalde remil atıp, burçlar üzerinden yorum yapar ve hatta ebced hesabı ile el-yüz 
çizgilerini okuyup el falına bakarak Tayfur Bey ve Bânu Hanım’ın ilişkisinin seyrini ortaya koyar: 
 “Nâsıra:  
- Dün gece bir şahâb-ı-sâkıb Arz ile Zühre arasında düşerken çizdiği nuranî iziyle senin adını yazdı. 
Sen cadı tabiatlı iki genç kızın arasındasın. Bu ikiden biri benim, ikincisi de bu tenisçi matmazeldir. 
Remil attım... İsminde (elif) (be) var. Benim burcum (kavis) onunki (akrep)tir... Çok naz ve istiğnadan, 
bin türlü müşkilâttan sonra bu kız sana varacak, fakat az vakitte üzerine hıyanet edecek. O zaman 
bana gel. Burçlarımız çarpışsın da gör ... 
Tayfur:  
- Nâsıra merak etme seni bu konaktan, yanımızdan hiç ayırmayacağım. İzdivaç istemiyorsun o hususta 
da icbar etmiyeceğim. Burada yıldızıma bakıp beni nikbetlerden, kazalardan, büyülerden, 
felâketlerden kurtararak yaşayacaksın.  
Nâsıra:  
-Merak etme Tayfur, isminin ilk harfi (t) ikincisi (y)dir. (T-9) (y-10)dur. Adetlerin sıraca bu 
tevafuklarına dikkat ettin mi?  
Tayfur: 
 - Etmedim. Kızım hiç aklıma gelmedi...  
Nâsıra:  
- Fakat bu güzel nisbeti son harfler bozuyor... (f-80), (v-6), (r-200)’dür. İsminin ilk dört harfini cem 
edersek (105)’e bâliğ olur. Son harf iki yüz (200), (105)’i iki defa hâvi değildir... Bundan ne çıkar 
biliyor musunuz?  
Tayfur:  
- Bilmiyorum. Ben bilmek istemem. Senin bilmen kâfidir... 
Nâsıra:  
-Yalnız şuna dikkat et ki adları beş harfli olan erkekler ekseriya zevceleriyle hüsn-ü imtizaç edemezler. 
Tek harf infirattır. Bu mahzuru def için ismi tek harfli olan erkekler, yine adı tek harfli kadınlarla 
evlenmelidirler ki adetler çiftleşsin... Arada imtizaç hâsıl olsun. Meselâ (Ahmet) ile (Zehra) pek güzel 
geçinirler. Çünkü ikisi de çift harflidir. Fakat (Ali) ile(Melek), (Cavit) ile (Düriye) imtizaç 
edemezler…” (Gürpınar, 1946: 187-188) 
 



Nâsıra’nın bâtıl inançlarından bir diğeri de romanda ‘Kromansi’ diye Nâsıra tarafından 
zikredilen el falıdır: 

“Tayfur ben senin elinin çizgilerini, alnının hatlarını önümde bir açık kitap gibi daima 
okurdum. Çok nikbetlere uğrayacaksın. Fakat hepsini atlatacaksın. Tez mizaç, zaafına mağlûpsun. 
Çabuk kapılır, çabuk soğursun. Çok defa akıl ve mantıktan kaçarsın. Lâkin metin görünmeye 
uğraşırsın. Çok defa felâketlerini ayağınla gider ararsın. Kendi zekânın üzerine akıl beğenmezsin. O 
mebhaste müdekkik bir âlimin önünde bir dimağın açılıp yine kapanması mümkün olsa âlim, o kafa 
sahibinin talihini söyleyebilir. Çünkü dimağ bize hayatta bir pusula vazifesini görmek için Cenab-ı 
Halik’in verdiği bir âlettir. Sahibini iyi, fena yola sevk eden kafalar vardır. Bazı tedaviler, temrinler 
ile fenaları iyi, iyileri fena yapmak mümkündür... Onun için hayatta muhitin, bazı hâdiselerin ahlâk 
üzerine ve dolayısıyla talih üzerine tesirleri büyük olur... Yine onun için mektebin, terbiyenin, tahsilin 
milletler üzerinde oynadıkları roller mühimdir. Senin kafan daima emniyet subabı olmayan bir makine 
gibi alabildiğine bir şiddetle işledi. Sana nasihat verenlerden kaçtın. Daima hava ve hevesine uyarak 
yaşadın. Senin gayrışuurî bu taşkınlıklarına kurban olanlardan biri de benim... Sen sevr burcunda 
doğdun. Korkma o seni himaye eder. Aleyhine kurulan dolapların hemen daima üstünden geleceksin... 
Üzerinde akik yüzük, akik teşbih taşı. Bu mübarek kırmızı taş sevrin tılsımıdır. Seni kazadan, belâdan 
saklar...” (Gürpınar, 1946: 186) 

Dirilen İskelet ile bâtıl inanç konusuna farklı bir cepheden bakmaya başlayan Hüseyin Rahmi 
Gürpınar bunu Ölüler Yaşıyor mu?(1932)romanında sürdürür. Öldükten sonra ruhların maddi âlemde 
varlığını sürdürüp sürdürmediği konusu üzerine inşa edilen metinde yazar lehte ve aleyhte görüşlere 
yer vereceğini söyler: “Romanda bu iki tarafın tartışmalarını okurların huzuruna çıkaracağım, tezimiz 
budur...” (Gürpınar, 1973:10-11) 

Bununla birlikte metinde bâtıl inançlarıyla hareket eden pek çok kadınla karşılaşırız.  
Veliyyüdin Paşa konağında mürebbiyelik yapan Madam Luiz Şermin ilgi duyduğu spiritüalizmi, 
eğitiminden sorumlu olduğu çocuklara da aşılamıştır. Hayalet gördüğünü iddia eden bu kadın, 
Veliyyüdin Paşa konağındaki ruh çağırma seanslarının da baş aktörüdür.  

Madam Luiz Şermin tarafından yanlış eğitilen çocuklardan Leman, kendini okuduğu 
spiritüalist çizgideki kitapların büyüsüne fazla kaptırır. Öyle ki genç kız bir gün kendi ölüsünü 
yatağında uzanır vaziyette gördüğünü söyler ve o günden sonra bu olayın etkisinden kurtulamaz. Yan 
komşuları olan Abdullâtif Efendi ailesinin üyelerinden Keramet’e âşık olan ve onunla evlenen Leman 
yine de öleceğine dair bu saplantıyı üzerinden atamaz, nihayetinde evliliği zarar görür ve yarı meczup 
bir hâlde baba evine dönmek zorunda kalır. 

Veliyyüdin Paşa konağında bâtıl inançlara göre hareket eden kadınlar arasında, evlerine 
dadanan “fantomları” (hayaletleri) uzaklaştırmak isteyen Mahinur Hanım ile Çeşmifettan’ı da görürüz. 
Öldüğü bilinen Şeyh Battal’ın kılığına bürünen oğlu Abdüsselâm Efendi, Veliyyüdin Paşa konağına 
dadanır. Bu oyunu çözmekten âciz olan Mahinur Hanım, erkek kardeşi ile Dilâver’in gerçekçi 
yaklaşımlarına aldırış etmez. Sağduyu içinde çizilen erkeklere de aldırış etmeyen Mahinur Hanım ile 
Çeşmifettan soluğu Abdüsselam Efendi’nin evinde alırlar. Bu sırada evi ararken karşılaştıkları bir 
kocakarı da onların bu mistik merakını celbedecek türden bir konuşma yapar: 
 “Koca karı: ‘Şimdiki zaman eski zamana benzemez. Abdüsselâm da nefes ediyor, amma pek 
gizli... Havaleli çocuklara, saraya, sıracaya, selâmünkavlene okur amma neyliyeyim. Abdüsselâm için 
büyücülüğe de başlamış diyorlar...”(Gürpınar, 1973: 42) 

Romanda birbirine âşık olan Orhan ile Şehâmet’in ilişkisini sakıncalı bulan anneleri Mahinur 
Hanım ile Rasiha Hanım çareyi Şeyh Abdüsselâm’a başvurmakta bulurlar. Şeyh’in yönlendirmeleriyle 
iki anne çocuklarının çamaşırlarına akrep tozundan yapıldığı söylenen küçük muskalar dikerler.  

Şeyh Abdüsselâm Efendi ile görüşmeye Dilâver ve annesi Çeşmifettan da gelmiştir. Dilâver, 
romanda materyalist duruşu ve rasyonalist fikirleriyle pek çok gizemli olayı çözen kişi olarak yazar 
tarafından esere özenle yerleştirilmiştir. Annesi ve Mahinur Hanım ile gittiği şeyhe çıkışan Dilâver, 
Abdüllâtif Efendi’nin ailesine ait sırları öğrenmek için de bu evin “çirkin” hizmetçisi Münire ile gönül 
ilişkisi kurar. Genç hizmetçi âşığı sandığı Dilâver’i kendine daha fazla bağlamak maksadıyla muska 
yapar. Dilâver’e perili olduğunu söylediği köşkte takması yolunda öğütlerde bulunur ve bu muskayı 
onun boynuna takar. Daha sonra Orhan’ın ısrarıyla açılan muskadan çeşitli şekiller ve saçma sözler 
çıkar: 
 



 “Bu resim meşalelerin alevlerinde nasıl kavruluyorsa Dilâver de Münire’ye öyle yansın, 
yansın, yansın, yansın… Ezanlar okunurken, ölüler gömülürken, gebeler doğururken, hastalar can 
verirken mağrip yıldızının kuyruğundan saçılan ateşler Dilaver’in gönlüne kor döksün...” (Gürpınar, 
1973: 176-177) 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ölüler Yaşıyor mu? romanın “Başa Gelen Karışık Kadınlar” başlığı 
altındaki bölümünde romanın akışını keserek kendi çocukluk dönemindeki gözlemlerini aktarır. Bu 
bahiste anlattığı kadınların adlarının aklında kalmadığını belirten yazar, bunlara “başa gelen kadınlar” 
diye hitap eder. 45-50 yaşlarındaki bu kadınlar çağrıldıkları evlerde başköşeye oturtulup oturduğu 
yerden halıları sıvazlayarak bir şeyler mırıldanır hâldedirler. Yazar, bu mırıltılar arasında kadının ses 
tonunun birdenbire değiştiğini ve içine başka biri girmiş gibi davrandığını söyler. Bu içe giren kişilere 
çeşitli adlar verildiğini ve bu kadının etrafına oturan diğer kadınların ad taktıkları ve var olduğuna 
inandıkları ruha bazı merak ettikleri konularda sorular yönelttiklerini belirtir. Ruhun bunlardan bir 
kısmını cevaplandırırken bir kısmını da cevaplandıramadığını söyleyen yazar esasında zor sorularla 
karşılaşınca işin içinden sıyrılmak istenen bir tutumun ortaya çıktığını belirtir. Burada başa gelen 
kadın rolündeki kişinin, içine giren ruh ile bir başka ruhun çatıştığı yalanına başvurduğunu ve bu 
konuda konuşmaması gerektiği yolunda uyarıldığını söyleyerek işin içinden sıyrıldığını söyler.  

Çocukluğuna ait bu gözlemlerinde Hüseyin Rahmi, etraflıca tarif ettiği “başa gelen kadınlar” 
merkezinde yapılan ayinler ile romanın aktüel zamanında moda haline gelen ispritizma ayinlerindeki 
benzerliklere dikkat çeker. Ayrıca yazar bu ritüellerin farklı boyutlarının ele alınması gerekliliğini de 
savunur: “Her şeyde olduğu gibi bu meseleye de karıştırılan şarlatanlıklar yok edildikten sonra, 
konunun salt psikolojiyle ilgili kısmiyle uğraşan bilginler de vardır...” (Gürpınar, 1973: 51-52) Burada 
yazar dokuz, on yaşındayken bulunduğu bu seanslar ile Ölüler Yaşıyor mu? romanını kaleme alındığı 
dönmelerdeki ispritizma ayinlerinin “şarlatanlıklardan” arındırılıp psikolojik açıdan incelenmesinin 
daha ilginç sonuçlar ortaya koyacağı inancı içindedir. 
 

Sonuç 
 
Maddi bir temelle yaslanmayan, gerçekliği kanıtlanamayan birtakım inanç ve uygulamaların 

karşılığı olarak görülen bâtıl itikatlar konusuna Hüseyin Rahmi Gürpınar pek çok romanında yer 
vermiştir. Gürpınar, idealize ettiği fikirlerinin tam karşısında bulduğu bâtıl inanç pratiğinin toplumsal 
zemindeki yaygınlığının nedenini eğitim sorununa bağlar. Zira yazarın bu uygulamaların eksenine 
oturttuğu ana kadro kadınlardan oluşmaktadır. Romanların yazıldığı yıllarda (1888-1934) siyasi, 
sosyal pek çok dönüşüm ve iyileşme yaşanmış olsa da kadınların eğitimi bahsi hâlâ sorunludur. 
Romanlarda okuma yazma dahi bilmeyen kalabalık kadın kadrosunun aslı ve gerçekliği ispat 
edilemeyen birtakım uygulamalardan medet umar halde çizilmesi, tesadüf değil bir sonuçtur. Bununla 
birlikte hemcinslerine göre şanslı sayılabilecek konumda olup eğitim alan kadınlar da ne yazık ki bâtıl 
inançlara sırtlarını dönmüş değillerdir. Çoğu kez evlilik ve gönül ilişkilerindeki problemleri çözmek 
üzere bir çare olarak kadınları fal baktırırken, büyü veya muska yaptırırken görürüz. Sosyal ve iktisadî 
anlamda sınırlanmış olmanın sonuçları cahil, pasif ve bâtıl inançların pençesinde kıvranan kadın 
profilleri ortaya çıkarır. Romanlarda çok az da olsa mantık dairesi içinde kalmaya çalışan kadınlar 
görülse de bunların da bir süre sonra irrasyonel bir tutum içine girdikleri söylenebilir. Ekseriyetle de 
romanlarda bâtıl inançların ve doğaüstü güçlerden kaynaklı sorunların neden olduğu düşünülen 
gizemlerin çözümü bir erkek tarafından sağlanır. 

Sonuç olarak olayların merkezindeki eğitimsiz, pasif ve bâtıl inançlarının kurbanı kadınlar 
kendi sorunlarını çözemez haldedirler. İrrasyonel zekâyla ilişkilendirilen kadınların yerine, olayları 
onlara göre –daha dışında olmasına rağmen- rasyonel zekânın temsilcisi olarak görülen bir erkek ya da 
erkekler çözer. Romanlarda bâtıl inançlar sömürünün aracı olarak kullanılırken özne olarak kadınları, 
sorunun temelinde ise cehaleti karşımızda buluruz. En nihayetinde nitelikli eğitim alamayan kadınlar 
sorunlu evliliklerini veya sağlık durumlarını düzeltmede bâtıl inançları bir çare olarak görürler. Yine 
içinde barındırdığı bilinmezlikler nedeniyle bâtıl inanç uygulamaları bir baskı aracı olarak kadınlar 
üzerinde etkilidir. 
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